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I 
 

ÖZET 

 

 

Bir ülkenin geliĢmiĢlik düzeyi ülkede yaĢayan insanların oluĢturduğu 

ekonomik ve sosyal organizasyon ve birlikteliklerle doğrudan iliĢkilidir. Bu tür 

organizasyonlara sahip olmak ise idari, teknik ve hukuksal bir altyapı gerektirir. Eğer 

ülkede bu altyapılar sağlıklı bir Ģekilde kurulmaz ise ülke kaynaklarının hangi iĢlerde 

ve nasıl kullanıldığı konusunda veriler elde edilemez. Ekonomik büyümenin 

sağlanması sağlıklı bir muhasebe sistemi ve bu verilerin etkili denetimi ile 

mümkündür. Bunun içindir ki dıĢ denetim iĢletmelerin ürettikleri muhasebe verilerinin 

doğru ve tutarlı olmasını sağlayan bir süreçtir. 

 

Uluslararası muhasebe standartlarına göre elde edilen verilerin denetlenmesi 

önemlidir. Denetlemeden geçmemiĢ bir finansal tablonun kullanıcılar için güvenilirliği 

tartıĢmalıdır. Hızlı geliĢen sanayi ve bunun yanında geliĢen ekonomik veriler ve 

tablolar gün geçtikçe daha da karmaĢık hala gelmiĢ ve kullanıcıların iĢletmelerin 

sunduğu bilgileri tartıĢılır hale getirmiĢtir. 

 

Bu çalıĢmada; denetim kavramı, bağımsız denetçi, bağımsız denetim, 

denetçinin özellikleri, denetimin faydaları, denetimin konusuna ve amacına göre 

sınıflandırılması, mali tabloların denetimi (finansal denetim), uygunluk denetimi (usul 

denetimi), faaliyet denetimi, özel amaçlı denetim, yapılıĢ zamanına göre denetim 

türleri ve denetçinin statüsüne göre denetim türleri, iç denetim, kamu denetimi, özel 

sektöre yönelik denetim, kamu iĢletmelerine yönelik denetim, Türk Ticaret Kanunu 

kapsamındaki denetim ve bağımsız denetim, Devlet Denetleme Kurulu, SayıĢtay ve 

BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu konularına yer verilmiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler: Denetim, Genel Kabul GörmüĢ Denetim Standartları, 

Denetim Süreci ve Planlama, Denetimin Yürütülmesi 

 

 

 

 

 

 



II 
 

SUMMARY 

 

 

The development level of a country is directly related to the economic and 

social organizations and associations for medby the people living there.  These 

types of organizations require administrative, technical, and legal infrastructure. If 

these are not able to be established in a country, it is difficult to determine how the 

country‟s resources are being used and in which sector. Economic growth is only 

possible through an efficientac counting system with a strong auditing component. 

Auditing is a vital process that ensures the integrity of theac counting system. 

 

The auditing of financial statements is extremely important. Un audited 

financial statements can not provide reliable information. Fast growing industry and 

economic data get more complicated everyday, and there ports that companies 

generate become more complex. 

 

This study aimsto explain the audit concept, audit process, and the role of the 

independent auditor.  It explains the characteristics of auditors and benefits of 

auditing, limiting compared to control over and objectives of the audit of the financial 

statements (financial audit), compliance audits (process control), annual inspection, 

special purpose audit, audit types according to construction time and control types 

according to the status of auditors, internal audit, government audit, the audit for the 

private sector, audits of public enterprises, under the Turkish Commercial Code 

audit and external audit, the State Audit Board, the Audit Office and prime Ministry 

Inspection Board. 

 

Keywords: Audit, Auditing Standards and Generally Accepted Auditing, 

Standards and Audit Process Planning, Performance of Audit,  

 

 

 

 

 

 



III 
 

ĠÇĠNDEKĠLER 

SAYFA 

ÖZET ...................................................................................................................................... I 

SUMMARY ............................................................................................................................ II 

ĠÇĠNDEKĠLER ....................................................................................................................... III 

KISALTMALAR LĠSTESĠ ................................................................................................... VIII 

TABLOLAR LĠSTESĠ ........................................................................................................... IX 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ .............................................................................................................. X 

ÖNSÖZ ................................................................................................................................. XI 

GĠRĠġ ..................................................................................................................................... 1 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE ....................................................................... 3 

1.1. DENETĠMĠN TANIMI ....................................................................................................... 3 

1.2. DENETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR ................................................................... 3 

1.3. DENETĠMĠN FAYDALARI ............................................................................................... 5 

1.3.1. ĠĢletmeye Sağladığı Faydalar ......................................................................... 6 

1.3.2. Piyasaya Sağladığı Faydalar .......................................................................... 7 

1.3.3. Devlete Sağladığı Faydalar ............................................................................ 7 

1.4. DENETĠM TÜRLERĠ ....................................................................................................... 8 

1.4.1. Amacına Göre Denetim Türleri ....................................................................... 9 

1.4.1.1. Mali Tabloların Denetimi (Finansal Denetim) .................................... 9 

1.4.1.2. Uygunluk Denetimi (Usul Denetimi) ................................................ 10 

1.4.1.3. Faaliyet Denetimi ............................................................................. 10 

1.4.2. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri ................................................. 11 

1.4.2.1. Ġç Denetim ....................................................................................... 11 

1.4.2.2. Kamu Denetimi ................................................................................ 12 

1.4.2.3. Bağımsız Denetim ........................................................................... 13 

1.5. KAMU ĠġLETMELERĠNE YÖNELĠK DENETĠM YAPAN KURULUġLAR VE 

TÜRKĠYE‟DE BAĞIMSIZ DENETĠM MEVZUATI ......................................................... 14 

1.5.1. Devlet Denetleme Kurulu ve Denetimi.......................................................... 14 

1.5.2. SayıĢtay ve Denetimi .................................................................................... 15 

1.5.3. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri .......................................... 17 

1.5.4. 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri ........................ 18 

1.5.5. 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Düzenlemeleri ................................ 19 

1.5.6. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Düzenlemeleri ............................................ 20 



IV 
 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM: DENETĠM STANDARTLARI .................................................................... 22 

2.1. GENEL KABUL GÖRMÜġ DENETĠM STANDARTLARI .............................................. 22 

2.1.1. Genel Standartlar.......................................................................................... 22 

2.1.1.1. Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı ............................................ 23 

2.1.1.2. Bağımsız Davranma Standardı ....................................................... 24 

2.1.1.3. Mesleki Özen Standardı .................................................................. 25 

2.1.2. ÇalıĢma Alanı Standartları ............................................................................ 25 

2.1.2.1. Planlama ve Gözetim ...................................................................... 26 

2.1.2.2. Ġç Kontrolün Ġncelenmesi ................................................................. 27 

2.1.2.3. Kanıt Toplama ................................................................................. 28 

2.1.3. Raporlama Standartları ................................................................................ 29 

2.1.3.1. Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkelerine Uygunluk ..................... 29 

2.1.3.2. Devamlılık ........................................................................................ 29 

2.1.3.3. Açıklamanın Yeterliliği ..................................................................... 30 

2.1.3.4. Denetçi GörüĢünün Beyanı ............................................................. 30 

2.2. ULUSLARARASI DENETĠM STANDARTLARI ............................................................. 30 

2.2.1. Genel Ġlkeler ve Sorumluluklarla Ġlgili Standartlar ......................................... 31 

2.2.1.1. UDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Ġlgili 

Mevzuatın Dikkate Alınması ............................................................ 31 

2.2.1.2. UDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak 

ĠletiĢim .............................................................................................. 31 

2.2.1.3. UDS 265 Ġç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu 

Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi .................................................... 31 

2.2.2. Risk Değerlendirme ve Belirlenen Risk KarĢısında Denetçilere 

Uygulanacak Prosedürler ve Teknikler ile Ġlgili Standartlar .......................... 32 

2.2.2.1. UDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin 

Planlanması ..................................................................................... 32 

2.2.2.2. UDS 315 ĠĢletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli 

YanlıĢlık Risklerinin Belirlenmesi ..................................................... 32 

2.2.2.3. UDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanmasında ve 

Yürütülmesinde Önemlilik ................................................................ 32 

2.2.2.4. UDS 330 Bağımsız Denetçinin DeğerlendirilmiĢ Risklere KarĢı 

Yapacağı ĠĢler .................................................................................. 33 

2.2.2.5. UDS 402 Hizmet KuruluĢu Kullanan Bir ĠĢletmenin Bağımsız 

Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar ......................................... 33 

2.2.2.6. UDS 450 Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında 

Belirlenen YanlıĢlıkların Değerlendirilmesi ...................................... 33 

2.2.3. Denetim Kanıtları ile Ġlgili Standartlar ........................................................... 33 

2.2.3.1. UDS 500 Bağımsız Denetim Kanıtları ............................................. 33 



V 
 

2.2.3.2. UDS 501 Bağımsız Denetimi Kanıtları Belirli Kalemler Ġçin 

Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar ....................................... 34 

2.2.3.3. UDS 505 DıĢ Teyitler ....................................................................... 34 

2.2.3.4. UDS 510 Ġlk Bağımsız Denetimler- AçılıĢ Bakiyeleri ....................... 34 

2.2.3.5. UDS 520 Analitik Prosedürler.......................................................... 35 

2.2.3.6. UDS 530 Bağımsız Denetimde Örnekleme ..................................... 35 

2.2.3.7. UDS 540 Gerçeğe Uygun Değere ĠliĢkin Olanlar Dâhil 

Muhasebe Tahminlerinin ve Ġlgili Açıklamaların Bağımsız 

Denetimi ........................................................................................... 35 

2.2.3.8. UDS 550 ĠliĢkili Taraflar ................................................................... 35 

2.2.3.9. UDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ................................. 36 

2.2.3.10. UDS 570 ĠĢletmenin Sürekliliği ...................................................... 36 

2.2.3.11. UDS 580 Yazılı Açıklamalar .......................................................... 36 

2.2.4. Diğer ÇalıĢmalardan Faydalanma ile Ġlgili Standartlar ................................. 37 

2.2.4.1. UDS 600 Özel Hususlar- Topluluk Finansal Tablolarının 

Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin 

ÇalıĢmaları Dâhil) ............................................................................ 37 

2.2.4.2. UDS 610 Ġç Denetçi ÇalıĢmalarının Kullanılması ............................ 37 

2.2.4.3. UDS 620 Uzman ÇalıĢmalarının Kullanılması ................................ 37 

2.2.5. Denetim Sonuçları ve Raporları ile Ġlgili Standartlar ..................................... 38 

2.2.5.1. UDS 700 Finansal Tablolara ĠliĢkin GörüĢ OluĢturma ve 

Raporlama ....................................................................................... 38 

2.2.5.2. UDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu GörüĢ 

DıĢında Bir GörüĢ Verilmesi ............................................................ 38 

2.2.5.3. UDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat 

Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları ............................ 38 

2.2.5.4. UDS 710 Önceki Dönemlere Ait KarĢılık Gelen Bilgiler ve 

KarĢılaĢtırmalı Finansal Tablolar ..................................................... 38 

2.2.5.5. UDS 720 Bağımsız Denetçinin DenetlenmiĢ Finansal 

Tabloları Ġçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere ĠliĢkin 

Sorumlulukları .................................................................................. 39 

2.2.6. Uzmanlık Gerektiren Alanlar ile Ġlgili Standartlar .......................................... 39 

2.2.6.1. UDS 800 Özel Hususlar- Özel Amaçlı Çerçevelere Göre 

Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi ........................ 39 

2.2.6.2. UDS 805 Özel Hususlar- Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız 

Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, 

Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi ............................. 39 

2.2.6.3. UDS 810 Özet Finansal Tablolara ĠliĢkin Rapor Vermek Üzere 

Yapılan Denetimler .......................................................................... 39 



VI 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETĠMĠN AġAMALARI ............................................... 40 

3.1. DENETĠM SÜRECĠ ....................................................................................................... 40 

3.1.1. MüĢteri Seçimi ve ĠĢin Kabulü ...................................................................... 41 

3.1.1.1. MüĢteri ĠĢletmenin Tanınması ......................................................... 41 

3.1.1.2. Önceki Denetçi ile GörüĢme............................................................ 42 

3.1.1.3. MüĢteri ile SözleĢme Yapılması ...................................................... 43 

3.1.2. Denetlenecek Firmanın Tanınması Ġçin Yapılan Denetim Planlaması ......... 45 

3.1.2.1. ĠĢletme ile Ġlgili Temel Bilgileri Toplama .......................................... 45 

3.1.2.1.1. Genel Bilgiler ................................................................... 46 

3.1.2.1.2. Ġç Organizasyon ve Yöneticilere ĠliĢkin Bilgiler ................ 46 

3.1.2.1.3. ĠĢletmenin Ġktisadi Faaliyetlerine ĠliĢkin Bilgiler ............... 46 

3.1.2.1.4. Analitik Ġnceleme ............................................................. 46 

3.1.2.2. Denetim ÇalıĢmalarını Bölümlendirme ............................................ 47 

3.1.2.3. Önemlilik Düzeyini Belirleme ........................................................... 47 

3.1.2.4. Denetim Risk Düzeyini Belirleme .................................................... 48 

3.1.2.4.1. Yapısal (Doğal) Risk ........................................................ 49 

3.1.2.4.2. Kontrol Riski .................................................................... 50 

3.1.2.4.3. Bulgu (Ortaya Çıkarmama) Riski ..................................... 50 

3.1.2.5. Denetim Amaçlarını OluĢturma ....................................................... 50 

3.1.2.6. Denetim Programı ve Zamanlama .................................................. 51 

3.2. DENETĠMĠN TAMAMLANMASI .................................................................................... 53 

3.2.1. ġarta Bağlı Borçların Ġncelenmesi ................................................................ 53 

3.2.2. Bilanço Tarihinden Sonraki Olayların Ġncelenmesi ....................................... 54 

3.2.3. MüĢteri ĠĢletme Yönetiminden Beyan Mektubu Almak ................................. 54 

3.2.4. Sonuçların Değerlendirilmesi ........................................................................ 55 

3.2.4.1. Kanıtların Yeterliliğini Değerleme .................................................... 55 

3.2.4.2. Önemlilik Düzeyinin ve Denetim Riskinin Son Değerlenmesini 

Yapma ............................................................................................. 55 

3.2.4.3. ĠĢletmeden Hataların Düzeltilmesini Ġsteme .................................... 56 

3.2.4.4. ÇalıĢma Kâğıtlarının Gözden Geçirilmesi ....................................... 56 

3.3. DENETĠM RAPORU ..................................................................................................... 56 

3.3.1. Olumlu GörüĢ Bildirme ................................................................................. 57 

3.3.2. ġartlı GörüĢ Bildirme..................................................................................... 57 

3.3.3. Olumsuz GörüĢ Bildirme ............................................................................... 58 

3.3.4. GörüĢ Bildirmekten Kaçınma ........................................................................ 58 



VII 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ĠSTANBUL ĠLĠNDE FAALĠYET GÖSTEREN BĠR TEKSTĠL 

ĠġLETMESĠNDE BAĞIMSIZ DENETĠM UYGULAMASI ..................................................... 59 

4.1. UYGULAMA KONUSU ................................................................................................. 59 

4.2. UYGULAMANIN AMACI ............................................................................................... 59 

4.3. UYGULAMANIN ÖNEMĠ ............................................................................................... 59 

4.4. UYGULAMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI .................................................................. 59 

4.5. UYGULAMA YAPILAN ĠġLETMENĠN GENEL TANITIMI .............................................. 60 

4.6. UYGULAMANIN YÖNTEMĠ VE DENETĠMDE KULLANILAN TEKNĠKLER .................. 60 

4.7. UYGULANMANIN AġAMALARI ................................................................................... 60 

4.7.1. MüĢteri Seçimi ve ĠĢin Kabul Edilmesi .......................................................... 60 

4.7.2. Denetimin Planlanması ................................................................................. 61 

4.7.3. XYZ Tekstil ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin Ġncelenen Finansal 

Tablolarının Sunumu .................................................................................... 62 

4.7.4. XYZ Tekstil ĠĢletmeleri San. Ve Tic. A.ġ.‟nin 31 Aralık 2015 Tarih 

Ġtibariyle Finansal Tablolarının Değerlendirilmesi ........................................ 69 

4.7.5. Bulgular ......................................................................................................... 91 

SONUÇ VE ÖNERĠLER ....................................................................................................... 93 

KAYNAKÇA ........................................................................................................................ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

KISALTMALAR LĠSTESĠ 

 

A.G.E. : ADI GEÇEN ESER 
AICPA : AMERĠKAN SERTĠFĠKALI SERBEST MUHASEBECĠLER 

KURUMU 
I.A.A.S.B. : ULUSLARARASI DENETĠM VE GÜVENCE 

STANDARTLARI KURULU 
I.A.P.C. : ULUSLARARASI DENETĠM UYGULAMA KOMĠTESĠ 
I.F.A.C : ULUSLARARASI MUHASEBECĠLER FEDERASYONU 
Ġ.Ġ.B.F. : ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 
KGK  : KAMU GÖZETĠM KURUMU 
S. : SAYFA 
S.S.K. : SOSYAL SĠGORTALAR KURUMU 
SPK : SERMAYE PĠYASASI KURULU 
SS. : SAYFALAR 
T.B.M.M.   : TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ 
TTK. : TÜRK TĠCARET KANUNU 
U.D.S. : ULUSLARARASI DENETĠM STANDARTLARI 
VB. : SAYFALAR 
VD.  : VE DĠĞERLERĠ 

 

 

 

 



IX 
 

 

TABLOLAR LĠSTESĠ 

 

TABLO                        SAYFA 

Tablo-1 Bağımsız DıĢ Denetimin Tarihsel GeliĢimi .................................................. 4 

Tablo-2 31.12.2015 Tarihli Mali Durum Tablosu (Bilanço) ......................................62 

Tablo-3 Gelir Tablosu .............................................................................................65 

Tablo-4 Kâr veya Zarar Tablosu .............................................................................66 

Tablo-5 Özkaynak DeğiĢim Tabloları ......................................................................67 

Tablo-6 Nakit Akım Tablosu ...................................................................................68 

Tablo-7 Personel Sayısı .........................................................................................69 

Tablo-8 ġirketin Ortaklık Yapısı ..............................................................................69 

Tablo-9 Nakit ve Nakit Benzerleri ...........................................................................70 

Tablo-10 Finansal Yatırımlar ..................................................................................71 

Tablo-11 Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar ..........................................................72 

Tablo-12 Ticari Alacak ve Borçlar ...........................................................................73 

Tablo-13 Diğer Alacaklar ve Borçlar .......................................................................74 

Tablo-14 Stoklar .....................................................................................................74 

Tablo-15 Maddi Duran Varlıklar ..............................................................................75 

Tablo-16 Maddi Olmayan Duran Varlıklar...............................................................77 

Tablo-17 KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Borçlar ile Taahhütler .................................77 

Tablo-18 Dava ve Ġcra Bilgileri ................................................................................78 

Tablo-19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar ve Fayda Kapsamında Borçlar ...............78 

Tablo-20 PeĢin ÖdenmiĢ Giderler ve ErtelenmiĢ Gelirler ........................................79 

Tablo-21 Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar ........................................................79 

Tablo-22 Diğer Varlık ve Yükümlülükler .................................................................80 

Tablo-23 Ortaklık Yapısı .........................................................................................80 

Tablo-24 Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri ...................................81 

Tablo-25 SatıĢlar ve SatıĢların Maliyeti ..................................................................82 

Tablo-26 Üretim Maliyeti ........................................................................................82 

Tablo-27 Faaliyet Giderleri .....................................................................................83 

Tablo-28 Niteliklerine Göre Giderler .......................................................................83 

Tablo-29 Toplam Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ..............................................84 

Tablo-30 Finansman Gelirleri .................................................................................85 

Tablo-31 Kar Dağıtım Tablosu ...............................................................................87 

Tablo-32 ĠliĢkili Taraf Açıklamaları ..........................................................................88 

Tablo-33 Sermaye Risk Yönetimi ...........................................................................89 



X 
 

 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ 

ġEKĠL                        SAYFA 

ġekil 1 Denetim Süreci ġeması ..............................................................................41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÖNSÖZ 

 

Yüksek Lisans eğitimim süresinde deneyim, destek, bilgisini esirgemeyen 

Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi hocalarıma ve tez danıĢmanım Dr. Öğretim Üyesi 

Hülya YILMAZ‟ a Ģükranlarımı sunuyorum. 

 

Ercan TOKMAR 

 

 

 



1 
 

GĠRĠġ 

 

 Ekonominin en önemli temel taĢlarından birisini oluĢturan iĢletmelerin mali 

tablolarının meydana getirilmesini ve açıklanmasını sağlayan muhasebe bilgi 

sisteminin en önemli parçası iĢletmenin mali tablolarıdır. Ülkelerin ekonomik alanda 

hızla geliĢmeleri, rekabet gücünün artması ve teknolojik geliĢmeler mali tablolarda 

sunulan bilgilerin tarafsız, doğru ve güvenilir olması ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. 

Bağımsız denetim, iĢletmenin mali tablolarının önceden belirlenmiĢ standartlara 

göre incelenmesi ve gerekli kanıtların toplanarak verilerin mali tablo kullanıcılarına 

sunulmasını sağlayan bir süreçtir. Muhasebe kalemlerinde oluĢabilecek riskleri 

azaltma konusunda kuĢkusuz en önemli etkenlerden biri bağımsız denetimdir. 

Çağımızda en önemli hususlardan biride doğru ve güvenilir bilgidir. ĠĢletmeler 

risklerini en aza indirmek, rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve iĢletme risklerini 

en aza indirmek için bağımsız denetime ihtiyaç duyarlar. Bu bakımdan bağımsız 

denetim iĢletmeler açısından son derece önemlidir. 

 ÇalıĢmanın amacı; bağımsız denetim ile ilgili kavramsal çerçeveleri 

tanımlamak, denetim türleri, denetim standartları ve Uluslararası Denetim 

Standartları ile kamu iĢletmelerine yönelik denetim yapan kuruluĢlar ve 

sorumlulukları, bağımsız denetim konusunda denetçinin sorumluluklarını ve 

hizmetleri hakkında literatür oluĢturmak; Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren bir 

iĢletmenin 01 Ocak-31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetim raporunu analiz ederek 

öneriler geliĢtirmek ve aynı zamanda; 01 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında 

faaliyet gösteren bir firmanın bağımsız denetim raporundaki önemli muhasebe 

politikaları, iĢletmenin mali tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve 

Bağımsız Denetim Standartları kapsamında nasıl oluĢturulduğunu ortaya koymaktır.  

ÇalıĢma oluĢturulurken yerli ve yabancı kaynaklardan bilgi toplamak amacı ile 

literatür çalıĢması yapılmıĢtır. Konu kapsamında örnek çalıĢmalar ve daha önce 

düzenlenen raporlar incelenmiĢtir. Konu ile ilgili kitap, makale, tezler, resmi 

kaynaklar incelenmiĢ ve bu bilgilerdin faydalanılmıĢtır. 

 Tekstil sektöründeki hızı geliĢmeler ve Türkiye‟deki maliyetlerin artması 

sonucu uzak doğu pazarının sektöre hâkim olmaya baĢlaması Ģirketlerin karar 

verme aĢamasında ihtiyaç duydukları güvenilir bilgi kaynağına ihtiyacı bir kat daha 

arttırmıĢtır. Tekstil sektöründe pazar payının hızlı değiĢmesi en ufak mali tablo 

kalemlerinin bile önemli olması sonucunu doğurmuĢtur. Türk Ģirketlerinin 

uluslararası piyasada rekabet edebilmesi modern anlamda bağısız denetime ayak 

uydurmalarını zorunlu kılmaktadır. Özelikle uluslararası faaliyet gösteren firmaların 

denetilebilir olması çıkar grupları açısından son derece önemlidir. 
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 Bu çalıĢma dört ana bölümden oluĢmaktadır. Birince bölümde denetim ile 

ilgili temel kavramlar, denetimin faydaları, denetim türleri ve kamu iĢletmelerine 

yönelik denetim yapan kuruĢlara yer verilmiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde 

denetim standartları ve Uluslararası denetim standartlarına değinilmiĢtir. Üçüncü 

bölümde ise denetim sürecinin safhaları anlatılmıĢtır. Son bölümde ise tekstim 

sektöründe faaliyet gösteren bir iĢletmenin bağımsız denetim raporu uygulamasına 

yer verilmiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde denetimin tanımı ve denetim ile ilgili temel kavramların yanı sıra, 

denetimin bilgi kullanıcılarına sağladığı faydalar, denetim türleri ve Türkiye‟de kamu 

iĢletmelerine yönelik denetim yapan kuruluĢların yetki ve sorumlulukları hakkında 

genel bilgiler verilmiĢtir. 

1.1. DENETĠMĠN TANIMI 

Türk Dil Kurumu tarafından “denetleme”, “bir iĢin doğru ve yönetime uygun 

olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiĢ etmek, kontrol 

etmek” Ģeklinde tanımlanmaktadır.1 

Denetim aynı zamanda toplum içerisinde yer alan örgütlerin veya bireysel 

iĢletmelerin, faaliyetlerine iliĢkin hazırlanan raporlarının, önceden belirlenmiĢ 

değerlere uygunluğunun ve doğruluğunun saptanması için yeterli kanıtlar 

doğrultusunda, belirlenen tekniklerin uygulanarak, değerlendirilmesi ve sonuçlarının 

bir raporla sunulmasıdır Ģeklinde tanımlanabilir. 

1.2. DENETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR 

Bir toplumu oluĢturan çeĢitli örgütler vardır. Bu örgütlerin ekonomik, siyasal 

ya da kültürel amaçları olabilir. Sayılan bu örgütlerin yanı sıra bireysel iĢletmelerde 

toplumda önemli yer tutarlar. Tüm bu örgütlerin ve bireysel iĢletmelerin faaliyetleri, 

topluma karĢı sorumlulukları aynı zamanda hakları vardır. Tüm bu iĢlemler hukuk 

düzenlemeleri ile belirlenmiĢtir. 

Hukuk düzenlemeleri ile belirtilen kurallara, bu örgütlerin ve bireysel 

iĢletmelerin uyup, uymadığının belirlenmesi, aynı zamanda bu örgüt ve bireysel 

iĢletme yöneticilerinin devletle, diğer hak sahipleriyle ve üçüncü kiĢilerle arasındaki 

çıkar iliĢkilerinin belli kayıt ve belge düzeni ile takibinin yapılması zorunlu hale 

gelmiĢtir. Bu kayıt ve belge düzeni ile birlikte, bu örgüt ve bireysel iĢletmelerinin 

faaliyetlerinin belirli dönemlerde raporlanması zorunluluğu getirilmiĢtir. Günümüzdeki 

denetim kavramı, sanayi devrimi süreciyle ortaya konulmuĢ ve bugüne kadar sürekli 

geliĢim göstererek hukuki bir yapı altına alınmıĢtır. 

“Denetim” kavramı hedeflenen amaçlar çerçevesinde farklı farklı 

tanımlanmıĢtır. Dünyadaki ekonomik geliĢmelerle birlikte geliĢen “Denetim” 

kavramları günümüzde modern anlayıĢlara göre farklı farklı yorumlansa da ortak 

nokta; örgütlerin veya bireysel iĢletmelerin ekonomik faaliyetleri, etkinlikleri ve 

toplumsal olayları ile ilgili çalıĢmalarının, önceden belirlenen hedef ve standartlar 

                                                
1
 Türk Dil Kurumu, “Denetleme”, http://www.tdk.gov.tr, (EriĢim tarihi: 15.01.2017) 
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doğrultusunda, uygunluk derecelerinin araĢtırılması, değerlendirilmesi ve 

raporlanması esasının tüm etkenlerden arınmıĢ bağımsız kiĢi veya kuruluĢlarca 

menfaat sahiplerinden oluĢan ilgili taraflara sunulmasıdır Ģeklinde birleĢmektedir. 

Tablo 1‟de gösterildiği gibi dünyadaki ekonomik geliĢmeler doğrultusunda muhasebe 

denetiminde meydana gelen ve bu anlamda da farklı muhasebe kavramlarının 

geliĢmesine yol açan evreler verilmiĢtir. 

 

Tablo-1 Bağımsız DıĢ Denetimin Tarihsel GeliĢimi 2
 

Zaman Dilimi 
Denetim 
YaklaĢımı Denetimin Amacı Ġlgili Taraflar 

Sanayi devrimi 
%100' lük bir 
inceleme 

Yanıltmaların 
bulunması 

ĠĢletme sahipleri 

Sanayi devrimi ile 
1900'lü yıllar arası 

%100' lük bir 
inceleme 

Yanıltmaların 
bulunması 

Ortak ve iĢletmeye 
borç verenler 

1900- 1930'lu yıllar 
arası 

%100' lük bir 
inceleme ve 
örneklemeye 
baĢvurma 

Bilanço ve gelir 
tablolarının 
doğruluğunu 
onaylama 

Ortaklar, iĢletmeye 
borç verenler ve 
devlet 

1930'dan bugüne 
Finansal verilen 
örnekleme yoluyla 
incelenmesi 

Finansal tabloların 
doğruluk ve 
dürüstlüğü 
hakkında bir görüĢ 
oluĢturma 

Ortaklar, iĢletmeye 
borç verenler, 
devlet, sendikalar, 
parlamento, 
tüketiciler vd. 
Gruplar 

 

Bu kapsamda denetim kavramına iliĢkin belli baĢlı kavramsal tanımlamalara 

aĢağıda yer verilmiĢtir. 

Modern anlamda denetim kavramı, olasılık ve görelilik (probabilite ve 

relativite) esaslarıyla belirlenmiĢ hedef ve standartlar doğrultusunda ortaya çıkan 

sonuçların verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik derecelerini ölçmek, karĢılaĢtırmak ve 

değerlendirmek olarak tanımlanabilecektir. Ekonomik amaçlarla kurulmuĢ bir 

organizasyon anlamında bakıldığında denetim; bir kuruluĢun ekonomik faaliyetlerine 

ve sonuçlarına iliĢkin açıklanan bilgilerin, önceden belirlenmiĢ kriterlere (standart) 

uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak amacıyla, bu ekonomik faaliyetlere ve 

sonuçlara iliĢkin bilgilerle ilgili verilerin tarafsızca toplanması, değerlendirilmesi ve 

                                                
2
 Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Türkmen Kitabevi‟,14 Baskı, Ġstanbul,   

  2014, s.14. 
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sonucun organizasyon ile doğrudan veya dolaylı olarak iliĢki içerisinde bulunan bilgi 

kullanıcılarına raporlanması Ģeklinde tanımlanabilir.3 

Diğer bir tanımda ise 'Denetim, bir örgütün ekonomik faaliyetlerine ve 

olaylarına iliĢkin açıklanan bilgilerin, önceden belirlenmiĢ kriterlere uygunluk 

derecesini belirlemek ve raporlamak amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara 

iliĢkin bilgilerle ilgili kanıtların tarafsızca toplanması, değerlenmesi ve sonucun bilgi 

kullanıcılarına raporlanması sürecidir.4 

Yukarıda da açıklandığı üzere denetim kavramının anlaĢılabilmesi için birçok 

faktörün ele alınmasını gerektirmektedir. Denetim kavramının tanımlanmasında ele 

alınan bu unsurlara aĢağıda kısaca yer verilmiĢtir. 

Tanımlardan da anlaĢılacağı üzere denetimin konusu ekonomik faaliyetler ve 

bu faaliyetlere iliĢkin bilgi ve belgelerdir. Bu anlamda denetim muhasebe 

kayıtlarında, iĢletmenin mali tablolarında ve diğer belgelerde örneğin vergi 

beyannamelerinde yapılır. Diğer taraftan denetim önceden belirlenmiĢ kriterlere göre 

yapılır. Tabi ki bu kriterler denetimin yapılıĢ amacına göre değiĢebilmektedir. 

Denetimin belirli amaçlara ulaĢabilmesi için belirli kanıtların önceden tarafsızca 

toplanması gerekmektedir. 

Burada en önemli unsur kanıtların tarafsızca toplanmasıdır. Tüm kanıtlar 

toplanıp incelendikten sonra açıklanacak bilgilerin elde edilmesinde ve 

raporlanmasında daha önce belirlenen kriterlere ne kadar uyulduğu kontrol 

edilmektedir. Bu iĢlemlerin bitmesine müteakip hazırlanan raporlardan faydalanacak 

olanlar karar alıcılardır. Yani ortaklar, ortak olmak isteyenler, yönetenler, kredi 

verenlerdir. 

1.3. DENETĠMĠN FAYDALARI  

ĠĢletme ile ilgisi bulunan kiĢi ve kuruluĢlar söz konusu iĢletme ile ilgili kararlar 

alabilmek için doğru ve güvenilir bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bağımsız denetim iĢletme 

ve iĢletme ile ilgili bulunan tüm taraflar için önemli ve faydalıdır.5 Günümüz 

ekonomisinde bu bilgilerin doğru ve güvenilir olmama riski vardır. Muhasebe 

sistemlerinin karıĢıklığı, iĢletmeyi yönetenlerin bilgisi ve hileye yönelik eğilimleri 

tarafların her zaman doğru bilgi almasına engel olabilir. Bu noktada bağımsız 

denetim iĢletme faaliyetlerini değerlendirir iken tarafsız ve objektif veriler ile 

                                                
3
 Erdal Kenger, “Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu”, BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, ġubat- 

  2001, s.4. Web: http://www.ydk.gov.tr/eğitim_notları/denetim.htm#d1a (EriĢim Tarihi: 10.03.2011). 

4
 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, Avcı Ofset Matbaacılık 5. Baskı, Ġstanbul, 2004, s.1. 

5
 Ġlhan Alkılıç, Neden Bağımsız Denetim,‟ Web: http://www.yenittkhakkinda.org/Site/Neden-Bagimsiz-   

  Denetim.aspx, (EriĢim Tarihi: 08.02.2017) 

http://www.yenittkhakkinda.org/Site/Neden-Bagimsiz-
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değerlendirmelerini yapar hem iĢletmeyi yönetenlere hem de alt birimlere gelecek ile 

planlamalar ve çalıĢmalar konusunda yardımcı olur. 

Düzenlenen bağımsız denetim raporu sonucunda iĢletmenin zayıf ve güçlü 

yanları, iĢletmede var olan hile, kusur ve yolsuzluklar Uluslararası Muhasebe 

standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından değerlendirilip erken engel 

olma imkânı tanımaktadır. Bağımsız denetimin gerçekten bağımsız kiĢiler tarafından 

yapılması nedeni ile yönetimde aktif olarak rol almayan fakat iĢletme ortağı olan 

diğer ortakların hem iĢletme ve yönetim hakkında bilgi sahibi olmalarına hem de 

kasıtlı olarak yapılanabilecek hataları engelleme imkânı sağlamaktadır. 

