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TÜRMOB'UN KAL‹TE GÜVENCE S‹STEM‹NE YAKLAfiIMI
Girifl
Baflta Amerika Birleflik Devletleri ve AB ülkeleri olmak üzere, yaflanan flirket
skandallar›n›n etkileri, flirketlerin finansman ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, ekonomik entegrasyonun sa¤lanmas›, yolsuzluk ve kara para ile mücadele, yoksullukla mücadele vb. gibi dünyan›n hemen her ülkesinin gündeminde olan ekonomik
problemler, ekonomik istikrar›n sa¤lanmas› konusunda muhasebe mesle¤ine her
zamankinden daha büyük sorumluluklar yüklemektedir.
Küreselleflme ve buna ba¤l› olarak ekonomik entegrasyonun öteden beri ifl hayat›n›n pek çok alan›n›n uluslararas› ölçülerde yap›lmas›na neden olmas›, zaman
içerisinde muhasebe mesle¤inin de uluslararas› ölçülerde yap›lmas› gere¤ini ortaya ç›karm›flt›r.
Bu nedenledir ki dünyan›n hemen bütün ülkeleriyle efl zamanl› olarak muhasebe mesle¤ini yak›ndan ilgilendiren geliflmeler bizim ülkemizde de gündeme gelmektedir. Bu sorunlar›n çözümünde muhasebe meslek mensuplar›n›n artan sorumluluklar› yan› s›ra kamu güveninin sa¤lanmas›nda, muhasebe mesle¤inin denetim fonksiyonun da güvenli¤i önem kazanm›flt›r.
Muhasebe mesle¤inin uluslararas› hale gelmesi ve muhasebe mesle¤inden beklentilerin gündeme gelmesiyle, muhasebe mesle¤ine kamuoyunun güven duymas›n› sa¤layacak ortam›n oluflturulmas›nda en büyük sorumluluk TÜRMOB'un da bir üyesi oldu¤u Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)
taraf›ndan yüklenilmektedir.
Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu, kendisine üye olan meslek örgütlerinin de katk›s›yla, kamu güveninin sa¤lanmas› için üye örgütlerin yükümlülüklerini 7 bafll›k alt›nda düzenlenmifltir1:
1. Kalite Güvencesi
2. Muhasebe Meslek Mensuplar› için Uluslararas› E¤itim Standartlar›
3. Uluslararas› Denetim ve Güvence Standartlar› Kurulu (IAASB) Taraf›ndan
Yay›nlanan Uluslararas› Denetim Standartlar›
4. Muhasebe Meslek Mensuplar› için IFAC Etik Kurallar›
5. Uluslararas› Kamu Sektörü Muhasebe Standartlar›
6. Soruflturma ve Disiplin
7. Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
fleklinde s›ralanmaktad›r.
2 IFAC taraf›ndan yay›mlanm›fl “Üyelik Yükümlülükleri Beyannameleri (SMO 1-7)”.
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IFAC'›n, kamu güveni için, muhasebe örgütlerinden yukar›da say›lan beklentileri, bütün dünya muhasebecileri için ortak beklentiler olarak belirlenmifltir ve
IFAC üyesi temsilcisi olan ülkeler en k›sa zamanda söz konusu beklentileri yerine getirmek üzere giriflimlerini bafllatm›fllard›r.
TÜRMOB'un da dünyadaki di¤er meslek örgütleri gibi, Türkiye ad›na taahhütte bulundu¤u IFAC gereklilikleri birbirleriyle son derece iliflkilidir ve biri olmadan di¤erinin uygulanmas› oldukça zordur.
IFAC beklentileri incelendi¤inde de görülecektir ki bu beklentilerin bir k›sm›
meslek örgütünün yürütece¤i ifllevlerle, bir k›sm› uygulanacak muhasebe standartlar›na bir k›sm› da meslek mensuplar›n›n uymalar› gereken kurallara iliflkindir ve bunlar›n hepsi sa¤l›kl› bir muhasebe çevresinin tamamlay›c›s› olarak tan›mlanmaktad›rlar.
