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SUNUŞ
Tüm hayatımızı etkisine alan Korona virüs salgını (Covid-19)
tüm hızıyla dünyada yayılmaya devam ediyor. Bir virüsün
din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa verdiği
en önemli mesajın ‘’insan sağlığı’’ olduğunu hep birlikte
gördük. Sağlığımız olmadan ticari hayatların, özel hayatların
sürdürülebilirliği mümkün olmuyor. Bu nedenle salgına
karşılık alınacak tedbirlerin önemini odamız yönetim kurulu
adına bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Konunun ciddiyetini
anlayıp, çevremizdeki insanları da bilinçlendirmemiz
camiamız üzerine düşen en önemli görevlerimizden biri
oldu. İnanıyoruz ki alınan sıkı tedbirler ile hep birlikte bu
sürecin üstesinden geleceğiz.
Yaşanan bu sürecin şirketlerimizin finansal tablolarına
yansımalarına bakıldığında, tüm uçuş seferleri durduruldu,
şehirlerarası seyahat yasağı geldi. Alışveriş merkezleri kapatıldı, online sipariş alan
marketler daha yoğun çalışmaya başladılar. Sağlık sektörü, temel gıda satanlar, uzaktan
satış yapanlar dışında çoğu sektörün ticari faaliyetlerinin durma noktasına geldiği şu
günlerde ortaya çıkan olumsuzlukların şirketlerin finansal tablolarını kaçınılmaz olarak
etkileyeceği görülmektedir. Alınan önlemler çerçevesinde, şirketlerin çoğu uzaktan
çalışma veya kısmi çalışma yöntemlerine geçiş yapmak zorunda kalmışlardır. Meslek
mensuplarımızın yerinde denetim yapma imkânı neredeyse kalmadı. Bu durumda tüm
camianın teknolojiden daha fazla yararlanması gerekecektir.
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Bu hususları içeren, meslektaşlarımıza detaylı bir yönlendirme ve rehberlik yapması
amacıyla Odamızın Bağımsız Denetim Komitesi bir çalışma hazırladı. Genel örneklerden
ziyade, somut öneriler ve tavsiyeler geliştirdiler. Finansal tablolar hazırlanırken ve denetim
çalışmaları yürütülürken, incelemeniz gereken bir çalışma olması için çaba sarf edildi.
Bu vesileyle, Komitemizden sorumlu İSMMMO Saymanımız Sn. Gülgün ÖZTÜRK’e,
Bağımsız Denetim Komitemizin Başkanı Sn. Muharrem KARATAŞ başta olmak üzere tüm
komite üyelerimize, çalışmanın redaktesi ve görselliğini sağlayan İSMMMO çalışanlarımıza
emeklerinden dolayı Odamız Yönetim Kurulu ve sizler adına teşekkür ediyorum. Çalışmanın
meslek mensuplarımıza azami fayda getirmesini temenni ediyorum.
Sizlere, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlıklı günler dilerim.

3

KORONAVİRÜSÜN (COVID-19)

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
ÇALIŞMALARI ÜZERİNE MUHTEMEL ETKİLERİ

Tüm dünyada ve ülkemizde görülen yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı
alınan önlemler, günlük hayatımızı önemli ölçüde etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü,
korona virüsünün toplum sağlığını etkilediğini resmi olarak ilk kez 30 Ocak 2020 tarihinde
duyurmuş, 11 Mart 2020 tarihinde de dünya genelinde pandemi ilan etmiştir. Pandemi,
dünyada birden fazla ülkede veya kıtada çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren
salgın hastalıklara verilen genel isimdir.
Salgının Mart ayından itibaren hızlı bir yayılım göstermesi üzerine, dünya genelinde
ekonomik olarak ortaya çıkan gelişmelere örnekler vermek gerekirse;
–

Hızla artan salgın nedeniyle özellikle Orta Asya, AB ülkeleri, Amerika ve ülkemiz
sınırları içindeki özel ve kamu sektörlerinde, ilk-orta-yükseköğretim kurumlarında
zorunlu çalışma hali dışında uzaktan, esnek ya da kısmi çalışma modellerine hızla
geçiş olmuş,
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Perakende (gıda ve online satış yapanlar hariç olmak üzere), ulaşım, seyahat ve
turizm, üretim, inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini
durdurmaya varan ciddi aksamalar söz konusu olmuş, turizm sektörünün etkileri
başta olmak üzere dünya ülkelerinin büyüme hızında önemli düşüşler yaşanmaya
başlamış,
– Emtia fiyatları ve döviz kurlarında hareketlilik neticesinde ekonomik belirsizliklerin
artması ve gelişmiş ekonomilerde açıklanan ekonomik paketler çerçevesinde faiz
oranlarında indirimlere gidilmiş, gelişmiş ülkelerin merkez bankaları başta olmak
üzere ülkemizde de para politikalarında acil tedbirler alınmasının önemi ortaya
çıkmış,
– Mart 2020 toplantılarında OPEC ve Rusya’nın ek üretim kesintileri konusunda
anlaşamaması nedeniyle petrol fiyatlarında önemli ölçüde düşüşler meydana
gelmiştir.
–

Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın (Covid-19) haberleri 2020 yılının ocak ayından
beri gündemi yoğun bir şekilde meşgul etmektedir. Salgın ile ilgili her gün yeni bir haber
ortaya çıkarken bu durumdan kuruluşlar/işletmeler, çalışanlar/işverenler önemli ölçüde
etkilenmektedir. Yaşanan sıkıntılar iş yapış biçimlerini değiştirmektedir. Belirsizliğin hâkim
olduğu bu dönemde, meslek mensuplarının da salgının kendileri ve müşterileri üzerindeki
olası etkilerini anlamaları ve hızlı bir şekilde aksiyon almaları büyük önem taşımaktadır.
Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız olağanüstü gelişmeler ışığında İSMMMO Bağımsız
Denetim Komitesi olarak amaçlanan, öncelikle salgının şirketlerin finansal tablolarını nasıl
etkileyeceğini ortaya koymak, ardından bağımsız denetim çalışmalarına olası etkilerinin
neler olabileceğini saptayıp son günlerde dünya genelindeki otoriteler tarafından
yapılan açıklamalara bağlı olarak meslek mensuplarımızın mevcut muhasebe ve denetim
standartları çerçevesinde neler yapması gerektiğine dair ve ülkemizdeki düzenleyici
otoriteler tarafından atılması gereken adımlara dikkat çekmektir.
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1. SALGININ 31.12.2019 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNE MUHTEMEL ETKİLERİ
Halka açık şirketler, sigorta şirketleri, finansal kuruluşlar gibi kamuoyunun yakından da
takip ettiği 2019 yılına ait finansal tablolar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından PANDEMİ
ilan edilmeden önce yayımlanmıştır ancak bunlar dışında bağımsız denetime tabi olan
birçok şirketin TFRS veya BOBİ-FRS uyarınca finansal tablolarının hazırlanması süreci
halen devam etmektedir. Dolayısıyla, şu an için ekonomik hayatı derinden etkileyen bu
salgının dönem sonu finansal tabloları açısından etkilerinin neler olabileceğinin bugünkü
durumu ile dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir.
1.1 Finansal Tablolara Muhtemel Etkiler
2020 yılının Mart ayı sonu itibari ile birçok işletmenin faaliyetlerine belirli bir süre ara
verildiği mümkün olan durumlarda uzaktan çalışma koşullarının yaratılmaya çalışılması
için alınan tedbirler çerçevesinde belirli sektörlere faaliyet sınırlamaları getirildiği
görülmektedir. Bu noktada az veya çok olacak şekilde e-ticaret yapanlar, temel gıda satışı
yapanlar, sağlık sektöründe faaliyet gösterenler hariç olmak üzere birçok işletmenin bu
durumdan olumsuz etkileneceği görülmektedir. Yaşanan olumsuzluklar aşağıda belirtilen
biçimlerde ortaya çıkabilir;
 Satışlarda önemli düşüşler ve alacakların tahsilatındaki güçlükler nedeniyle nakit
akışlarında önemli gecikmeler,
 Üretim veya ticari tesislerin kapatılması, seyahat sınırlamaları, salgın nedeniyle
çalışan bulma güçlüğü ve ulaşımda yaşanacak aksaklıklar,
 Alacaklı olunan tarafların mücbir sebeplerinden kaynaklanan zararlar veya riskler,
 Şirketlerin taahhütlerini yerine getirmekte yaşayacağı güçlükler nedeniyle hak
edişlerde yaşanacak ertelemeler,
 İzleyen dönemlerde finansal varlık fiyatlarında, döviz kurlarında veya faiz oranlarında
anormal değişiklikler,
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 Şirketlerin organizasyonel yapılarının gözden geçirilmesine ve kriz yönetimlerine
elverişli hale getirilmesine yönelik re-organizasyon çalışmaları ve planlama ihtiyacının
ortaya çıkması,
 Şirketlerin sahip olduğu finansal olmayan varlıkların (MDV, yatırım amaçlı gayrimenkul
vb.) gerçeğe uygun değerlerinde yaşanacak muhtemel düşüşler,
 Ani değer artış veya azalışları nedeniyle vadeli işlem sözleşmelerinden (hedge
işlemleri) kaynaklanan finansal zararlar,
 Şirketlerin hazırlamış oldukları bütçelerin, yatırım projeksiyonlarının ve diğer tüm
finansal planların gerçekleşme ihtimallerinin zayıflaması nedeniyle tahminlerin revize
edilme gerekliliğinin doğması ve benzeri durumlar.