Bağımsız denetim sürecinde ilgili iĢletmenin kendi yapısı içinde oluĢturmuĢ 

olduğu iç kontrol sisteminin etkinliği de incelenecek ve iç kontrol sisteminin güçlü ve 

zayıf yönleri test edilecektir. Denetçi inceleme sürecinin sonucunda kurumun eksik 

yönlerini belirleyecek ve mevzuata uygun olmayan iĢlemleri iĢletme yönetimine 

bildirecektir. Bu nedenle bağımsız denetim iĢletme dıĢından tarafsız bir gözle 

eksiklikleri belirleme ve düzeltme açısından yönetim ile çalıĢanlara doğru karar 

verme imkânı sağlayacaktır. Bununla birlikte iĢletmenin mali tablolarının bağımsız 

denetimciler tarafından denetlenerek tasdik raporunun hazırlanması ve bunun 

kamuoyu bilgisine sunulması iĢletmenin borsada iĢlem gören hisse senetleri 

üzerinde de olumlu bir etki yaratacaktır. 

Bağımsız denetim baĢta iĢletmenin kendisi olmak üzere finansal tabloları 

kullanan bütün birimlere çeĢitli faydalar sağlar. Bu faydalar kısaca Ģu Ģekilde 

özetlenebilir: 

1.3.1. ĠĢletmeye Sağladığı Faydalar 

Bağımsız denetimin iĢletmeye saydığı faydalar aĢağıda maddeler halinde 

açıklanmıĢtır. 

● ĠĢletme kayıt ve belgelerine dayalı olarak düzenlenen finansal 

tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını saptar.6 

● ĠĢletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunu araĢtırır, 

uygunsuzluk varsa düzeltir.7 

● Yöneticilerin alacağı kararlar için bir rehberdir. 

                                                
6
 Erol Çelen, “Bağımsız Denetimin Önemi, Yararları ve Kamuyu Aydınlatma Ġlkesi” Mali Çözüm  

  Dergisi, Sayı:55, 2001 Haziran s:26  

7
 Zeki Doğan ve Zeynep Hatunoğlu, “Vergi Gelirlerinin Artmasını Sağlayan Bağımsız DıĢ Denetimin  

  Türkiye Açısından Önemi”, Yaklaşım Dergisi, Eylül 1996, s.133 
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● OluĢturulan raporlar üzerinde gerekli analizleri yaparak iĢletmenin 

sermaye durumu hakkında bilgi sahibi olunur. 

● ĠĢletmede çalıĢanların hata ve hile yapma riskini azaltır. 

● Kamu tarafından yapılacak denetimlerde doğru bir finansal tablo vergi ve 

ceza riskini en aza indirir. 

● ĠĢletmenin kendi oluĢturduğu iç kontrol sisteminde etkinliği artırır. 

● ĠĢletme yönetiminde bulunan üst yöneticilerin astlarını denetleme imkânı 

getirir, 

● Yönetim ve çalıĢanların etkin ve verimli çalıĢmaları konusunda yardımcı 

olur, 

● Bağımsız denetimden geçmiĢ mali tablolar ilgili vergi beyannamelerinin 

düzenlenmesi aĢamasında riski azaltır, 

● Doğru ve tarafsız bir bağımsız denetim raporu iĢletmeye kredi verenler 

açısından kredibilitesini artırır. 

1.3.2. Piyasaya Sağladığı Faydalar 

Bağımsız denetimin piyasaya saydığı faydalar aĢağıda maddeler halinde 

açıklanmıĢtır. 

● Etkin bir sermaye piyasası için tüm önemli, bilgilerin doğru ve güvenilir 

Ģekilde raporlanması ve açıklanması gerekir. 

● ĠĢletmenin alınması ve satılması durumunda alıcı ve satıcıya sağlıklı bilgi 

verir. 

● Kamu ile paylaĢılmıĢ bilgiler iĢletmeye yatırım yapacak kiĢi ve kurumlara 

sağlıklı bilgi verir. 

● MüĢteriler iĢletmenin karlılığı konusunda bilgi sahibi olurlar, 

● ĠĢletmelere finans desteği sağlayan kurumlar iĢletmelerin mali 

tablolarının bağımsız denetimden geçmiĢ olması nedeni ile iĢletmeye 

daha fazla güven duyarlar, 

● ĠĢletmenin devir, birleĢme iĢlemlerinde hem devir alan hem de devir 

eden iĢletmeler açısından bağımsız denetim raporu önemli bir veridir. 

● Mali tabloları denetimden geçmiĢ bir firma yatırım yapmak isteyen diğer 

yatırımcılar için önemli bir referanstır. 

1.3.3. Devlete Sağladığı Faydalar 

Bağımsız denetimin devlete saydığı faydalar aĢağıda maddeler halinde 

açıklanmıĢtır. 

● Vergi gelirleri açısından son derece önemlidir. ĠĢletme sahiplerinin hata 

ve hile yapma riskini azaltır. 
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● Önceden belirlenen standartlara uygun bir finansal tablo vergi 

denetiminde zaman kaybını önleyerek etkin bir vergi denetiminin 

anahtarını oluĢturur. 

● Kamuya ait kuruluĢlarında denetlenmesi bu kuruluĢlardaki yolsuzlukların 

önlenmesi açısından önemlidir, 

● Bağımsız denetim ülkeye bilgi üretimi ve planlama açısından yararlar 

sağlayacaktır. ġöyle ki, sağlıklı verilere dayanılarak yapılan planlama, 

kamu gelir ve harcamalarında devletin teĢvik, kredi politikalarında ve 

genel ekonomik politikalarda gerçekçi, etkili ve verimli olunmasına temel 

oluĢturacaktır.8 

● Kamu menfaatine faaliyette bulunan kurumların mali tablolarının 

denetlenmesi bu kurumların denetiminde daha az zaman harcanmasına 

neden olur, 

● Doğru ve usulüne uygun bir bağımsız denetim vergi müfettiĢleri 

tarafından düzenlenecek inceleme raporların daha hızlı ve güvenilir 

olması açısından kaynak oluĢturabilir. Aynı zamanda vergi 

müfettiĢlerinin denetim yapılmamıĢ diğer firmalara daha fazla zaman 

ayırarak vergi kaybının önlenmesine yardımcı olur. 

● Ġlgili iĢletmenin standartlara uygun bir muhasebe sistemini kurması ve 

buna bağlı olarak mali tablolarını düzenlemesi vergide adalet ilkesinin 

sağlanmasına katkıda bulunur. 

1.4. DENETĠM TÜRLERĠ 

Denetim türleri sınıflandırılırken hemen her kaynakta farklılıklar olmakla 

birlikte genel anlamda bir uzlaĢı sağlandığını görmekteyiz. Günümüzde denetim 

sınıflandırılırken kamu ve özel kesim denetimi iç içe geçmiĢ ve daha karmaĢık hale 

gelmiĢtir. Artık hem kamu hem de özel sektör karĢılıklı olarak birbirlerinin yaptıkları 

denetimden faydalanmaktadır.9 

Denetim türleri genel olarak, denetimin amacına göre ve denetçinin 

statüsüne göre olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır. 

● Amacına Göre Denetim Türleri: 

1. Mali Tabloları Denetimi (Finansal Denetim), 

                                                
8
 Adnan Sönmez, Bağımsız Denetim Sürecinde Kullanılan Analitik Ġnceleme Prosedürlerinin Denetim  

  Standartları Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye‟de SPK‟ dan Yetki AlmıĢ Denetim Firmaları  

  Üzerine Bir AraĢtırma, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2008, s.12 

(Yayımlanmış Doktora Tezi) 

9
 Necdet Sağlam ve Mehmet Yolcu, Türkiye Denetim Standartlarına Göre Finansal Tabloların  

  Bağımsız Denetimi ve Raporlanması, YaklaĢım Yayıncılık, Eylül 2014, s.63 
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2. Uygunluk Denetimi, 

3. Faaliyet Denetimi. 

  

● Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri: 

1. Ġç Denetim, 

2. Kamu Denetimi, 

3. Bağımsız Denetim. 

 

1.4.1. Amacına Göre Denetim Türleri 

Denetim faaliyetiyle ulaĢılmak istenen amaca göre denetim türleri; 

● Mali tabloların denetimi (finansal denetim) 

● Uygunluk denetimi (usul denetimi) 

● Faaliyet denetimi, olarak sınıflandırılabilir. 

1.4.1.1. Mali Tabloların Denetimi (Finansal Denetim) 

Geleneksel anlamda ilk akla gelen denetim Ģekli olan iĢletmenin mali 

tablolarının denetlenmesi iĢlemi, iĢletmenin temel ve yardımcı mali tablolarının yani 

bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım tablosu vs. önceden belirlenmiĢ muhasebe 

standartlarına ve vergi mevzuatına uyulup uyulmadığının denetimidir. Bu tür denetim 

türü kamu denetçileri ve bağımsız denetçiler tarafından yürütülmektedir. Bağımsız 

denetçiler mali tablolardaki hataları tek tek incelemez, mali tabloları bir bütün olarak 

değerlendirir ve tek bir görüĢle bildirirler.10 Denetimin konusu ise iĢletmenin ortakları 

ve mali tablolarla ilgisi olan kamu kuruluĢlarıdır. (Ör. Vergi Dairesi), Bu tür denetim 

türünde tüm mali tablolar sistemli bir Ģekilde incelenerek, incelemeler sonunda 

hazırlanacak raporların yazılı olarak açıklanmasıdır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda11 denetim, bağımsız denetim ve özel 

denetim Ģeklinde yapılandırılmıĢtır. Yılsonu bağımsız denetimi, iĢletmelerin yılsonu 

finansal tablolarının Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS) uygun bir Ģekilde 

denetlenmesidir. Özel denetim ise, eğer denetçiler bağlı Ģirketin, hâkim Ģirketlerle 

veya bağlı Ģirketle iliĢkilerinde hilenin varlığını belirtir Ģekilde görüĢ bildirmiĢ ise bağlı 

Ģirketin pay sahibi bu konunun açıklığa kavuĢturulması amacıyla, Ģirket merkezinin 

                                                
10

 Aytaç Köksal, Türkiye Ticaret Kanunu Tasarısı Sermaye Piyasası Mevzuatı Bankacılık  

   Mevzuatı Açısından ve Karşılaştırmalı olarak Bağımsız Denetim Sözleşmesi, Ġstanbul: Beta  

   Basım Yayım, 2009, s. 33. 

11
 Resmî Gazete, Sayı 27846, 14.02.2011 
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bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını 

isteyebileceklerdir. Bu bağlamda yapılacak denetime özel denetim denilmektedir.12 

1.4.1.2. Uygunluk Denetimi (Usul Denetimi) 

Uygunluk denetimi; bir iĢletmenin mali iĢlemlerinin ve faaliyetlerinin yasal 

düzenlemelere ve yazılı sözleĢmelere uyulup uyulmadığını belirlemek amacı ile 

bağımsız denetçiden ilgili sözleĢmenin incelenmesini talep etmektir. ĠĢletmelerin 

faaliyetlerinin ve mali tablolarının önceden konulmuĢ kurallara ve ilgili mevzuata 

uygun olup olmadığının denetlenmesi amacıyla yapılır. ĠĢletmelerde yapılacak bu tür 

denetimde denetimin konusu iĢletmenin finansal iĢlemleri ve faaliyetleridir. Uygunluk 

denetiminde bir otoritenin belirlediği kurallara uyulup uyulmadığı denetlenir. Söz 

konusu otorite, kamu kurumları olabileceği gibi, iĢletme üst yönetimi de olabilir.13 

Uygunluk denetimine örnek olarak, vergisel konularda iĢletmenin uymak 

zorunda olduğu belge düzeni ile ilgili denetim elamanları tarafından yapılan 

incelemeleri, iĢletmenin sigorta bildirgeleri veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 

diğer belgelerin SGK denetim elemanları tarafından incelenmeleri veya SayıĢtay 

denetçileri tarafından kamu kurum ve kuruluĢlarının mali iĢlemlerinin ilgili kanuni 

düzenlemelere uygunluğunun araĢtırılması olarak gösterilebilir. 

Uygunluk denetimi sonuçları genellikle geniĢ bir kitleye değil, sınırlı olarak 

ilgili ve yetkili kiĢi ve kuruluĢlara bildirildiği için iç denetçiler tarafından gerek 

duyulduğunda da dıĢ denetçiler tarafından yapılmaktadır.14 

Yapılan uygunluk denetiminin sonucu denetçinin uzmanlık alanına giren 

konular ile ilgili ise rapor düzenlenir. Eğer denetçi o konuda uzman değil ise 

uzmandan yardım isteyebilir. 

1.4.1.3. Faaliyet Denetimi 

Faaliyet denetimi iĢletmenin ticari faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğinin 

denetlenmesidir. Bu türde yapılan bir denetimde denetçinin tarafsız olması son 

derece önemlidir. Denetçi incelediği alan ile ilgili ayrıntılı analizler yaparak iĢletmenin 

daha önceden belirlediği hedeflere ne kadar ulaĢıp ulaĢmadığını ölçer.  

GeniĢ tabanlı bir faaliyet denetiminin amacı; iĢletmenin güçlü ve zayıf yönlerini 

objektif bir gözle değerlendirerek, iĢletme yöneticilerine ve sahiplerine iĢletme 

                                                
12

 Nuran Cömert, vd., Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, Ada  

    Renk Matbaa, 2013., sayfa 16 

13
 Seval KardeĢ Selimoğlu ve ġaban Uzay, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitapevi, Ankara, 2008, s.6 

14
 Yasin Ulusoy, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız DıĢ Denetimin Fonksiyonları ve Denetçi  

    Bağımsızlığı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Dergisi, C.VII, S. 2, 2005, s. 272. 
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hakkında güvenilir bilgiler sunmaktır.15  Faaliyet denetimi ile iĢletmenin çalıĢma 

yöntem ve metotlarının her bir parçasının etkinliği ve verimliliği değerlendirilir.16 

 Faaliyet denetiminde denetimin konusu mali tablolar ile sınırlı değildir. 

Denetimin konusu iĢletme faaliyetlerinin tamamı veya bir kısmı ile finans, pazarlama 

ya da üretim fonksiyonları olabilir. 

Faaliyet denetimini yapmak hem mali tablolar denetimine hem de uygunluk 

denetimine göre daha uzun zaman gerektirir, aynı zamanda da zordur. Burada zor 

olan kısım her birimin etkinliğinin ve verimliliğinin net ve kesin rakamlar ile 

ölçülmesidir. ĠĢletme faaliyeti ile ilgili bu türden bir denetim aynı konuda faaliyet 

gösteren diğer iĢletmelerdin farklı olabileceği gibi iĢletme içindeki bölümler arasında 

bile farklılık gösterebilir. Ayrıcı çok kapsamlı bir denetim olması ve farklı iĢletmelerin 

farklı konuda denetim talebi bu konuda gerçek uzmanlaĢmayı getirir.  

Bu tür denetimlerde herhangi bir iĢletmenin talep ettiği denetim diğer iĢletme 

için geçerli olmayabilir. Herhangi bir iĢletme yeni alacağı fabrika binası ile ilgili 

olabilecek iken diğer iĢletmenin amacı pazarlama ağını nasıl geliĢtireceği ile ilgili 

olabilir. Diğer taraftan denetçi mevcut durumu salt hali ile ortaya koyup raporunu 

bitirmez. Burada denetçiden beklenen mevcut sistemin iyileĢtirilmesi için öneri ve 

görüĢleri beklenir. ĠĢte bu nedenle faaliyet denetimi aynı zamanda bir danıĢmanlık 

hizmeti olarak ta tanımlanabilir. 

Denetim iĢletmenin iç denetçileri ya da kamu denetçileri tarafından yapılır. 

Denetim sonunda denetçinin hazırladığı raporda iĢletmenin yapmıĢ olduğu 

faaliyetlerde verimliliğin nasıl arttırılacağına dair önerilerde bulunulur. 

1.4.2. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri 

 Denetçinin statüsüne göre denetim türleri üçe ayrılır. Bunlar: 

● Ġç denetim, 

● Kamu denetimi, 

● Bağımsız denetim. 

1.4.2.1. Ġç Denetim 

ĠĢletmelere hizmet etmek amacıyla iĢletmenin yürüttüğü faaliyetleri incelemek 

ve değerlemek için iĢletmenin kendi bünyesinde kurulmuĢ olan bağımsız bir 

denetleme ve değerleme fonksiyonudur.17 Asıl amaç iĢletme varlıklarının sağlıklı bir 

                                                
15

 A. Vecdi Can, Süleyman Uyar, İşletmelerde Faaliyet Denetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 

2010, s. 12. 

16
 Alvin A. Arens vd., Auditing and Assurance Services, 14th ed., United Kingdom: Pearson 

Education, 2012, s. 33. 

17
 Ömer Duman, Muhasebe Denetimi ve Raporlama, TESMER Yayınları, Ankara, 2001, s.8 
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Ģekilde yönetilmesi, yatırım ve yönetim danıĢmanlığı, iĢletme bünyesinde yapılan 

hile ve hataların ortaya çıkarılmasıdır. Ġç denetimin kapsamına finansal ve finansal 

olmayan iĢlemler girer. Ġç denetçiler doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak 

çalıĢabileceği gibi Ģirket müdürüne de bağlı olarak çalıĢabilir. 

Ġç denetimin diğer bir amacı da kurum veya iĢletmelerde yöneticilerin 

sorumluluklarını etkin bir Ģekilde yerine getirmeleri konusunda yararlanıcılara 

yardımcı olmaktır. Ġç denetim kapsamına, iç kontrol yapısının yeterliğinin, etkinliğinin 

incelenmesi ve değerlendirilmesi ile baĢarı düzeyi kalitesinin incelenmesi ve 

değerlendirmesi girer. Böylece iç denetim faaliyeti iç kontrol yapısının esas 

amaçlarına ulaĢıp ulaĢmadığı konusunda yönetime gerekli bilgileri sağlar.18 

Ġç denetim iĢletmenin finansal kaynaklarının verimli olarak kullanılıp 

kullanılmadığını değerlendirir. Ġç denetçinin sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesi 

için iĢletmenin ilke ve hedeflerinin bilinmesine ihtiyaç duyulur. ĠĢletmenin önceden 

belirlenen standartlara ne miktarda uyulduğu, hedeflerin iĢletme personeli tarafından 

anlaĢılıp anlaĢılmadığını ve sapmaları belirler. Bu ve benzeri konulara iliĢkin 

yapacağı çalıĢmaları sorumlu yöneticilerle görüĢür ve gerekli önlemlerin alınıp 

alınmadığını takip eder. 

Son yıllardaki muhasebe hilelerinin artması iç kontrol sistemin yeniden 

gözden geçirilmesini ve sorgulanmasına neden olmuĢtur. Bu nedenle sermaye 

yapısı büyük Ģirketler iç denetim fonksiyonuna iĢletme bünyesinde ayrı bir müdürlük 

ya da bölüm olarak yer vermektedirler. 

1.4.2.2. Kamu Denetimi 

Kamu kurumları tarafından, kamunun haklarının korunması amacıyla, 

görevlendirilen kamu kurum personelleri ile yapılan denetimler, kamu denetimi 

olarak değerlendirilmektedir. Kamu denetçisi yetkisiyle görevlendirilen kamu 

personelleri, kamu gücünün tesisi ve kamunun kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli kullanılıp kullanılmadığı konusunda gücünü yasa, yönetmelik ve diğer kanuni 

düzenlemelerden alır. Kamu denetim kuruluĢları hangi kuruma bağlı iseler o kuruma 

denetledikleri kurumlar ve olaylara iliĢkin rapor sunarlar.  

Kamudaki denetim, kamu adına toplanan gelir ve giderlerin denetlenmesi 

iĢlemleri olabileceği gibi kamu adına özel kiĢi ve kurumların denetlenmesi iĢlemleri 

Ģeklinde de olabilir. 

                                                
18

 Hasan Türedi, “Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Ġç Denetim ve Ġlgili Olarak  

    Yapılan ÇalıĢmalar”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı 16, 2011, s.25. 
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Kamu adına denetim yetkisine haiz kurum ve kuruluĢların bazıları aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

 

● Devlet Denetleme Kurumu Denetlemeleri  

● Çevre Bakanlığı MüfettiĢleri 

● SPK Denetimleri 

● Diyanet iĢleri MüfettiĢlerinin Denetimleri 

● Gümrük MüfettiĢleri Denetimi 

● Yüksek Denetleme Kurulu Denetimleri 

● Adalet MüfettiĢleri 

● SSK MüfettiĢleri, ĠĢ müfettiĢleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Vergi  

      MüfettiĢleri, Belediye müfettiĢleri vb. gibi kurum müfettiĢleri kamu  

      adına denetim yetkisini kullanmaktadır.19 

 

1.4.2.3. Bağımsız Denetim 

Bağımsız Denetim, denetlenecek olan kurum veya kuruluĢla, hiçbir bağı 

olmayan kiĢi veya kurumlar tarafından yapılan denetimlerdir. Bu denetimi yapan 

denetçilere de “Bağımsız Denetçi” adı verilir. 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Bağımsız Denetçinin tanımı Ģu Ģekilde 

yapılmaktadır. “Bağımsız Denetçi: Bağımsız Denetim yapmak üzere 01.06.1989 

tarih ve 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik 

ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen 

kişilerdir” denilmektedir. 

Bağımsız denetçinin iç denetçiler gibi iĢletme ile bir bağı yoktur. Ġç 

denetçiden farklı olarak faaliyetini serbest meslek faaliyeti olarak yürütür ve 

karĢılığında örgütten ücret alır. Bağımsız denetçi iĢletme ile ilgisi olan kiĢi ve 

kuruluĢların isteği üzerinde denetim yaparlar. Burada denetçiden istenen, 

iĢletmelerde hak ve menfaat sahibi olanların çıkarlarının korunmasıdır. Bunun içinde 

güvenilir temiz bilgiye ihtiyaç vardır. Doğru, açık ve güvenilir bilgi tarafsız bir 

bağımsız denetçi görüĢü ile sağlanabilir. 

Bağımsız denetimde denetim yapılacak iĢletmelerin iĢlemleri ve mali 

hareketleri denetleme ilke ve esaslarına göre denetlenir ve bu denetim sonucunda 

                                                
19

 Faruk Güçlü, Muhasebe   Denetimi (İlkeler   ve   Teknikler), Detay   Anatolia Akademik Yayıncılık  

    Ltd. ġti., Ankara, 2008, 209s. 
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düzenlenecek raporda bu ilke ve esaslara ne kadar uyulduğu belirlenerek rapora 

bağlanır. 

Bağımsız denetçiler bağımsız çalıĢır. Denetim yaptığı kurum ile herhangi bir 

organik bağı olamaz. Bağımsız denetim yetkisini belirli sınavlardan geçerek alan 

bağımsız denetçiler konusunda uzman kiĢilerdir. 

Bağımsız denetçinin kanuni düzenlemeler gereği kamuoyuna açıklanacak 

bilgiler ile iĢletmenin yetkili organlarınca hazırlanacak yıllık mali tablo ve diğer 

bilgilerin elde edilmesi, hazırlanması ve açıklanmasında, bağımsız denetim 

standartlarında öngörülen gerekli denetim teknikleri uygulanır. 

1.5. KAMU ĠġLETMELERĠNE YÖNELĠK DENETĠM YAPAN KURULUġLAR VE 

TÜRKĠYE’DE BAĞIMSIZ DENETĠM MEVZUATI 

Bağımsız denetim, finansal geliĢmelere bağlı olarak sürekli geliĢen ve 

üzerinde sürekli çalıĢılması gereken alanlardan birisidir. Bunun nedeni ise iĢletmenin 

sahipleri ile diğer çıkar grupları arasında çıkan çatıĢmalardır. Çıkar gruplarının 

iĢletmeyi yönetenlere güvensizliği büyük problemlere yol açmaktadır. Bağımsız 

denetim sistemi ise karĢılıklı olan bu güven sorununa çözüm aramaktadır. 

Ekonominin hızla geliĢmesiyle birlikte ortaya çıkan değiĢimler, iĢletmenin 

baĢka faaliyet alanlarına yönelmelerine iĢ hacimlerini büyütmelerine neden 

olmaktadır. Bu durumla beraber iĢletme bünyesinde üretilen veriler gün geçtikçe 

değiĢmekte, yorumlanması zor hale gelmektedir. ĠĢletmeyle ilgisi olan çıkar grupları 

verilerin doğruluğundan ve kalitesinden Ģüphe ederler. Bağımsız denetim bu sürecin 

sağlıklı yürüyebilmesi için ortaya çıkmıĢtır. 

Bir ülkenin geliĢmiĢlik düzeyi ülkede yaĢayan insanların oluĢturduğu 

ekonomik ve sosyal organizasyon ve birlikteliklerle doğrudan iliĢkilidir. Bu tür 

organizasyonlara sahip olmak ise idari, teknik ve hukuksal bir altyapı gerektirir. Eğer 

ülkede bu altyapılar sağlıklı bir Ģekilde kurulmaz ise ülke kaynaklarının hangi iĢlerde 

ve nasıl kullanıldığı konusunda veriler elde edilemez. Ekonomik büyümenin 

sağlanması sağlıklı bir muhasebe sistemi ve bu verilerin etkili denetimi ile 

mümkündür. Bunun içindir ki dıĢ denetim iĢletmelerin ürettikleri muhasebe verilerinin 

doğru ve tutarlı olmasını sağlayan bir süreçtir. 

Türkiye‟de de Bağımsız Denetim mevzuatının çerçevesi yasalar ve 

yönetmeliklerle belirtilmiĢtir. AĢağıda bağımsız denetime iliĢkin yasal düzenlemeler 

açıklanmıĢtır. 

1.5.1. Devlet Denetleme Kurulu ve Denetimi 

Devlet denetleme kurulu; 01.04.1981 tarihinde 2443 sayılı yasa ile kurulmuĢ 

olup anayasamızın 108. Maddesinde de yer almıĢtır. Bu kurum CumhurbaĢkanlığına 
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bağlı olarak çalıĢır ve CumhurbaĢkanın talimatı ile aĢağıdaki kurum ve kuruluĢlarda 

inceleme ve araĢtırma yetkisine sahiptir: 

● Tüm kamu kurum ve kuruluĢlarında, 

● Kamu kurumlarının sermayesinin yarısından fazla sahip oldukları 

kuruluĢlarda, 

● Her düzeydeki iĢçi ve iĢveren meslek teĢekküllerinde, 

● Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarında, 

● Kamuya ait dernekler ve vakıflar 20 

 Bu kurum, yargı organları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde denetim yetkisine 

sahip değildir. Devlet Denetleme Kurulu Dokuz üyeden oluĢur ve baĢkanı 

CumhurbaĢkanı tarafından üyeler arasından seçilir. Devlet Denetleme Kurulu 

inceleme yaptığı konularda kendisi bizzat araĢtırma yapabileceği gibi uzman 

kiĢilerden yardım da talep edebilir. Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan 

raporlar ilgili komisyonlarda görüĢüldükten sonra CumhurbaĢkanına arz edilir. 

CumhurbaĢkanının onay iĢleminden sonra ilgili rapor BaĢbakanlığa gönderilir. Kurul 

raporları soncunda incelenmesi ve araĢtırılması istenen konular BaĢbakanlıkça Kırk 

beĢ gün içinde ilgili makam ve mercilere gönderilir ve sonucundan 

CumhurbaĢkanlığına bilgi verilir. Ġlgili kurumlar Devlet Denetleme Kurulunun talep 

ettiği her türlü bilgi ve belgeyi kurula vermek zorundadır. 

1.5.2. SayıĢtay ve Denetimi 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda on dokuzuncu yüzyılda baĢlayan yenileĢme 

hareketleri çerçevesinde mali istikrarın sağlanması, gelirlerin ve giderlerin kontrol 

altına alınarak güçlü bir kamu maliyesinin tesisi ve sürdürülmesi yönünde önemli 

adımlar atılmaya baĢlanmıĢ ve bu çabaların bir sonucu olarak SayıĢtay, 29 Mayıs 

1862 tarihinde Sultan Abdülaziz‟in “Ġrade-i Seniyye”si ile Divan-ı Ali-i Muhasebat 

adıyla kurulmuĢtur. 

1876 Anayasası‟nda yer alarak anayasal bir kuruluĢ haline gelen SayıĢtay, 

Hazineye tabi kurumların gelir ve giderleri ile muhasebe kayıtlarının ve diğer 

iĢlemlerinin yıllık olarak denetlenmesi ve giderlerin harcamadan önce vize edilmesi 

iĢlerini yerine getirmeye baĢlamıĢtır.21 

Her ne kadar 01.06.1934 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2514 Sayılı 

“Divan-ı Muhasebat Kanunu ile iĢleyiĢe yön verilmek istenmiĢ ise de karmaĢık ve 

son derece dağınık olan mevzuatı toplama çalıĢmaları neticesinde 21.12.1967 tarih 

                                                
20

Kepekçi, a.g.e, s.5. 

21
 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Resmî Ġnternet Sayfası, “Tarihçe”, Web:  

    http://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=10, (EriĢim tarihi: 01.03.2017) 

http://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=10
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ve 12538 Sayılı Resmî gazetede yayınlanan 832 Sayılı SayıĢtay Kanunu ile 

düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Devlete ait fonksiyonların çağın gerekleri neticesinde değiĢmesi sonucu 

mevcut düzenlemelerin yetersiz kalması ve Avrupa Birliği adaylık sürecinde yeni bir 

kamu yönetimi anlayıĢı ile birlikte devletin tüm harcama ve gelirleri bütçe kapsamına 

alınarak yasama kapsamına tabi olması esası getirilmiĢtir. Bu konuda ki en son 

düzenleme 19.12.2010 tarih ve 27790 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6085 

Sayılı SayıĢtay Kanunudur. 

1982 Anayasasına göre SayıĢtay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim 

yapar. SayıĢtay Kanunun‟ a 22 göre SayıĢtay‟ın ilgili kurumların mali, uygunluk ve 

performans denetimi ile hesap yargılamalarını yapmaktadır. Aynı zamanda SayıĢtay 

yaptığı tüm iĢlemler nedeni ile kurumsal ve iĢlevsel olarak bağımsız bir kurumdur. 

a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 

kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı 

olan özel kanunlar ile kurulmuĢ anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları hariç), 

 b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya 

doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeĢit idare, kuruluĢ, 

müessese, birlik, iĢletme ve Ģirketleri,  

c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dıĢ borçlanma, borç 

verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dıĢından alınan hibelerin kullanımı, hibe 

verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer 

hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dâhil yurt 

içi ve yurt dıĢından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, 

ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar 

dâhil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini, denetler.  

(a) ve (b) bentleri kapsamına giren Ģirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak 

kamu payı %50‟den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; 

Ģirketler, bunların iĢtirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca 

düzenlenen ve SayıĢtay‟a gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas 

alınarak yapılır. SayıĢtay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim 

raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.  

(2) SayıĢtay; yapılan antlaĢma veya sözleĢmedeki esaslar çerçevesinde 

uluslararası kuruluĢ ve örgütlerin hesap ve iĢlemlerini de denetler. (3) 2/4/1987 

tarihli ve 3346 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 

                                                
22

 Resmî Gazete, Sayı 27790,19.12.2010 
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Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2‟nci maddesi 

kapsamına giren kamu kurum, kuruluĢ ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet 

Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde yerine getirilir.23 

1982 Anayasasında SayıĢtay‟ın bütçenin uygulama sonuçlarını 

denetleyeceği ve hazırlayacağı raporu T.B.M.M.‟ne sunacağı bildirilmektedir. Aynı 

zamanda yine SayıĢtay tarafından bir önceki yılın faaliyetleri uygunluk denetimi adı 

altında raporlanarak SayıĢtay daireleri tarafından kesin hükme bağlanmaktadır. 

1.5.3. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin Avrupa birliğine tam üyelik baĢvurusu sonrasında 

müzakereler baĢlamıĢ ve artık eski ve ihtiyaca tam olarak cevap veremeyen eski 

Ticaret Kanunu yerine daha etkin ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir yasa 

düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu nedenle 13.01.2011 tarih ve 27846 sayılı 

resmî gazete ile yayınlanan yeni Türk Ticaret Kanunu düzenlenmiĢtir. 

      6102 sayılı TTK‟nin bağımsız denetim ile ilgili maddeleri 397-406 maddelerdir. 

Yeni TTK 2011 yılı baĢında kabul edilmiĢ olup, Türk hukuk sisteminde yer alan 

dördüncü ticaret kanunudur ve ticaret hukuku bu yasal düzenleme ile çağın 

gereklerine uygun duruma getirilmiĢ olmaktadır.24 

Yeni Türk Ticaret Kanunu‟nun yürürlüğe girmesi ile Bakanlar Kurulu‟nun 

belirleyeceği kriterleri aĢan Ģirketlerin bağımsız denetime tabi olacakları 

öngörülmüĢtür. 

2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre25 aĢağıda belirtilen sayısal 

değerlerden en az ikisini aĢan Ģirketler 2014 yılı için bağımsız denetime tabi 

olacaklar bu tarihi izleyen yıllar ise bu oranlar kademeli olarak arttırılacaktır. 

● Aktif toplamı 75.000.000 TL ve üstü, 

● Yıllık net satıĢ hâsılatı 150.000.000 TL ve üstü, 

● ÇalıĢın sayısı 250 ve üstü. 

Bu Ģirketlerin bu üç kriterden en az ikisini art arda iki hesap döneminde 

aĢmaları halinde bağımsız denetime tabi olurlar. Bağımsız denetime tabi 

Ģirketlerden 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince söz konusu hadlerin 

art arda iki dönem altında kalmaları ve veya en az ikisinin yüzde yirmi ve daha 

                                                
23

 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Resmi Ġnternet Sayfası: Web: “http://www.sayistay.gov.tr/tr/  

    Upload/95906369/files/mevzuat/6085%20say%C4%B1l%C4%B1%20Say%C4%B1%C5  

    %9Ftay%20Kanunu.pdf, (EriĢim Tarihi 05.02,2017) 

24
 Oktay Güvemli, Mehmet Özbirecikli, “Türkiye‟ de Bağımsız Muhasebe Denetiminin GeliĢim Süreci  

    1990-2011”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, 2011, 156 

25
 Resmî Gazete, Sayı 28941,14.03.2014 
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altında kalmaları durumunda bağımsız denetim kapsamından çıkartılır. Denetimin 

kapsamı ve usulü ise Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat 

ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararnamenin ilgili hükümleri gereğince 

yapılacaktır. 

Türk Ticaret Kanunu‟ndaki bu değiĢiklikler hem ülkenin kendi içinde hem de 

uluslararası piyasalarda güven sağlayacak yenilikçi düzenlemeler getirmiĢtir. 

TTK‟nin tamamına yayılan kurumsal yönetim ve kamunun aydınlatılması ilkesi 

çerçevesinde, Ģirketlerin hesap verilebilirliğini artırmak amacıyla bağımsız denetim 

konusunda TTK‟ da yeni düzenlemeler yapılmıĢtır. Yeni TTK‟ da Denetçi, denetleme 

yaptığı Ģirkete, vergi danıĢmanlığı ve vergi denetimi dıĢında danıĢmanlık veya 

hizmet veremez, bunu bir yavru Ģirketi aracılığıyla da yapamaz. Denetçiden 

denetleme görevi, sadece baĢka bir denetçi atanmıĢsa geri alınabilir. Bunun 

haricinde, denetçi ancak mahkeme kararıyla alınabilir.26 

YMM, SMMM veya bağımsız denetim kuruluĢlarının kendileri ya da 

ortaklarından herhangi birisinin denetlenecek Ģirkette ortak, yönetici, çalıĢan 

personel olması veya Ģirketin defterlerinin tutulmasında görev alanların bağımsız 

denetçinin bağımsızlık ilkesine aykırı olacağından bu durumda olanların bu 

Ģirketlerde denetçi olmaları yasaklanmıĢtır. Denetim sözleĢmesi yapılır iken 

denetçiden denetim dıĢında baĢka bir görev yapması istenemez. Eğer iĢletmenin 

finansal tablolarını denetlettirmek zorunlu iken denetlettirilmez ise düzenlenmemiĢ 

sayılır. 