Bu çal›flmada ulusal düzeyde gereklilikleri olan Kalite Güvencesi üzerine odaklan›lm›flt›r. Bu amaçla, bir yandan IFAC dokümanlar› esas al›n›rken di¤er yandan ekonomik çevresine dahil oldu¤umuz AB ülkelerindeki durumdan da bahsedilerek, meslek mensuplar›m›z›n bak›fl aç›s› gelifltirilmeye çal›fl›lacakt›r. Çal›flman›n son bölümünde Türkiye'de gözetim ve kalite güvencesi çal›flmalar›na
yer verilmektedir.

1. DENET‹M KAL‹TES‹NE ‹L‹fiK‹N ÖN GEREKL‹L‹KLER
Denetim kalitesi temelinde, bir flirketin finansal tablolar› üzerinde uygun bir
mesleki görüfl oluflturma ile ilgilidir. Bu görüfl, gerekli kan›t ve objektif kararlar
ile desteklenir. Denetim kalitesi normalde flunlar› içerir:
* Yönetim taraf›ndan belirlenmifl etik standartlar ve denetim firmas› stratejisi de
dahil olmak üzere liderlik,
* Yeterlilik, kaliteli, nesnel ve dürüst kimseler,
* Çal›flma uygulamalar› ve kalite kontrol prosedürleri
* Denetim firmalar›nca yap›lan dahili izleme, liderlik, insan, müflteri iliflkileri ve
çal›flma uygulamalar›; ve
* Denetim kalitesini gelifltirmeleri için denetim firmalar›n› teflvik eden onlara
yard›m eden ve bu amaçla kalite güvencesini sa¤layan kamu gözetimi alt›nda d›flar›dan izleme.
‹yi bir denetim kalitesi için ön koflul, denetimi yapan denetçinin kalitesini sa¤lamakt›r. Bu; e¤itim, sürekli geliflme, onay, prosedürler, vb. gibi süreçleri içerir.
Denetim iflini yapacak kiflinin yeterli olabilmesi için uygun e¤itim ve ö¤retim almas› gerekmektedir. Bu nedenle, bir denetçinin kaliteli bir denetim yapmas› için
gerekli özelliklere ve e¤itime sahip olmas›n› sa¤lamad›kça, 'denetim kalitesini
garanti etmek' güçtür. Bununla ilgili olarak AB'deki pek çok mesleki e¤itim kurumu IFAC'›n Uluslararas› Muhasebe E¤itimi Standartlar› Kurulu'nun (IAESB)
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Uluslararas› Muhasebe E¤itim Standartlar›'n› dikkate alan programlar uygulanmaya bafllanm›flt›r.
Denetim kalitesine iliflkin ön gereklilikler bafll›¤› alt›nda s›ralanan maddelere
bak›ld›¤›nda ülke çap›nda kaliteli bir denetim çevresi sa¤layabilmek için hem
denetim ifllevinin kaliteli yap›lmas› hem de yap›lan bu denetimin ülke çap›nda
oluflturulan kalite güvence sistemi taraf›ndan denetlenmesi gerekti¤i öngörülmektedir.

2. KAL‹TE GÜVENCE S‹STEM‹
Çal›flman›n bu bölümünde ulusal boyutta bir kalite güvence sistemiyle ilgili olarak AB ve IFAC'taki geliflmelere yer verilmektedir. Özellikle Avrupa Muhasebeciler Federasyonu'nun (FEE) 2007 y›l› bafl›nda yay›nlad›¤› rapor (Rapor);
AB'deki yaklafl›m› iyi bir flekilde ortaya koymaktad›r2.
2.1. Kalite Güvencesi Kavram›
Kalite güvencesi, ulusal düzeyde iflin kalitesini sa¤lamak ve denetim firmas› ya
da yasal denetçi taraf›ndan yap›lan ifli gözden geçirmek için kurulan bir d›fl sistemdir.