1.2 Düzeltme Gerektirmeyen Olay Değerlendirmesi
31 Aralık 2019 itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü’nü Çin’in Wuhan
kentinde ortaya çıkan alışılmadık bir virüs salgını vakası olduğu konusunda uyarmıştır.
Her ne kadar 31 Aralık 2019’dan önce bazı olaylar meydana gelmiş olsa da Dünya Sağlık
Örgütü korona virüsünün toplum sağlığını etkilediğini resmi olarak ilk kez 31 Ocak 2020
tarihinde yani raporlama dönemi sonrasında duyurmuş ve buna müteakip birçok ülke
tarafından alınan önlemler konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.
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Bu gelişmeler dikkate alınarak korona virüsünün etkilerinin resmi olarak 31 Aralık
2019 tarihinde ortaya konulmadığı, sonradan meydana geldiği kabul edilecektir. Bu
kapsamda TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar ve BOBİ FRS Bölüm 4
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar uyarınca düzeltme gerektirmeyen olay olarak
değerlendirilecek ve bu tarihten itibaren yayımlanacak 31 Aralık 2019 tarihli finansal
tablolarında korona virüs etkisi ile ilgili herhangi bir düzeltme yapılmasından ziyade
şirketler üzerindeki etkilerinin önemli olması durumunda öngörülen muhtemel etkilerinin
dipnotlarda açıklanması gerekecektir.
Denetim ve muhasebe ile ilgili tüm otoritelerin de üzerinde görüş birliğine varmış olduğu
üzere salgın, gerek TFRS gerekse BOBİ FRS’ye göre hazırlanacaktır. Salgın 31.12.2019
tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar için düzeltme gerektirmeyen bir
olaydır, diğer bir ifadeyle salgının etkileri için dipnotlarda açıklama yapılmalıdır.
Korona virüsün yayılmasının düzeltme gerektirmeyen bir olay olarak kabul edilmesiyle
şirketler, varlık ve borçların ölçümünü raporlama tarihi itibariyle (31.12.2019) yapmalı, bu
tarih itibariyle mevcut koşullarının ortaya konulmasını sağlamalıdır. Bu haliyle bilanço
tarihinden sonraki yaşanan gelişmelerin etkileri, dönem sonunda yapılmış olan ölçümlere
yansıtılmamalıdır. Ancak raporlama tarihinden sonraki olaylar bazen raporlama tarihinde
ortaya çıkan belirsizlikler hakkında ek bilgi verilmesine neden olabilir. Benzer nedenlerle
şirket yönetimlerinin aşağıdaki hususlardaki değerlendirmelerine ilişkin muhakemelerini
gözden geçirmeleri bazı durumlarda gerekli olabilir – örneğin; raporlama tarihinden
sonraki bir müşterinin iflası, korona virüsün yayılmasının ötesinde zaten raporlama dönemi
sonunda mevcut olan bir durumu yansıtabilir.
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Şirket yönetimlerince ve finansal tablo hazırlayıcıların dikkat etmesi gereken muhasebe
standartlarına örnek vermek gerekirse aşağıda başlıkları sıralayabiliriz.
 TFRS 9 “Finansal Araçlar” uyarınca beklenen kredi zararları;
 TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” uyarınca maddi ve maddi olmayan duran
varlıklarda değer düşüklüğü,
 TMS 2 “Stoklar” uyarınca stokların net gerçekleşebilir değeri;
 TMS 12 “Gelir vergileri” uyarınca ertelenmiş vergi varlıkları veya
 Gerçeğe uygun değeri ile ölçülen varlık veya borçlar gibi…
Çalışmamızda; salgının 31.12.2019 tarihinde sonra eren hesap dönemlerine ait finansal
tablolar üzerine etkileri ele alınmaktadır. Bu tarihten sonra yayımlanacak ilk ara dönem
olan 31 Mart 2020 tarihli raporlarda veya özel hesap dönemi nedeniyle Mart 2020’den
itibaren sona eren hesap dönemleri için hazırlanacak raporlarda salgının etkisi açık
olarak ortaya çıkmış olacaktır ve yukarıda örnekleri verilen standartlar uyarınca tüm
ölçümlerin, hesaplamaların, tahminlerin ve
değerlendirmelerin salgının varlığı dikkate
alınarak yapılması gerekecektir.
1.3 Dipnotlarda Açıklama Yapılması
Raporlama döneminden sonraki düzeltme
gerektirmeyen olayların finansal tablolar
üzerindeki etkilerinin önemli olması
durumunda bu etkilerin dipnotlarda
açıklanması, genel amaçlı finansal tabloların
asli kullanıcılarının işletme hakkında finansal
tablolara dayanarak verecekleri kararları
makul ölçüde etkilemesi beklenir.
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Bu nedenle işletme, raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar için
olayın niteliği ve olayın tahmini finansal etkisi veya böyle bir tahminin yapılamadığına
ilişkin bir ifade eklemek suretiyle bu hususta mutlaka açıklama yapmalıdır.
Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili diğer kamu kurumları tarafından
salgına ilişkin açıklanan ilk önlemler, Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik ulaşım, sinema -tiyatro, konaklama, yiyecek - içecek, tekstil - hazır giyim ve etkinlik organizasyon sektörlerini kapsayacak şekilde alınmıştır. Bu sektörler başta olmak üzere,
salgının işletmeler üzerindeki finansal etkilerinin kısa süre içerisinde net bir şekilde ortaya
konulmasının mümkün olmayacağı olasılığı dâhilinde TFRS veya BOBİ FRS’ye göre
hazırlanacak olan 31.12.2019 tarihli finansal tabloların, raporlama döneminden sonraki
olaylar dipnotunda aşağıdaki şekilde bir açıklama yapılması önerilmektedir.
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Not: Uygulama kolaylığı sağlaması açısından oluşturduğumuz genel örnek açıklamanın,
salgının faaliyet gösterilen sektöre ve etkilenen işletmeye olası etkileri dikkate alınarak
uyarlanması gerekebileceğini hatırlatmak isteriz.
Örnek - Dipnot X Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar:
Dünya Sağlık Örgütünün, 2020 yılının Ocak ayından itibaren yapmış olduğu açıklamalar
ve 11 Mart 2020 tarihinde ilan etmiş olduğu pandemi çerçevesinde, dünyada ve ülkemizde
yayılan yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerden dolayı
Şirketimizin faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar ve satış gelirleri ile tahsilatlardaki düşüşün
etkisiyle finansal durumu ve faaliyet sonuçları olumsuz yönde etkilenmektedir. Kamu
otoriteleri tarafından vergi, sosyal güvenlik gibi ödemelere ilişkin alınan erteleme kararları,
koruyucu tedbirler ve destekleyici uygulamalar ile bu sürecin olumsuz etkileri giderilmeye
çalışılmaktadır. Bu salgının ekonomik etkilerinin hesap dönemi sonu itibariyle belirsiz
olması nedeniyle, Şirket’in 31.12.2019 tarihli finansal tabloları üzerindeki etkileri tahmin
edilememektedir.”
2. BAĞIMSIZ DENETİM ÇALIŞMALARINA MUHTEMEL ETKİLER
2.1. Bağımsız Denetimlerin Yürütülmesinde Yaşanacak Muhtemel Zorluklar
Salgının hızlı yayılımını engellemek üzere devletlerin, sağlık bakanlıklarının, ilgili otoritelerin
ve şirketlerin almış oldukları sıkı önlemler nedeniyle 31.12.2019 tarihli finansal tabloların
henüz tamamlanmamış olduğu görülmektedir. Bağımsız denetim çalışmalarında aşağıda
örneklerine yer verdiğimiz önemli zorluklarla karşılaşılması muhtemeldir.
•
•