1.5.4. 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri 

660 sayılı KHK ile uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe 

Standartları‟nın oluĢturulması, yayınlaması, denetim standartlarının belirlenmesi, 

bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluĢlarını yetkilendirilmesi ve bunların 

faaliyetlerinin denetlenmesinde KGK yetkili kılınmıĢtır. 

 Bu bağlamda KGK bağımsız denetime iliĢkin yönetmelik ve tebliğler 

yayınlanmıĢtır. Bunlar: 

● Bağımsız Denetim Yönetmeliği (26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı RG) 

● Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar 

Kurulu Kararına ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

● Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği (25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı RG) 

● Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği (25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı RG) 

                                                
26

 Sağlam ve Yolcu, a.g.e., s.76 
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● Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği (25.01.2013 tarih 

ve28539 sayılı RG) 

● Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği (25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı RG)‟den 

oluĢmaktadır.27 

26.12.2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetim 

Yönetmeliğinde aĢağıdaki hususlara yer verilmiĢtir. 

Denetim sadece kurumca görevlendirilen denetim kuruluĢları ve denetçiler 

tarafından yapılacağı belirlenmiĢ ayrıca KAYĠK‟ların ve faaliyet alanları, iĢletme 

büyüklükleri, çalıĢan sayısı ve benzeri ölçütlere göre Kurumca belirlenen iĢletmelerin 

denetimi yalnızca denetim kuruluĢları tarafından, diğerlerinin denetimi ise denetim 

kuruluĢları veya denetçiler tarafından yapılması hükmü getirilmiĢtir. Ġlgili 

Yönetmeliğin 12. Maddesinde ise „BaĢvuruları bu Yönetmelik çerçevesinde Kurum 

tarafından uygun görülen Sermaye şirketlerine Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi, 

meslek mensuplarına ise Bağımsız Denetçi Belgesi verilir‟, denilmektedir. 

Ayrıca denetçilerin ve Denetim KuruluĢlarının yetkilendirilmesi, uyarı, faaliyet 

izninin askıya alınması, iptali iĢlemlerinin de Kamu Gözetimi, Muhasebe Standartları 

Kurumu tarafından elektronik ortamda tutulan sicillere kayıt edileceği ve güncel 

olarak kamuoyunun denetimine eriĢimine açık tutulmak suretiyle ilan edileceği 

hüküm altına alınmıĢtır. 

1.5.5. 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Düzenlemeleri 

SPK, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya 

etkin ve yaygın bir Ģekilde katılmasını sağlamak amacı ile sermaye piyasasının 

güven, açıklık ve kararlılık içinde çalıĢmasını tasarruf sahiplerinin hak ve 

yükümlüklerinin korunmak, düzenlemek ve denetlemek amacı ile 29.07.1981 tarih 

ve 17416 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun ile kurulmuĢtur.28 

Bankaların denetim iĢlemlerinin düzenlenmesinden sonra SPK „ya bağlı 

ortaklıkların denetlenmesi gündeme gelmiĢtir. SPK‟ kanundaki ilk düzenleme 

13.12.1987 tarih ve 19633 Resmî Gazetede Yayımlanan "Sermaye Piyasasında 

Bağımsız DıĢ Denetleme Hakkında Yönetmeliktir. Daha sonra SPK tarafından iç 

kontrol ve iç kontrol sistemine yönelik çok önemli düzenleme olan (Seri: X,No: 16) 

“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ” ile yapılmıĢtır. Bu 

tarihten sonra aralıklarla yayınlanan yönetmelikler ile uygulamalara yön verilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu konudaki son düzenleme ise 6102 sayılı TTK‟nin 397 maddesinin 
                                                

27
 Tuba Bora, Türk Ticaret Kanunu ve Diğer Düzenlemelerin Bağımsız Denetime Getirdiği Yenilikler ve  

    Bir AraĢtırma, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2013, s.55 (Yayımlanmamış  

   Yüksek Lisans Tezi) 

28
 Resmî Gazete, Sayı 17416, 28.07.1981 
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hükümlerine uygun olarak da hazırlanan „Sermeye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları hakkında (Seri: X, No: 22) tebliğ güncellenmiĢ Ģekli ile Resmî Gazetede 

yayınlanmıĢtır. SPK‟nın muhasebe ve denetim standartlarını çağın gereklerine 

yaklaĢtırma çabalarının bir sonucu olan bu tebliğ 12.06.2016 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir.29 Bu tebliğde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen iĢletmeleri. Yatırım 

fonlarının ve varlık finansman fonlarının mali raporlarının bağımsız denetime tabii 

tutulması zorunluluğu getirilmiĢtir. 

SPK, 22 Nolu tebliğin 10. Kısmında iç kontrole iliĢkin bazı düzenlemeler 

yapılmıĢtır. Tebliğe göre dıĢ denetim unsurları dıĢ denetimin kapsamını ve 

zamanlamasını belirler iken iç denetimden faydalanırlar. Bu nedenle iç denetim 

iĢletme hedeflerinin gerçekleĢmesi açısından tehdit oluĢturabilecek risklerin ortaya 

çıkarılmasını sağlayacak Ģekilde programlanmalıdır. 

Denetçi uygun olmayan yetersiz bir iç kontrol sistemi ile karĢılaĢır ise bu 

durumu iĢletmeyi yönetenlere ve iĢletmenin yönetiminden sorumlu diğer kiĢilere 

bildirmek zorundadır. Ġmza sorumlusu ilgili eleĢtiri ve önerileri yönetim kuruluna 

denetim komitesine ve denetim kuruluĢuna ayrıca bildirmek ile yükümlü 

tutulmuĢlardır.30 

1.5.6. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Düzenlemeleri 

Bankalar, iĢlemleri nedeniyle karĢılaĢtıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünü 

sağlamak amacıyla faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, esasları ve usulleri 

Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek etkin bir iç denetim sistemi ve risk 

kontrol ve yönetim sistemi kurmakla” yükümlü olduğu ifade edilmiĢtir.31 

Türkiye‟de bağımsız denetim zorunluluğu ilk defa 1987 yılında bankaların 

denetimi ile gündeme gelmiĢtir. Bankaların denetlenmesi ile ilgili ilk düzenleme 

16.01.1987 tarih ve 19343 sayılı Resme Gazetede yayınlanan Devlet Bakanı ve 

BaĢbakan Yardımcılığının Bağımsız Denetim KuruluĢlarına iliĢkin tebliğdir. Bu tebliğ 

“Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkındaki 

Yönetmeliğin” 21.03.1997 tarih ve 22940 sayılı yayınlanmasıyla yürürlükten 

kaldırılmıĢtır.4389 Sayılı Bankalar Kanununun yürürlükten kaldırılması ile birlikte 

BBDK 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 15.33.36.39.2 ve 93.maddeleri gereğince 

01.11.2006 tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bankalarda Bağımsız 

                                                
29

 Tamer Aksoy, Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Süreci ile KOBİ’ler, Bankalar ve  

   Kurumsal İşletmeler Işığında Basel ve İç Kontrol, TURMOB Yayınları: 384 Ankara, 2010, 353. 

30
 Süleyman Uyar, “UFRS Uygulamalarında Ġç Kontrol Sisteminin Etkisi ve Önemi”, Akdeniz  

   Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Sayı:2/2, Alanya, 2010, 37-60. 

31
 Gürdoğan Yurtsever, “Bankacılığımızda Ġç Kontrol”, TBB, Yayın No: 256 Ġstanbul, 2008, Web:  

    http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/819/2ickontrol.pdf, (EriĢim Tarihi: 23.02.2016).  

http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/819/2ickontrol.pdf
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Denetim GerçekleĢtirecek KuruluĢların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmeliği” hazırlamıĢtır. Bu yönetmeliğe göre bankaların finansal tablolarının 

bağımsız denetime tabı tutulacağı hüküm altına alınmıĢtır. BBDK16.05.2006 tarih ve 

26170 sayılı Resmî Gazetede yayınladığı “Bankalarda Bağımsız Denetim 

KuruluĢlarınca GerçekleĢtirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkındaki Yönetmelik” 

yayınlamıĢtır. Yayınlanan bu yönetmelik ile artık bankaların sadece finansal 

tablolarının değil kullandıkları bilgi teknolojilerinin de denetlenmesine dair 

düzenlemeler yapılmıĢtır.32 Bu yönetmelik de 13.01.2010 tarihinde 27461 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlanan “Bağımsız Denetim KuruluĢlarında GerçekleĢtirilecek 

Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkındaki Yönetmeliğin” 

yürürlüğe girmesi ile mülga olmuĢtur. Bakanlar kurulunun 2012/4213 sayılı kararı ile 

kararın ekindeki ekli (1) sayılı listedeki aĢağıda sayılanların bağımsız denetime tabi 

olacakları belirlenmiĢtir. 

19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi olan Ģirketler 

aĢağıda maddeler halinde sıralanmıĢtır: 

● Bankalar ve derecelendirme kuruluĢları, 

● Finansal holding Ģirketleri, 

● Finansal kiralama ve faktöring Ģirketleri, 

● Finansman Ģirketleri, 

● Varlık yönetim Ģirketleri. 

                                                
32

 Hasan Kaval, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) Uygulama Örnekleri ile  

   Muhasebe Denetimi, Gözden GeçirilmiĢ ve YenilenmiĢ 3. b., Gazi Kitabevi, Ankara, 2008, s. 3. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

DENETĠM STANDARTLARI 

Bu bölümde Genel Kabul GörmüĢ Denetim Standartlarının yanı sıra 

Uluslararası Denetim Standartlarının önemli kabul edilen bazı denetim 

standartlarına yer verilmiĢtir. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu 660 sayılı KHK ile kendisine verilen Türkiye Denetim Standartları (TDS) 

yayımlama yetkisi çerçevesinde Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 

tarafından yayınlanan uluslararası standartları referans alma stratejisini 

benimsemiĢtir. 26.12.2012 tarihli Bağımsız Denetim Yönetmeliği de bu doğrultuda 

hazırlanmıĢtır. 

2.1. GENEL KABUL GÖRMÜġ DENETĠM STANDARTLARI 

 BaĢkalarının değerlendirmesi ve ölçümüne göre bir Ģeyin önceden belirlenmiĢ 

veya kabul edilmiĢ mükemmellik ve kalite düzeyi ya da derecesi standart olarak 

tanımlanır.33 

 Bilindiği üzere standartlar, uyulmak zorunda olan asgari kurallar ve ilkelerden 

oluĢmaktadır. Her meslek grubunda olduğu gibi denetim iĢinin de belli standartlar 

çerçevesinde yapılması gereği, yapılacak denetimin kaliteli olarak yürütülmesi ve 

sağlıklı sonuçların elde edilmesi bakımında kaçınılmazdır. Bir sektör veya 

ekonomide yer alan iĢletmelerin mali durumlarını gösteren mali tablolarının birbiri ile 

kıyaslanabilir bilgiler içermesinin sağlanması amacıyla temel muhasebe iĢlemlerinde 

standartlaĢmaya gidilmiĢtir.34 

Denetim standartları denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde 

yardımcı olan, ona denetim faaliyetlerinde ıĢık tutan genel ilkelerdir. Yürütülen 

denetimin uygun ve geçerli kabul edilebilmesi için denetçinin bu ilkelerden hiçbir 

Ģekilde ayrılmaması gerekir35. “Denetim Standartları” aĢağıda üç temel baĢlık 

halinde toplanmıĢtır. 

2.1.1. Genel Standartlar 

Genel standartlar denetim yapacak denetçinin davranıĢlarını, kiĢisel 

özeliklerini, davranıĢlarını, yeterliliğini, mesleki etiğe saygısını ve mesleki bilgileri ile 

ilgili eğitimlerini içerir. GKGDS ilk olarak,1974 yılında Amerikan Sertifikalı Serbest 

                                                
33

 Vefa Toroslu, Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Finansal Tablolar Denetimi, Seçkin 

Yayıncılık, Ġstanbul, 2012. s.93 

34
 Muzaffer Küçük, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, YaklaĢım Yayıncılık, Ankara, 

2012, s.11. 

35
 Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Türkmen Kitabevi,14 Baskı, Ġstanbul, 2014, s.39. 
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Muhasebeciler Kurumu (AICPA) tarafından kabul edilmesinin ardından pek çok 

ülkece benimsenmiĢtir. 36 

 Denetçinin bağımsızlığı, mesleki davranıĢı da bu standartlar ile ölçülür. Bu 

gruba giren standartlar Ģunlardır: 

● Mesleki eğitim ve deneyim standardı, 

● Bağımsız davranma standardı, 

● Mesleki özen standardı. 

2.1.1.1. Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı 

Denetim gerekli mesleki bilgi ve yeteneğe sahip kiĢiler tarafından yapılmalıdır. 

Denetim faaliyetini yapabilmesi için denetçinin yeterli mesleki eğitim ve tecrübe 

sahip olması gerekmektedir. Denetçilerin bilgi, beceri ve mesleki yeterlilik elde 

etmeleri için eğitim ve staj zorunludur.37 Mesleki eğitim ve bu konudaki deneyim 

zorunlu bir koĢuldur. Denetim süreci bu konuda yeterli mesleki eğitimi almıĢ 

konusunda uzman kiĢiler tarafından yürütülmelidir. Denetçinin finans, muhasebe, 

vergi hukuku gibi alanlarda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu eğitimleri alan 

herkesin bağımsız denetçi olacağı düĢünülemez. Birçok ülke mesleği yapabilmek 

için mesleki örgütlerin açmıĢ olduğu sınavlarda baĢarılı olabilme kıstasını da 

getirmiĢtir.  

Denetçinin gerekli eğitimi alması ve bilgi ve tecrübesinin dıĢında bağlı olduğu 

denetim kuruluĢlarının eğitim, kurs ve etkinliklerine katılarak kendini sürekli olarak 

geliĢtirmesi beklenir. Bu amaçla denetim kuruluĢları belli aralıklar ile programlar 

düzenleyerek denetçilerin eğitimlerini sağlarlar. 

Bağımsız denetimde bu konuda en önemli sorumluluk denetçinin kendisine ait 

olmak ile birlikte denetçinin bağlı olduğu denetim Ģirketi ve meslek birliğinin de hem 

gerekli eğitimleri yapmada hem de denetçiye gerekli motivasyonu sağlamada önemli 

sorumlulukları vardır. Bağımsız denetim standartlarının ve yasal düzenlemelerin 

sürekli olarak değiĢmesi ve karĢısında meslek mensuplarının yürürlüğe konulan yeni 

düzenlemelerin, mesleki yayınların takibi suretiyle mümkündür.  

Bağımsız denetçiler seçilirken diğer tüm meslek alanlarında olduğu gibi 

mesleğe baĢlarken yeterli niteliklere sahip olmaları beklenir. Denetçinin mesleğe 

alındıktan sonra sahip olduğu niteliklerinin korunması ve bu özeliklerinin arttırılması 

                                                
36

 Ġbrahim Ünsal, “AraĢtırma Teknikleri”, SayıĢtay BaĢkanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yayınları, Sayı: 12,  

   2002, s.15, Web: http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/hizm.k11iunsalar%FEtek.pdf>,  

  (EriĢimTarihi:15/07/2015) 

37
 Bahram Soltani, Auditing An International Approach, United Kingdom: Financial Times  

   Prentice Hall, 2007, s. 175. 

 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/hizm.k11iunsalar%FEtek.pdf


24 
 

denetçilerin mesleğe girer iken bu meslekten beklentilerinin karĢılanması arasında 

sıkı bir bağ vardır.  

2.1.1.2. Bağımsız Davranma Standardı 

       1997 yılında AICPA bünyesinde fakat ABD Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 

(Securities and Exchange Commission – SEC) gözetimi altında çalıĢan Bağımsızlık 

Standartları Kurulu‟nun (Independence Standard Body – ISB) Amerika‟da 

kurulması ile bağımsızlık standardının önemi bir kez daha vurgulanmıĢtır.38 Bu 

standart bağımsız denetim mesleğinin temelini oluĢturur. 

      Mali tablolardan yararlanan ilgili kiĢiler denetçinin hazırladığı raporun doğru ve 

güvenilir olduğunu düĢünürler. Bu kiĢiler denetçinin bağımsızlığı hakkında Ģüpheye 

düĢtükleri takdirde herhangi bir görüĢ onlar için bir anlam ifade etmez. Denetçinin 

ancak bağımsız olması durumunda incelemiĢ oldukları raporlara iliĢkin sunulan 

“denetçi görüĢlerinin” doğru ve güvenilir olduğundan söz edilebilir.  

  Bağımsızlık standardına göre, denetçilerin müĢteri iĢletmelere iliĢkin 

sorumluluklarının ötesinde kamuoyuna karĢı, kaliteli ve güvenilir bir denetim 

çalıĢması yerine getirme yükümlülükleri bulunmaktadır.39 

Bağımsız denetim kuruluĢları ve bağımsız denetçilere iliĢkin, 26 Aralık 2012 

tarihinde 28509 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği”, 

22. Maddesinde denetçilerin bağımsızlık ve bağımsızlığın korunması kuralları yer 

almaktadır.40  Bu yönetmeliğe göre; 

● Denetim kuruluĢu ve denetçiler, denetimleri esasen ve Ģeklen 

bağımsız olarak gerçekleĢtirir. 

● Denetim kuruluĢları ve denetçiler denetim çalıĢmalarında denetlenen 

kuruluĢtan bağımsız ve tarafsız olmak zorunda olup, hiçbir Ģekilde 

denetlenen kuruluĢların karar alma mekanizmalarına katılamazlar. 

● Denetim kuruluĢu veya denetçilerde, bağımsızlığın zedelenmesine dair 

kanaat oluĢması halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir. 

● Bağımsızlığı tehdit eden hususların ortaya çıkması halinde 

bağımsızlığı koruyacak önlemler alınır. 

● Denetim kuruluĢu ve denetçiler, denetlenen iĢletmeye, 3568 sayılı 

serbest muhasebeci, mali müĢavirlik ve yeminli mali müĢavirlik kanunu 

çerçevesinde tasdik, vergi danıĢmanlığı ve vergi denetimi dıĢında, 

                                                
38

 Türkan Önder, Batan Bankalar, Bağımsız Denetim ve Meslek Ahlakı, Beta Basım, Ġstanbul, 

2001, s. 28. 
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 Doğan Kutukız, M. Akif Öncü, “Bağımsız Denetimin Anonim Ortalıklarda Kurumsal Yönetimin  

    GeliĢmesine Etkisi”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı:41, 2009, 133. 

40
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danıĢmanlık veya baĢka bir hizmet veremez, bunu denetim ağında yer 

alan kuruluĢlar, iliĢkili denetim kuruluĢu ve diğer iĢletmeleri aracılığıyla 

yapamaz. 

 Yukarıda açıklanan yönetmelikte belirtilen hususlar dıĢında da denetçinin 

uymak zorunda olduğu bazı etik kurallar vardır. Örneğin Bağımsız denetim Ģirketleri 

ve denetçiler ile bunların personelleri denetim hizmeti verdikleri iĢletmelere ait 213 

Sayılı V.U.K. „nu hükümlerine göre defterlerini tutamaz, muhasebe ve mali 

konularda danıĢmanlık hizmeti veremez, iç denetim faaliyetlerinde görev alamaz, 

hukuki danıĢmanlık ve bilirkiĢilik hizmeti veremez, kurul tarafından belirlenen diğer 

alanlarda da hizmet veremezler.  

 Diğer taraftan mali tabloları denetime tabi iĢletme sahipleri ile diğer ilgili 

tarafların çıkar iliĢkilerinin ve rapordan beklentilerinin farklı olması denetçi ve 

denetim raporu üzerinde baskı oluĢturmalarına yol açacaktır. Örneğin ilgili Ģirketin 

müĢteri kaybını önlemek için raporun olumlu görüĢ ile sonuçlanmasının istenmesi 

müĢterinin bağımsız denetimden beklediği etki ve güvenirliğinin karĢılanmaması 

sonucunu doğurur. Bu nedenle bağımsız denetçi görev ve sorumluluklarını bilerek 

kendinden beklenen iĢlemleri tarafsız olarak yapmalı ve hazırladığı ve kamuoyuna 

açıklanan bilgilerin doğrululuğuna gölge düĢürmemelidir. 

2.1.1.3. Mesleki Özen Standardı 

Bağımsız denetçinin gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olması tek baĢına yeterli 

değildir. Denetçi çalıĢmalarını yaparken gerekli dikkati ve özeni göstermek 

zorundadır. Mesleğin gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmesi denetim 

standartlarına uyulması ile mümkündür. Bilgi kullanıcılarının denetçiden beklediği, 

onun denetim safhasında denetçinin uzmanlığını ortaya koyacak titizlik ve özeni 

göstermesidir. 

 Bu standardın en önemli koĢulu denetim iĢlevi süresince denetim 

standartlarına eksiksiz ve koĢulsuz olarak uyulmasıdır. Denetçinin çoğu zaman 

yaptığı denetim sonucunda belirttiği görüĢ sınırlıdır. Bu nedenle raporun 

yararlanıcıları tarafından garanti olarak algılanmaz. Eğer denetçi raporunu hazırlar 

iken gerekli dikkat ve özeni göstermiĢ ise sorumluluğunu yerine getirdiği kabul edilir.  

Dikkatli ve mesleğine gerekli özeni gösteren denetçi denetimin planlanmasından 

baĢlayarak, kanıtların toplanması, çalıĢma kâğıtlarının hazırlanması da dâhil olmak 

üzere mali tablolar üzerinde sağlıklı bilgilere ulaĢır. Bu sayede bilgi kullanıcıları da 

verilerin doğruluğundan Ģüpheye düĢmemiĢ olurlar. 

2.1.2. ÇalıĢma Alanı Standartları 

Genel kabul görmüĢ denetim standartlarının ikincisi olan bu gruptaki 

standartlar denetçinin kanıt toplamasında ve bu kanıtların kullanılmasında gerekli 
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bilgiyi sağlar. Denetçinin kanıtları toplarken uymak zorunda olduğu standartlar 

olarak da bilinir. ÇalıĢma alanı standartları, genel standartlara göre daha özel 

standartlardır ve denetçiye güvenilir bir denetim görüĢüne ulaĢmada ve kanıtları 

toplamada yardımcı olacak standartlardır.41 

 Bu gruba giren standartlar; 

● Planlama ve gözetim, 

● Ġç kontrolün incelenmesi, 

● Kanıt toplama, standartlarıdır. 

2.1.2.1. Planlama ve Gözetim 

Denetim çalıĢmalarının belirli bir plan sürecinde yürütülmesi gerekmektedir. 

Bu plan kapsamında, iĢgücü planlaması, zaman planlaması ve kaynak kullanım 

planlaması çalıĢma alanı standartlarının temelini teĢkil eder. Denetçi; ĠĢletme ilgili 

denetim maliyetlerini en az düzeye indirmek, iĢletme ile ilgili kamuoyunda 

oluĢabilecek yanlıĢ anlamaları ortadan kaldırmak ve yeterli sayıda kanıt elde 

edebilmek içen planlama yapmalıdır. 

Denetçinin denetim planlaması yapabilmesi için denetim yapacağı iĢletmeyi 

iĢletmenin faaliyet gösterdiği imalat ya da hizmet kolunda yeterli bilgiye sahip olması 

gerekmektedir. Etkin bir planlama yapabilmek için denetlenen firmanın iĢletme 

içindeki organizasyonu, nerede faaliyet gösterdiği, ürettiği mal ya da hizmetin türü, 

diğer iĢletmeler ile olan iliĢkisi gibi birçok konuda bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

Bağımsız denetim planlaması yapılırken, sorumlu baĢ denetçi, zaman 

planlamasının yanı sıra, varsa yardımcı denetçilerin yapacakları denetimlerin de 

planlamasını yapar, onlara nezaret ederek gerekli gördüğü düzenlemeleri, olası 

sorunları da yerinde ve zamanında gidererek denetimin etkin biçimde yürütülmesini 

planlar.  Denetçi yardımcıları uzman denetçinin talimat ve görüĢleri doğrultusunda 

denetim programına uygun bir Ģekilde kendi görev alanları ile ilgili görevleri yerine 

getirirler. 

Bağımsız denetçi aynı zamanda denetim riskini en düĢük seviyede tutacak 

Ģekilde denetimi planlamaktan sorumludur. Bunun için baĢ denetçi bir denetim 

stratejisi belirleyerek denetim programı oluĢturur. 

Yeterli planlama, bağımsız denetimin önemli alanlarına gerekli özenin 

gösterildiği, muhtemel sorunların yerinde ve zamanında tanımlanıp giderildiği ve 
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bağımsız denetim çalıĢmasının, etkili bir icrayı sağlayacak Ģekilde düzenlenip idare 

edildiği konusunda ilgilileri ikna etmeye yardımcı olur. Planlama süreci önceki 

dönemlerde elde edilen çalıĢma kâğıtlarından, müĢteriden ve müĢteri ile ilgisi olan 

diğer birimlerden ve yöneticiler ile yapılan ikili ve toplu görüĢmelerden sağlanır. 

2.1.2.2. Ġç Kontrolün Ġncelenmesi 

ĠĢletme varlıklarının koruması ve muhasebe verilerinin doğruluğunu ve 

güvenirliğinin sağlaması, iĢletme faaliyetlerinin etkinliğinin geliĢtirilmesi ve yönetimin 

politikalarına bağlılığın sağlaması amacına yönelik olarak iĢletmenin organizasyon 

yapısı ve uygulama yöntemleri iç kontrol yapısının kapsamındadır.42 

Amerika‟da Genel Kabul GörmüĢ Denetim Standartlarında (US GAAS United 

States Generally Accepted Auditing Standards), iç kontrole iliĢkin çeĢitli 

düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelerin içinde iç kontrole iliĢkin olarak en 

önemli husus, bağımsız denetçinin, denetimin planlanması aĢamasında müĢteri 

firmanın iç kontrol sistemi ile sistemin iĢleyiĢine iliĢkin yeterli bilgi edinmesinin 

zorunlu kılınmasıdır. Bu ilkeler doğrultusunda, iç kontrol sistemi iĢletme içi sistemin 

ve faaliyetlerin etkin iĢleyip iĢlemediğinin bir göstergesi olarak görülmektedir. 

Dolayısıyla, denetçi sistemin etkin çalıĢıp çalıĢmadığı hakkında sağlıklı, birinci elden 

ve güvenilir bir bilgiye ulaĢmak ve kanaat edinmek için, denetimin baĢlangıcında ve 

planlama sürecinde iç kontrol yapısını ve bu yapının alt unsurlarını incelemek 

durumundadır43. 

Denetimi planlamak ve yapılacak testlerin niteliğini, zamanını ve büyüklüğünü 

belirlemek için iç kontrol yapısı hakkında yeterli bilgi edinilmelidir. Bu standartlarda 

üç önemli unsur bulunmaktadır. 

● Denetçi, denetimi planlamak için iç kontrol sistemi hakkında bilgi 

edinir. 

● Denetçi iç kontrol sistemi hakkında edindiği bilgiye bağlı kalarak, 

yapacağı testlerin niteliğini, zamanını ve büyüklüğünü belirler. 

● Ġç kontrol sistemi hakkında bilgi elde etme süreci, denetimin tamamı 

değildir44. 

ĠĢletmedeki etkin bir iç kontrol varlığı mali tabloların güvenirliliğini 

arttırmaktadır. Denetçi iç kontrol sistemini kontrol ederek bir değerlendirme 

yapmalıdır. Buradaki amaç iĢletmenin iç kontrol sisteminin yapısını ve kalitesini 

sorgulamaktır. Denetçinin iĢletmenin iç kontrol sistemine güvensizliği daha çok 
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ayrıntılı denetim yapmasına ve iĢletmedeki mali iĢlemlerin bütün safhalarının denetçi 

tarafından irdelenmesine yol açacaktır. Oysaki iĢletmenin iç kontrol sisteminin 

sağlıklı bir yapıda olması denetçiye iĢletmenin finansal bütün iĢlemlerinin kayıt altına 

doğru bir Ģekilde alındığına ve mali tabloların sağlıklı bir Ģekilde oluĢturulduğuna 

kanaat getirmesine yol açacaktır. Bu Ģekilde denetçi iĢletme ile ilgili denetim 

yaparken iç kontrol sistemine güvenerek daha az ayrıntıya girecek ve gereksiz 

zaman kayıplarını önleyerek çalıĢmasını iĢletme denetimi ile ilgili baĢka alanlara 

kaydırarak zaman ve iĢ kaybını önleyecektir. 

2.1.2.3. Kanıt Toplama 

ÇalıĢma sahası standartlarından üçüncüsü olan kanıt toplama standardı, 

denetim süreci içerisinde yeterli miktarda kanıtın toplanmasını içerir. Denetçi yeterli 

miktarda kanıt toplarken aynı zamanda, toplanan kanıtların içeriğinin yapacağı 

denetim çalıĢmalarına uygunluğunu da göz önünde bulundurmalıdır. Kanıtlar 

denetçinin görüĢüne temel oluĢturacağı için çok önemlidir. Ayrıca denetçi, finansal 

tablo ve diğer finansal bilgilerin önemli bir hata barındırabileceğini göz önünde 

tutarak mesleki Ģüphecilik anlayıĢıyla elde edilen denetim kanıtlarının geçerliliğini 

sorgulamalıdır.45 

 Bu sorgulama, denetim kanıtlarının kalitesini belirleyen etmenlerdir. Genel 

olarak bir denetim kanıtının kalitesine etki yapan etmenler Ģunlardır:46 

● Kanıtın geçerliliği, 

● Kanıtın nesnelliği, 

● Kanıtın zamanlılığı, 

● Kanıtın sürekliliği. 

Denetim kanıtları bazen iĢletmeler tarafından hazırlanıp denetçinin bilgisine 

sunulur iken bazen de denetçinin bazı denetim teknikleri uygulayarak kanıtları elde 

etmesi ile toplanabilir. Denetçi kanıtları toplarken finansal tablolar hakkında görüĢ 

elde edebileceği kanıtları toplamalıdır. Denetim kanıtlarının büyüklüğü ile ilgili karar 

verilirken güvenilir bir raporlama için yeterli sayıda kanıt toplanmalıdır. Toplanacak 

kanıtların sayısı denetçinin kararına bırakılmakla birlikte denetlenen birimin önemlilik 

derecesi, büyüklük derecesi, niteliği ve kanıt toplama maliyeti de önemli etkenlerdir. 

Denetçi mutlaka güvenilir kanıtlara ulaĢmak zorundadır. Toplanacak kanıtlar konuyla 

ilgili olmalı, elde edildiği yer ya da kaynak ve kanıtın süresi ve tarih açısından 

uygunluğu kanıtın güvenirliğini etkiler. Denetim faaliyetlerinin en önemli unsuru ve 
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zaman alan çalıĢması kanıt toplama etkinliğidir. Denetçi topladığı kanıtların yeterli 

olup olmadığına kendisi karar verir. 

2.1.3. Raporlama Standartları 

Finansal tablo yararlanıcısı için, denetim faaliyetinin yapıldığını gösteren tek 

kanıt denetçinin raporudur. Bu nedenle denetim raporunun hazırlanması ve 

kullanıcıların bilgisine sunulması son derece önem arz etmektedir. Raporlama 

standartları denetçinin raporunu hazırlarken ve konuyla ilgili görüĢünü oluĢtururken 

denetçinin uymak zorunda olduğu kuralladır. Bu standartları üç baĢlık altında 

toplayabiliriz. Bunlar: 

● Genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygunluk, 

● Devamlılık, 

● Açıklamaların yeterliliği, 

● Denetçi görüĢünün beyanıdır. 

2.1.3.1. Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkelerine Uygunluk 

Denetçi finansal tabloları incelerken, bu tabloların genel kabul görmüĢ 

muhasebe ilkelerine, uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğine de araĢtırıp, bunu 

raporunda belirtmelidir. Denetçi raporunu hazırlarken, iĢletme tarafından hazırlanan 

finansal tabloların hangi kriterler çerçevesinde doğru ve tutarlı olup, olmadığı 

görüĢünü bildirir. Denetçinin böyle bir yargıya varabilmesi için en önemli kriter 

“Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkeleridir.” Bu ilkeleri “Dönemsellik, maliyet esası, 

tam açıklama kavramı, önemlilik, özün önceliği, tutarlılık, tam açıklama, parayla 

ölçülme, kiĢilik, tarafsızlık” gibi kavramlar ile açıklayabiliriz. Bu ilkelere uyulmadığı 

durumlarda da denetçi bunu raporunda açıkça belirtmeli ve sonuçlarını bildirmelidir. 

Aynı zamanda tüm bu ilkelerin yanı sıra mail tabloları doğrudan veya dolaylı 

olarak etkiyen diğer tüm hukuki düzenlemelerin titizlikle incelenmesi gerekmektedir. 

Denetçi hem temel muhasebe ilkelerine hem de diğer yasal düzenlemelere aykırı 

durumlar olduğunu tespit ederse denetim görüĢünün olumlu verilmesi mümkün 

değildir. 

2.1.3.2. Devamlılık 

 Denetçi raporunu hazırlarken, cari dönem ile geçmiĢ dönemlerin bağlantılı 

olarak genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygunluğunu, aynı tutarlılıkta olup 

olmadığını da denetler. Finansal tabloların dönemler itibariyle karĢılaĢtırılabilmesi 

için bu raporların dayandırıldığı ilkelerin değiĢtirilmemiĢ olması gerekmektedir. 

Ancak geçerli sebeplerden dolayı iĢletmelerin uygulamıĢ oldukları bu ilke ve 

tekniklerde dönemler itibariyle bir değiĢiklik olmuĢsa, bu değiĢiklikler denetçi 

tarafından finansal raporların dipnotlarında bunların finansal etkileri de belirtilmek 

suretiyle açıklamak zorundadır.  
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2.1.3.3. Açıklamanın Yeterliliği 

Muhasebenin en temel ilkelerinden biriside tam açıklama ilkesidir. Bu ilke 

finansal tablo kullanıcılarının en iyi kararı verebilmeleri açısından finansal tabloların 

doğru, güvenilir, yeterince açık ve anlaĢılır olmasını ifade eder. Hazırlanan 

raporların kullanıcıları iĢletmenin hazırlamıĢ olduğu mali tablolardaki açıklamaların 

yeterince anlaĢılır olup olmadığını kontrol edecek ve bu doğrultuda karar verecektir. 

Denetçi mali tablolardaki bilgileri kullanacak kiĢilerin bilgi taleplerinin ne ölçüde 

karĢılanıp karĢılanmadığını kendisi karar verecektir. Denetçinin bu kararı verirken en 

önemli rehberi Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri hükümleridir. 

Açıklamaları denetçi yeterli buldu ise bunu raporunda belirtmez; yetersiz buldu ise 

yetersiz bulduğu konudaki açıklamalarına raporunda yer verir47. 