2.2. Kalite Güvencesine ‹liflkin IFAC ve AB'deki Geliflmeler
Kalite güvencesine iliflkin IFAC ve AB üyesi ülkelerde yaflanan geliflmeler afla¤›daki gibi s›ralanabilir:
Kas›m 2000'de Avrupa Komisyonu, "Avrupa Birli¤i'nde Yasal Denetim için Kalite Güvence Konusunda Tavsiye: Asgari Gereklilikler" yay›nlanm›flt›r.
Kas›m 2003'te, Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE), Avrupa Komisyonu'nun iste¤i üzerine, Denetim Kalite Güvencesi üzerine bir yuvarlak masa toplant›s› organize etmifltir. Bu flekilde Avrupa Birli¤i (AB) üye ülkelerinde kalite
güvencesinden sorumlu taraflar›n karfl›laflt›klar› temel uygulama sorunlar›n› tart›flmalar›, fikir al›fl verifli yapmalar› ve deneyimlerini paylaflmalar› için bir platform sa¤lanm›flt›r.
2004'te, Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu'nun (IFAC) Uluslararas› Denetim ve Güvence Standartlar› Kurulu (IAASB), "Denetim ‹fli Yürüten, Tarihsel
Finansal Bilgi ‹nceleyen ve Di¤er Güvence ‹le ‹lgili Hizmetler Sözleflmeleri Yapan Firmalar ‹çin Kalite Kontrolü" ad›nda Uluslararas› Kalite Kontrol Standard›n› (ISQC1) yay›nlad›. Bu standart, denetim firmas›n›n ve personelinin mesleki standartlar ile kanuni ve yasal gerekliliklere uydu¤unun ve söz konusu denetçi raporunun içinde bulunulan flartlara uygun biçimde yay›nland›¤›n›n, makul
bir güvencesini sa¤lamak üzere, denetim firmalar›n›n bir kalite kontrol sistemi
kurmalar›n› gerektirmektedir.
2 Quality Assurance Arrangements Across Europe, FEE, Aral›k 2006. http://www.fee.be/
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Haziran 2006'da, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin, 17 May›s 2006 tarihli
"Y›ll›k Hesaplar ve Konsolide Hesaplar›n Yasal Denetimi" hakk›ndaki 8 nolu
Direktifi, Avrupa Birli¤i'nin Resmi Gazetesi'nde yay›nlanm›flt›r.. Bu Direktif,
denetçilerin kabulü, e¤itimi ve kayd›, meslek etik kurallar› ve mesleki ba¤›ms›zl›k, denetim standartlar› ve raporlama, kamu ç›kar›na haiz iflletmeler (PIE'ler)
için koflullar ve bu konularla ilgili olan uluslararas› görüflleri ele almaktad›r. Direktif, bütün yasal denetçilerin ve denetim firmalar›n›n, incelemeye tabi tutulan
yasal denetçiler ve denetim firmalar›ndan ba¤›ms›z ve kamu gözetimine tabi
olan bir yap›da tasarlanm›fl bir kalite güvence sistemine tabi olmas› gerekti¤ini
ifade etmektedir. Avrupa Birli¤i Üye Ülkeleri'nin, Yasal Denetim Direktiflerinin ön koflullar›n› uygulamak için 2008'in yar›s›na kadar zamanlar› kalm›flt›r.

2.3. Kamu Gözetimi
Uluslararas› Sermaye Piyasalar› Organizasyonu (IOSCO)3 bünyesindeki teknik
komite, muhasebecilik mesle¤inin etkili kontrolü ve yap›lan ba¤›ms›z denetimlerin, finansal raporlama sürecinin güvenilir ve bütün olmas› hususunda kritik
önem tafl›d›¤›n› ifade ederek 2002 y›l›nda halka aç›k flirketlerin finansal denetimlerini yapan denetim firmalar› ve denetçilerin gözetimi (kamu gözetimi) ile
ilgili afla¤›daki alt› genel prensibi gelifltirmifltir:
1. Denetçilerin; denetim yapmak üzere kendilerine lisans verilmeden önce yeterli niteliklere sahip olmalar›n› ve mesleki yeterliliklerini sürdürmelerini gerektiren bir mekanizma olmal›d›r. Ayr›ca, gerekli vas›f ve yeterlilik muhafaza edilmezse, halka aç›k flirketlerin denetiminden, verilen yetkiyi geri almak için de bir
mekanizma bulunmal›d›r.