Alınan koruyucu sağlık tedbirleri çerçevesinde denetim ekiplerinin bir araya gelerek
gerçekleştirdikleri çalışmaların önündeki engeller,
Denetim ekiplerinin uzaktan çalışmak zorunda kalması nedeniyle, deneyimli
denetçilerin diğer ekip üyelerini yönlendirmesinde yaşayacağı aksaklıklar ve
çalışmalarının kontrolündeki zorluklar,
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•

•

•

•
•

•

•

Özellikle karantina uygulanan ülkelerde yatırımları bulunan şirketlerin grup denetimi
kapsamındaki ekip üyelerine erişimde yaşanabilecek zorluklar nedeniyle onların
çalışmalarını yönlendirme ve gözden geçirmede yaşanacak aksamalardan dolayı
denetimlerin zamanında tamamlanamaması halindeki yaşanacak olası sıkıntılar,
Uzaktan çalışma modeline geçiş yapan şirketlerin muhasebe sistemleri başta olmak
üzere denetimleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan gerekli bilgilere ulaşılmasının
önündeki engeller,
Şirketlerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek üzere oluşturduğu iç kontrol
sistemlerinin uzaktan çalışma modeline geçiş nedeniyle devre dışı kalmış olması
veya şirketlerin geçici olarak yapılan düzenlemelere göre etkili olmayan bir şekilde
iç kontrol sistemlerinin gerekliliklerinin yerine getirme çabaları,
Şirket Yönetim Kurullarına, Şirket Yetkilileri ile hukuk ve bilgi sistemleri gibi
denetçinin yararlanmış olduğu uzmanlara erişim sağlanmasındaki zorluklar,
Ulaşım zorlukları veya faaliyetlere ara verilmesi gibi nedenlerle uygulanması gerekli
denetim teknikleri çerçevesinde fiziki olarak yapılacak gözlemlerde yaşanacak
zorluklar (stok sayımlarını gözlemleyememe veya maddi duran varlıkları fiziksel
olarak doğrulayamama vb),
Alacaklar, borçlar, banka bakiyeleri gibi kalemlere uygulanması gerekli olan dış
mutabakatlardan yeterli dönüşlerin alınamaması neticesinde yeterli ve uygun
denetim kanıtı elde edilememesi veya olası geç dönüşler nedeniyle denetim
çalışmalarının gecikmeli olarak tamamlanabilmesi,
Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı şirketlerin finansal yapısı
ve performanslarında yaşanacak olumsuz gelişmelerden dolayı sürekliliğe yönelik
tehditler başta olmak üzere diğer tüm ihtimallere karşı ek denetim tekniklerinin
uygulanması gereksinimi ortaya çıkması ve benzeri durumlar…

Yaşanması beklenen bu muhtemel zorluklar nedeniyle bağımsız denetçilerin yaşadığımız
bu günlerde uygun önlemleri almaları ivedi ve zaruri görünmektedir.
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2.2. Bağımsız Denetçilerin İlave Olarak Yapması Gerekenler ve Özellikle Dikkat Etmesi
Gereken Özel Alanlar
Yukarıda yer verilen olası zorluklar bağımsız denetim çalışmalarının tamamlanmasında
önemli gecikmelere ve bağımsız denetçilerin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edememelerine yol açabilir. Bu nedenlerle, denetim stratejileri ve planlarında
yapacakları gözden geçirmeler çerçevesinde gerektiği hallerde denetçinin, çalışmalarını
tamamlayabilmeleri için bağımsız denetim görüş tarihlerinde de değişiklik yapmaları
gerekebilir ve finansal tablolar için vereceği görüşü üzerindeki etkileri de ayrıca
değerlendirmelidir.
Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA veya BDS) uyum, değişen koşullar ve zaman
baskısı altında olunması halinde de eksiksiz olarak devam etmelidir. Meslek mensupları,
korona virüsün şirketler ve raporlamalarına ilişkin olarak neden olduğu belirli denetim
zorluklarına yanıt vermek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini bilmelidirler.
Bu itibarla, meslek mensuplarının denetim çalışmalarında ilgili denetim standartları
çerçevesinde özellikle şu alanlara yoğunlaşmaları beklenmektedir.