2.1.3.4. Denetçi GörüĢünün Beyanı 

 Bağımsız denetçinin hazırlayacağı denetim raporunda denetim faaliyetlerinin 

bütün neticelerini ortaya koyacak Ģekilde mali tabloların tamamı ile ilgili bir yargıya 

varmalı ve bu görüĢ; olumlu, Ģartlı (sınırlı sorumlu) ve yahut olumsuz olarak 

açıklanmalıdır. 

 Denetçi, denetim raporunda finansal tablolarla ilgili görüĢünü bir bütün olarak 

sunar. ġayet denetçi bir görüĢ bildiremiyorsa bunu, sebepleriyle birlikte raporunda 

sunmak zorundadır. Denetçi raporunda finansal tablolarla birlikte, yapmıĢ olduğunu 

denetim çalıĢmasının niteliği, almıĢ olduğu sorumluluklar ile finansal tablolarla ilgili 

Ģirket yönetiminin de sorumluluklarını belirtir. 

2.2. ULUSLARARASI DENETĠM STANDARTLARI 

Dünyada her ülkede bağımsız denetim uygulamalarının kendine has 

özellikleri bulunmaktadır. Fakat bu uygulamalar arasında yüksek derecede kabul 

gören iki uygulamadan söz edilebilir.  

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde uygulanan Genel Kabul GörmüĢ Denetim 

Standartları (Generally Accepted Auditing Standards – US GAAS) ve Uluslararası 

Denetim Standartlarıdır (International Standars on Auditing – ISA). Bu iki uygulama 

özünde aynı amacı hedeflese de detaylı olarak bakıldığında farklı uygulamalarla 

karĢılaĢılmaktadır.  

Uluslararası Denetim Standartları, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 

(IFAC) tarafından kurulan Uluslararası Güvence Standartları Kurulu (IAASB) 

tarafından yayınlanmaktadır. Uluslararası Denetim Standartlarının daha iyi 

anlaĢılabilmesi ve uygulanabilmesi amacıyla IFAC tarafından geliĢtirilen proje ile 

birlikte 2009 yılında, Handbook of International Standards on Auditing and Quality 
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Control, el kitabı yayınlanmıĢtır. Söz konusu kitap her yıl güncellenmektedir. En son 

baskısı ise 2014 yılında yapılmıĢtır.  

2.2.1. Genel Ġlkeler ve Sorumluluklarla Ġlgili Standartlar 

2.2.1.1. UDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Ġlgili Mevzuatın 

Dikkate Alınması 

Bu standardın amacı, Bağımsız Denetçinin söz konusu mevzuatlardaki 

aykırılıkları tespit etme ve bu aykırılıkların finansal tablolar üzerindeki etkisine göre 

görüĢünü oluĢturma sorumluluğuna dikkat çekmektedir. Standart ayrıca böyle bir 

aykırılıkla karĢılaĢıldığı takdirde bağımsız denetçinin yapması gereken iĢlemleri de 

açıklamaktadır.  

Standartta ele alınan konular; kanun ve ikincil yasal düzenlemelere uyumun 

ölçüt olarak alınması, uygunsuzluğun tespiti ya da Ģüphesi durumunda yapılması 

gereken denetim prosedürleri, tespit edilen veya Ģüphelenilen uygunluğun 

raporlanması ve son olarak belgelemesini kapsar. 

2.2.1.2. UDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak ĠletiĢim 

Bu standardın amacı, iĢletme yönetiminden sorumlu olan üst yönetim ve 

bağımsız denetçi arasındaki iletiĢimi düzenlemektir. Bağımsız denetçi, yönetimden 

sorumlu olanlarla Ģu temel konular hakkında iletiĢim kurmalıdır; denetçinin finansal 

tabloların denetimine iliĢkin sorumlulukları, denetimin planlanan kapsamı ve 

zamanlaması, denetimden elde edilen önemli bulgular ve denetçinin bağımsızlığı 

konularıdır. Örnek olarak, bağımsız denetçinin denetim görüĢünü vermesini 

etkileyecek araĢtırmalarını sırasında karĢılaĢabileceği herhangi bir kısıtlama 

hakkında yönetimle görüĢmesi gerekmektedir. 

2.2.1.3. UDS 265 Ġç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara 

ve Yönetime Bildirilmesi 

Bu standardın amacı, bağımsız denetçinin önemli yanlıĢlık riskini belirlerken 

iĢletme iç kontrol sisteminde bulunan eksiklikleri yönetim kuruluna zamanında 

bildirmesini öngörmektedir. Her ne kadar bağımsız denetçi iĢletmenin iç kontrol 

sistemi hakkında bir sorumluluğu bulunmasa da denetim sürecinde iç kontrol 

sistemini dikkate alarak risk düzeylerini belirleme ve iĢletme hakkında ön bilgiye 

ulaĢma açısından iç kontrol sisteminden yararlanmaktadır48. 
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2.2.2. Risk Değerlendirme ve Belirlenen Risk KarĢısında Denetçilere 

Uygulanacak Prosedürler ve Teknikler ile Ġlgili Standartlar 

2.2.2.1. UDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması 

Bu standardın amacı, genel bir bağımsız stratejisi ile ayrıntılı olarak 

hazırlanacak bir denetim planı oluĢturulmasını hedefler. Bağımsız denetim 

sürecinde uygulanacak her türlü iĢlem ve prosedürün planlaması bağımsız denetim 

riskinin makul bir seviyeye çekilmesini hedeflemektedir. Denetim planlamasının dört 

aĢaması vardır. Bunlar: 

 ĠĢletme hakkında bilgi toplamak, 

 Finansal tablo düzeyinde önemli yanlıĢlık riskini değerlendirmek, 

 Genel cevapları geliĢtirmek, 

 Kaynak yönetim planı geliĢtirmektir. 

2.2.2.2. UDS 315 ĠĢletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli YanlıĢlık 

Risklerinin Belirlenmesi 

Bu standardın amacı, Bağımsız Denetçinin iĢletmenin iç kontrol sistemini de 

içine alarak iĢletmeyi tanımasını ve önemli yanlıĢlık riskini elindeki bulgulara göre 

değerlendirmesini içerir. Finansal tablolarda olabilecek hata ve hileler sonucunda ek 

bağımsız denetim teknikleri uygulanır. 

Denetçi, iç kontrol sistemi de dahil olmak üzere iĢletme ve var olduğu çevreyi 

anlamak için aĢağıdaki risk değerlendirme prosedürlerini gerçekleĢtirmelidir: 

● Sorgulamalar 

● Analitik Prosedürler 

● Gözlem ve teftiĢ.49 

2.2.2.3. UDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanmasında ve Yürütülmesinde 

Önemlilik 

Bu standardın amacı, Bağımsız Denetçinin denetim çalıĢması sürecinde 

belirleyeceği önemlilik düzeyinin açıklanmasıdır. Önemlilik, finansal bilgi 

kullanıcılarının iĢletme finansal tabloları hakkında verecekleri kararlarda 

yanılmalarına sebebiyet verecek kadar hata veya hilelerinin varlığını tespit etmede 

kullanılır. Önemlilik hem finansal tabloları genel olarak hem özel bakiyeler 

kapsamında hem de performans değerlendirmesi kapsamında ayrı olarak belirlenir. 

Önemlilik kavramı denetimin; planlanması ve yürütülmesi, süreçte belirlenmiĢ önemli 

yanlıĢlıkların ve eğer varsa finansal tablo0lardaki düzeltilmemiĢ önemli yanlıĢlıkların 

etkisinin değerlendirilmesinde ve son olarak denetçinin görüĢünün oluĢturulmasında 
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kullanılır. Denetim riski, önemlilik ve denetim kanıt sayısı arasında bir iliĢki 

mevcuttur, standartta açıklanmaktadır.50 

2.2.2.4. UDS 330 Bağımsız Denetçinin DeğerlendirilmiĢ Risklere KarĢı 

Yapacağı ĠĢler 

Bu standardın amacı, bağımsız denetim sürecinde yapılacak kontrol testleri 

ve ek bağımsız denetim testleri ile analitik testlerin tasarlanmasını ve uygulanmasını 

düzenlemektir.  

2.2.2.5. UDS 402 Hizmet KuruluĢu Kullanan Bir ĠĢletmenin Bağımsız 

Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar 

Bu standardın amacı, dıĢarıdan hizmet alan iĢletmelerde önemli yanlıĢlık 

risklerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda, bağımsız denetçi öncelikle dıĢarıdan alınan 

hizmetlerin iĢletme iç kontrol sistemiyle olan iliĢkilerini inceleyerek etkisini belirler. 

Bunun sonucunda, bağımsız denetçi ek denetim teknikleri uygulamaya karar 

verebilir.  

2.2.2.6. UDS 450 Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen 

YanlıĢlıkların Değerlendirilmesi 

Bu standardın amacı, bağımsız denetçinin denetim sürecinde belirlediği 

iĢletmenin finansal tablolarındaki düzeltilmemiĢ yanlıĢlıklar hakkındaki 

sorumluluklara dikkat çekmektedir. Denetçi finansal tablolar hakkında makul 

güvenceye ulaĢmak amacı ile düzeltilmemiĢ yanlıĢların finansal tablolara etkisini 

gözden geçirmelidir. Bu yanlıĢlıklar baĢka yanlıĢlıkların bulunduğuna iĢaret 

olabileceğinden ek denetim kontrollerinin oluĢturulup oluĢturulmamasına denetçi 

karar vermelidir.  

 Denetçi yanlıĢ beyanları aĢağıdaki gibi gruplandırmalıdır: 

● Somut YanlıĢlıklar, 

● Yargısal YanlıĢlıklar, 

● Öngörülen YanlıĢlıklar.51 

2.2.3. Denetim Kanıtları ile Ġlgili Standartlar 

2.2.3.1. UDS 500 Bağımsız Denetim Kanıtları 

Bu standardın amacı, bağımsız denetim raporunun oluĢmasına imkân 

sağlayan kanıtlara iliĢkin detaylı bilgi verilmesidir. Denetim kanıtı; bağımsız 

denetçinin denetim sürecinde finansal tablolar hakkında bir görüĢ oluĢturmak 

amacıyla kullandığı her türlü bilgi, belge ve kayıtlardır. Denetçiler kanıt toplarken 

uygulayacakları yöntem ve prosedürler denetim kanıtının çeĢitliliğine göre farklılık 
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gösterebilmektedir.52 Denetimin kanıtının niteliği ve miktarı arasında bir iliĢki söz 

konusudur. Denetim kanıt türleri, muhasebe sisteminden elde edilen kanıtlar ve 

destekleyici kanıtlar olmak üzere iki baĢlıkta toplanmaktadır.53 

2.2.3.2. UDS 501 Bağımsız Denetimi Kanıtları Belirli Kalemler Ġçin Dikkate 

Alınması Gereken Özel Hususlar 

Bu standardın amacı, bağımsız denetçiye özellikli hesaplar ve açıklanan 

dipnotlara iliĢkin kanıt etme sürecinde bir rehber olmaktır. Bağımsız denetçinin 

özellikli hesaplara ve diğer dipnotlar için gerekli çalıĢmaları yapma sorumluluğu 

bulunmaktadır. Standarttaki bölüm baĢlıkları Ģu Ģekildedir; stoklar, dava ve iddialar 

son olarak bölümlere iliĢkin bilgiler açıklanmaktadır. Örnek olarak; stokların fiziki 

sayımına katılım, bölümlere göre bilgilendirme, uzun vadeli yatırımların 

değerlendirilmesi gibi konular verilebilir. 

2.2.3.3. UDS 505 DıĢ Teyitler 

Bu standardın amacı, bağımsız denetim sürecinde önemli bir kanıt toplama 

tekniği olan dıĢ kaynak doğrulama tekniğinin açıklanmasıdır. Bağımsız denetçi 

iĢletme yönetiminin dürüst olmadığına veya yanlıĢ beyan verme olasılığı olduğunu 

değerlendirdiği takdirde DıĢ Kaynak Doğrulama tekniğine baĢvurabilir. Bağımsız 

Denetçi bu tekniği kullanıp kullanmama ihtiyacını belirlemek zorundadır. ĠĢletme 

dıĢından gelen bilgilerin iĢletme içinden elde edilen bilgilerden daha güvenilir olduğu 

genel olarak kabul edilmektedir. Buradaki temel amaç yanlıĢ beyan riskinin makul 

güvence verebilecek seviyeye indirgenmesidir. 

2.2.3.4. UDS 510 Ġlk Bağımsız Denetimler- AçılıĢ Bakiyeleri 

Bu standardın amacı, bağımsız denetimin finansal tablolara ilk kez 

uygulanması veya bir önceki dönemde finansal tabloların denetiminin baĢka 

denetçiler tarafından yapılması durumunda açılıĢ hesaplarının denetimine iliĢkin 

rehber olmaktır. Her iki durumda da bağımsız denetçi denetimini üstlendiği diğer 

Ģirketlere oranla daha fazla kanıt toplama, iĢletme ve çevresini iç kontrol sistemi de 

dâhil olmak üzere tanımak için daha fazla vakit geçirmek durumundadır. 

Gerektiğinde iĢletmenin bağımsız denetimini yapmıĢ olan daha önceki denetçilerle 

iletiĢim kurma imkânı da bulunmaktadır.54 
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2.2.3.5. UDS 520 Analitik Prosedürler 

Analitik Ġnceleme Prosedürleri, iĢletme ile ilgili olarak finansal ve finansal 

olmayan bilgiler kullanılarak yapılan analizleri kapsamaktadır. Aralarında anlamlı bir 

iliĢki olduğu kabul edilen hesaplara ait veriler karĢılaĢtırılarak yorumlanır. Bağımsız 

denetim sürecinde kullanılan analitik inceleme teknikleri; Oran Analizi, Mantıklılık 

(Ussallık Testleri) Analizi, KarĢılaĢtırmalı Tablolar Analizi ve Trend Analizi 

kullanılarak yapılır. Bağımsız denetçiler, analitik inceleme prosedürlerini üç 

aĢamada kullanmaktadırlar.  

Bunlar;   

 Risk değerlendirme süreci, 

        Riske karĢılık verme süreci, 

        Raporlama sürecidir. 

2.2.3.6. UDS 530 Bağımsız Denetimde Örnekleme 

Bu standardın amacı, bağımsız denetim sürecinde bağımsız denetçinin kanıt 

toplarken denetim örneklemesinden yararlanması ve örnekleme birimi oluĢturma 

tekniklerini açıklamaktır. Bağımsız denetçi, denetim prosedürlerine karar verirken 

denetimin amaçlarını karĢılayacak yeterli sayıda ve nitelikte uygun kanıtları 

toplamakla yükümlüdür.  

Denetim örneklemesi, örnek yığını içerisinde bütün verilerin kullanılabilme 

olasılığını gösterir. Aynı zamanda bütün olarak örnek yığınını incelemek yerine, 

örnek yığını arasından seçilen örneklerin denetlenmesi suretiyle bir görüĢ verme 

olasılığı sağlar. Bu teknikte, istatistiksel veya istatistiksel olmayan yöntemler 

kullanılabilir. Denetimde incelenecek örnek yığını ayrıca bir maliyet unsuru 

olduğundan dolayı, denetçinin zamanını etkin ve etkili kullanması önemli bir 

faktördür. 

2.2.3.7. UDS 540 Gerçeğe Uygun Değere ĠliĢkin Olanlar Dâhil Muhasebe 

Tahminlerinin ve Ġlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi 

Bu standardın amacı, muhasebe tahminlerine iliĢkin bağımsız denetçinin 

uygulayacağı denetim tekniklerine açıklık getirmektir. Bağımsız denetçinin, 

muhasebe tahminleri hakkında yeterli derecede kanıt elde etme sorumluluğu 

bulunmaktadır. Muhasebe tahminleri, kesin olarak öngörülemeyen iĢlemler hakkında 

yapılan tahminlerden oluĢmaktadır. Buna göre kesin olarak belirlenmesi mümkün 

olmayan bir muhasebe kaleminin tutarı yaklaĢık olarak belirlenmektedir. ErtelenmiĢ 

vergi, buna bir örnek teĢkil etmektedir. 

2.2.3.8. UDS 550 ĠliĢkili Taraflar 

Bu standardın amacı, iĢletme ve iĢletmenin iliĢkili tarafı ile yapılan iĢlemlerin 

denetlenmesinde denetçiye yol göstermektir. Bu standart böyle bir durumda 
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denetçinin uygulaması gereken denetim tekniklerini içermektedir. Bağımsız 

denetçinin iliĢkili taraf iĢlemlerine karĢı iĢletme finansal tablolarını denetlerken 

sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk bu konuda uygun ve yeterli sayıda denetim kanıtı 

elde edilmesidir. Fakat bir denetim süreci sonunda bağımsız denetçinin bütün iliĢkili 

taraf iĢlemlerini ortaya çıkarması gibi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.55 

2.2.3.9. UDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

Bu standardın amacı, denetçinin bilanço tarihinden sonraki olaylar hakkındaki 

sorumluluğuna dikkat çekmektir. Bilanço tarihinden sonraki olaylardan kasıt, finansal 

tabloların tarihi ile denetim raporu tarihi arasındaki olaylardır. Bağımsız denetçi bu 

durumlarda gerçekleĢen olayların finansal tablolara etkisinin önemli veya önemsiz 

olduğunu tespit etmelidir.  

Bağımsız denetçinin finansal tabloların yayınlanmasından sonra herhangi bir 

sorumluluğu bulunmamasına rağmen, eğer bağımsız denetim raporu tarihinde 

meydana gelen ve bilinmesi durumunda finansal tablolar hakkındaki görüĢü 

etkileyebilecek durumlarda iĢletme yönetimi ile iletiĢime geçmeli ve konuyu 

tartıĢmalıdır. 

2.2.3.10. UDS 570 ĠĢletmenin Sürekliliği 

Bu standardın amacı, iĢletmenin sürekliliği kavramı çerçevesinde denetçinin 

iĢletme ve iĢletme yöneticilerinin tavrını da dikkate alarak finansal tabloların 

hazırlanıĢı bakımından bu kavrama uygun hareket edilip edilmediğini anlamaktır. 

ĠĢletmenin sürekliliği bütün finansal bilgi kullanıcıları açısından hayati değer 

taĢımakta olup, denetçinin bu konudaki denetim tekniklerini uygulayıp görüĢüne 

yansıtma sorumluluğu bulunmaktadır. 

2.2.3.11. UDS 580 Yazılı Açıklamalar 

Bu standardın amacı, denetçinin bağımsız denetim için gerekli sorumluluğu 

yönetimin anladığını, bu sorumlulukları kabul ettiğini ve denetim süresince tamamını 

yerine getireceğini teyit edecek olan açıklamaları belirtmektedir. Ayrıca yönetimin 

söz konusu sorumlulukları kabul etmediği takdirde denetçi tarafından yapılacak olan 

iĢlemler de bu standart bünyesinde açıklanmıĢtır.  

Denetçi, iĢletmenin finansal tablolarının sunumumun söz konusu finansal 

raporlamaya uygun halde yapıldığına dair, ayrıca bu durumdan doğacak olan 

sorumlulukları kabul ettiğine ve finansal tabloları onayladığına dair denetim kanıtı 
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elde etmek durumundadır. Bu standart, denetçinin bu kanıtları nasıl edeceğine dair 

yöntem açıklamaları da içermektedir.56 

2.2.4. Diğer ÇalıĢmalardan Faydalanma ile Ġlgili Standartlar  

2.2.4.1. UDS 600 Özel Hususlar- Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız 

Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin ÇalıĢmaları Dâhil) 

Bu standardın amacı, finansal tabloları oluĢturan birden fazla iĢletmenin 

bulunması neticesinde denetçinin diğer denetçi çalıĢmalarını kullanması için bir yol 

göstermektir. Ayrıca ana ortaklığın bağımsız denetçisi, iĢletme bünyesinde bulunan 

diğer firmaların finansal tablolarını önemsiz olarak değerlendirirse bu standart 

dikkate alınmaz. Bağımsız denetçinin sorumluluğu, diğer denetçilerin çalıĢmalarını 

kullandığı takdirde denetimin hangi derecede ve nasıl etkilendiğini bulmasıdır. 

Ayrıca denetçi, önemsiz olan iĢletme bileĢenlerinin birlikte önemli olup olmadığının 

saptanması konusunda da sorumludur.57 

2.2.4.2. UDS 610 Ġç Denetçi ÇalıĢmalarının Kullanılması 

Bu standardın amacı, bağımsız denetçinin iç denetim çalıĢmalarını 

kullanması dâhilinde atması gereken adamları açıklamaktır. Bağımsız denetçi iç 

denetim çalıĢmalarını denetim sürecinde kullanmak gibi bir sorumluluğu 

bulunmamakla birlikte gerekli gördüğünde kullanma hakkı bulunmaktadır. Bu 

standart, iç denetim çalıĢmalarını düzenleyen sistemin bağımsız denetim sürecine 

ve bağımsız denetçiye yardım etmesini içermez. 58 

Bağımsız denetimin planlama, uygulama ve raporlama süreçlerinde iç kontrol 

çalıĢmaları bağımsız denetçiye birçok fayda sağlamaktadır. Bundan dolayı bağımsız 

denetçinin iç kontrol çalıĢmalarını kullanması finansal tablolar hakkında bir görüĢ 

oluĢturması açısından yararlı olabilir. Bu standart, böyle bir durumda bağımsız 

denetçinin atması gereken adımları tanımlamaktadır. 

2.2.4.3. UDS 620 Uzman ÇalıĢmalarının Kullanılması 

Bu standardın amacı, bağımsız denetim sürecinde bağımsız denetçi 

tarafından bir uzman görüĢüne baĢvurulması düĢünüldüğünde atılması gereken 

adımlara ıĢık tutmaktır. Bağımsız denetçi, böyle bir durumun varlığında söz konusu 

uzman çalıĢmasının finansal tablo denetimine uygun olup olmadığında dair yeterli 

sayıda kanıt toplamakla yükümlüdür.  
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 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Resmi Ġnternet Sitesi, Web:     

http://www.kgk.gov.tr/content_detail-315-792---.html, (EriĢim Tarihi: 28.09.2015). 
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Bağımsız denetçiden genel olarak iĢletme ile alakalı bilgili olması, muhasebe 

ve denetim alanında derin bilgiye sahip olması beklense dahi, bu alanlar dıĢında 

geniĢ bir bilgi seviyesinde olması beklenemez. Dolayısıyla, denetçiler bu gibi 

durumlarda iĢletmenin finansal tabloları hakkında görüĢ oluĢturmak amacı ile ilgili 

alanla alakalı uzman kiĢilerin fikirlerine baĢvurabilirler. 

2.2.5. Denetim Sonuçları ve Raporları ile Ġlgili Standartlar 

2.2.5.1. UDS 700 Finansal Tablolara ĠliĢkin GörüĢ OluĢturma ve Raporlama  

Bu standardın amacı, bağımsız denetçinin iĢletmenin tam set finansal 

tabloları hakkında görüĢ oluĢturması ve bu görüĢ neticesinde bir rapor hazırlayarak 

sunması sorumluluğuna dikkat çekmektedir. Bu standart aynı zamanda bağımsız 

denetçinin sorumluluğu olan bağımsız denetim raporunun unsurlarını da detaylı 

olarak açıklamaktadır. 

2.2.5.2. UDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu GörüĢ DıĢında Bir 

GörüĢ Verilmesi 

Bu standardın amacı, bağımsız denetçinin denetim görüĢü üzerinde 

değiĢiklik yapması gereken durumları açıklamaktadır. Bu durumlar üç farklı değiĢik 

görüĢ çeĢidiyle sınıflandırılabilir. Bunlar; Ģartlı görüĢ, olumsuz görüĢ ve görüĢ 

bildirmekten kaçınmadır. Denetçinin buradaki sorumluluğu belirlemiĢ olduğu önemli 

yanlıĢlık risklerinin finansal tablolar üzerindeki etki derecesine göre görüĢünü 

vermektir. 59 

2.2.5.3. UDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen 

Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları 

Bu standardın amacı, bağımsız denetim raporunda gereklilik halinde yer 

alabilecek olan diğer hususlar baĢlığını düzenlemektir. Her ne kadar iĢletmenin 

finansal tablolarında sunulmuĢ olsa da denetçinin özellikle finansal tablo 

kullanıcılarının önemsemesini istediği konuları diğer hususlar baĢlığı altında denetim 

raporunda belirtebilir.  

2.2.5.4. UDS 710 Önceki Dönemlere Ait KarĢılık Gelen Bilgiler ve 

KarĢılaĢtırmalı Finansal Tablolar 

Bu standardın amacı, denetimi yapılan söz konusu iĢletmenin daha önceki 

dönemlere ait finansal tabloları ile alakalı olan uygulamaların bütün önemli boyutları 

ile içinde bulunulan cari dönemde de devam edip etmediğini kontrol etmektir. 

ĠĢletmeler „‟Önceki Dönem Tutarları‟‟ ve „‟KarĢılaĢtırmalı Finansal Tablolar‟‟ Ģeklinde 

iki farklı sunum yapabilirler. Bağımsız Denetçi ise her iki sunuma göre görüĢünü 

uygun denetim kanıtları sağlayarak oluĢturmalıdır. 
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2.2.5.5. UDS 720 Bağımsız Denetçinin DenetlenmiĢ Finansal Tabloları Ġçeren 

Dokümanlardaki Diğer Bilgilere ĠliĢkin Sorumlulukları 

Bu standardın amacı, iĢletmenin finansal tabloları bünyesinde bulunan fakat 

bağımsız denetçinin denetim yapma yükümlülüğü bulunmayan diğer bilgilerin 

kontrolü ve bu bilgilerin bağımsız denetim raporuna etki derecesini belirlemektir. 

2.2.6. Uzmanlık Gerektiren Alanlar ile Ġlgili Standartlar 

2.2.6.1. UDS 800 Özel Hususlar- Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan 

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

Bu standardın amacı, özel amaçlı olarak hazırlanan bağımsız denetim 

sürecine iliĢkin denetim çalıĢmasının planlanması, yapısı ve kapsamına ıĢık 

tutmaktır. Özel amaçlı denetim çalıĢmasına baĢlanmadan önce bağımsız denetçi 

söz konusu iĢletme ile özel amaçlı bağımsız denetime dair her konu üzerinde 

uzlaĢma sağlamalıdır. 

2.2.6.2. UDS 805 Özel Hususlar- Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi 

ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya 

Kalemlerin Bağımsız Denetimi 

Bu standardın amacı, iĢletmenin hazırlamıĢ olduğu finansal tabloların veya 

söz konusu finansal tablo kalemlerine iliĢkin denetim prosedürlerini belirtmektir.60 

2.2.6.3. UDS 810 Özet Finansal Tablolara ĠliĢkin Rapor Vermek Üzere Yapılan 

Denetimler 

Bu standardın amacı, bağımsız denetçinin özet finansal tablolar üzerindeki 

sorumluluğunu düzenlemektir. Burada bahsedilen sorumluluk, denetçinin özet 

finansal tabloları dikkate alarak bir rapor hazırlamayı kabul etmesi veya 

etmemesidir. Bağımsız denetçi özet finansal tabloları dikkate alarak rapor 

hazırlamayı kabul ettiği takdirde, toplamıĢ olduğu denetim kanıtlarından özet 

finansal tablolara iliĢkin görüĢünü bildirmelidir.61 
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 Kavut vd., a.g.e., s.99-101. 

61
 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Resmi Ġnternet Sitesi, Web:   

http://www.kgk.gov.tr/content_detail-315-792---.html, (EriĢim Tarihi: 28.09.2015). 



40 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BAĞIMSIZ DENETĠMĠN AġAMALARI 

Bu bölümde genel olarak bağımsız denetim süreci, denetimin tamamlanması 

ve denetim raporları hakkında bilgi verilmiĢtir. 

3.1. DENETĠM SÜRECĠ 

Denetim Sürecinin ilk devresinde; Denetçi denetim yapacağı firma ile 

sözleme imzalamadan önce kendi amaç ve politikaları çerçevesinde gerekli olan 

bilgi ve belgeleri toplayarak eğer o iĢletmede daha önce yapılmıĢ bin denetim iĢlemi 

var ise önceki denetçi ile görüĢür. Bütün bu bilgi toplama ve görüĢmelerden sonra 

sözleĢme imzalamaya karar verir ise sözleĢmeyi imzalayarak ilgili firmaya sunar. 

Denetim sürecinin ikinci devresinde ise denetim planın yapılmasıdır. Bu 

aĢamada ilgili iĢletme ile ilgili gerekli bilgiler toplanıp yapılacak denetimin 

programlaması ile iĢgücü, zaman ile ilgili faaliyetler uygulamaya konur. 

Denetim sürecinin üçüncü devresi ise denetim faaliyetlerinin sürdürülmesidir. 

Bu dönemde müĢterinin iç kontrol yapısı değerlendirilerek, hazırlanan programa 

uygun iĢlemlerin yapılması, hesaplar ile ilgili bakiye kalanlarının doğruluğun 

muhasebe ilkeleri gereğince araĢtırılması tamamlanır. 

Denetim sürecinin son devresinde ise denetçi iĢletmenin mali tabloları ile ilgili 

bir hükme ulaĢır. Bu hüküm sonucunda denetim raporunu hazırlayarak ilgili 

iĢletmeye sunar. 

Denetim süreci ile ilgili aĢamalar, ġekil 1‟de genel olarak gösterilmiĢtir. 
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ġekil-1 Denetim Süreci ġeması62 

 

Denetim sürecinin baĢlatılması için müĢterinin seçimi ve iĢin kabul edilmesi 

ilk aĢamadır. Daha sonra denetim çalıĢmalarının yürütülerek denetim raporunun 

hazırlanıp, raporun açıklanması ile sona erer. 

3.1.1. MüĢteri Seçimi ve ĠĢin Kabulü 

3.1.1.1. MüĢteri ĠĢletmenin Tanınması 

 Gerek yürürlükteki mevzuat hükümleri gerek ise kendi istekleri ile bağımsız 

denetim yaptırmak isteyen iĢletmeler, kendi bünyelerinde hazırladıkları mali 

tablolarının yasalara uygunluğunu ve güvenirliliğini hem kendi iĢletmeleri hem de 

kredi veren kuruluĢlar, bankalar, iĢletmeden fayda sağlayan diğer kiĢi ve kurumlara 

mali tablolarının doğruluğu ve güvenirliliği konusunda denetim raporu sunarlar. 

Bağımsız denetim yaptırmak isteyen ilgili iĢletme yöneticileri aracılığı ile daha 

önce iĢletme ile ilgili denetim raporu hazırlamıĢ denetçi veya denetim kuruluĢu 

aracılığı ile tekrar denetim de yaptırabilir. Aynı zamanda baĢka bir denetçi ya da 

denetim kuruluĢuna da sözleĢme teklif edebilir. 
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Ġlgili iĢletmeden denetim teklifi alan denetçi ya da denetim kuruluĢu firmanın 

teklifini olumlu ya da olumsuz cevaplandırabilir. Denetçinin söz konusu teklife 

hemen olumlu ya da olumsuz bir cevap vermesi beklenemez. 

Bir iĢletmeden denetçiye denetim talebi geldiğinde denetçinin ilk yapması 

gereken Ģey müĢteri adayını tanımaktır. Kendisine sözleĢme teklif edilmiĢ denetçi 

öncelikle ilgili iĢletmeyi tanımak için çalıĢmalar yapmalıdır. Bu çalıĢmalar da ilk 

aĢama önceki denetçi ile görüĢmek ve firmanın sahipleri, ortakları, diğer iĢletmeler, 

mesleki kuruluĢlar, çalıĢanlar ve vergi dairesi gibi çeĢitli kiĢi ve kurumlardan olabilir 

Tanıma hem sözlü bilgi alarak hem de yazılı yapılabilir. Tanıma iĢlemi çeĢitli 

Ģekillerde yapılabilse de aĢağıdaki sıralamaya benzer bir sıralama müĢterinin doğru 

tanınmasına yardımcı olur. 

● Ġlgili Ģirketi daha önce denetleyen denetçinin görüĢü ve hazırlanan 

denetim raporu, 

● Ġlgili iĢlemenin faaliyet konusu, mali durumu, ticari itibarı, ortaklık 

yapısı, yönetimin dürüstlüğü, muhasebe ilkelerine riayet etme ve 

Ģirket bağımsızlığını etkileyecek diğer etmenler, 

● ĠĢletmenin bulunduğu sektördeki durumuna iliĢkin bilgilerin 

toplanması, 

● Diğer kurum ve iĢletmelerle olan iliĢkilerinin sağlıklı olup olmadığının 

araĢtırılması, 

● Üst yönetimin denetime bakıĢ açısı ve hangi amaçla denetim 

istendiğinin araĢtırılması, 

● ĠĢletmenin bağımsız denetime yatkınlığı.63 

Bu ve buna benzer bilgi toplama sürecinin sonucunda elde edeceği bilgiler ile 

denetçi potansiyel müĢterisini tanır. Denetçi iĢletmeyi tanıma aĢamasında ne kadar 

titiz ve özenli davranır ise denetim sırasında karıĢılacağı riskler o kadar azalır. 

3.1.1.2. Önceki Denetçi ile GörüĢme 

Denetçi tarafından yeni müĢterinin alınması kararından önce yapacağı en 

önemli iĢlem daha önce iĢletmeyi denetleyen denetçi ile görüĢmesidir. Denetim 

isteğinde bulunan iĢletme daha önce denetime tabi tutulmuĢ olabilir. Önceki denetçi 

ile görüĢmesi denetçinin iĢi kabul edip etmemeye karar vermesi açısından önemlidir. 

Bu görüĢme ve bilgi alma süreci yazılı ve sözlü olarak yapılabilir.  

Burada önemli olan daha önceki denetçinin ilgili mevzuat hükümleri 

gereğince sır saklama zorunluluğu olduğundan mutlaka müĢteriden izin alması 

gerekmektedir. Bu izin yazalı ya da sözlü olabilir. Denetlenecek iĢletmenin önceki 
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denetçi ile görüĢülmesine izin vermemesi sözleĢme imzalamada ve iĢi kabul etmede 

önemli bir kriter olabilir.  

Denetçi önceki bağımsız denetçi ile görüĢerek bazı soruları sorarak iĢi kabul 

edip etmeme konusunda fikir alır. Önceki denetçiden Ģu konuda bilgiler istenebilir. 

● Yöneticilerin dürüstlüğü konusunda düĢünceleri, 

● Yöneticilerin, denetçi konusunda ve muhasebe ilkelerinin uygulaması 

ile ilgili tutumları, 

● ÇalıĢmaları sırasında engellerle karĢılaĢıp karĢılaĢmadığı, 

● ĠĢletmede karĢılaĢılan olağanüstü durumlar, 

● Yönetim ile uyuĢmazlığa düĢülüp düĢülmediği, 

● Denetçide değiĢikliklerinin nedeni.64 

Eski denetçinin iĢletme ile ilgilere bilgi vermemek istemesi denetçi için iĢi 

kabul edip etmemekte bir ölçüt olabilir. Denetçi herhangi bir gerekçe göstermeden 

iĢi kabul etmeyebilir. Önceki denetçi ile kendisine iĢ teklif edilen denetçi arasındaki 

her türlü yazılı ve sözlü görüĢmeler gizlidir ve üçüncü kiĢilere açıklanamaz. 

3.1.1.3. MüĢteri ile SözleĢme Yapılması 

Denetçi tarafından potansiyel müĢterisini tanıdıktan ve önceki denetçi ile 

görüĢtükten sonra eğer denetim iĢini kabul etmeyi tercih edecek ise müĢterisi ile 

denetim sözleĢmesi imzalamalıdır. Ġmzalanacak denetim sözleĢmesinin içeriği her 

bir iĢletme açısından farklılık gösterebilir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda eski 

sözleĢmenin devamına ya da yeni bir denetim sözleĢmesi yapılmasına karar verilir. 

 Bu sözleĢmede denetimin amacı, kapsamı, süresi, tarafların karĢılıklı 

sorumlulukları belirlenir. Denetim sözleĢmesi yazılı olarak belirlenebileceği gibi iĢi 

alan denetçinin müĢterisine denetim sözleĢme mektubu yazması ve bu metnin 

müĢteri tarafından imzalanarak denetçiye geri gönderilmesi Ģeklinde de olabilir. 

UDS210‟a göre taraflar sözleĢmede aĢağıdaki konularda mutabık 

kalmalıdırlar: 

● Devam eden denetimlerde denetçi, koĢulların görev Ģartlarının revize 

edilip edilmemesi gerektiğinin değerlendirilmesi, 

● Görev Ģartlarının değiĢmesi halinde müĢteri ile yeni Ģartlar konusunda 

anlaĢılmalıdır. 

● Denetçi kendisine sunulan Ģartlarda geçerli bir sebep olmadıkça 

değiĢikliği kabul etmemelidir. 
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● Eğer denetçi kendisine sunulan Ģartları Kabul etmez ise denetimden 

çekilmeli ve bu konuda akdi ve yükümlülük altına girip girmeyeceğini 

değerlendirmelidir.65 

Denetim yaptırmak isteyen firmanın yönetimi ile denetim kuruluĢu ya da 

denetçinin yapılacak denetim sözleĢmesinin Ģartlarında anlaĢmaya varmaları 

durumunda, denetçinin sorumlulukları, iĢletme yönetiminin sorumlulukları, 

yapılacak mali tablolar denetiminin amaç ve kapsamı ve tabloların hazırlanması 

süresince raporlama çerçevesini açıklayan bir sözleĢme imzalanır. 

Denetim sözleĢmesinde yukarıda belirtilen temel Ģartların yanında; 

Denetçinin uymak zorunda olduğu detaylı etik ilkeler, Ġç kontrol sistemindeki 

aksaklık ve hatalı yapılanma nedeni ile bazı önemli hile ve hataların ortaya 

çıkarılamayacağı, iĢletme yönetiminin denetçinin talep edeceği bilgileri zamanında 

ve eksiksiz olarak vermesi gerektiği, denetim süresince iĢletme yönetiminin mali 

tabloları etkileyecek konularda denetçiye bilgi vermesi ve ücretle ilgili birçok 

konuyu içeren ek Ģartlar sözleĢmede yer alabilir. 

TTK madde 339‟a göre66 bağımsız denetçinin herhangi bir sebeple 

belirlenememesi ve bağımsız denetçinin genel kurulca onaylanmaması halinde, 

iĢletme merkezinin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından atanır. Denetçi 

üç yıl geçmedikçe; son on yılda yedi yıl denetim yaptıkları iĢletmelerde denetim 

yapamazlar. Bir denetçi iĢletme ile ilgili en fazla beĢ hesap dönemi görev yapabilir. 

Denetçinin aynı iĢletme ile ilgili denetim sözleĢmesi imzalayabilmesi için en az üç 

hesap dönemi geçmelidir. Denetim sözleĢmesi yürürlüğe girdikten itibaren 10 iĢ 

günü içerisinde Kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları kurumuna 

bildirilir.67 

Bağımsız denetim sözleĢmesini bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim 

kuruluĢu ile müĢteri karĢılıklı anlaĢarak fesih edemezler. Ancak bu konuda verilmiĢ 

bir mahkeme kararı olursa ve yahut denetçinin denetim eli ilgili çalıĢma alanının ve 

iĢletme yönetimi tarafından sınırlandırılması halinde ve iki taraf açısından haklı 

gerekçelerin varlığı halinde taraflar yazılı gerekçe göstererek kuruldan da görüĢ 

alarak sözleĢmeyi fesih edebilirler. 
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3.1.2. Denetlenecek Firmanın Tanınması Ġçin Yapılan Denetim Planlaması 

ÇalıĢma alanı standartlarının birincisine göre „denetim çalıĢması yeterli 

Ģekilde yapılmalı ve eğer var ise yardımcılar gerektiği Ģekilde gözlemlenmelidir.68 

Bağımsız denetimin baĢlangıç sürecinde denetçi tarafından müĢterisiyle olan 

iliĢkisinin mevcut durumu ve gelecekteki iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi, bağımsızlık ve 

etik kurallara uyumun değerlendirilmesi ve bağımsız denetim çalıĢmasındaki 

Ģartlarda mutabakata varılması ile ilgili çalıĢmalar yapılmalıdır. Denetimin 

planlanmasının üç temel yararı vardır: 

● Yeterli denetim kanıtı elde edilir, 

● Denetim maliyeti en az seviyelere indirilebilir, 

● MüĢteriyle olan iliĢkilerde yanlıĢ anlaĢılmaları önler. 

Her iĢletmenin özellikleri aynı olmadığı için her denetim planı da birbirinin 

aynısı olamaz. Denetçi müĢteri iĢletmenin özeliklerine dikkat ederek bir denetim 

planı hazırlar. Ġyi bir plan yapabilmek için, müĢterinin hangi alanda faaliyet 

gösterdiği, bu faaliyet alanının özellikleri, iĢletmenin uygulamakta olduğu muhasebe 

politikaları, standartlara uyum oranını dikkate alır. 

Denetim planlamasında, müĢteri ile ilgili bilgilerin yanı sıra, denetim 

konusuyla ilgili bilgilerin eksiksiz olarak alınması gerekmektedir.  

Genel olarak planlama yapılırken ilk defa yapılacak denetim ile sürekli 

yapılan denetim arasında amaç olarak fark yoktur. Sürekli yapılan denetimde genel 

olarak denetçinin elinde birçok bilgi vardır. Bu bilgilerin denetlenecek cari dönem ile 

karĢılaĢtırılarak bir denetim planı hazırlanması kolaydır. Yeni bir müĢteri ile ilgili 

denetim planı hazırlamak ise daha zor ve karmaĢıktır. Ġlk defa denetlenecek olan bir 

iĢletmede denetçi, önceki dönem bağımsız denetim raporunu inceler, açılıĢ 

bakiyeleri ile ilgili gerekli denetim tekniklerini uygulayarak bilgi sahibi olur. Uygun 

mesleki bilgi ve deneyime sahip denetçileri belirleyerek iyi bir denetim ekibi 

oluĢturur. Denetimin planlamasını oluĢturan eylemler sırası ile Ģöyledir. 

3.1.2.1. ĠĢletme ile Ġlgili Temel Bilgileri Toplama 

MüĢteri iĢletme ile denetim sözleĢmesi imzalandıktan sonraki aĢama iĢletme 

ile ilgili temel bilgilerin elde edilmesidir. Bu tür bilgiler yasal düzenlemelerden, ticaret 

sicil memurluğundan, genel kurul ve toplantı tutanaklarından, Ģirketin internet 

sayfasından, her türlü tanıtım broĢürlerinden ve diğer çeĢitli kaynaklardan 

edinilebilir. 
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3.1.2.1.1. Genel Bilgiler 

MüĢteri iĢletmenin unvanı, hukuki durumu, faaliyet konusu, ortaklık yapısı, 

adresi, iletiĢim bilgileri, iĢletmeyi etkileyecek hukuki düzenlemeleri, yapmakta olduğu 

ve ileride yapacağı yatırımları ve iĢletmenin nasıl nakit sağladığı konusunda ve 

benzeri konularda genel bilgi edinilmesidir. 

3.1.2.1.2. Ġç Organizasyon ve Yöneticilere ĠliĢkin Bilgiler 

Yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri, genel müdürler, sorumlu müdürler, 

muhasebe ile ilgili iĢlemleri yapanlar, denetçiye yardımcı olacak diğer yetkili kiĢiler, 

iĢletmenin mevcut organizasyon yapısı ve var ise personel ile ilgili yönetmelikler ile 

ilgili gerekli bilgileri toplamalıdır. 

ĠĢletmenin hesap planı iĢleyiĢi, muhasebe sistemi ve muhasebe iĢlemlerinde 

görevli olanların yeterlilikleri, daha önceki denetçinin bu konuda düzenlemiĢ olduğu 

tutanaklar denetçi tarafından incelenmelidir. Denetçi bu bilgileri elde etmek için daha 

önce hazırlınmıĢ tutanak ve raporlardan faydalanılabileceği gibi kendi özel çalıĢması 

ile elde edeceği bilgilerden de faydalanabilir.     

3.1.2.1.3. ĠĢletmenin Ġktisadi Faaliyetlerine ĠliĢkin Bilgiler 

Denetçi iĢletmenin yer aldığı sektörün durumunu, iĢletmenin bu sektördeki 

yerini, pazar payını, rekabet koĢullarını, gelir kaynaklarının yapısını, yer aldığı 

pazarda oluĢturulan ittifakları, kendisine mal veren önemli Ģirket ile kurumları, 

firmanın Ar-ge faaliyetlerini, çalıĢan personel ile ilgili ücret ödemelerini ve önemli 

müĢterileriler ile ilgili her türlü bilgi ve belgeleri toplamalıdır.  

3.1.2.1.4. Analitik Ġnceleme 

Analitik inceleme finansal tablolarda yer alan verilerin karĢılaĢtırılması ve 

aralarındaki iliĢkileri araĢtırılarak gözden geçirilmesidir. Bu tür iĢlemler „uygunluğu 

araĢtırmaya yönelik denetim iĢlemleri niteliğinde olup amacı, veriler arasındaki 

anlamlı iliĢkilerin varlığını saptamak ve mevcut sapmaları tespit etmektir.69 

Analitik inceleme prosedürlerine denetimin herhangi bir safhasında 

baĢvurulabilir. Bu prosedürün denetimin hangi aĢamasında uygulanacağına 

denetçinin kendisi karar verir. Analitik inceleme prosedürünü denetçi ister ise 

denetimin planlanması aĢamasında yahut denetim yaparken ya da denetimin 

sonuçlanması aĢamasında uygulayabilir. Analitik inceleme prosedürlerini uygularken 

fiziksel miktarlar, sayılar, oranlar ve yüzdeler kullanılır. Bu prosedür denetçi 

tarafından iĢletmenin finansal iĢlemlerinin bir kısmına uygulanabileceği gibi 

tamamına da uygulanabilir. Denetçinin uyguladığı analitik inceleme prosedürlerini 

sonunda verilerde önemli sapmalar görmesi halinde bunların nedenlerini bilmeli bu 
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konuda gerekli araĢtırmaları yapmalıdır. ĠĢletmeyi yönetenler bu sapmaların 

nedenlerini denetçiye açıklamalı, denetçi ise alacağı cevaba göre denetim 

esnasında uygulayacağı denetim tekniklerini ve denetimin kapsamını değiĢtirmelidir. 

3.1.2.2. Denetim ÇalıĢmalarını Bölümlendirme 

Denetçi yapacağı denetim sırasında finansal tabloları bir bütün olarak ele 

alabileceği gibi bu tabloları küçük birimlere bölerek de çalıĢabilir. Tabloları bölümlere 

bölerek, bu bölümlerin ayrı ayrı denetlenmesi için denetçi ve yardımcı denetçiler 

görevlendirebilir. Bölümleme, hâsılat iĢlemleri, mali iĢlemler, yatırım ve duran varlık 

iĢlemleri, üretim iĢlemleri, olarak ayrılıp farklı denetçilerin sorumluluklarına verilebilir. 

Denetim çalıĢmaları genel olarak iki Ģekilde bölümlendirilir: 

● Geleneksel YaklaĢım 

● Döngü YaklaĢımı 

 Geleneksel YaklaĢım: Finansal tabloların her biri ayrı ayrı bir birim kabul 

edilerek ayrı bir denetim yapılır. Örneğin: Hazır Değerler, Ticari Alacaklar, Stoklar, 

Ticari Borçlar, Alıcılar, Satıcılar her biri ayrı ayrı denetim alanıdır. 

 Döngü YaklaĢımı: Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının birbirleriyle 

yakından iliĢkili olan iĢlemlerin toplandığı grupların denetim alanı sayılması 

yaklaĢımıdır.70 Örneğin, hâsılat iĢlemleri, harcama iĢlemleri, üretim iĢlemleri, 

finansman iĢlemleri. 

3.1.2.3. Önemlilik Düzeyini Belirleme 

Mali tablolardaki açıklanan bilgilerin doğruluğu alınacak kararları 

etkileyecekse önemli olduğu kabul edilir. Denetçi kabul edilebilir bir önemlilik düzeyi 

belirlemelidir. Bu düzey tamamen mesleki yargıyla ilgilidir. Bu düzeyi belirlerken 

yanlıĢlığın önemine mali tabloların niteliğine veya büyüklük tutarına göre karar 

vermelidir. Mali tablo kullanıcılarını yanıltacak Ģekilde yanlıĢ, taraflı ve yetersiz 

Ģekilde açıklanması niteliksel yanlıĢlıktır. Normalde herhangi bir iĢletme için önemsiz 

gözüken tutar belirli koĢullar altında son derece önemli olabilir. Örneğin tutarı küçük 

olsa bile kasadan ya da bankadan yapılan bir ödeme önemli kabul edilebilir. 

Önemlilik kesin ve mutlak bir rakam değildir. Denetçinin öngörüsüne göre göreceli 

bir kavramdır. Örneğin küçük miktardaki bir yanlıĢlık cirosu az olan bir iĢletme için 

son derece önemli iken büyük cirolarda çalıĢan bir firma için önemsizidir. 

Bağımsız denetçi önemliliği iki yerde kullanır. Bunlar denetim planlama 

aĢamasında ve denetim çalıĢması esnasındadır. Denetimin baĢında mali tablolar ile 

ilgili bir öngörüde bulunmalıdır. Bu tutarı belirlerken finansal tablo kullanıcılarının 

kararlarını ve davranıĢ biçimlerini önemli ölçüde etkilemeyecek bir hata tutarı veya 
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oran belirlemelidir. Denetçi bu tutarı belirlerken gerekli özeni göstermelidir. 

Belirlenen önemlilik düzeyi ile denetim çalıĢmasının kapsamı arasında ters bir iliĢki 

vardır. 

Örnek verecek olursak mali tabloların geneli açısından 100.000 TL‟lik bir 

tutarı önemli kabul edersek bu tutarla ilgili kanıtların toplanması için belirli bir çaba 

ve zaman harcanacaktır. Bu tutarı 50.000 TL‟ye düĢürürsek kanıtların toplaması için 

daha fazla zaman ve çaba harcamak gerekecektir. Çünkü mali tablolardaki küçük 

hataların ortaya çıkarılması büyük hataların ortaya çıkarılmasına nazaran daha 

zordur ve ayrıca bir çaba gerektirebilir. Bu tutarı denetçi çok küçük belirlediğinde 

gereksiz zaman ve iĢgücü kaybına neden olacak büyük bir miktar belirlediğinde ise 

önemli yanlıĢlıkları gözden kaçırmasına neden olabilecektir. 

Denetçi baĢlangıçta belirlediği önemlilik düzeyini denetim esnasında, içinde 

bulunulan Ģartların değiĢmesi halinde, konu ile ilgili yeni bilgilere ulaĢması halinde 

veya iĢletmenin denetimi esnasında denetim anlayıĢındaki değiĢikliklere göre revize 

edebilir. 

3.1.2.4. Denetim Risk Düzeyini Belirleme 

 Risk kavramı iĢletme hedeflerinin gerçekleĢmesini mâni olabilecek her türlü 

durumdur. ĠĢletmenin karĢılaĢabileceği risklerin öngörülmesi ve buna karĢı alınması 

gereken tedbirlerin ne olacağı konusu iĢletme yönetiminin yetki ve 

sorumluluğundadır. Risk kavramını, sadece olumsuz olaylar veya davranıĢ Ģekilleri 

olarak görmemek gerekir. Olumlu bir olayın gerçekleĢmesi durumunda bundan 

yararlanamamak da risktir.71 

Denetim riski iĢletmenin mali tablolarının iĢletme tarafından hatalı ve yanıltıcı 

Ģeklinde hazırlanması, denetimi yapan denetçinin de bu yanlıĢlık ve hataları tespit 

edemeyerek tabloların doğruluğu hakkında olumlu rapor vermesidir. Bir baĢka ifade 

ile finansal tabloların önemli Ģekilde yanlıĢ olmasına rağmen olumlu görüĢ bildirme 

ihtimalidir. 

Denetim her zaman %100 baĢarılı olmayabilir, her zaman bir risk söz 

konusudur. Denetimdeki en büyük risk, denetçinin düzenlenen mali tablolardaki 

hataları tespit edemeyip bunların doğruluğu hakkında olumlu rapor vermesidir. 

 Denetimde riskin değerlendirilmesi planlama aĢamasından baĢlayarak 

denetimin her aĢamasında titizlikle takip edilmelidir. Çünkü denetçi, denetim 

sürecinde karĢılaĢtığı risklere karĢılık vermek zorundadır. Denetimin çok iyi 
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planlanması denetim riskinin olmayacağı anlamına gelmez. Denetim riski hiçbir 

zaman sıfır olmaz, daima bu risk vardır. Burada denetçinin görevi risk düzeyini 

mümkün olduğunca aĢağı çekmektir. Denetçi risk değerlendirme aĢamasında 

baĢarılı olabilmek için konusunda uzman kiĢilerle çalıĢmalı, mesleki alanda Ģüpheci 

olmalıdır. Riskin değerlendirme aĢamasında denetçinin kanıt toplamak amacı ile 

uygulayacağı denetim prosedürleri de risk değerlendirme açısından son derece 

önemlidir.  

Denetçi denetim yapacağı iĢletme ile ilgili ne kadar uygun kanıt toplar ise 

denetim riskini o derece düĢürecektir. Yeterli kanıtların toplanması denetim riskini 

sıfırlanacağı anlamına gelmez. Her ne kadar fazla denetim kanıtı toplarsa toplasın 

yine de denetimin özünde olan denetim riski vardır.72 Denetçi denetimi 

gerçekleĢtirirken belli bir düzeyde riski kabul etmek zorundadır. Topladığı kanıtların 

uygunluğu, iĢletmenin iç kontrol sisteminin etkinliği, mali tabloların doğru hazırlanıp 

hazırlanmadığı ile ilgili birçok risk ile karĢı karĢıyadır. 

Denetim riskinin üç unsuru vardır. Bunlar yapısal risk, kontrol riski ve bulgu 

riskidir. Yapısal risk ve kontrol riski finansal tabloların hatalı olma (önemli yanlıĢlık 

içerme) olasılığıdır. Bulgu riski ise bu hatanın ortaya çıkarılamama ihtimalidir.73  

3.1.2.4.1. Yapısal (Doğal) Risk 

ĠĢletmenin kendi yapısından kaynaklanan denetçinin hiçbir Ģekilde etkisinin 

olmadığı risk grubudur. Örneğin iĢletme mallarının kolay çalınabilir yerlerde 

saklanması iĢletme açısından bir doğal risktir. Yapısal riskin değerlendirilmesinde 

iĢletmenin faaliyette bulunduğu sektör ile bu sektörde faaliyet gösteren iĢletmelerin 

finansal tablolarının niteliği göz önünde bulundurulur. Bu tür risk grubunda iĢletmeyi 

yönetenlerin dürüstlüğü, doğru ve güvenilir finansal tablolar oluĢturma çabası bu risk 

grubunu doğrudan etkilemektedir. Yöneticiler mali tabloları hazırlarken ne kadar 

doğru ve dürüst davranırlarsa risk o derece azalır. 

Denetçinin yapısal risk değerlendirmesi, hangi finansal tablo kalemlerinde 

yanlıĢlıklarla karĢılaĢma olasılığı var ise o yanlıĢlıkların tespit edilmesine yöneliktir.  

Denetçi çalıĢmaları sonucunda elde ettiği bilgiler ve kanıtlar ile mesleki 

yargılarını bir arada kullanarak her hesap kalemi için farklı bir yapısal risk alanı 

belirleyebilir. Örneğin stoklarla ilgili bir kalem için yapısal risk düzeyini yüksek 

belirleyip, kasa iĢlemleri ile ilgili risk düzeyini ise düĢük belirleyebilir. 
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3.1.2.4.2. Kontrol Riski 

Kontrol riski, iĢletmenin iç kontrol sisteminin ne derecede uygulayıp, 

uygulamadığı ile ortaya çıkan risk grubudur. 

ġirketin yönetim kurulunun iç kontrol sistemine önem verip vermemesi, 

Ģirketin örgütsel yapısı içinde yetki ve sorumlulukların açık ve yazılı olarak 

dağıtımının yapılıp yapılmadığı, iç kontrol sisteminin etkinliği ve iç kontrol sisteminin 

ortaya çıkardığı sonuçların değerlendirilip, değerlendirilmediği gibi konuların analizi, 

yapılacak denetimin riskini azaltacaktır. 

Kontrol riskinin düĢük olması denetçinin Ģirketin iç kontrol sistemine 

güvenerek daha az zaman ayırarak daha etkin ve sağlıklı bir denetim yapmasına 

olanak sağlar. 

3.1.2.4.3. Bulgu (Ortaya Çıkarmama) Riski 

Bulgu riski mali tablolardaki yanlıĢlıkların denetçinin uygulamaya koyduğu 

denetim iĢlemleri ve uygulamaları ile tespit edilememesidir. Bulgu riski direkt olarak 

denetçinin denetim prosedürlerini ne etkinlikte uyguladığı ile doğrudan ilgilidir. 

Denetçinin yanlıĢ bir denetim prosedürü uygulaması, denetim tekniklerindeki 

yanlıĢlıklar, hesap denetimlerinin %100 oranında denetlenmemiĢ olması ve denetim 

sonuçlarının yanlıĢ yorumlanması bulgu riskinin nedenlerindendir. 

Bir hesabın diğer risk grupları ile bulgu riski arasında ters bir iliĢki vardır. 

Denetim iĢlemi sırasında yapısal risk ve kontrol riskindeki bir yükselme bulgu riskinin 

aĢağıya çekilmesiyle dengelenebilir. Yapısal risk ve kontrol riski tamamen iĢletmenin 

kendi Ģartları ile ilgili iken bulgu riski denetçi tarafından belirlenip kontrol edilebilir. 

Denetçi yapısal risk ve kontrol riskini yüksek tutarak bulgu riskinin derecesini 

düĢürebilir.  

3.1.2.5. Denetim Amaçlarını OluĢturma 

ĠĢletmenin finansal tablolarının denetlenmesindeki amaç iĢletme tarafından 

hazırlanan ve kullanıcıların bilgisine sunulan finansal tabloların genel kabul görmüĢ 

muhasebe standartlarına uygunluğunu saptamaktır. Bağımsız denetçi ilgili 

iĢletmeyle ilgili yeterince kanıt toplayarak ve toplanan bu kanıtlarla ilgili 

değerlendirmeler yaparak iĢletmenin genel mali durumu, nakit sistemi ve faaliyet 

sonuçlarının gerçeğe uygun, doğru ve güvenilir olup olmadığını belirler. ĠĢletmenin 

finansal tablolarının hazırlanması ve gerekli açıklamaların dipnotlarda gösterilmesi 

iĢletme yönetiminin sorumluluğundadır. Denetçinin sorumluluğu ise genel kabul 

görmüĢ muhasebe standartları doğrultusunda gerekli araĢtırmaları yaparak bu 

tabloların güvenirliğini sorgulamaktır. 

Denetçinin iĢlem gruplarına göre yapacağı denetim çalıĢmasını 

bölümlendirmesi denetimi kolaylaĢtıracağı gibi aynı zamanda denetim 



51 
 

organizasyonunda kolaylık sağlar. Denetim iĢlemi genel kabul görmüĢ muhasebe 

standartlarına göre yapılacağından denetçinin her bir iĢlem grubu ve her bir hesap 

için ayrı ayrı amaçların belirlenmesi son derece önemlidir. Genel kabul görmüĢ 

muhasebe standartları ile denetimin amaçları arasında doğrudan bir iliĢki vardır. Her 

bir iĢlem grubuna ve hesap kalanına uygulanabilir genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkelerini denetçi „genel denetim amaçları olarak kabul eder. Her bir iĢlem grubuna 

ve her bir hesap kalanına uygulanan ilkeler ise özel denetim amaçlarıdır. Özel 

denetim amaçlarını oluĢturmak için önce genel denetim amaçlarını oluĢturmak 

gereklidir. 

Genel denetim amaçları Ģunlardır: 

● Gerçeklilik, 

● Bütünlük, 

● Sahiplik ve yükümlülükler, 

● Değerleme ve gidere dönüĢtürme, 

● Zamanlılık, 

● Açıklama, 

● Kayıtsal doğruluk.74 

3.1.2.6. Denetim Programı ve Zamanlama 

Denetim planlamasında en önemli adımlardan biriside üstlenilen denetim 

görevi için bir denetim programını hazırlamaktır. Denetim program iĢletmenin 

yapmıĢ olduğu faaliyetlere dayanılarak denetçi tarafından yazılı olarak hazırlanır. 

Denetim programı her bir denetim kalemi için uygulanması düĢünülen iĢlemlerin 

sırası ile yazıldığı taslak çalıĢmadır. 

Denetim programında denetim esnasında yapılacak iĢlemlerin neler olduğu, 

bu iĢleri kimlerin yapacağı, hangi denetim tekniklerinin uygulanacağı ve yeterli kanıt 

toplama konuları yazılı olarak hazırlanır. Denetim programları denetçiler tarafından 

el kitabı ya da kılavuz Ģeklinde de hazırlanabilir. 

Ġyi bir biçimde hazırlanmıĢ denetim programı; 

● Yapılacak denetimin çerçevesini belirler ve denetimin nasıl 

tamamlanacağına iliĢkin bilgi verir, 

● Denetimin koordinasyonuna, gözetimine ve kontrolüne temel 

oluĢturur, 

● Denetim için kanıt oluĢturur.75 
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Denetim programı denetçi tarafından değiĢtirilemez bir taslağa 

dönüĢtürülmemelidir. Denetim ilerledikçe denetim programı ortaya çıkan yeni Ģartlar 

ıĢığında gözden geçirilerek uygulamaya yeniden yön verilmelidir. Örneğin denetçinin 

denetimin baĢında iĢletmenin sahip olduğu iç denetim sisteminin güçlü olduğuna 

inanarak bir program hazırlaması ve denetim programını buna göre ilerletmesi 

gerekirken, denetim süreci ilerledikçe iĢletmenin iç kontrol sistemindeki zayıflıkların 

tespit edilmesi halinde denetim programını revize edilmelidir. 

Denetim çalıĢmalarının bir program dâhilinde yapılmasının faydalarının yanı 

sıra bazı sakıncalı yanları da söz konusudur. Zira bir program dâhilinde yapılan 

denetim çalıĢmaları denetimi otomatik bir hale getirip, değiĢen iĢletme koĢullarına 

ayak uydurmayı sağlayacak esnek ve yapıcı düĢünceyi olumsuz etkileyebilir.76 

Denetimin zamanlaması ise tasarlanan denetim programının 

hazırlanmasından sonra denetçinin yapacağı çalıĢmalarla ilgili zamanlama 

planlamasıdır. Denetimde zaman planlanması yapılan denetimin tekrar edilen bir 

denetim veya ilk defa yapılacak bir denetim olup olmamasına göre farklılık gösterir. 

Denetçinin ilgili iĢletme de daha önce yapmıĢ olduğu denetim faaliyeti denetçinin 

iĢletmeyi tanımasından dolayı daha az zaman alır.  

Denetim sözleĢmesinin imzalanmasından sonra denetçinin zamanı sınırlıdır. 

Denetçi daha önce imzalamıĢ olduğu denetim sözleĢmesine sadık kalarak belirttiği 

tarihte raporunu teslim etmelidir. Bu sebepten ötürü iyi bir planlama yapmalı ve 

yaptığı plana sadık kalmalıdır. Denetçinin zaman planlamasının ilk zorluğu 

iĢletmelerin genelde takvim yılı esasına dayanarak hesap dönemi belirlemeleri 

nedeni ile denetim iĢlemlerinin takvim yılının baĢına sıkıĢtırılmasıdır. Diğer bir zorluk 

ise denetim sürecinin ve zamanının denetçi tarafından kesin olarak tahmin 

edilememesidir. Ayrıca denetçinin tek bir iĢletme ile denetim sözleĢmesi olmadığına 

göre diğer denetim sözleĢmesi imzaladığı müĢterilerine gerekli vakti ayırmalıdır. 

Ayrıca iĢletme sahiplerinin denetçinin talep ettiği bilgi ve belgelerin 

zamanında denetçiye ibraz edilmemesi, bazı hesap kalanların karmaĢık ve üzerinde 

daha fazla çalıĢmaya gerek duyulması ve önceden tahmin edilemeyen sorunların 

çıkması denetimin zamanlamasını aksatacaktır. Denetim raporunun bir an önce 

hazırlanması denetçi ve iĢletme için yararlıdır. Zaman planı ile denetim takviminin 

birbiri ile karıĢtırılmaması gerekir. Zaman planı toplam çalıĢma saatini belirlemekle 

birlikte, hangi tarihte ne yapılacağını belirlemez. Bunu denetim takvimi gösterir.77 
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Denetim çalıĢması her zaman yapılabilir. GerçekleĢtiren zaman dilimine göre 

yıl içinde yapılan denetim çalıĢması ve yılsonunda yapılan denetim çalıĢması olarak 

ikiye ayrılır. Yıl içinde yürütülen denetim çalıĢmalarına „ön denetim‟, yılsonunda 

yapılan denetim çalıĢmalarına ise „yılsonu denetimi‟ (esas denetim) denir. Denetim 

çalıĢmalarının çok önemli bir kısmı ön denetim esnasında gerçekleĢtirilir. Ön 

denetim çalıĢması genelde faaliyet döneminin kapanmasından 5-6 ay önce baĢlar. 

Ön denetim çalıĢması genel olarak Ģekli bir denetimdir. Yani uygunluk denetimidir. 

Denetçi denetimin her aĢamasında iĢletmenin iç kontrolünün etkinliğini 

kontrol eder ve kontrol sonucunda iç kontrolün etkinliğini saptarsa, alacakların 

mutabakatı, stok sayımının gözlemlenmesi gibi tekniklerin kapanıĢ gününden önce 

sonlandırılmasına karar verebilir.78 

Ön denetimin titizlikle yapılmıĢ olması yapılacak yılsonu denetim iĢleminde 

kolaylık sağlayacak ve yılsonu denetimin süresini kısaltacaktır. Zaman 

planlamasının diğer bir önemli yanı da denetlenecek bazı veriler ve süreçlerin aynı 

anda yapılmak zorunda olmasıdır. 

3.2. DENETĠMĠN TAMAMLANMASI 

Denetçi, kanıt toplama, çalıĢma kâğıtlarının oluĢturulması ve diğer denetim 

çalıĢmalarını bitirdikten sonra, sonuçları değerlendirme, denetim çalıĢmalarını 

tamamlama ve finansal tablolar hakkındaki görüĢünün oluĢması için gözden geçirme 

çalıĢmalarını yürütür. Denetimin tamamlanması aĢamasını dört ana baĢlık altında 

toplayabiliriz. 

3.2.1. ġarta Bağlı Borçların Ġncelenmesi 

ġarta bağlı borçlar gelecek dönemdeki olası bir belirsizlik, iĢletmenin üçüncü 

kiĢiler ile arasında raporun yazım aĢamasında halan devam eden sonuçlanmamıĢ 

durumlardır. Örneğin raporun yazım aĢamasında devam eden vergi incelmeleri, 

diğer alacak davaları veya kefalet sözleĢmesinden doğan yükümlülükler bu duruma 

örnektirler. Bu tür olayların mevcut olabilmesi için üçüncü kiĢilere gelecekte bir 

ödemenin var olması, ödenecek bu tutarının miktarının tam olarak tespit 

edilememesi ve ödemenin gelecekteki dönemdeki bir olayın gerçekleĢmesi 

olasılığına bağlı olmasıdır. 

Bu tür olayların varlığı halinde denetçi, iĢletme yönetimi ve çalıĢanları ile 

görüĢmeler yapmalı, genel kurul toplantı tutanaklarını incelmeli ve vergi dairesi ve 

resmî kurumlardan bilgi almalı aynı zamanda borçların iliĢkili olduğu banka ve özel 

kiĢilerle görüĢmelidir. Denetçi böyle bir olayı tespit ettiğinde ilk önce iĢletme yönetimi 

ile bir araya gelerek kayıtların düzeltilmesini ve finansal tabloların gerçeği 
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yansıtması gerektiğini yönetime bildirmelidir. Yönetimin kayıtları ve finansal tabloları 

düzeltmemesi halinde durumun önemlilik derecesine göre denetçi karar verecektir. 

Denetçi tarafından tespit edilen belirsizlik çok önemli ise denetçi bu durumda 

Ģartlı görüĢ bildirir veya belirsizlik çok önem arz ediyor ise görüĢ bildirmekten de 

kaçınabilir fakat belirsizlik önemli olmakla birlikte finansal tablolarda önemli bir etkiye 

sahip değil ise raporu yazıp sonuç bölümünde bu duruma dikkat çekebilir. 

3.2.2. Bilanço Tarihinden Sonraki Olayların Ġncelenmesi 

Denetçinin sorumluluğu sadece bilanço tarihindeki olaylar ile ilgili değildir. 

Bilanço tarihinden denetim raporunun yazılıp tamamlanmasına kadar bazı 

durumlarda denetçinin sorumluluğu altındadır. Denetçinin tespit ettiği bazı önemli 

durumları denetim raporunda açıklaması gerekmektedir. Denetim çalıĢmasının sona 

ermesi denetim raporunun tamamlanması ile oluĢur. 