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i) Koronavirüs’ün bağımsız denetçinin risk değerlendirmesi üzerindeki etkisi
Bağımsız denetçinin şirketin finansal sıkıntı yaşayacak olması gibi yeni önemli risk
tehditleri nedeniyle, risk değerlendirmesinin revize edilmesinin gerekip gerekmediğini
düşünmelidir.
Mevcut durum çok değişken olduğu için, bağımsız denetim çalışmaları sırasında risklerin
sürekli olarak gözden geçirilmesi gerekecektir. Önemli yanlışlık risklerini belirleme ve
değerlendirmek için daha fazla detay bilgi, BDS 315 İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle
“Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardında bulunabilir.
ii) Denetim kanıtı elde etme
Meslek mensupları, bu zor süreçte yeterli ve uygun denetim kanıtlarının nasıl toplanması
gerekeceğini düşünüp, planlamalıdır. Bu bağlamda meslek mensupları, özellikle erişimin
ve ulaşımın kısıtlandığı bu zorlu süreçte denetim yaklaşımını değiştirebilme kabiliyetine
sahip olmalı ve alternatif kanıt toplama teknikleri geliştirmeleri gerekebileceğini kabul
etmelidir. Bu dönemde özellikle Alacak ve Borçlar ile Banka Bakiyelerinin doğrulamasına
yönelik mutabakatlara dönüş oranlarında ciddi anlamda düşüş ihtimaline karşılık alternatif
yöntemlerle kanıt elde edilmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Bu hususta, alternatif olarak
kullanılabilecek denetim kanıtlarının neler olabileceği hakkında BDS 500 Bağımsız
Denetim Kanıtları standardında daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.
Alternatif olarak uygulanması önerilen kanıt toplama teknikleri:
Belirli finansal tablo kalemleriyle ilgili denetim kanıtı elde etme yöntemlerinden olan
Gözlem, Tetkik ve Sorgulama yöntemlerini uygulayabilmek için denetlenecek şirketlerin
üretim tesislerine, idare merkezlerine, bilgi sistemlerine doğrudan erişimde meydana
gelebilecek zorluklar neticesinde belgelerin orijinallerinin veya basılı suretlerinin
incelenebilmesi, süreçlere fiilen katılım göstermek veya sorgulamaların yüz yüze
görüşmeler yapmak suretiyle uygulanması güç olacaktır.
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Bu tür durumlarda, meslek mensuplarının teknolojik uygulamalardan yararlanarak uzaktan
bağlantılar, yönetim ve personel ile çevrimiçi canlı görüşmeler, web tabanlı bağlantılar ile
yine uzaktan erişimle yapılan stok sayımlarına nezaret ve meslek mensuplarının kendi
güvenilir bulduğu uygulamalar ile gerçekleştirilen sabit kıymet tetkiklerini yapmak
suretiyle elde edecekleri denetim kanıtlarını kullanması kaçınılmaz hale gelecektir.
iii) Raporlama Döneminden Sonraki Olayların İncelenmesi
Meslek mensuplarının hazırlayacağı 31.12.2019 finansal tabloların tarihleri ile denetçi
görüşünü bildirdiği tarih arasında gerçekleşen olaylar için finansal tablolarda düzeltme
veya açıklama yapılmasını gerektirdiği durumların, TFRS veya BOBİ FRS uyarınca finansal
tablolara yansıtılıp yansıtılmadığı hususunda yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmeleri
gerekmektedir. Ayrıca, bu dönemde ortaya çıkan bir olayın şirketlerin 31.12.2019 tarihli
finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi varsa bildireceği denetçi görüşüne etki edip
etmeyeceğini değerlendirmek zorundadır. Nitekim meslek mensupları denetim çalışmaları
sırasında Korona virüs salgının raporlama döneminden sonra düzeltme gerektirmeyen bir
olay olarak finansal tablolar üzerindeki etkisine ve işletmenin sürekliliğine etkisine ilişkin
yapılan açıklamaların yeterliliğini değerlendirmesi gerekmektedir. Bu süreç aşağıdaki
şekilde özetlenebilir:
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Denetçi, finansal tablolarda salgının muhtemel etkileri ile ilgili
yeterli açıklama yapılıp yapılmadığını değerlendirmelidir.