Bilanço tarihinden sonraki olayları iki baĢlık altında açıklayabiliriz. Birincisi 

bilanço tarihindeki herhangi bir olay ile ilgili ek kanıt sağlayan finansal tabloların 

hazırlanmasını doğrudan etkileyecek durumlardır. Bu duruma örnek olarak herhangi 

bir iĢletme alacağının tahsil edilmemesi veya kesin olarak tahsil edilemeyeceğinin 

anlaĢılmasıdır. Denetçi bu durumdaki olaylar ile karĢılaĢtığında mutlaka cari dönem 

bilançolarında gerekli düzeltmeleri yapmak zorundadır. 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar ile ilgili diğer bir durum ise normalde 

bilanço tarihinde mevcut olmayan fakat denetim raporunun yazılması aĢamasında 

ortaya çıkan ve ek kanıt sağlayan durumlardır. Örneğin bilanço tarihinden sonra yeni 

bir iĢletme kurulması ya da doğal afetler nedeni ile emtia kaybı. Bu gibi durumlarda 

denetçi mali tablolarda düzeltme yerine finansal tablo dipnotlarında açıklama 

yapılmasını sağlar. Denetçi böyle bir durumla karĢılaĢtığında iĢletme yönetiminden 

durumun açıklanmasını talep eder. ĠĢletme yönetimi talebi yerinde getirmez ve 

açıklama yapmaz ise denetçi hazırlayacağı denetim raporunda Ģartlı görüĢ ya da 

olumsuz görüĢ bildirebilir.79 

3.2.3. MüĢteri ĠĢletme Yönetiminden Beyan Mektubu Almak 

ĠĢletmenin mali tablolarının düzenlenmesi ve doğruluğu iĢletme yönetimine 

ait bir sorumluluktur. Denetçinin sorumluluğu ise iĢletme yönetimi tarafından 

hazırlanan bu tabloların doğruluğu ve güvenirliliği ile ilgili görüĢ oluĢturmaktır. Aynı 

zamanda denetçi denetim süresince iĢletme yönetimine ve personele birçok sorular 

yöneltmekte ve bu sorulara yazılı ve sözlü cevaplar almaktadır. Denetçi hem mali 

tabloların doğruluğu ile ilgili hem de aldığı sözlü cevapları yazılı hale getirmek için 
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denetim tamamlandığında, müĢterisi olan iĢletme yönetiminden bir beyan mektubu 

ister. 

Beyan mektubu ile sözlü yanıtlar yazılı hale getirilirken aynı zamanda 

yönetimin beyanlarının yanlıĢ anlama riski ortadan kaldırılır. Beyan mektubu ile 

amaçlanan diğer bir amaç ise mali tabloları düzenlenme sorumluluğunun iĢletme 

yönetiminin sorumluğunda olduğunu hatırlatmak ve iki taraf arasındaki 

anlaĢmazlıklarda beyan mektubunu delil göstermektir. 

MüĢteriden beyan mektubu almak asla bir denetim kanıtı değildir. Beyan 

mektubu iĢletme yönetiminin denetçiye karĢı sorumluluğunun da bir sonucudur. 

Yönetimin beyan mektubunu iĢletme yönetimine imzalayarak vermemesi halinde 

denetçi raporunda bu durumu belirtmelidir. Teyit mektubunun yasal tarihi denetim 

çalıĢmalarının tamamlandığı tarihtir. Bu tarih aynı zamanda denetim raporunun da 

tarihi olarak kabul edilecektir. 

3.2.4. Sonuçların Değerlendirilmesi 

Denetim sürecindeki son adım denetimin tamamlanmasıdır. Denetçi 

çalıĢmaları sonucu elde edeceği kanıtlardan çıkaracağı sonuçları değerlendirerek bir 

denetim raporu hazırlayacaktır. Denetim çalıĢmalarının değerlendirilmesi dört temel 

bölümden oluĢur.80 

3.2.4.1. Kanıtların Yeterliliğini Değerleme 

Bu bölüm, denetçinin test etmesi gereken bütün önemli konuların test edilip 

edilmediğini kontrol etmek için denetimin gözden geçirilmesidir. Burada birinci 

aĢama denetimin tüm safhalarının tamamlanmıĢ, denetim amaçlarına ulaĢılmıĢ olup 

olmadığının kontrolü için denetimin bütün aĢamalarının gözden geçirilmesidir. Ġkinci 

aĢama ise denetçinin denetim sırasında not alarak daha sonra yapmayı planladığı 

iĢlemleri listeleyerek tamamlaması iĢlemidir. 

3.2.4.2. Önemlilik Düzeyinin ve Denetim Riskinin Son Değerlenmesini Yapma 

Denetçi mali tablolar hakkında herhangi bir karar vermeden önce baĢlangıçta 

belirlemiĢ olduğu önemlilik ve denetim riskini bir daha değerlemelidir. Denetçi 

denetim süresince bulduğu hataların iĢletme yönetimi tarafından düzeltilmeyenleri 

toplayarak miktarını belirler. Daha sonra bulunan değerin net kara veya iĢletmenin 

finansal tablolarına etkisine bakmalıdır. ĠĢletme yönetiminin düzeltmediği hatalar 

denetçi tarafından ilk baĢta belirlenen kriterler ile karĢılaĢtırılır. ĠĢletme yönetimi 

tarafından düzeltilemeyen hatalar ne kadar fazla olur ise denetim riski o derecede 

çoğalır. Denetçi yaptığı çalıĢmalar sonucunda denetim riskinin kabul edilebilir 

düzeyde olduğuna kanaat getirir ise denetim görüĢünü olumlu oluĢturabilir. Fakat 
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baĢlangıçta belirlenen kriterlerden daha fazla bir hata tespit edilir ise denetçi çalıĢma 

kağıtlarını tekrar gözden geçirerek bazı ek testler yapmalıdır. ĠĢletme yönetimi 

uyarılara rağmen hataları düzeltmeyi kabul etmez ise bu durumda denetçi 

raporunda Ģartlı ya da olumsuz görüĢ bildirmelidir. 

3.2.4.3. ĠĢletmeden Hataların Düzeltilmesini Ġsteme 

Denetçi denetim esnasında bulduğu hataları çalıĢma kâğıtlarına not ederek 

kayıt tutar. Denetçi çalıĢma kâğıtlarından tespit ettiği hataları iĢletme yönetimine 

düzeltmesi için vermelidir. Bu düzeltmeler muhasebe defterindeki düzeltmelerdir. 

Ancak bu düzeltmelerin yapılabilmesi için bu hesapların kapatılması aynı zamanda 

iĢletme yönetiminin düzeltme isteğini kabul etmiĢ olması lazımdır. Bu durumda 

düzeltmeler denetçi tarafından çalıĢma kâğıtlarına yapılır. Buradan hesap analiz 

cetveline ve çalıĢma mizanına aktarılan düzeltilmemiĢ hatalar ile ilgili veriler 

toplanarak düzeltilmiĢ gelir tablosu ve bilançolar elde edilir. 

3.2.4.4. ÇalıĢma Kâğıtlarının Gözden Geçirilmesi 

Denetçi bütün iĢlemleri yaptıktan sonra atladığı veya unuttuğu bir iĢ olup 

olmadığını kontrol etmek için çalıĢma kâğıtlarını tekrar kontrol etmelidir. Aynı 

zamanda denetim Ģirketleri denetimde görev alan personelin yapmıĢ olduğu 

iĢlemleri kontrol ve denetimin kalitesini arttırmak için çalıĢma kağıtlarını denetim 

görevini üstlenen baĢ denetçiye tekrar kontrol ettirtirler. Kontrol sonucunda var ise 

eksiklikler tespit edilip güvenilir bir denetim raporu oluĢturulması sağlanır. 

3.3. DENETĠM RAPORU 

Denetçinin denetim sonuçlarını raporlaması denetim sürecinin son evresidir. 

Denetim raporunda denetçinin neyi denetlediği, yaptığı denetim sonucunda hangi 

sonuçlara ulaĢtığı sonucuna varılabilir. Denetçinin hazırlayacağı ve bilgi 

kullanıcılarının bilgisine sunacağı denetim raporu son derece önemlidir.  

Denetim raporu iĢletmenin denetlenmesi ile oluĢturulur. Diğer bir ifade ile 

denetçinin iĢletmenin mali tablolarını hazırlaması ya da hazırlanmasına yardım 

etmesi sonucu oluĢan çalıĢmalar denetim raporu olarak kabul edilmez. Denetim 

raporu sonucunda denetçi iĢletmenin mali durumu, faaliyet sonuçları ve nakit 

hareketleri ile ilgili kanısını raporda açıklar. ĠĢletme ile ilgili çıkar grupları ile denetçi 

arasındaki tek bağ bağımsız denetim raporudur. Be nedenle hazırlanan denetim 

raporlarının okuyan ve hazırlayanlar açısından aynı anlam ifade edecek Ģekilde 

hazırlanması önemlidir. 
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Denetim raporu iĢletme tarafından düzenlenen yılsonu faaliyet raporlarında 

yer alır. Raporlama standartları, denetçinin düzenleyeceği rapor ile ilgili bazı 

kuralları kapsar.81 Buna göre raporlama standartları: 

● Genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygunluk, 

● Tutarlılık standardı, 

● Tam açıklama ilkesine uyum standardı, 

● GörüĢ bildirme standardı, Ģeklinde dört ana baĢlık altında toplanabilir. 

Denetçi raporunda denetim sürecinde elde ettiği kanıtlara ve kendi kanısına 

dayanarak dört farklı Ģekilde görüĢünü açıklayabilir. Denetçi raporunda herhangi bir 

görüĢ belirtmek zorundadır. Eğer herhangi bir görüĢe ulaĢamamıĢ ise de bunu tüm 

nedenleriyle açıklamalı ve denetim raporunda sebeplerini ortaya koymalıdır. Denetçi 

ulaĢtığı görüĢünü dört farklı Ģekilde açıklayabilir.82 

3.3.1. Olumlu GörüĢ Bildirme 

Denetçi raporu genel olarak sunuĢ paragrafı ile baĢlar, daha sonraki paragraf 

kapsam paragrafıdır. Son bölümde ise görüĢ bildirme paragrafı yer alır. GörüĢ 

bildirme paragrafında denetçi, denetim çalıĢması sonucunda elde ettiği sonuçları 

açıklar. GörüĢ bildirme paragrafında kesin olduğunu bildirmek değil „görüĢümüze 

göre‟ ifadesi kullanılarak olası risklerin olabileceği ifade edilir. 

Olumlu görüĢ, denetim esnasında denetçinin herhangi bir kısıtlama ya da 

zorlama olmadan gerekli kanıtları toplayarak iĢletmenin mali durumu, nakit akıĢını 

ve faaliyet sonuçlarını genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygun ve doğru 

yansıttığını ifade eden görüĢtür. 

3.3.2. ġartlı GörüĢ Bildirme 

Denetçi, denetim çalıĢması sırasında karĢılaĢtığı sorunlar, sınırlamalar, 

denetim ilkesinden sapmalar ve gelecek dönemler ile ilgili belirsizlik hallerinde 

raporda Ģartlı görüĢ bildirir.83 Denetçi raporunda iĢletmenin finansal tabloları ile ilgili 

bir kalemi ya da hesabı ayırır. ĠĢletmenin mali tablolarının bazı istisnaları ayrı tutmak 

ile birlikte bir bütün olarak doğru olduğunu ifade eden görüĢe “Ģartlı görüĢ” denir.  

Eğer Ģartlı görüĢ bildirdiği durum iĢletmenin mali tabloları ile ilgili bariz hatalar 

ya da doğruluğunu etkileyecek Ģekilde ise denetçi ya görüĢ bildirmez ya da görüĢ 

bildirmekten kaçınır. Denetçi bu durumda hatanın önemine, büyüklüğüne bakmalı ve 

ona göre karar vermelidir.  Hatanın yapıldığı kalem ve sapmalar kolayca belirlenip 

anlaĢılabilir biçimde açıklanabiliyorsa Ģartlı görüĢ bildirebilir. Ancak sapmanın 

                                                
81

 Haftacı, a.g.e., s.235 

82
 Deha Eğitim Yayınları, Muhasebe Denetimi, Deha Yayınları, Ġstanbul, 2014, s.22 

83
 Hasan Türedi, Denetim, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2007, s.15 
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boyutu büyük ve mali tablolar üzerinde tespit yapılmasını zorlaĢtırıyor ise Ģartlı 

görüĢ bildirme uygun bir seçenek değildir. 

3.3.3. Olumsuz GörüĢ Bildirme 

Denetçi iĢletmenin mali tablolarının gerçeği yansıtmadığına kanaat getirir ise 

olumsuz görüĢ bildirir. Denetçi aynı zamanda mali tabloların eksikliği ve hataları ile 

ilgili Ģartlı görüĢ bildirmeyi yetersiz bulursa bu durumda da olumsuz görüĢ 

bildirebilir.84Denetçi iĢletmenin mali tablolarının genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkelerine, tam açıklama ve tutarlılık ilkelerine aykırı olduğuna karar verir ise bu 

uygunsuzluğun derecesine göre olumsuz görüĢ verebilir. Bu gibi durumlarda 

kapsam bölümü ile görüĢ bölümü arasına bir paragraf ilave edilerek olumsuz 

görüĢün dayanağı açıklanır. Olumsuz görüĢ vermeden önce denetçi iĢletme 

yetkilileri ile görüĢüp hatalı iĢlemlerin düzeltilmesini talep eder. Hatalı iĢlemler 

düzeltilmez ve gerekli önlemler alınmaz ise denetçi olumsuz görüĢ bildirmek 

zorundadır. 

3.3.4. GörüĢ Bildirmekten Kaçınma 

Denetçi finansal tabloların genel kabul görmüĢ muhasebe ilkeleri 

doğrultusunda doğru ve güvenilir bir Ģekilde hazırlanmadığına karar verir ise görüĢ 

bildirmekten kaçınabilir.85 Denetçinin denetim esnasında çalıĢma alanı iĢletme 

yönetimi ve personeli tarafından sınırlandırılır ise veya ilgili kiĢilerin mali tablolardaki 

aksaklıkları gizlemeye çalıĢtığına kanaat getirilir ise de görüĢ bildirmekten 

kaçınılabilir. ĠĢletme bünyesinden etkin olmayan bir iç kontrol sisteminin varlığı 

denetçi tarafından yeterli kanıt toplanamaması da görüĢ bildirmekten kaçınma 

nedenlerinden biridir. 

Denetçi bütün bu nedenlerden dolayı görüĢ bildiremediği zaman denetim 

raporunun açıklama bölümünde görüĢ bildirmesinden kaçınmasına neden olan 

sebepleri açıklamalıdır. 

                                                
84

 Aytaç Köksal, Türkiye Ticaret Kanunu Tasarısı Sermaye Piyasası Mevzuatı Bankacılık Mevzuatı  

   Açısından ve Karşılaştırmalı olarak Bağımsız Denetim Sözleşmesi, Beta Basım Yayım, Ġstanbul, 

2009, s. 33 

85
 Cömert vd. a.g.e., s.441 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ĠSTANBUL ĠLĠNDE FAALĠYET GÖSTEREN BĠR TEKSTĠL ĠġLETMESĠNDE 

BAĞIMSIZ DENETĠM UYGULAMASI 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, Ġstanbul ili tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir 

iĢletmede uygulanan dıĢ denetime yer verilmiĢtir. Uygulamanın gerçekleĢtirildiği 

iĢletmenin adı, XYZ Tekstil ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. (bundan sonra Ģirket 

olarak anılacaktır) olarak isimlendirilmiĢtir. 

4.1. UYGULAMA KONUSU 

Uygulamanın konusu, 31.12.2015 tarih itibarı ile Ġstanbul ilinde faaliyet 

gösteren bir tekstil firmasının bağımsız denetim mevzuatı uyarınca denetlenmesidir. 

Bağımsız denetim uygulamasında 31.12.2015 tarihi itibarı ile mali tablolarının bir 

bütün olarak incelenmesidir.  

4.2. UYGULAMANIN AMACI 

Uygulamanın amacı konumuzla da bağlantılı olarak bağımsız denetimin tekstil 

sektöründeki uygulamasını ve sonuçlarını ortaya koymaktır. Diğer bir amaç ise 

tekstil sektöründe bir firmanın bağımsız denetiminin nasıl yapılması gerektiğini ve 

bağımsız denetimin gerekliliğini ortaya koymaktır. 

Bu çalıĢmada tekstil firmasının seçilmesinin asıl nedeni, Türkiye‟nin bütün 

olumsuz geliĢmelere rağmen hâlâ bu sektörde mukayeseli üstünlüğünün bulunması, 

tekstil sektörünün pazar payının sürekli değiĢmesi sonucu ithalat ile rekabet 

edebilmek için güvenilir bilgi kaynağına olan ihtiyaçtır. 

4.3. UYGULAMANIN ÖNEMĠ 

Bu uygulamada, yürürlükteki düzenlemelere göre bağımsız denetim ile ilgili 

temel kavramlar, denetimin planlanması, iĢletmenin iç kontrol yapısının incelenmesi 

ve iç kontrol prosedürlerinin uygulanarak rapor yazılarak kamuoyuna duyurulması 

aĢamasına kadar olan denetim safhaları ve bulguları sunulmuĢtur. 

Bu uygulamada tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın bağımsız 

denetiminin nasıl yapıldığı, denetimin nasıl gerçekleĢtirildiği ve nasıl raporlandığına 

yer verilmiĢtir. 

4.4. UYGULAMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI 

Bu uygulamada bir tekstil firmasının bağımsız denetim süreci çalıĢmanın 

genel kapsamı olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada denetim raporundaki muhasebe 

politikaları ve finansal tabloların eksiksiz ve doğru olduğu varsayılmıĢtır. 
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4.5. UYGULAMA YAPILAN ĠġLETMENĠN GENEL TANITIMI 

Merkezi Ġstanbul‟da bulunan XYZ Tekstil ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

trikotaj tekstil üretim iĢiyle uğraĢmaktadır. Üretimini, toplam 6.150 metrekarelik 

kapalı alanda trikotaj dokuma, trikotaj hazır giyim, depo, showroom ve idari katlar 

olmak üzere 5 kat üzerine kurulu fabrika binasında gerçekleĢtirmektedir. 

Ayrıca Ģirket kendi ürünlerinin ve diğer tekstil ürünlerinin perakende 

satıĢlarının yapıldığı YYY Tekstil ve Pazarlama Anonim ġirketi‟ne %60 oranında 

hisse ile ortaklığı bulunmaktadır. ĠĢletmenin 31 Aralık 2015 tarihi itibarı ile toplam 

218 personeli bulunmaktadır. 

4.6. UYGULAMANIN YÖNTEMĠ VE DENETĠMDE KULLANILAN TEKNĠKLER 

Denetim konusu ile ilgili genel bilgileri tezimin daha önceki bölümlerinde teorik 

olarak verilmiĢtir. Bu bölümde ise teoride anlatılan konuların somut hale getirilmesi 

amacı ile denetimin güncel hayatta nasıl uygulandığının ortaya koyulması 

hedeflenmiĢtir. Bu çalıĢmada vaka çalıĢması yapılmıĢtır. 

Bağımsız denetim çalıĢması yürürlükteki tüm mevzuat hükümleri dikkate 

alınarak yayınlanan hükümler çerçevesinde bağımsız denetim standartlarına uygun 

olarak çeĢitli denetim teknikleri kullanarak hazırlanmıĢtır.   

Yapılan denetim çalıĢmasında envanter sayım iĢlemleri, gözlem, bilgi toplama, 

teyit ve karĢılaĢtırma gibi kanıt toplama tekniklerinden yapılan iĢim durumuna uygun 

olan yöntem kullanılmıĢtır. 

Denetimin zamanı ve süresi öncelikli olarak planlanmıĢ ve denetim ekibi ile 

denetim programı bölümlere ayrılarak her bağımsız denetçinin daha etkin çalıĢması 

sağlanmıĢtır. Diğer taraftan ekip ile sürekli halinde iletiĢim halinde kalınarak gerekli 

görüldüğü hallerde hem ekibe hem de iĢletme yönetimine ve personele sorular 

sorularak çalıĢma kağıtları ile iĢletmenin bağımsız denetim süreci ayrıntılı 

incelenmiĢtir. 

4.7. UYGULANMANIN AġAMALARI 

 AĢağıda denetim sürecinin ana aĢamalarından olan müĢteri seçimi ve iĢin 

kabul edilmesi, denetimin planlanması aĢamaları açıklanmıĢtır. 

4.7.1. MüĢteri Seçimi ve ĠĢin Kabul Edilmesi 

Ġlgili tekstil firmasının yönetim kurulunun bağımsız denetim talebi kararı alması 

üzerine bağımsız denetim Ģirketine iĢ teklif edilmiĢtir. Bağımsız denetim çalıĢması 

yaptırmak üzere denetim ekibini oluĢturan bağımsız denetim Ģirketinin baĢ denetçisi 

bu aĢamada firma ile ilgili gerekli araĢtırmaları yaparak önceki denetçi ile 

görüĢmüĢtür. Toplanan bilgiler kalite kontrol standartları açısından değerlendirilerek 

sonucun olumlu bulunması neticesinde bağımsız denetim firması iĢi kabul etmiĢtir. 
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BaĢ denetçinin önceki denetçi ile görüĢmesinde denetim iĢine neden son 

verdiğini, yöneticilerin dürüstlüğü, görevi sırasında engellemeler ile karĢılaĢıp 

karĢılaĢmadığı konusunda sorular sorulmuĢ ve bu sorular kayıt altına alınmıĢtır. 

Ġlgili denetçi ile görüĢtükten sonra önceki denetçinin iĢi sonlandırma gerekçesi, 

firmanın riskleri, denetimin dıĢ denetim iĢletmesine yönelik iĢ yükü, iç kontrol sistemi 

ve riskler değerlendirilerek denetim sözleĢmesi imzalanmıĢtır. 

4.7.2. Denetimin Planlanması 

Denetimin planlanmasının ilk aĢaması müĢteri hakkında bilgi edinilmesidir. Bu 

kapsamda müĢteriyi tanımak amacı ile müĢterinin içinde bulunduğu sektör ile ilgili 

genel bir araĢtırma yapılmıĢ, gerekli görülen bilgiler not almak sureti ile kaydedilmiĢ, 

uygun görülen verilerden çıktılar alınmıĢtır. Denetimin baĢlangıcında iĢletme 

yönetimine ve personele sorular sorulmuĢtur. Verilen cevapların teyitlerini sağlamak 

üzere Ģirketin ana sözleĢmesi, genel kurul tutanakları ve önceki döneme ait denetim 

raporları incelenmiĢ ve ilgili Ģirket daha yakından tanınmıĢtır. 

Denetimin planlama aĢamasından sonra ise diğer bir aĢama olan iĢletmenin iç 

kontrol sistemi hakkında bilgi edinilmesi aĢamasına geçilmiĢtir. Ġç kontrol sisteminin 

incelenmesi aĢamasında iĢletmenin sistemi, iç denetim ve iç kontrol konuları 

üzerinde durulmuĢtur. Bu incelemelerde iĢletmenin organizasyon yapısı, iĢlem akıĢ 

yolları, iĢletme içi yazıĢmalar ve uygulanan diğer prosedürler ele alınmıĢtır. ĠĢletme 

bünyesinde gerçekleĢtirilen her bir iĢlemin nerede baĢlayıp hangi süreçlerden 

geçerek sona erdiği araĢtırılmıĢtır.  

Daha sonra müĢteri iĢletmenin iç kontrol sisteminin ve etkin bir muhasebe 

sisteminin olmadığı varsayımı altında iĢletmenin risk faktörleri belirlenmiĢ ve düĢük 

bir risk düzeyi belirlenmiĢtir. Ayı zamanda denetimin planlanmasının en önemli 

aĢamalarından olan önemlilik düzeyinin belirlenmesi iĢlemleri yapılmıĢtır. Önemlilik 

düzeyi belirlenir iken iç kontrol süreçlerinin etkin olduğu kabul edilerek mali tablolar 

bazında önemlilik düzeyi belirlenmiĢtir. 

Denetimin planlamasında bir diğer aĢama olan denetim ekibinin kurulması ve 

koordinasyonu baĢ denetçi tarafından yapılmıĢ, baĢ denetçi tarafında iĢletmenin risk 

unsurları belirlenmiĢ ve odaklanacak noktalar belirlenmiĢtir. Kurulan ekibin mesleki 

bilgi, deneyim ve yeteneklerine göre iĢ bölümleri yapılmıĢtır. 

Son olarak denetim planlaması yapıldıktan sonra iĢletmenin mali tablolarının 

doğruluğuna iliĢkin testlerin yapılma aĢamasıdır. Bu testler maddi doğruluk testleri, 

analitik testler ve kontrol testleridir. Bu çerçevede iĢletmenin mali tablolarındaki yer 

alan hesaplar hem birbirleri ile hem de diğer hesap kalemleri ile iliĢkileri göze 

alınarak incelenmiĢtir. AĢağıdaki bölümlerde sözleĢme yapılan iĢletmenin mali 

tablolarına iliĢkin yapılan bağımsız denetimin ayrıntıları yer almaktadır. 
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4.7.3. XYZ Tekstil ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin Ġncelenen Finansal 

Tablolarının Sunumu 

ġirketin denetime konu olan mali tabloları Tablo-2,3,4,5,6 da aĢağıda 

gösterilmiĢtir.  

Tablo-2  31.12.2015 Tarihli Mali Durum Tablosu (Bilanço) 

XYZ TEKSTĠ L ĠġLETMELERĠ SAN. ve TĠC. A.ġ. 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 Tarihleri itibariyle Finansal Durum Tabloları 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiĢtir.) 

VARLIKLAR 
Not  

Referansları 

 

Bağımsız 
Denetimden GeçmiĢ 

Bağımsız 
Denetimden 
GeçmemiĢ 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

Dönen Varlıklar  12.302.823 11.094.894 

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.354.953 871.893 

Finansal Yatırımlar 7 0 0 

Ticari Alacaklar  2.813.485 2.954.247 

- ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10-38 0 0 

- ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 2.813.485 2.954.247 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0 

Diğer Alacaklar 11 490 2.657 

- ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11-38 490 2.657 

- ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 0 0 

Türev Araçlar 15 0 0 

Stoklar 13 6.393.767 6.012.136 

Canlı Varlıklar 14 0 0 

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler 24 1.358.968 1.101.418 

Cari Dönem Vergisiyle ilgili Varlıklar 25 0 0 

Diğer Dönen Varlıklar 26 381.160 152.543 

(Ara Toplam)  12.302.823 11.094.894 

SatıĢ Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 35 0 0 

Duran Varlıklar  7.615.318 8.082.302 

Finansal Yatırımlar 7 2.672.456 2.672.456 

Ticari Alacaklar 10 841 841 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0 

Diğer Alacaklar 11 0 0 

Türev Araçlar 15 0 0 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 0 0 

Canlı Varlıklar 14 0 0 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 0 0 

Maddi Duran Varlıklar 18 4.934.511 5.400.581 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 7.510 8.424 

- Haklar  6.453 6.646 

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar  1.057 1.778 

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler 24 0 0 

ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 36 0 0 

Diğer Duran Varlıklar 26 0 0 

TOPLAM VARLIKLAR  19.918.141141 19.177.196 

ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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XYZ TEKSTIL IġLETMELERI SAN. ve TĠC. A.ġ. 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 Tarihleri itibariyle Finansal Durum Tabloları (Tutarlar aksi 

belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiĢtir.) 

KAYNAKLAR 
Not 
Referansları 

Bağımsız 
Denetimden 

GeçmiĢ 

Bağımsız 
Denetimden 
GeçmemiĢ 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

Kısa Vadeli Yükümlülükler  5.421.076 7.961.610 

Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 3.908.019 5.587.628 

Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0 

Ticari Borçlar 10 318.091 1.470.107 

- ĠliĢkili Taraflara Ticari Borçlar 10-38 0 0 

- ĠliĢkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 318.091 1.470.107 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0 

ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar 22 157.310 45.610 

Diğer Borçlar 11 109.969 188.467 

- ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar  0 0 

- ĠliĢkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar  109.969 188.467 

Türev Araçlar 15 0 0 

Devlet TeĢvik ve Yardımları 20 0 0 

ErtelenmiĢ Gelirler 24 817.073 629.752 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36   

Kısa Vadeli KarĢılıklar  110.614 40.046 

- ÇalıĢanlara Sağ. Faydalara ĠliĢ.Kısa Vad.KarĢ. 22 0 0 

- Diğer Kısa Vadeli KarĢılıklar 21 110.614 40.046 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 0 0 

SatıĢ Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına iliĢkin Yükümlülükler 35 0 0 

Uzun Vadeli Yükümlülükler  3.900.114 549.925 

Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 3.246.207 0 

Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0 

Ticari Borçlar 10 0 0 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0 

Diğer Borçlar 11 0 0 

Türev Araçlar 15 0 0 

Devlet TeĢvik ve Yardımları 20 0 0 

ErtelenmiĢ Gelirler 24 0 0 

Uzun Vadeli KarĢılıklar  653.907 549.925 

- ÇalıĢanlara Sağ. Faydalara ĠliĢ.Uzun Vad.KarĢ. 22 653.907 549.925 

- Diğer Uzun Vadeli KarĢılıklar 21 0 0 

Cari Dönem Vergisiyle ilgili Borçlar 25 0 0 

ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü 36 0 0 

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 0 0 
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XYZ TEKSTIL IġLETMELERI SAN. ve TĠC. A.ġ. 
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 Tarihleri itibariyle Finansal Durum Tabloları  

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiĢtir.) 

ÖZKAYNAKLAR 
Not  

Referansları 

Bağımsız Denetimden 
GeçmiĢ 

Bağımsız Denetimden 
GeçmemiĢ 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar  10.596.951 10.665.661 

ÖdenmiĢ Sermaye 27 10.000.000 10.000.000 

Paylara iliĢkin Primler / Iskontolar 
 

27 0 0 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ 27           0 0 

Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler    

-Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç/ Kayıpları    

- Diğer Kazanç/ Kayıplar    

Diğer Sermaye Yedekleri 27 942.724 779.250 

Diğer Yedekler 27 0 0 

Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 27 0 0 

GeçmiĢ Yıllar Karları / Zararları 27 (277.063) (277.063) 

Net Dönem Karı / Zararı 37 (68.710) 163.474 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 0 0 

TOPLAM KAYNAKLAR  19.918.141 19.177.196 

 

ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

 

 

http://san.ve/
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Tablo-3 Gelir Tablosu 
 

XYZ TEKSTIL IġLETMELERI SAN. ve TĠC. A.ġ. 
01 Ocak- 31 Aralık 2015 ve 01 Ocak- 31 Aralık 2014 Hesap Dönemlerine Ait 

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiĢtir.) 

 
Not  
Referansları 

Bağımsız Denetim „den GeçmiĢ 

01.01.2015 - 
31.12.2015  

01.01.2014- 
31.12.2014 

SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER    

SatıĢ Gelirleri 28 9.223.680 7.166.655 

SatıĢların Maliyeti (-) 28 (7.365.230) (6.301.166) 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/(Zarar)  1.858.450 865.489 

Finans Sektörü Faaliyetleri Hâsılatı 28 0 0 

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 28 0 0 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/(Zarar)  0 0 

BRÜT KAR / ZARAR  1.858.450 865.489 

Genel Yönetim Giderleri (-) 29-30 (473.002) (469.909) 

Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 29-30 (127.288) (62.126) 

AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 29 0 0 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 656.781 416.576 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 31 (328.619) (596.738) 

ESAS FAALIYET KARI / ZARARI  1.586.322 153.292 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 0 0 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 0 0 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 16 0 0 

Kar / Zararlarındaki Paylar    

FINANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALIYET KARI / ZARARI  1.586.322 153.292 

Finansman Giderleri (-) 33 (1.655.030) (184.214) 

Finansman Gelirleri 34 0 194.396 

SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER VERGI ÖNCESĠ    

KARI / ZARARI  (68.708) 163.474 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) /Geliri 36 0 0 

- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri 36 0 0 

- ErtelenmiĢ Vergi (Gideri)/Geliri 36   

SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) 37 (68.708) 163.474 

DURDURULAN FAALIYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) 35-37 0 0 

DÖNEM KARI / (ZARARI) 37 (68.708) 163.474 

 

http://san.ve/
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Tablo-4 Kâr veya Zarar Tablosu 

01 Ocak- 31 Aralık 2015 ve 01 Ocak- 31 Aralık 2014 Hesap Dönemlerine Ait Kar veya 
Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları (devamı) 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiĢtir.) 
 

Not 
Referansları 

 

Bağımsız 
Denetimden 

GeçmiĢ 

Bağımsız 
Denetimden 
GeçmemiĢ 

01.01.2015-
31.12.2015 

01.01.2014-
31.12.2014 

Dönem Kar / (Zararının) Dağılımı 37 0 0 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 37 0 0 

Ana Ortaklık Payları 37 0 0 

Pay BaĢına Kazanç / (Kayıp) 37 0 0 

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay BaĢına Kazanç/(Kayıp) 37 0 0 

Durdurulan Faaliyetlerden Pay BaĢına Kazanç/(Kayıp) 37 0 0 

SulandırılmıĢ Pay BaĢına Kazanç/(Kayıp) 37 0 0 

Sürdürülen Faaliyetlerden SulandırılmıĢ Pay BaĢına 
   

Kazanç/(Kayıp) 
 

0 0 

Durdurulan Faaliyetlerden SulandırılmıĢ Pay BaĢına 
   

Kazanç/(Kayıp)  0 0 

DÖNEM KARI / ZARARI 37 (68.708) 163.474 

DIĞER KAPSAMLI GELIRLER 
   

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 
   

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer 
   

ArtıĢları /AzalıĢları 
 

0 0 

TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm 
   

Kazançları / Kayıpları 22-27 0 0 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer 
   

Kapsamlı Gelire iliĢkin Vergiler 36 0 0 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar  0 0 

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 
 

(68.708) 163.474 

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı 
   

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 
 

0 0 

Ana Ortaklık Payları 
 

(68.708) 163.474 

 
ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Tablo-5 Özkaynak DeğiĢim Tabloları 

XYZ TEKSTIL IġLETMELERI SAN. ve TĠC. A.ġ. 
01 Ocak- 31 Aralık 2015 ve 01 Ocak- 31 Aralık 2014 Hesap Dönemlerine Ait Özkaynak DeğiĢim Tabloları 

Kar/Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 

BirikmiĢ Karlar Not 
ÖdenmiĢ  
Sermaye 

Paylara 
ĠliĢkin  
Primler / 
Iskontolar 

Diğer  
Sermaye  
Yedekleri 

Diğer  
Yedekler 

Kardan Ayrılan 
KısıtlanmıĢ 
Yedekler 

Yeniden Değerleme 
Ölçüm Kazanç ve  
Kayıpları 

Emeklilik Planlarından 
Aktüeryal Kazanç / 
Kayıp Fonu 

GeçmiĢ Yıl 
Kar /  
(Zararları) 

Net Dönem  
Karı/ 
(Zararı) 

Kontrol Gücü  
Olmayan 
Paylar 

Toplam 

1 Ocak 2015  10.000.000 0 779.250 0 0 0 0 (277.063) 163.474 0 10.665.661 

Özel Yedeklerdeki DeğiĢim 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Konsolidasyondan Çıkarılan 
Firmaların Etkisi 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transferler 27 0 0 163.474 0 0 0 0 0 (163.474) 0 0 

Toplam Kapsamlı Gelir 27 0 0 0 0 0 0 0 0 (68.710) 0 (68.710) 

31 Aralık 2015  10.000.000 0 942.724 0 0 0 0 (277.063) (68.710) 0 10.596.951 

Kar/Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler  

BirikmiĢ Karlar Not 
ÖdenmiĢ  
Sermaye 

Paylara 
ĠliĢkin 
Primler /  
Iskontolar 

Diğer  
Sermaye  
Yedekleri 

Diğer  
Yedekler 

Kardan Ayrılan  
KısıtlanmıĢ 
Yedekler 

Yeniden Değerleme 
Ölçüm Kazanç ve  
Kayıpları 

Emeklilik Planlarından 
Aktüeryal Kazanç /  
Kayıp Fonu 

GeçmiĢ Yıl 
Kar /  
(Zararları) 

Net 
Dönem  
Karı /  
(Zararı) 

Kontrol Gücü  
Olmayan 
Paylar 

Toplam 

1 Ocak 2014  10.000.000 0 779.250 0 0 0 0 (277.063) 0 0 10.502.187 

Özel Yedeklerdeki DeğiĢim 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Konsolidasyondan Çıkarılan 
Firmaların Etkisi 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transferler 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toplam Kapsamlı Gelir 27 0 0 0 0 0 0 0 0 163.474 0 163.474 

31 Aralık 2014  10.000.000 0 779.250 0 0 0 0 (277.063) 163.474 0 10.665.661 

ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

http://san.ve/
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Tablo-6 Nakit Akım Tablosu 

XYZ TEKSTIL IġLETMELERI SAN. ve TĠC. A.ġ. 
01 Ocak- 31 Aralık 2015 ve 01 Ocak- 31 Aralık 2014 Hesap Dönemlerine Ait Nakit Akım 

Tabloları (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiĢtir.) 

 

 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 
Bağımsız Denetimden 

GeçmemiĢ 

Not 
Referansları 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

A- DÖNEM BAġI NAKĠT MEVCUDU    871.893   866.013 

B- DÖNEM ĠÇĠ NAKĠT GĠRĠġLERĠ    13.767.030   8.198.263 

1- SatıĢlardan Elde Edilen Nakit   9.375.221   6.810.921  

a) Net SatıĢ Hasılatı 28 9.223.680   7.166.655   

b) Alacaklardaki (SatıĢlardan Kaynaklanan) AzalıĢlar 10 151.541      

c) Alacaklardaki (SatıĢlardan Kaynaklanan) ArtıĢlar (-) 10    355.734)   

2- Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlardan Dolayı 
Sağlanan Nakit 

  604.131   252.829  

3- Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 31  1.137   193  

4- Kısa Vadeli Borçlardaki ArtıĢ (Alımlarla Ġlgili Olmayan)   0   590.657  

a) Menkul Kıymet Ġhraçlarından        

b) Diğer ArtıĢlar 10 0   590.657   

5- Uzun Vadeli Borçlardaki ArtıĢ (Alımlarla Ġlgili Olmayan)   3.505.298   0  

a) Menkul Kıymet Ġhraçlarından  0   0   

b) Diğer ArtıĢlar  3.505.298   0   

6- Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit 27  0   0  

7- Diğer Nakit GiriĢleri   281.243   543.663  

C- DÖNEM IÇI NAKĠT ÇIKIġLARI    13.283.970   8.192.383 

1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları   8.854.010   6.580.313  

a) SatıĢların Maliyeti 28 7.365.230   6.301.166   

b) Stoklardaki ArtıĢ 13-24 639.178   486.141   

c) Borçlardaki (Alımlarda n Kaynaklanan) AzalıĢ 10 1.303.382   247.994   

d) Borçlardaki (Alımlarda n Kaynaklanan) ArtıĢ (-)        

e) Amortisman ve KarĢılıklar Gibi Nakit ÇıkıĢı 
Gerektirmeyen Giderler (-) 

18-19 453.780   454.988   

f) Stoklardaki AzaIıĢ (-)        

2- Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit ÇıkıĢı   440.673   370.881  

a) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri        

b) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri 30 127.288   62.126   

c) Genel Yönetim Giderleri 30 473.002   469.909   

d) Nakit ÇıkıĢı Gerektirmeyen Giderler (-) 30 159.617)   161.154)   

3- Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolayı 
Nakit ÇıkıĢı 

  160.401   290.582  

a) Diğer Faaliyetlerle ilgili Giderler ve Zararlar 31 328.619   596.727   

b) Nakit ÇıkıĢı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)  168.218)   306.145)   

4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit ÇıkıĢı 33  1.655.030   262.305  

5- Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit ÇıkıĢı   0   11  

a) OlağandıĢı Giderler ve Zararlar  0   11   

b) Nakit ÇıkıĢı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)  0      

6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit ÇıkıĢı 18-19  29.827   101.793  

7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla 
Ġlgili Olmayan) 

  1.902.892   55.532  

a) Menkul Kıymetler Ana para Ödemeleri  0      

b) Diğer Ödemeler  1.902.892   585.532   

8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla 
Ġlgili Olmayan) 

  0   0  

a) Menkul Kıymetler Ana para Ödemeleri  0      

b) Diğer Ödemeler  0      

9- Ödenen Vergi ve Benzerleri   0   0  

10- Ödenen Temettüler   0   0  

11- Diğer Nakit ÇıkıĢları   241.137   966  

D- DÖNEM SONU NAKĠT MEVCUDU    1.354.953   871.893 

E- NAKĠT ARTIġ VEYA AZALIġ (B-C)    483.060   5.881 

http://san.ve/
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4.7.4. XYZ Tekstil ĠĢletmeleri San. Ve Tic. A.ġ.’nin 31 Aralık 2015 Tarih Ġtibariyle 

Finansal Tablolarının Değerlendirilmesi 

ĠĢletmenin yukarıda açıklanan finansal tablolarının not referansları sütunundaki 

açıklamalar aĢağıda ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. 

Not 1 – ġirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu  

31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri itibariyle Ģirkette çalıĢan personel sayısı Tablo 

7‟deki gibidir.  

Tablo-7 Personel Sayısı 

Personel Sayısı 31.12.2015 31.12.2014 

ĠĢçi 186 196 

Memur 32 38 

Toplam 218 234 

 

 ġirketin ortaklık yapısı Tablo 8‟deki gibidir. 

Tablo-8 ġirketin Ortaklık Yapısı 

Ortak Adı 
31.12.2015 31.12.2014 

Pay Oranı % Pay Tutarı 
Pay Oranı 

% 
Pay Tutarı 

A……………… 55,00 5.500.000 55,00 5.500.000 

B……………… 15,00 1.500.000 15,00 1.500.000 

C……………… 10,00 1.000.000 10,00 1.000.000 

D……………… 10,00 1.000.000 10,00 1.000.000 

E……………… 10,00 1.000.000 10,00 1.000.000 

Toplam 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 

 

Not 2 – Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Esaslar 

ġirket muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye‟de geçerli olan 

ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı‟nca yayımlanan tek düzen hesap 

planı gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Finansal tablolar ġirket‟in 

yasal kayıtlarına dayandırılmıĢ olup, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS / TFRS”) ile bunlara iliĢin ek ve 

yorumlara uygun hale getirilmesi için düzeltme ve sınıflandırma değiĢikliklerine tabi 

tutulmuĢtur. 

SPK, Seri II, No: 14,1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin 

Esaslar Tebliği” 13 Haziran 2013 tarihinde Resmî Gazete‟de yayımlanarak 1 Nisan 

2013 tarihinden sonra sona eren ara dönem finansal raporlardan geçerli olmak üzere, 

yayımı tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu tebliğ iĢletmeler tarafından düzenlenecek 



70 
 

finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliĢkin ilke, usul ve 

esasları belirlemektedir. Ġlgili tebliğ ile Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında 

Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Seri II, No: 14,1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin 

Esaslar Tebliği‟ne istinaden, iĢletmeler, finansal tablolarının hazırlanmasında Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan 

Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

(“TMS/TFRS”) esas alırlar. Dolayısıyla iliĢikteki finansal tablolar TMS/TFRS ile bunlara 

iliĢkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıĢ olup, finansal tablolar ve dipnotlar, 

KGK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan 

bilgiler dâhil edilerek sunulmuĢtur. 

Not 3 – ĠĢletme BirleĢmeleri 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 

Not 4 – Diğer ĠĢletmelerdeki Paylar 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 

Not 5 – Bölümlere Göre Raporlama 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 

Not 6 – Nakit ve Nakit Benzerleri 

AĢağıdaki tabloda da görüldüğü gibi nakit ve nakit benzerleri değerler; kasa, 

banka (vadeli ve vadesiz mevduat) ve diğer hazır değerlerin (kredi kartlı satıĢlar) 

toplamından oluĢmaktadır. 31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri itibariyle hazır değerlerin 

detayı Tablo 9‟daki gibidir. 

Tablo-9 Nakit ve Nakit Benzerleri 

Nakit ve Nakit Benzerleri 31.12.2015 31.12.2014 

Kasa 6.471 14.882 

Banka 876.717 706.736 

- Vadesiz Mevduatlar 876.717 706.736 

- Vadeli Mevduatlar - - 

Diğer Hazır Değerler 471.765 150.275 

Toplam 1.354.953 871.893 

 

Not 7 – Finansal Yatırımlar  

ġirketin son iki yıla ait kısa vadeli finansal yatırımı olmamıĢtır. Cari dönemdeki ve 

önceki dönemdeki uzun vadeli finansal yatırımı ise %60 hissesine sahip olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bu %60 pay içindeki dağılım ise iĢtirak tutarı 2.765.525 TL, sermaye 

taahhüdü 93.069 TL ve net değer ise 2.672.456 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Cari ve 
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önceki döneme iliĢkin değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılmamıĢtır. 31 Aralık 2014 ve 2015 

tarihleri itibariyle finansal yatırımların detayı Tablo 10‟daki gibidir. 

Tablo-10 Finansal Yatırımlar 

Finansal Yatırımlar 31.12.2015 31.12.2014 

Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar 0 0 

Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarar yansıtılan 
finansal varlıklar 

0 0 

Hisse senetleri 0 0 

Hisse Senetleri değer artıĢı (+) / Değer düĢüklüğü 
karĢılığı (-) 

0 0 

Vadesi üç aydan uzun olan blokeli mevduatlar 0 0 

 

Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar 

Cari Dönem 

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Etkin 
Pay % 

ĠĢtirak 
Tutarı 

Sermaye 
Taahhüdü 

Değer 
DüĢ. 
KarĢılığı 

Net Değer 

A – Konsolide EdilmemiĢ Bağlı Ort. 60,00 2.765.525 (93.069) 0 2.672.456 

YYY Tekstil ve Pazarlama A.ġ. 60,00 2.765.525 (93.069) 0 2.672.456 

B – Bağlı Menkul Kıymetler      

TOPLAM 60,00 2.765.525 (93.069) 0 2.672.456 

 

Önceki Dönem 

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Etkin 
Pay % 

ĠĢtirak 
Tutarı 

Sermaye 
Taahhüdü 

Değer 
DüĢ. 
KarĢılığı 

Net Değer 

A – Konsolide EdilmemiĢ Bağlı Ort. 60,00 2.765.525 (93.069) 0 2.672.456 

YYY Tekstil ve Pazarlama A.ġ. 60,00 2.765.525 (93.069) 0 2.672.456 

B – Bağlı Menkul Kıymetler      

TOPLAM 60,00 2.765.525 (93.069) 0 2.672.456 
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Not 8 – Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar 

Kısa Vadeli Borçlanmalar: ġirketin Kısa Vadeli Borçlanma Yükü, kullanmıĢ 

olduğu taksitli kredilerden kaynaklanmaktadır. AĢağıdaki tabloda da belirtilen bu kısa 

vadeli finansal borç yükü, bankalardan da teyit edilmiĢtir. Toplam 7.154.226 TL 

tutarındaki taksitli kredilerin 2016 yılına tekabül eden 3.908.019 TL, kısa vadeli 

yükümlülüklere alınmıĢ, diğer yıllara sarkan 3.246.207 TL‟lik kısmı ise uzun vadeli 

yükümlülükler altında toplanmıĢtır. 31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri itibariyle kısa ve 

uzun vadeli borçlanmaların detayı Tablo 11‟deki gibidir. 

Tablo-11 Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar 

Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar  31.12.2015 31.12.2014 

Aracı Kurumlardan AlınmıĢ Krediler 0 0 

Rotatif Krediler 0 0 

Taksitli Krediler 3.908.019 5.587.628 

Kısa Vadeli Finansal Borçlar Toplamı 3.908.019 5.587.628 

 

Uzun Vadeli Borçlanmalar: Kısa vadeli borçları açıklarken belirtildiği gibi Ģirketin 

kullanmıĢ olduğu “Taksitli Kredilerin” 2016 yılı sonrasına sarkan kısmı 3.246.207 TL 

Uzun Vadeli Borçlanmalar altında toplanmıĢtır. 

Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar  31.12.2015 31.12.2014 

Aracı Kurumlardan AlınmıĢ Krediler 0 0 

Rotatif Krediler 0 0 

Taksitli Krediler 3.246.207 0 

Uzun Vadeli Finansal Borçlar Toplamı 3.246.207 0 

 

Not 9 – Diğer Finansal Yükümlülükler 

ġirketin kısa ya da uzun vadeli baĢka bir finansal yükümlülüğü 

bulunmamaktadır.  

Not 10 – Ticari Alacak ve Borçlar 

Ticari Alacaklar: ġirketin iliĢkili taraflardan ticari alacakları yoktur, iliĢkili olmayan 

taraflardan ise aĢağıdaki tabloda görüleceği gibi (Alıcılar + vadeli çekler ve alacak 

senetleri) toplamından (Ticari alacak reeskontu + ġüpheli alacak karĢılığı) değerleri 

düĢülerek net Kısa Vadeli Ticari Alacak değerleri bulunur. 31 Aralık 2014 ve 2015 

tarihleri itibariyle ticari alacak ve borçların detayı Tablo 12‟deki gibidir. 
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Tablo-12 Ticari Alacak ve Borçlar 

Ticari Alacak ve Borçlar 31.12.2015 31.12.2014 

ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 

-Brüt Ticari Alacaklar - - 

-Ticari Alacaklar Reeskontu (-) - - 

-ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılıkları (-) - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.813.485 2.954.247 

-Alıcılar 1.676.679 1.634.053 

-Vadeli Çekler ve Alacak Senetleri 1.303.318 1.497.485 

-Ticari Alacak Reeskontu (-) (16.597) (51.259) 

-ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılıkları (-) (149.915) (126.032) 

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.813.485 2.954.247 

 

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar: Uzun vadeli ticari alacak olarak, 841 TL tutarında 

“Verilen Depozito ve Teminat” tutarı bulunmaktadır. 

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 31.12.2015 31.12.2014 

-Verilen Depozito ve Teminatlar 841 841 

 

 ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı ile ilgili hareket tablosu Ģu Ģekildedir. 

ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı 31.12.2015 31.12.2014 

1 Ocak itibariyle bakiye (126.032) (114.786) 

Cari Dönem KarĢılık Tutarı (23.883) (11.246) 

Konusu kalmayan karĢılıklar 0 0 

Dönem Sonu Bakiye (149.915) (126.032) 

 

Ticari Borçlar: ġirketin, Cari dönem bilanço tarihi itibariyle iliĢkili olmayan 

taraflara (Satıcılar + vadeli çek ve senetler + Diğer Ticari Borçlar)‟dan (Ticari Borç 

Reeskontu) düĢülerek oluĢmuĢ olup, net: 318.091 TL borcu bulunmaktadır. ĠliĢkili 

taraflara ise Ticari mahiyette bir borcu yoktur. 

ĠliĢkili Taraflara Ticari Borçlar 31.12.2015 31.12.2014 

-Bürüt Ticari Alacaklar - - 

-Ticari Alacaklar Reeskontu (-) - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 318.091 1.470.107 

-Satıcılar 201.263 165.768 

-Vadeli Borç Çekler ve Senetleri 40.334 1.374.471 

-Diğer Ticari Borçlar 76.750 81.489 

-Ticari Borç Reeskontu (-) (256) (151.621) 

Kısa Vadeli Ticari Borçlar 318.091 1.470.107 

 

Not 11 – Diğer Alacaklar ve Borçlar 

Diğer Alacaklar: ġirketin bağlı ortaklığından dolayı ticari olmayan ufak bir 

alacağı mevcuttur. Bu durum aĢağıdaki tabloda ve belirtilmiĢtir. Ayrıca Ģirketin iliĢkili 

olmayan baĢka bir diğer alacağı bulunmamaktadır. 31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri 

itibariyle diğer alacak ve borçların detayı Tablo 13‟deki gibidir. 
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Tablo-13 Diğer Alacaklar ve Borçlar 

Diğer Alacaklar ve Borçlar 31.12.2015 31.12.2014 

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 490 2.657 

ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar 490 2.657 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar - - 

-Verilen Depozito ve Teminatlar - - 

-Vergi Dairesinden Alacaklar - - 

-ġüpheli Diğer Alacaklar - - 

-ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı - - 

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar  - - 

 

Diğer Borçlar: ġirketin cari bilanço tarihi itibariyle, Ortaklara 95.983 TL. kısa 

vadeli diğer borcu bulunmakta, ayrıca diğer kısa vadeli borcu olarak da 13.986 TL. 

borcu bulunmaktadır. Toplamda 109.969 TL iliĢkili olamayan taraflara borcu 

bulunmaktadır. 

 

Diğer Borçlar 31.12.2015 31.12.2014 

Kısa Vadeli Diğer Borçlar 109.969 188.467 

Ortaklara Borçlar 95.983 174.481 

Diğer Kısa Vadeli Borçlar 13.986 13.986 

 

Not 12 – Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçlar 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 

Not 13 – Stoklar 

Stoklar: AĢağıdaki tabloda görüldüğü üzere, Ģirketin 31.Aralık 2015 tarihi 

itibariyle (ilk madde, malzeme + yarı mamul + mamul + ticari mal) toplam 6.393.767 TL 

tutarında stokları mevcuttur. 31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri itibariyle stokların detayı 

Tablo 14‟deki gibidir. 

Tablo-14 Stoklar 

Stoklar 31.12.2015 31.12.2014 

Ġlk Madde ve Malzeme 1.331.532 567.374 

Yarı Mamuller 3.491.383 2.606.660 

Mamuller 1.441.993 2.807.519 

Ticari Mallar 128.859 30.583 

Diğer Stoklar (Yoldaki Mallar) 0 0 

Stok Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) 0 0 

Toplam 6.393.767 6.012.136 

 

Stoklar, TMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” standardında tanımlanan özellikli varlık 

kapsamında olmadığından, stoklarla ilgili finansman giderleri gelir tablosu ile 

iliĢkilendirilmekte olup, aktifleĢtirilmemektedir. ġirket‟in yükümlülükleri için teminat 

olarak gösterilen stok yoktur. (Önceki dönem: Yoktur). 
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Not 14 – Canlı Varlıklar 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 

Not 15 – Türev Araçlar 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 

Not 16 – Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 

Not 17 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 

Not 18 – Maddi Duran Varlıklar 

Maddi Duran Varlıklar: AĢağıdaki tabloda gruplar halinde dökümü yapılmıĢ olan 

maddi duran varlıklar toplamı net (4.934.511 TL)‟dir. 31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri 

itibariyle maddi duran varlıkların detayı Tablo 15‟deki gibidir. 

Tablo-15 Maddi Duran Varlıklar 

Maddi Duran Varlıklar 
Cari Dönem (2015) 

31.12.2014 GiriĢler ÇıkıĢlar 31.12.2015 

Maliyet     

Arazi ve Arsalar 0 0 0 0 

Yerüstü ve Yeraltı 
Düzenleri 

0 0 0 0 

Binalar 2.824.896 0 0 2.824.896 

Tesis, Makine ve 
Cihazlar 

7.456.241 28.340 0 7.484.581 

TaĢıtlar, Araç ve 
Gereçler 

288.239 0 (54.403) 233.836 

DöĢeme ve DemirbaĢlar 196.514 0 0 196.514 

Toplam 10.765.890 28.340 (54.403) 10.739.827 

BirikmiĢ 
Amortismanlar (-) 

(5.365.309) (451.379) 11.372 (5.805.316) 

Maddi Duran Varlıklar 
(Net) 

5.400.581   4.934.511 
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Maddi Duran Varlıklar 
GeçmiĢ Dönem (2014) 

31.12.2014 GiriĢler ÇıkıĢlar 31.12.2015 

Maliyet     

Arazi ve Arsalar 0 0 0 0 

Yerüstü ve Yeraltı 
Düzenleri 

0 0 0 0 

Binalar 2.824.896 0 0 2.824.896 

Tesis, Makine ve 
Cihazlar 

7.422.997 33.244 0 7.456.241 

TaĢıtlar, Araç ve 
Gereçler 

245.254 42.985 0 288.239 

DöĢeme ve DemirbaĢlar 174.334 22.180 0 196.514 

Toplam 10.667.481 98.409 0 10.765.890 

BirikmiĢ 
Amortismanlar (-) 

(4.912.424) (452.885) 0 (5.365.309) 

Maddi Duran Varlıklar 
(Net) 

5.755.057   5.400.581 

 

ġirket‟in maddi duran varlıkları üzerinde herhangi bir rehin, kısıtlama veya ipotek 

yoktur. ġirket‟in finansal kiralama yoluyla aldığı ve hesap dönemi itibariyle borcu devam 

eden maddi duran varlığı yoktur. 

Maddi duran varlıklar, TMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” standardında tanımlanan 

özellikli varlık kapsamında olmadığından, maddi duran varlıklarla ilgili finansman 

giderleri gelir tablosu ile iliĢkilendirilmekte olup, aktifleĢtirilmemektedir. 

Not 19 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar: AĢağıdaki tabloda detaylandırılan maddi 

olmayan duran varlıklar haklar ve diğer maddi olmayan duran varlıklar yer almaktadır. 

Burada diğer maddi olmayan duran varlık olarak “bilgisayar yazılımları” bulunmaktadır. 

31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri itibariyle maddi olmayan duran varlıkların detayı Tablo 

16‟deki gibidir. 
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Tablo-16 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar Cari Dönem 
(2015) 

31.12.2014 GiriĢler ÇıkıĢlar 31.12.2015 

Maliyet     

Haklar 9.968 1.487 0 11.455 

Diğer Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar 

1.778 0 0 1.778 

Toplam 11.746 1.487 0 13.233 

BirikmiĢ Amortismanlar 
(-) 

(3.322) (2.401) 0 (5.723) 

Maddi Duran Varlıklar 
(Net) 

8.424   7.510 

 

 

Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar GeçmiĢ Dönem 
(2014) 

31.12.2014 GiriĢler ÇıkıĢlar 31.12.2015 

Maliyet     

Haklar 6.134 3.834 0 9.968 

Diğer Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar 

1.778 0 0 1.1778 

Toplam 7.912 3.834 0 11.746 

BirikmiĢ Amortismanlar 
(-) 

(1.219) (2.103) 0 (3.322) 

Maddi Duran Varlıklar 
(Net) 

6.693   8.424 

 

ġirket‟in maddi olmayan duran varlıkları üzerinde herhangi bir rehin, kısıtlama 

veya ipotek yoktur. 

Not 20 – Devlet TeĢvik ve Yardımları 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 

Not 21 – KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Borçlar ile Taahhütler 

Kısa Vadeli KarĢılıklar: ġirketin çalıĢanlara sağladığı faydalara iliĢkin Kısa vadeli 

bir karĢılığı bulunmamaktadır. Lakin aĢağıdaki tabloda görüleceği üzere “Diğer Borç ve 

Gider KarĢılıklarında” kaleminde yer alan tutarın tamamı 110.614 TL Kredi Faiz 

Tahakkuklarından oluĢmaktadır. 31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri itibariyle karĢılıklar, 

koĢullu varlık ve borçlar ile taahhütlerin detayı Tablo 17‟deki gibidir. 

Tablo-17 KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Borçlar ile Taahhütler 

KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Borçlar ile 

Taahhütler 

31.12.2015 31.12.2014 

Diğer Borçlar ve Giderler KarĢılığı 110.614 40.046 

Toplam KarĢılıklar 110.614 40.046 
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31.12.2015 Tarihi itibariyle ġirket ile ilgili özet dava ve icra bilgileri Tablo 18‟deki gibidir. 

Tablo-18 Dava ve Ġcra Bilgileri 

Dava ve Ġcra Bilgileri Adet Tutar 

ġirket tarafından açılan ve devam eden 
davalar 

6 144.000 

ġirket tarafından yürütülen icra takipleri 3 41.300 

ġirket aleyhine açılmıĢ, devam eden davalar - - 

ġirket aleyhine yürütülen icra takipleri - - 

 

Not 22 – ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar ve ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda 

Kapsamında Borçlar 

ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar: Cari bilanço tarihi itibariyle, 

Ģirketin 2015 Aralık ayında tahakkuku yapılmıĢ fakat ödemesi 2016 yılına sirayet eden, 

Personel maaĢ, kıdem vb. borçlarının toplamı 110.661 TL olup, ayrıca Ödenecek 

Sosyal Güvenlik kesintilerinden dolayı 46.649 TL, toplamda da 157.310 TL borcu 

bulunmaktadır. 31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri itibariyle çalıĢanlara sağlanan faydalar 

ve çalıĢanlara sağlanan fayda kapsamında borçların detayı Tablo 19‟daki gibidir. 

Tablo-19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar ve Fayda Kapsamında Borçlar 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar ve Fayda 
Kapsamında Borçlar 

31.12.2015 31.12.2014 

Personele Olan MaaĢ, Kıdem vb. Borçlar 110.661 8.630 

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 46.649 36.980 

ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda Kapsamında 
(Kısa Vadeli) Borçlar 

157.310 45.610 

 

Uzun Vadeli KarĢılıklar: ġirketin ÇalıĢanlara sağladığı fayda kapsamındaki “Uzun 

Vadeli Yükümlülüğü” nün tamamı sonraki seneye sirayet eden “kıdem tazminatı 

karĢılığından” oluĢmaktadır. 

Uzun Vadeli KarĢılıklar 31.12.2015 31.12.2014 

Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 

Kıdem Tazminatı KarĢılığı  653.907 549.925 

Toplam 653.907 549.925 

 

ĠĢ Kanunu‟na göre ġirket, bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak 

iĢine son verilen, askere çağrılan, ölen veya erkekler için 25 yıllık, kadınlar için 20 yıllık 

hizmet süresini tamamladıktan sonra emekli olan ve emeklilik yaĢına ulaĢan 

personeline kıdem tazminatı ödemek ile yükümlüdür. Ödenecek tutar, 31.12.2015 tarihi 

itibariyle, her hizmet yılı için en fazla 3.828,37 TL. (31.12.2014: 3.438,22 TL) ile sınırlı 

olmak üzere, bir aylık maaĢa eĢittir. 

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler haricinde emeklilik taahhütleri için 

herhangi bir düzenleme yoktur. Fon ayırma zorunluluğu bulunmadığından yükümlülük 

için fon ayrılmamıĢtır. 
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Not 23 – Emeklilik Planları 

Emeklilik taahhütleri için herhangi bir düzenleme yoktur. (Önceki dönem: Yoktur). 

Not 24 – PeĢin ÖdenmiĢ Giderler ve ErtelenmiĢ Gelirler  

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler: AĢağıdaki tabloda görüleceği gibi Ģirketin bilanço 

tarihinden önce sipariĢini vermiĢ ve ödemesini yapmıĢ olduğu bir avans olup, fiili olarak 

Ģirkete intikali ile birlikte sipariĢ avansı stoklara alınacaktır.  

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler: Duran varlıklarda sınıflandırılan PeĢin ödenmiĢ gider 

bulunmamaktadır. 

ErtelenmiĢ Gelirler: ġirketin ertelenmiĢ kısa vadeli yükümlüğü olarak “Alınan 

SipariĢ Avansı” 817.073 TL, olup sipariĢle ilgili üretime baĢlanmıĢtır. 31 Aralık 2014 ve 

2015 tarihleri itibariyle peĢin ödenmiĢ giderler ve ertelenmiĢ gelirlerin detayı Tablo 

20‟deki gibidir. 

Tablo-20 PeĢin ÖdenmiĢ Giderler ve ErtelenmiĢ Gelirler 

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler ve ErtelenmiĢ Gelirler 31.12.2015 31.12.2014 

Verilen SipariĢ Avansları 1.358.968 1.101.418 

ĠĢ Avansları 0 0 

Gelecek Aylara Ait Giderler 0 0 

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler (Dönen Varlıklarda 
Sınıflandırılan) 

1.358.968 1.101.418 

Gelecek Aylara Ait Giderler 0 0 

Verilen Avanslar 0 0 

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler (Dönen Varlıklarda 
Sınıflandırılan) 

0 0 

Alınan SipariĢ Avansları 817.073 629.752 

Gelir Tahakkukları 0 0 

ErtelenmiĢ Gelirler (Kısa Vadeli) 817.073 629.752 

ErtelenmiĢ Gelirler (Uzun Vadeli) 0 0 

 

Not 25 – Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar 

Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar: PeĢin ödenmiĢ vergi alacağı 

bulunmamaktadır. 31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri itibariyle cari dönem vergisiyle ilgili 

varlıkların detayı Tablo 21‟deki gibidir. 

Tablo-21 Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar 

Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar 31.12.2015 31.12.2014 

PeĢin ÖdenmiĢ Vergi Alacakları 0 0 

Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar 0 0 

 

Not 26 – Diğer Varlık ve Yükümlülükler 

Diğer Dönen Varlıklar: Diğer dönen varlık olarak Devreden KDV bulunmaktadır. 

Diğer Duran Varlıklar: Cari Olmayan diğer duran varlık yoktur. 
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31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri itibariyle diğer varlık ve yükümlülüklerin detayı 

Tablo 20‟deki gibidir. 

Tablo-22 Diğer Varlık ve Yükümlülükler 

Diğer Varlık ve Yükümlülükler 31.12.2015 31.12.2014 

Devreden KDV 381.160 152.543 

Diğer Cari / Dönen Varlıklar 381.160 152.543 

Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar 0 0 

Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler - - 

Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ, Takside BağlanmıĢ 
Vergi Borçları 

- - 

Diğer - - 

Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler 0 0 

Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler 0 0 

 

Not 27 – Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri 

ÖdenmiĢ Sermaye: ġirketin öz sermayesi 10.000.000 TL olup tamamı ödenmiĢtir. 

ġirket‟in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı Tablo 

23‟deki gibidir. 

Tablo-23 Ortaklık Yapısı 

Ortak Adı 
31.12.2015 31.12.2014 

Pay Oranı % Pay Tutarı Pay Oranı % Pay Tutarı 

A……………… 55,00 5.500.000 55,00 5.500.000 

B……………… 15,00 1.500.000 15,00 1.500.000 

C……………… 10,00 1.000.000 10,00 1.000.000 

D……………… 10,00 1.000.000 10,00 1.000.000 

E……………… 10,00 1.000.000 10,00 1.000.000 

Toplam 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 

  

Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler: Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal 

yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci tertip 

yedek akçe, toplam yeniden değerlenmiĢ ödenmiĢ sermayenin %20 „sine ulaĢana 

kadar, yasal finansal tablolardaki net karın %5‟i oranında ayrılmaktadır. Ġkinci tertip 

yasal yedekler, yeniden değerlemiĢ sermayenin %5‟ini geçen temettü dağıtımlarının 

toplamı üzerinden %10 olarak ayrılır. T.T.K. hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, 

sadece zararları netleĢtirmek için kullanılabilmekte ve ödenmiĢ sermayenin %50‟sini 

aĢmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır. 

Diğer Sermaye Yedekleri: Özkaynak DeğiĢim Tablosunda da görüleceği gibi 

2013 yılından gelen “Diğer Sermaye Yedekleri” (779.250 TL) üzerine 2014 yılı karı olan 

(163.474 TL) eklenerek (942.724 TL)‟ya ulaĢmıĢtır. 31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri 
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itibariyle Sermaye, yedekler ve diğer özkaynak kalemlerinin detayı Tablo 24‟deki 

gibidir. 

Tablo-24 Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri 

Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak 
Kalemleri 

31.12.2015 31.12.2014 

Diğer Sermaye Yedekleri 942.724 779.250 

Toplam 942.724 779.250 

 

GeçmiĢ Yıllar Karları / Zararları: 2013 yılından gelen 277.063 TL “GeçmiĢ Yıllar 

Zararları” mevcuttur. 

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona 

açıklama getiren SPK duyurularına göre “ÖdenmiĢ Sermaye”, “Kardan Ayrılan 

KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi Ġhraç Primleri”nin yasal kayıtlardaki tutarları 

üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında 

değerlemelerde çıkan farklılıklar; 

✓ ÖdenmiĢ Sermaye‟ den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave 

edilmemiĢse, “ÖdenmiĢ Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak 

“Sermaye Düzeltmesi Farklarıyla”, 

✓ “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi Ġhraç Primleri”nden 

kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu 

olmamıĢsa “GeçmiĢ Yıllar Karı/Zararı” ile iliĢkilendirilmiĢtir. 
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Not 28 – SatıĢlar ve SatıĢların Maliyeti 

SatıĢ Gelirleri: Sadece Yurt içi satıĢların bulunduğu Ģirketin “SatıĢ Ġade ve 

Ġndirimleri” düĢüldükten sonra kalan net satıĢ tutarı 9.223.680 TL‟dir. 

SatıĢların Maliyeti: SatıĢların Maliyeti aĢağıdaki tabloda detaylı bir Ģekilde 

verilmiĢ olup diğer bir Ģekilde Ģöyle açıklanabilir. 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zarar 

31 Aralık 2014 ve 2015 tarihleri itibariyle satıĢlar ve satıĢların maliyetinin detayı 

Tablo 25‟deki gibidir. 

Tablo-25 SatıĢlar ve SatıĢların Maliyeti 

SatıĢlar ve SatıĢların Maliyeti 01.01.2015- 
31.12.2015 

01.01.2014- 
31.12.2014 

Yurtiçi SatıĢlar 9.248.752 7.259.672 

YurtdıĢı SatıĢlar 0 0 

Diğer SatıĢlar 0 38.399 

Toplam Brüt SatıĢlar 9.248.752 7.298.071 

SatıĢ Ġndirimleri (-) (25.072) (131.416) 

Net SatıĢlar 9.223.680 7.166.655 

SatıĢların Maliyeti (-) (7.365.230) (6.301.166) 

Brüt SatıĢ Karı 1.858.450 865.489 

 

ġirket‟in 01.01.2015 – 31.12.2015 ve 01.01.2014 – 31.12.2014 Dönemine Ait 

Satılan Malın Maliyeti Tablo 26‟daki gibidir. 