Raporlama Dönemi Sonu
(31.12.2019)

Denetçi Raporu Tarihi

Finansal Tabloların
Yönetim Tarafından
Onaylandığı Tarih

Finansal Tabloların
Yayımlandığı Tarih

Denetçi Rapor Tarihinde Haberdar Olması
Halinde Raporunu Değiştirmesine Neden
Olacak Olaylara Karşılık Verir
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ıv) İşletmenin Sürekliliği İle İlgili Değerlendirmeler
Küresel ekonomi ve birçok şirket için mevcut ekonomik durumun belirsizliği arttığından,
sürekliliğin devamı birçok denetim çalışmalarının temel odağı olacaktır. BDS 570 İşletmenin
Sürekliliği standartı bu hususta meslek mensuplarına rehberlik sağlamaktadır.
Salgının muhtemel etkileri nedeniyle şirket yönetimlerinin, işletmenin sürekliliği
konusundaki yapacakları değerlendirmelerin aşağıdaki maddeleri içermesi gerekebilir:
 Belirlenen risk faktörleri ve farklı olası sonuçlar göz önünde bulundurularak önceden
uygun görülen tahminlerin ve ekonomik gelişmelere duyarlılığın güncellenmesi,
 Krediler başta olmak üzere sözleşmelerdeki taahhütlere uygunluk sağlanmasına
yönelik farklı senaryoların uygulanmak suretiyle gözden geçirilmesi,
 Salgın sonrası için gelecekte alınması gerekebilecek aksiyonlar konusunda
yönetimin alacağı önlem planlarının değerlendirilmesi,
 Süreklilik ile ilgili daha ayrıntılı açıklamalar ve detaylı değerlendirmeler yapılması,
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v) Denetçi Görüşü Üzerindeki Muhtemel Etkilerin Değerlendirilmesi
Meslek mensuplarının bildirecekleri denetçi görüşleri üzerine, muhtemel etkileri açısından
aşağıdaki hususların değerlendirilmesi gerekecektir:
 Korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilen ek denetim çalışmaları ile ilgili Kilit

Denetim Konu (KDK)’ larının değerlendirilmesi;
Örneğin, stok sayımlarına nasıl katılım sağlandığı, dış doğrulamaların nasıl yapıldığı,
sorgulamalar ile ilgili telekonferansların nasıl izlendiği, şirketlerin bilgi sistemlerine
erişimlerin nasıl sağlandığı ve benzeri konularda denetim risklerini kabul edilebilir
seviyeye düşürmek üzere hangi alternatif kanıt toplama tekniklerinin kullanıldığının
açıklanması gibi.
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 Finansal tablolarda açıklanan raporlama döneminden sonraki önemli bir olayı ya da

salgından kaynaklanan önemli bir belirsizliği vurgulamak için “Dikkat çekilen husus
olarak raporlama döneminden sonraki olaylar” paragrafının eklenmesi.
 İşletmenin sürekliliği ile ilgili önemli bir belirsizliği vurgulamak üzere “Dikkat çekilen
husus olarak işletmenin sürekliliğine ilişkin önemli belirsizlik” paragrafının eklenmesi.
 Finansal tablolarda, örneğin yetersiz dipnot açıklaması veya süreklilik konusundaki
olası belirsizlikler ile ilgili görüşlerin virüsün etkilerinin devam edeceği öngörülen
sürelere bağlı olarak gerçeğe uygun olarak verilmesi.
 Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemediğinde denetime yönelik kapsam
sınırlaması nedeniyle şartlı (sınırlı olumlu) görüş verilmesi ya da görüş bildirmekten
kaçınılması. Örneğin, stok sayımlarına katılım sağlanamadığı ve mutabakat alınamadığı
(alternatif prosedürlerle de doğrulanamadığı durumlarda)
Salgının etkilerinin finansal tablo dipnotlarında yeterli düzeyde açıklanmaması, finansal
tablodaki önemli kalemlerle ilgili salgının olumsuz etkileri nedeniyle yeterli ve uygun
denetim kanıtı elde edilememesi, salgının işletmenin sürekliliği üzerindeki olumsuz
etkilerinin tam olarak belirlenememesi veya açıklanamaması gibi nedenlerle, denetçi
görüşleri şartlı olabileceği gibi daha kötü senaryolarda olumsuz veya görüş bildirmekten
kaçınmaya kadar gidebileceği görülmektedir. Bu nedenle, gerek şirket yöneticileri gerekse
meslek mensupları tarafından salgının, şirketler üzerindeki muhtemel etkilerinin çok iyi
anlaşılması ve bu durumun etraflıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Belirli durumlarda,
denetim çalışmalarını yeterli ve uygun kanıt elde edinceye kadar sonuçlandırmamaları,
açıklanacak ekonomik ve destek paketlerinin tam olarak netleşmesi ve hayatın normale
dönüş göstermesiyle birlikte mevcut koşulların daha belirgin ve net duruma gelinceye
kadar beklenilmesi hali değerlendirilmelidir.
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Aksi takdirde salgının yoğun etkisini daha çok hissedecek ulaşım, turizm, konaklama,
eğlence-gösteri, online satışı bulunmayan mağazaları bulunan şirket örneklerindeki gibi
belirli sektörlerdeki şirketlere verilecek olumsuz bir görüşün veya görüş bildirmekten
kaçınmanın hem 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun sonuçları hem de dış kullanıcıların kararları üzerinde yaratılacak
olumsuz sonuçları, şirketlerin salgından daha da fazla olumsuz etkilenmeleri belki de
faaliyetlerini askıya almalarına neden olabilecektir.
Örnek vermek gerekirse; satışların neredeyse durma noktasına geldiği şu günlerde, kredi
taahhüdünü yerine getiremediği için sözleşme ihlali kapsamında değerlendirilecek bir
şirketin, finansal tablolarına ve denetçi görüşüne yansıyabilecek olumsuz etkiler, yakın
gelecekte alınacak bir yeniden yapılandırma kararı ile süreklilik üzerindeki belirsizliği
kaldırması muhtemel hale gelebilecektir.
Denetim çalışmalarına daha önceden başlanılmış, belirli bir aşamaya kadar getirilmiş
olanlar dışında, ilk kez denetlenecek veya henüz denetim çalışmalarına yeni başlanılmış
olan denetimler için meslek mensuplarının denetçi görüşlerini en doğru ve güvenilir bir
biçimde oluşturabilmeleri açısından ek denetim tekniklerini uygulayabilmeleri için salgın
nedeniyle olası sağlık problemlerinin de ortaya çıkabileceği durumlar da gözetilerek daha