Tablo-26 Üretim Maliyeti 

     Üretim Maliyeti 

Cari Dönem Önceki Dönem 

01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 

A- 
Direkt Ġlk Madde ve Malzeme 
Giderleri 

 4.757.166  5.655.706 

B- Direkt ĠĢçilik Giderleri  931.930  908.245 

C- Genel Üretim Giderleri  1.195.207  1.204.042 

D- Yarı Mamul Kullanımı  (884.723)  (343.696) 

 1- Dönem BaĢı Stok (+) 2.606.660  2.262.964  

 2- Dönem Sonu Stok (-) (3.491.383)  (2.807.519)  

     ÜRETĠLEN MAMUL MALĠYETĠ  5.999.580  7.424.297 

E- Mamul Stoklarında DeğiĢim  1.368.526  (1.267.895) 

 1- Dönem BaĢı Stok (+) 2.807.519  1.539.624  

 2- Dönem Sonu Stok (-) (1.441.993)  (2.807.519)  

I- SATILAN MAMUL MALĠYETĠ  7.365.106  6.156.402 

 TĠCARĠ FAALĠYET     

A- Dönem BaĢı Ticari Mallar Stoku (+) 30.583  92.638  

B- Dönem Ġçi AlıĢlar (+) 98.400  82.709  

C- Dönem Sonu Ticari Mallar (-) (128.859)  (30.583)  

II- 
SATILAN TĠCARĠ MALLAR 
MALĠYETĠ 

 124  144.764 

III- SATILAN HĠZMET MALĠYETĠ  0  0 

 SATIġLARIN MALĠYETĠ (I+II+III)  7.365.230  6.301.166 
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 ġirket‟in her bir ana satıĢ grubu için ayrı ayrı olmak üzere, dönem içinde 

gerçekleĢtirdiği mal satıĢ miktarı Ģöyledir; 

Mamul Grubu Birimi 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 DeğiĢim % 

Triko Adet 318.816 349.433 (8.76) 

 

 ġirket‟in her bir ana satıĢ grubu için ayrı ayrı olmak üzere, dönem içinde 

gerçekleĢtirdiği mal ve hizmet miktarı Ģöyledir; 

Mamul Grubu Birimi 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 DeğiĢim % 

Triko Adet 241.070 408.070 (40.92) 

 

Not 29 – Faaliyet Giderleri 

01.01-31.12.2015 ve 01.01-31.12.2014 dönemleri itibariyle giderlerin niteliklerine 

göre detayı Tablo 27‟deki gibidir 

Tablo-27 Faaliyet Giderleri 

Faaliyet Giderleri 01.01.2015- 
31.12.2015 

01.01.2014- 
31.12.2014 

Genel Yönetim Giderleri 473.002 469.909 

Pazarlama Giderleri 127.288 62.126 

AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri 0 0 

Toplam 600.290 532.035 

 

Not 30 – Niteliklerine Göre Giderler 

01.01-31.12.2015 ve 01.01-31.12.2014 dönemleri itibariyle giderlerin niteliklerine 

göre detayı Tablo 28‟deki gibidir. 

Tablo-28 Niteliklerine Göre Giderler 

Genel Yönetim Giderleri 01.01.2015- 
31.12.2015 

01.01.2014- 
31.12.2014 

Personel Giderleri 156.953 152.926 

Bina Temizlik ve Güvenlik Giderleri 20.542 18.804 

Noter, Vergi, Harç ve Benzerleri 17.267 13.603 

Denetim, DanıĢmanlık ve MüĢavirlik 
Giderleri 

22.660 19.227 

Amortisman ve Ġtfa Giderleri 159.617 161.154 

Dağıtım ve Seyahat Giderleri 23.914 21.801 

Sigorta Giderleri 10.166 9.932 

Yurtiçi ve YurtdıĢı Seyahat Giderleri 11.634 12.158 

Tamir, Bakım ve Enerji Giderleri 4.910 5.310 

HaberleĢme ve Kırtasiye Giderleri 2.670 3.795 

Diğer Genel Yönetim Giderleri 42.669 51.199 

Toplam 473.002 469.909 
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Pazarlama Giderleri 01.01.2015- 
31.12.2015 

01.01.2014- 
31.12.2014 

Personel Giderleri 47.575 28.101 

Dağıtım ve Seyahat Giderleri 23.975 16.582 

Fuar Giderleri 16.479 8.043 

Yurtiçi ve YurtdıĢı Seyahat Giderleri 7.324 3.575 

Reklam Giderleri 2.713 1.324 

Elektrik, Su, Isınma Giderleri 1.288 629 

Diğer Pazarlama, SatıĢ, Dağıtım Giderleri 27.934 3.872 

Toplam 127.288 62.126 

 

Not 31 – Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir / Giderler 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler: ġirketin esas faaliyetleri ile ilgili diğer 

gelirleri, kur farkı gelirleri, (Not:31)‟de belirtilmiĢ olup, Diğer Gelirler bünyesinde 

gösterilen tutar da Ģirketin faiz, komisyon, konusu kalmayan karĢılıklar, menkul kıymet 

satıĢ karları, kambiyo karları, reeskont faiz gelirleri gibi diğer gelirlerden oluĢmaktadır. 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler: (Not:31)‟de belirtilmiĢ olup, Kur Farkı 

Giderleri haricinde olanlar (faiz, komisyon, karĢılık giderleri, menkul kıymet satıĢ 

zararları, kambiyo zararları, reeskont faiz giderleri gibi) Diğer Giderler grubunda 

toplanmıĢtır. 

01.01-31.12.2015 ve 01.01-31.12.2014 dönemleri itibariyle esas faaliyetlerden 

diğer gelir/giderlerin detayı Tablo 29‟daki gibidir. 

Tablo-29 Toplam Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 

Toplam Esas Faaliyetlerden Diğer 
Gelirler 

01.01.2015- 
31.12.2015 

01.01.2014- 
31.12.2014 

Kur Farkı Gelirleri 1.137 193 

Diğer Gelirler 655.644 416.383 

Toplam 656.781 416.576 

 

Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit: (Not:31)‟de görülen kur farkı 

gelirleri (1.137 TL) cari dönem Olağanüstü gelir ve karlardan sağlanan nakit tutarıdır.  

Toplam Esas Faaliyetlerden Diğer 
Giderler 

01.01.2015- 
31.12.2015 

01.01.2014- 
31.12.2014 

Kur Farkı Giderleri 0 11 

Diğer Gelirler 328.619 596.727 

Toplam 328.619 596.738 

 

Not 32 – Yatırım Faaliyetlerinden Gelir / Giderler 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 
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Not 33 – Finansman Giderleri 

Finansman Giderleri: (Not:33)‟de görüleceği üzere Ģirketin cari yılda (1.564.411 

TL) Kısa Vadeli Borçlanma Giderinin yanı sıra (90.619 TL) Uzun Vadeli Borçlanma 

Gideri bulunmaktadır. Toplamda (1.655.030 TL) tutarındaki Finansman Gideri, ġirketin 

cari yılda (68.708 TL) Dönem Zararı oluĢmasına neden olmuĢtur. 

01.01-31.12.2015 ve 01.01-31.12.2014 dönemleri itibariyle finansman giderlerinin 

detayı aĢağıdaki gibidir. 

Not 34 – Finansman Gelirleri 

01.01-31.12.2015 ve 01.01-31.12.2014 dönemleri itibariyle finansman gelirleri ve 

giderlerinin detayı Tablo 30‟daki gibidir. 

Tablo-30 Finansman Gelirleri 

Finansman Giderleri 01.01.2015- 
31.12.2015 

01.01.2014- 
31.12.2014 

Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 1.564.411 184.214 

Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 90.619 - 

Toplam 1.655.030 184.214 

 

Finansman Gelirleri 01.01.2015- 
31.12.2015 

01.01.2014- 
31.12.2014 

Faiz Gelirleri - 194.396 

Toplam - 194.396 

 

Not 35 – SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 

Not 36 – Gelir Vergileri 

Cari Dönem Vergi Varlık ve Yükümlülükleri: Kurumlar vergisi oranı %20‟dir. 

Türkiye‟deki bir iĢyeri ya da daimî temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile 

Türkiye‟de yerleĢik kurumlara ödenen kar payları (temettüler) stopaja tabi değildir. 

Bunların dıĢında yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın 

sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. ġirketler üçer aylık 

mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi ödemektedirler. Yıl içinde ödenen 

geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 

hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. 

Kurumların tam mükellefiyete tabi bir baĢka kurumun sermayesine iĢtirakten 

elde ettikleri temettü kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım 

ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) kurumlar vergisinden 

istisnadır. 
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Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin ve 

iĢtirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakkı satıĢından doğan 

kazancın %75‟lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiĢtir. Ġstisnadan yararlanmak 

için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile 

iĢletmeden çekilmemesi ve satıĢ bedelinin satıĢın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı 

sonuna kadar tahsil edilmesi gerekmektedir. 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı 

aĢmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. 

Not 37 – Kar Dağıtım Tablosu 

ġirket‟in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle kar dağıtım tablosu 

Tablo 31‟deki gibidir. Net Dönem Karı / Zararı: Cari dönem net zararı 68.708 TL 

olmuĢtur.  
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Tablo-31 Kar Dağıtım Tablosu 

Kar Dağıtım Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem 

31.12.2015 31.12.2014 

A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI     

1) DÖNEM KARI  (68.708)  163.474 

2) ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL 
YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 

   (277.063) 

 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)     

 Gelir Vergisi Kesintisi     

 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler     

NET DÖNEM KARI     

3) GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-)     

4) I. TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)     

5) ĠġLETMEDE BIRAKILMASI TASARRUFU 
ZORUNLU YASAL FONLAR (-) 

    

DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KARI     

6) ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-)     

 Adi Hisse Senedi Sahiplerine     

 Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine     

7) PERSONELE TEMETTÜ (-)     

8) YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-)     

9) ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-)     

 Adi Hisse Senedi Sahiplerine     

 Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine     

10) ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)     

11) STATÜ YEDEKLERĠ (-)     

12) OLAĞANDIġI YEDEKLER (DAĞITILMAMIġ 
KARLAR) 

    

13) DĠĞER YEDEKLER     

14) ÖZEL FONLAR     

B- YEDEKLERDEN DAĞITIM     

1) DAĞITILAN YEDEKLER     

2) II. TERTĠP YASAL YEDEKLER (-)     

3) ORTAKLARA PAY (-)     

 Adi Hisse Senedi Sahiplerine     

 Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine     

4) PERSONELE PAY (-)     

5) YÖNETĠM KURULUNA PAY (-)     

C- HĠSSE BAġINA KAR     

1)  Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)     

2)  Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)     

D- HĠSSE BAġINA TEMETTÜ     

1)  Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)     

2)  Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)     

 

ġirket‟in durdurulan herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. 

Cari dönemde tahakkuk eden kâr payı dağıtımı yoktur. (Önceki dönem: Yoktur). 
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Not 38 – ĠliĢkili Taraf Açıklamaları 

ġirket‟in, ortaklar, iĢtirakler ve bağlı ortaklıklarla olan borç / alacak iliĢkisi Tablo 

32‟deki gibidir. 

Tablo-32 ĠliĢkili Taraf Açıklamaları 

ĠliĢkili Taraf 
Açıklamaları 

Cari Dönem Önceki Dönem 

Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar 

Ticari 
Ticari 

Olmayan 
Ticari 

Ticari 
Olmayan 

Ticari 
Ticari 

Olmayan 
Ticari 

Ticari 
Olmayan 

Ortaklar 0 0 0 95.983 0 0 0 174.481 

ĠĢtirakler 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bağlı 
Ortaklıklar 

2.265.525 490 0 93.069 2.265.525 2.657 0 93.069 

 

Not 39 – Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi 

A. Sermaye Risk Yönetimi 

ġirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya 

çalıĢırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini verimli bir Ģekilde sağlayarak 

karını ve piyasa değerini artırmayı hedeflemektedir. 

ġirket‟in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla iliĢkilendirilen riskler 

ġirket‟in üst yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim 

sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla iliĢkilendirilebilen riskleri 

değerlendirir ve Yönetim Kurulu‟nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu‟nun 

değerlendirmesine sunar. ġirket, üst yönetim ve Yönetim Kurulu‟nun 

değerlendirmelerine dayanarak sermaye çeĢitlendirmesini yeni borç edinilmesi, mevcut 

olan borcun geri ödenmesi ve/veya sermaye artıĢı yoluna gidilmesi ile en uygun 

duruma getirmeyi amaçlamaktadır. ġirket‟in genel stratejisi, önceki döneme göre bir 

farklılık göstermemektedir. 

ġirket, sermaye yeterliliğini net borç / özkaynak oranını kullanarak izlemektedir. 

Bu oran net borcun toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit 

benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterilen kısa 

ve uzun vadeli kredileri, ticari ve diğer borçları da içerir) düĢülmesiyle hesaplanır. 

ġirketin 01-31.12.2015 ve 01.01-31.12.2014 dönemleri itibariyle sermaye risk yönetimi 

detayı Tablo 33‟deki gibidir. 
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Tablo-33 Sermaye Risk Yönetimi 

Sermaye Risk Yönetimi 31.12.2015 31.12.2014 

Toplam Borç 9.321.190 8.511.535 

Nakit ve Nakit Benzeri Değerler (-) (1.354.953) (871.893) 

Net Borç 7.966.237 7.639.642 

Toplam Özkaynak 10.596.951 10.665.661 

Net Borç / Özkaynak Oranı 75% 72% 

 

B. Önemli Muhasebe Politikaları 

ġirket‟in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2 numaralı “Önemli 

Muhasebe Politikaları Özeti” dipnotunda yer alan “Finansal Araçlar” kısmında 

açıklanmaktadır. 

C. Finansal Risk Yönetimindeki Hedefler 

ġirket, finansal risklerini, yerli ve yabancı piyasalardaki geliĢmeleri düzenli bir 

Ģekilde takip ederek, ġirket‟in faaliyetleri ile ilgili maruz kalabileceği ya da kaldığı 

finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü gözlemlemekte ve yönetmektedir. ġirket‟in 

önemli finansal riskleri içerisinde döviz kuru riski, faiz oranı riski ve likidite riski yer 

almaktadır. 

ġirket‟in tanımlanmıĢ bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber, ġirket 

yönetimi aldığı kararlar ve uygulamaları ile riski yönetmektedir. 

D. Piyasa Riski 

Faaliyetleri nedeniyle ġirket, fiyat riski, faiz oranındaki ve döviz kurundaki 

değiĢiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Gelirlerin ve giderlerin döviz 

cinslerine göre dağılımı ile borçların döviz cinslerine göre ve değiĢken, sabit faiz oranlı 

olarak dağılımları ġirket yönetimi tarafından takip edilmektedir. 

Piyasa riskine yol açan piyasa koĢullarındaki değiĢiklikler; gösterge faiz oranı, 

diğer bir iĢletmenin finansal aracının fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru veya fiyat ya da oran 

endeksindeki değiĢiklikleri içerir. 
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E. Stok fiyat değiĢikliklerinin yönetimi (fiyat riski) 

ġirket, hammadde stoklarının fiyat değiĢimlerinden dolayı satıĢ fiyatlarının 

etkilenmesi nedeniyle fiyat riskine maruz kalmaktadır. SatıĢ marjları üzerindeki olumsuz 

fiyat hareketi etkilerinden kaçınmak amacıyla kullanılabilecek bir türev enstrümanı 

bulunmamaktadır. ġirket tarafından ileriye dönük hammadde fiyatlarındaki hareketler 

dikkate alınarak sipariĢ verme-üretim-satın alma dengeleri gözden geçirilmekte ve 

hammadde fiyatlarındaki değiĢimi satıĢ fiyatlarına yansıtmaya çalıĢmaktadır. 

Not 40 – Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal 

Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesinde Açıklamalar) 

TMS 39 “Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme” standardına göre 

finansal varlıklar dört grup olarak, finansal yükümlülükler iki grup olarak 

sınıflandırılmaktadır. Finansal varlıklar; gerçeğe uygun değer (GUD) farkı gelir 

tablosuna yansıtılan, vadeye kadar elde tutulacak, krediler ve alacaklar ile satılmaya 

hazır değerleri içermektedir. Finansal yükümlülükler ise, gerçeğe uygun değer farkı 

gelir tablosuna yansıtılan ve diğer finansal yükümlülükler olmak üzere iki grup olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

Gerçeğe uygun değer ölçümleri, her bir finansal varlık ve borçla ilgili muhasebe 

politikalarında açıklanmıĢ olup, herhangi bir değerleme iĢlemi gerektiren baĢka bir olay 

yoktur. 

Not 41 – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

31.12.2015 tarihli finansal tablolar yönetim kurulu tarafından onaylanmıĢtır. 

ġirket Yönetim Kurulu, kaliteyi iyileĢtirme çalıĢmaları için ARGE departmanı 

oluĢturulması ve yurt dıĢı satıĢlarını geliĢtirmek için Pazarlama Departmanını 

iyileĢtirme kararı almıĢtır. 

Not 42- Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen Ya Da Finansal Tabloların 

Açık, yorumlanabilir ve AnlaĢılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken 

Diğer Hususlar 

ġirketle ilgili tablolar incelendiğinde önceki dönemine ve cari dönemine iliĢkin 

verilere ulaĢılamamıĢtır. 
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4.7.5. Bulgular 

Yapılan bağımsız denetimin sonucuna iliĢkin bulgular aĢağıda açıklanmıĢtır. 

XYZ Tekstil ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu’na: 

XYZ Tekstil ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret Aġ‟nin (ġirket) 31 Aralık 2015 tarihi 

itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan kapsamlı bilançosu, kapsamlı gelir tablosu, 

özkaynak değiĢim tablosu, nakit akım tablosu, önemli muhasebe politikalarının özetini 

ve dipnotları denetlenmiĢtir. 

Finansal Tablolarla Ġlgili Olarak ġirket Yönetiminin Sorumluluğu 

ġirket yönetimi finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları‟na (“TMS”) 

uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. 

Bu sorumluluk hata, hile veya usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıĢlıklar 

içermeyecek biçimde finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü 

iç kontrol sisteminin oluĢturulması, uygulanması ve devam ettirilmesini ve uygun 

muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 

Bağımsız Denetim KuruluĢunun Sorumluluğu 

Bağımsız denetimin sorumluluğu, yapılan denetime dayanarak bu finansal 

tablolar hakkında görüĢ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası 

Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim 

Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak 

yürütülmüĢtür. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal 

tabloların önemli yanlıĢlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere 

planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetim, finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlarla ilgili 

denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim tekniklerinin uygulanmasını içermektedir. 

Bu tekniklerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı önemli yanlıĢlık 

risklerinin değerlendirilmesi de dahil, mesleki kanaatimize göre yapılmıĢtır. Bağımsız 

denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, Ģartlara uygun denetim tekniklerini 

tasarlamak amacıyla, iĢletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun 

sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, iĢletmenin iç 

kontrolünün etkinliğine iliĢkin bir görüĢ verme amacı taĢımaz. Bağımsız denetim, bir 

bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, iĢletme 

yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan 

muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. 

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 

görüĢümüzün oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz. 
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GörüĢ  

GörüĢümüze göre, iliĢikteki finansal tablolar, XYZ Tekstil ĠĢletmeleri Sanayi ve 

Ticaret A.ġ.‟nin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren 

yıla ait finansal performansını ve nakit akıĢlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 Diğer Ġlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri 

Hakkında Rapor  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun (“TTK”) 398‟inci maddesinin dördüncü 

fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında 

Denetçi Raporu 02 Mart 2016 tarihinde ġirket‟in Yönetim Kurulu‟na sunulmuĢtur. 

TTK‟nın 402‟nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ġirket‟in 1 Ocak – 31 

Aralık 2015 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile 

ġirket esas sözleĢmesinin finansal raporlamaya iliĢkin hükümlerine uygun olmadığına 

dair önemli bir hususa rastlanmamıĢtır. 

TTK‟nın 402‟nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu 

tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmıĢ ve talep edilen belgeleri 

vermiĢtir. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Denetim, günümüzün çok yönlü, çok karmaĢık ekonomi hayatında, Ģüphesiz 

Ģirket, kurum ve kuruluĢların en küçüğünden en büyüğüne, olmazsa olmaz bir 

olgusudur. 

En basit haliyle dahi bir iĢletmenin (örneğin bir marketin), ticari faaliyetlerinin 

nasıl gittiğini takip edebilmek için iĢletme sahiplerinin uygulamıĢ oldukları bir takım iç 

kontrol uygulamaları, denetim teknikleri ve uygulamaları iĢletmenin içerden veya 

dıĢardan gelebilecek zararları engelleme ve doğru bilgilere ulaĢabilme amacı 

taĢımaktadır. Doğal olarak iĢletmelerin yapılarının büyümesi, çok ortaklı hatta 

uluslararası bir yapıya kavuĢması, denetim olgusunun daha da önem ve gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Zaten dördüncü bölümde de bahsedildiği gibi belli yasalarla da 

denetim, bağımsız denetim çerçevesiyle zorunlu hale getirilmiĢtir. 

Denetim anlayıĢının veya diğer bir deyiĢle denetim kültürünün, iĢletmelere, 

iĢletme sahiplerine yerleĢmesi, benimsemeleri gerekmektedir. Denetimin sadece yasal 

zorunluluklardan dolayı yapılması gerektiğini değil, iĢletmelerin kendileri içinde fayda 

sağlayacağının bilincinin oluĢması gerekmektedir. Ancak günümüzde Türkiye‟deki 

Ģirketlerin büyük bölümünün aile Ģirketi olması, kurumsallıktan uzak yönetilmesi, 

Ģirketlerin sadece kâr amacı güderek birtakım hile ve kayıt dıĢı iĢlemlere yönelmesi, 

bağımsız denetim kavramına karĢı bir direnç oluĢturmaktadır. 

Bağımsız denetim kavramının geliĢmesine engel teĢkil eden etmenler sadece 

Ģirketlerin aile Ģirketi olmasından dolayı, kurumsal yönetilmemesi değildir. ġirketlerde 

sağlıklı bir iç kontrol mekanizmasının kurulu olmaması, Ģirket yönetiminin bağımsız 

denetçiye “ne kadar az bilgi, o kadar az sorun” anlayıĢıyla yaklaĢması ve bilgi 

vermekten kaçınması gibi, denetimi zorlaĢtırıcı eylemler de bağımsız denetçilerin 

çalıĢmalarına engel teĢkil edici etmenlerdir. ġüphesiz ki, muhasebe ve iç kontrol 

sisteminin etkinliğinin sağlanması, denetim faaliyetinin sürecini kısaltacak ve bağımsız 

denetçinin iĢlerini kolaylaĢtıracaktır.  

Her sektörde olduğu gibi Tekstil sektöründe de yoğun rekabet, uluslararası 

pazar payının giderek dar bir alana sıkıĢması, Uzakdoğu menĢeili ürünlerin pazarı 

zorlaması gibi etkiler, tekstil sektöründe daha detaylı bilgiye ve daha etkin bir 

muhasebe sistemine gereksinim duymaktadır. Özellikle artık rekabette çok küçük 

rakamların bile karar mekanizmalarında önem kazanması, bilginin doğru ve güvenilir 

olma zorunluluğu, Ģirket yönetiminin ve yatırımcıların, bağımsız denetimlere vereceği 

önemi artırmaktadır. Özellikle Ģirketlerin faaliyetlerini yansıtan finansal raporlarının 

doğru ve güvenilir olması, olası yatırımcılar için en önemli karar mekanizmasını teĢkil 
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eder. Bu bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu da ancak bağımsız denetçiler tarafından 

teyit edilebilir. 

Tekstil sektörü kendine özgü yapısı olan, yoğun rekabet ortamında çok aktif ve 

hızlı kararlar almayı gerekli kılan bir sektördür. Bu yüzden, alınacak kararlarda sağlıklı 

bir muhasebe sistemine, etkin bir iç kontrol sistemine ve doğru, güvenilir bilgiye ihtiyaç 

vardır. Bilginin doğru ve güvenilir olup olmadığını da sağlanacak iyi bir denetim süreci 

sonunda sunulan denetim raporları ile teyit etmek mümkündür. Her ne kadar denetim 

dönemsellik içerse de süreklilik Ģirket içinde oluĢturulacak ve sadece yönetim kuruluna 

karĢı sorumlu olacak iç kontrol sistemiyle etkin hale getirilebilir 

Denetim kavramının yasalarla belirli yapıdaki Ģirketler için zorunlu hale getirilmiĢ 

olmasına rağmen, daha yaygın bir hale getirilerek, Ģirketlere bu kültürün 

benimsetilmesi, hatta teĢvik edici birtakım önlemlerle Ģirketlerin yönetim anlayıĢına, 

denetimi bir yük ve maliyetinden daha çok fayda sağlayacağının bilincinin 

yerleĢtirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca bağımsız denetimin yapılmasını kolaylaĢtıracak kurumsallaĢmayı, 

Ģirketlerdeki muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin geliĢtirilmesini sağlayıcı ve teĢvik 

edici önlemlerin alınması, özellikle tekstil sektöründe küçük aile Ģirketleri yapısında 

olan Ģirketlerin ortaklıklarla güçlendirilmeye teĢvik edilmesi, yönetimlerin kurumsal bir 

yapıya kavuĢturulması da denetim kültürünün yerleĢmesine olanak sağlayacaktır. 

Diğer taraftan Türkiye‟de bağımsız denetim yaptıracak iĢletmeler denetçi 

bağımsız denetim firmaları ile sözleĢme imzalayarak denetçi ile ücret iliĢkisi içine 

girmektedir. Bu durum denetçinin tam bağımsızlığı ilkesi ile çeliĢmekte ve etkin bir 

denetim yapılmasına bazı sınırlamalar getirmektedir. Bu duruma öneri olarak 

iĢletmelerin belirlenen ücret tarifesi üzerinden bağımsız denetim konusunda yetkili 

kuruluĢ olan Kamu Gözetimi Kurumuna ücreti yatırmaları ve bu ücretin kurum 

tarafından denetçiye veya denetim firmasına ödenmesi bağımsız denetimin daha etkin 

yapılmasına imkân sağlayacaktır. 

Sonuç olarak uygulamalı olarak yapılan bu çalıĢmada söz konusu sorunları 

aĢabilmek için denetçilerin neler yapması gerektiği açıklanmıĢtır. Uygulama ile tekstil 

sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın bağımsız denetiminin nasıl yapılması gerektiği 

incelenmiĢtir. Uygulama yapılan iĢletmenin incelenen mali tablolarının genel kabul 

görmüĢ muhasebe ilkeleri ve denetim standartlarına uygun olarak hazırlandığı 

kanaatine varılmıĢtır. Ġlgili iĢletmeye daha etkin bir iç kontrol sistemine sahip olması 

gerektiği önerisinde bulunulmuĢtur. 



95 
 

 

KAYNAKÇA 

 

KĠTAPLAR 

 

AKSOY Tamer, Basel II ve İç Kontrol, Ankara SMMM Odası, Yayın No: 53, Ankara, 

2007. 

 

AKSOY Tamer, Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Süreci ile KOBİ’ler, 

Bankalar ve Kurumsal İşletmeler Işığında Basel ve İç Kontrol, TURMOB 

Yayınları: 384 Ankara, 2010. 

 

ARENS Alvin A., Randal J. Elder and Marks S. Beasley, Auditing and Assurance 

Services, 14th ed., United Kingdom: Pearson Education, 2012. 

 

ASLAN Sinan, Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim, Ġstanbul: Avcıol Basım 

Yayın. 2003. 

 

CAN A. Vecdi, UYAR Süleyman, İşletmelerde Faaliyet Denetimi, Ankara: Nobel 

Yayın Dağıtım, 2010. 

 

CÖMERT Nuran, UZAY ġaban, SELĠMOĞLU Seval KardeĢ, UYAR Süleyman, 

Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, Ada Renk 

Matbaa, 2013. 

 

DEHA Eğitim Yayınları, Muhasebe Denetimi, Deha Yayınları, Ġstanbul, 2014. 

 

DUMAN Ömer, Muhasebe Denetimi ve Raporlama, Ankara: TESMER Yayınları. 

2001. 

 

GÜÇLÜ Faruk, Muhasebe   Denetimi (İlkeler   ve   Teknikler), Detay   Anatolia 

Akademik Yayıncılık Ltd. ġti., Ankara, 2008 

 

GÜREDĠN Ersin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Türkmen Kitabevi,14 Baskı, 

Ġstanbul, 2014. 

 

HAFTACI Vasfi, Muhasebe Denetimi, Umut Tepe Yayınları 3.Baskı, Kocaeli, 2014. 



96 
 

 

KAVAL Hasan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) 

Uygulama Örnekleri ile Muhasebe Denetimi, Gözden GeçirilmiĢ ve YenilenmiĢ 3. 

b., Gazi Kitabevi, Ankara, 2008. 

 

KAVUT Lerzan, TAġ Oktay, ġAVLI Tuba, Uluslararası Denetim Standartları 

Kapsamında Bağımsız Denetim, Ġstanbul, ĠSMMMO Yayınları, 2009. 

 

KEPEKÇĠ Celal, Bağımsız Denetim, Avcı Ofset Matbaacılık 5. Baskı, Ġstanbul, 2004. 

 

KÖKSAL Aytaç, Türkiye Ticaret Kanunu Tasarısı Sermaye Piyasası Mevzuatı 

Bankacılık Mevzuatı Açısından ve Karşılaştırmalı olarak Bağımsız Denetim 

Sözleşmesi, Ġstanbul: Beta Basım Yayım, 2009. 

 

KÜÇÜK Muzaffer, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Ankara: YaklaĢım 

Yayıncılık, 2012. 

 

ÖNDER Türkan, Batan Bankalar, Bağımsız Denetim ve Meslek Ahlakı , Ġstanbul: 

Beta Basım, 2001. 

 

SAĞLAM Necdet ve YOLCU Mehmet, Türkiye Denetim Standartlarına Göre 

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi ve Raporlanması , YaklaĢım Yayıncılık, 

Eylül 2014. 

 

SELĠMOĞLU Seval KardeĢ ve UZAY ġaban, Muhasebe Denetimi, Ankara: Gazi 

Kitapevi. 2008. 

 

SOLTANĠ Bahram, Auditing An International Approach, United Kingdom: Financial 

Times Prentice Hall, 2007. 

 

SÖNMEZ Adnan, Bağımsız Denetim Sürecinde Kullanılan Analitik İnceleme 

Prosedürlerinin Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi ve 

Türkiye’de SPK’ dan Yetki Almış Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma, 

Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2008. 

 

TOROSLU M. Vefa, Finansal Tablolar Denetimi, Seçkin Yayıncılık, Ġstanbul, 2012. 

 



97 
 

TOROSLU Vefa, Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Finansal Tablolar 

Denetimi, Ġstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2012. 

 

TÜREDĠ Hasan, Denetim, Trabzon, Celepler Matbaacılık, 2007. 

 

MAKALELER  

 

ÇELEN Erol, “Bağımsız Denetimin Önemi, Yararları ve Kamuyu Aydınlatma Ġlkesi”, 

Mali Çözüm Dergisi, Sayı:55, 2001, 23-35. 

 

DEMĠRBAġ Mahmut, “Ġç Kontrol ve Ġç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana 

Gelen DeğiĢimler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2005, 

167-188. 

 

DOĞAN Zeki ve HATUNOĞLU Zeynep, “Vergi Gelirlerinin Artmasını Sağlayan 

Bağımsız DıĢ Denetimin Türkiye Açısından Önemi”, Yaklaşım Dergisi, Eylül 1996, 

131-140. 

 

DÖNMEZ Adnan, BERBEROĞLU P. BaĢak, ERSOY Ayten, “Ülkemiz Bağımsız DıĢ 

Denetim Standartlarının ABD Genel Kabul GörmüĢ Denetim Standartları-AB Sekizinci 

Yönergesi ve Uluslararası Denetim Standartları KarĢılaĢtırılması”, Akdeniz İİBF 

Dergisi, 2005, 52-78.  

 

GENÇOĞLU Ümit Gücenme, Aylin Poroy ARSOY, Yasemin ERTAN, Tuba BORA, 

"TMS/TFRS' ye DönüĢtürülen Finansal Tabloların Denetim Modelinin Özellikleri", 

Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2014, 40-42. 

 

GÖÇEN Ceren Ayça, “Kurumsal Yönetim, Ġç Kontrol ve Bağımsız Denetim: Parmalat 

Vakası”, Mali Çözüm Dergisi, S. 97, 2010, 107-126. 

 

GÜVEMLĠ Oktay, ÖZBĠRECĠKLĠ Mehmet, “Türkiye‟ de Bağımsız Muhasebe 

Denetiminin GeliĢim Süreci 1990-2011”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları 

Dergisi, Sayı 1, 2011, 146-180. 

 

KUTUKIZ Doğan, ÖNCÜ M. Akif, “Bağımsız Denetimin Anonim Ortalıklarda Kurumsal 

Yönetimin GeliĢmesine Etkisi”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı:41, 2009, 131-

139. 



98 
 

 

TÜREDĠ Hasan, “Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Ġç Denetim ve 

Ġlgili Olarak Yapılan ÇalıĢmalar”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı 

16, 2011, 22-46. 

 

ULUSOY Yasin, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız DıĢ Denetimin 

Fonksiyonları ve Denetçi Bağımsızlığı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Dergisi, 

C.VII, S. 2, 2005, 265-300. 

 

UYAR Süleyman, “UFRS Uygulamalarında Ġç Kontrol Sisteminin Etkisi ve Önemi”, 

Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Sayı:2/2, Alanya, 2010, 37-

56. 

 

RESMĠ YAYINLAR 

 

Resmî Gazete, Sayı 17416, 28 Temmuz 1981. 

 

Resmî Gazete, Sayı 27790, 19 Aralık 2010. 

 

Resmî Gazete, Sayı 27846, 14 ġubat 2011. 

 

Resmî Gazete, Sayı 27846, 14 ġubat 2011. 

 

Resmî Gazete, Sayı 28509, 26 Aralık 2012. 

 

Resmî Gazete, Sayı 28941, 14 Mart 2014. 

 

 

TEZLER  

 

BORA Tuba, “Türk Ticaret Kanunu ve Diğer Düzenlemelerin Bağımsız Denetime 

Getirdiği Yenilikler ve Bir AraĢtırma”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Bursa 2013. (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) 

 



99 
 

ĠNTERNET KAYNAKLARI 

ALKILIÇ Ġlhan, “Neden Bağımsız Denetim”, Web: 

http://www.yenittkhakkinda.org/Site/Neden-Bagimsiz-Denetim.aspx, EriĢim Tarihi: 

08.02.2017 

 

“Kamu Gözetimi”, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Resmi Ġnternet Sitesi, 

http://www.kgk.gov.tr/content_detail-315-792---.html, EriĢim Tarihi: 28.09.2015. 

 

KENGER Erdal, “Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu”, BaĢbakanlık Yüksek Denetleme 

Kurulu, ġubat-2001, s.4. Web: http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm#d1a, 

EriĢim Tarihi: 10.03.2011. 

 

http://www.kgk.gov.tr/content_detail-315-792---.html, (EriĢim) 28.09.2015. 

T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Resmî Ġnternet Sayfası, “Tarihçe”, Web: 

http://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=10, EriĢim tarihi: 01.03.2017. 

 

T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Resmi Ġnternet Sayfası: Web: “http://www.sayistay.gov.tr/tr/ 

Upload/95906369/files/mevzuat/6085%20say%C4%B1l%C4%B1%20Say%C4%B1%C

5 %9Ftay%20Kanunu.pdf, EriĢim Tarihi: 05.02,2017. 

 

Türk Dil Kurumu, “Denetleme”, http://www.tdk.gov.tr, EriĢim tarihi: 15.01.2017. 

 

ÜNSAL Ġbrahim, Araştırma Teknikleri, SayıĢtay BaĢkanlığı Hizmet Ġçi Eğitim 

Yayınları, Sayı: 12, 2002, s.15, Web: 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/hizm.k11iunsalar%FEtek.pdf, EriĢim Tarihi: 

15.07.2015  

 

YURTSEVER Gürdoğan, Bankacılığımızda İç Kontrol, TBB, Yayın No: 256 Ġstanbul, 

2008, Web: http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/819/2ickontrol.pdf, EriĢim 

Tarihi: 23.02.2016.  

 

 

http://www.yenittkhakkinda.org/Site/Neden-Bagimsiz-
http://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=10
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/hizm.k11iunsalar%FEtek.pdf
http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/819/2ickontrol.pdf