fazla çalışmalara ihtiyaç duyulabileceği ve nihai görüşlerini oluşturabilmelerine yönelik bu
süreçte ek süreye ihtiyaç duyulmasının kaçınılmaz olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.
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3. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Bu çalışmamızda, Korona virüs salgınının ekonomik, sosyal ve sağlık etkileri çerçevesinde,
finansal tablolar ve denetim çalışmalarında ne gibi etkileri olacağını özetlemeye çalıştık. Salgının
tüm sektörlerdeki şirketler üzerindeki yaratacağı olası etkiler düşünüldüğünde, salgının finansal
tablolar üzerindeki önemli etkileri ve işletmenin sürekliliği ile ilgili değerlendirmelere ilişkin
açıklamalara mutlaka dipnotlarda yer verilmesi gerekliliğine çalışmamız dâhilinde açıklanmıştır.
Çalışmamız kapsamında denetim çalışmalarında da risk değerlendirmeye ve bu süreçte
kanıt toplama tekniklerine etkisi ile şirketlerin süreklilik ve raporlama döneminden sonraki
olaylar kapsamında nelerin yapılabileceği açıklanmış ve örneklendirilmiştir. Çalışmamızda,
denetim görüşünün makul ölçüde bildirebilmesi için yeterli ve uygun denetim kanıtlarının
toplanması gerekliliğinin salgın dönemi içinde devam ediyor olmasının etkileri üzerine
denetçi için ne gibi zorluklarla karşılaşılabileceği konularına yer verilmiştir.
En çok etkilenmesi beklenen sektörlerin denetçi görüşlerinde belki bu hususa dikkat çekilmesi,
kanıt toplamada yaşanan güçlükler nedeniyle yeterli ve uygun kanıta ulaşılamadığında
sınırlı görüş veya görüş bildirmekten kaçınma, dipnotlarda bu hususa ilişkin yeterli açıklama
yapılmaması veya sürekliliği tamamen riske sokması durumunda da görüş bildirmek kaçınma
veyahut olumsuz görüşe kadar gidebileceği açıklanmaya çalışılmıştır.
İnsanlığın genelini risk altına alan virüs salgını nedeniyle tüm dünyada hayat durma
noktasına gelmiştir. Ülkemizde de kamu kurumları tarafından bazı önleyici tedbirler ve
destek paketleri açıklanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu raporların yayımlanma tarihlerini
30 gün ertelemiş ve Kamu Gözetimi Kurumu da meslek mensupları tarafından yapılacak
tüm bildirimlerin 31 Mayıs 2020’ye kadar yapılabileceğini duyurmuştur. TCMB, Sistemik
Veri Takip Sistemi 2019 yılına ait yıllık raporların bildirim süresini 30.04.2020 tarihine,
denetim süresini de 30.06.2020 tarihine uzatmıştır. Bunlar yaşanan bu salgın sürecinde
alınan tedbirler açısından önemli gelişmeler ve uygulamalar olarak değerlendirilmektedir.
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Diğer taraftan, dünya genelindeki tüm denetleyici ve düzenleyici otoriteler gerek denetim
çalışmalarının ertelendiğini gerekse bu sürecin denetim çalışmaları üzerine muhtemel
etkileri konularında da yönlendirmeler yapmaktadır. Bu süreçte başta KGK ve SPK olmak
üzere, bağımsız denetimle ilgili tüm kurumların, sokağa çıkmanın çok güç olduğu şu
günlerde uzaktan çalışma sistematiğinde denetim çalışmalarının nasıl gerçekleştirileceği
ve hangi alternatif kanıt toplama tekniklerinin kabul göreceği yönünde bilgilendirme ve
yönlendirme yapması önem arz etmektedir.
Ayrıca, normal koşulların geçerli olmadığı şu süreçte denetim çalışmalarının
tamamlanmasına yönelik olarak özellikle süre sınırlaması bulunan denetim işleri açısından
kurumların (KGK, SPK, TCMB vb.) verdiği uzatmaların meslek mensuplarımızın sağlıklarını
ve denetim sonuçlarını riske atmamaları adına yerinde atılan adımlardır.
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Bu vesile ile Bağımsız Denetim Komitesi olarak, tüm meslektaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı
günler diliyor, tüm dünyayı etkisi altına alan COV - 19 salgınının en kısa süre içerisinde
sona ermesini ve çalışmalarımızın normal koşullarda ve sağlıklı günlerde gerçekleştirmeyi
yürekten temenni ediyoruz.
İSMMMO Bağımsız Denetim Komitesi
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