2. Denetçilerin, görünüflte ve aslen, denetledikleri kurumlardan ba¤›ms›z olmalar›n› gerektiren bir mekanizma oluflturulmal›d›r. Çünkü, Etkili standartlar› düzenli analizler ve düzenleyici gözetim, genellikle ba¤›ms›zl›¤›n korunmas› yönündeki e¤ilimi art›rmaktad›r.
3. Bu mekanizma, kamu ç›kar› bir kurumun, yarg›lamada ve denetim kalite kontrol çevrelerinde kullan›lan Denetim, ba¤›ms›zl›k ve etik standartlar›n uygulanmas› ve kalitesi üzerine inceleme yapmas›n› sa¤lamal›d›r.
4. Söz konusu mekanizma denetçilerin, denetim mesle¤inden ba¤›ms›z ya da gözetim kurulu olarak çal›flan bir mesleki kurum disiplinine tabi olmas›n› sa¤lamak için, gözetim görevini yerine getirmelidir. Denetçiden sorumlu böyle bir
kurum flunlar› yapmal›d›r:
1. Kamu yarar›na çal›flmal› ve
2. Uygun üyeli¤e sahip olmal›,
3. Yeterli sorumluluk ve güç statüsüne sahip olmal›,
3 http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD134.pdf.
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4. Sorumluluklar›n› yerine getirebilmek için denetim mesle¤inin kontrolü alt›nda olmayan bir finansman kayna¤› olmal›d›r.
5. Denetçiden sorumlu bir gözetim kurumu, saptanan problemleri çözebilen önlemler alabilecek yetkiye sahip olmal›d›r, bu durum, gerekti¤i zaman denetçiler
ya da denetim firmas› üzerinde yapt›r›mlar uygulayabilecek disiplin süreçleri
bafllatmak ya da yürütmek olabilir.
6. Farkl› ülkelerde borsaya aç›lm›fl ya da ifllem gören flirketlerle ilgili olarak,
IOSCO üyeleri, sorunlar› araflt›rmak ve incelemek amac›yla birbirleri için, do¤rudan ya da yarg›lar›na göre denetçi gözetim kurulu ile iflbirli¤i dahilinde, izin
verildi¤i müddetçe her flekilde yard›mda bulunabilirler.
IOSCO'nun yukar›da verilen ilkeleri de göz önüne al›narak, 17 May›s 2006'da
yay›nlanan AB Direktifi'ne (madde 32) göre Kamu Gözetimi Prensipleri ise afla¤›daki gibidir:
1. Üye Ülkeler, afla¤›daki 2 - 7 paragraflar aras›nda belirtilen prensiplere dayal›
olarak, kanuni denetçiler ve denetim firmalar›n kamu gözetimi için etkili bir sistem organize edeceklerdir.
2. Tüm kanuni denetçiler ve denetim firmalar›, kamu gözetimine tabi olacakt›r.
3. Kamu gözetimi sistemi, kanuni denetim ile ilgili alanlarda bilgi sahibi olan
ancak uygulamac› olmayan kifliler taraf›ndan yönetilecektir. Ancak Üye Ülkeler, kamu gözetimi sistemi yönetimine, az say›da uygulay›c›n›n da dahil olmas›na izin verebilir. Kamu gözetimi sistemi yönetimine dahil olan kifliler, ba¤›ms›z
ve fleffaf bir aday gösterme prosedürüne göre seçilmelidir.
4. Kamu gözetimi sistemi, flu konularda nihai sorumlulu¤a sahip olmal›d›r:
(a) Kanuni denetçilerin ve denetim firmalar›n onay ve kay›tlar›
(b) Mesleki etik, denetim firmalar›n›n dahili kalite kontrolü ve denetim standartlar›n›n kabulü,
(c) Sürekli e¤itim, kalite güvencesi ve soruflturma ve disiplin sistemleri
5. Kamu gözetim sistemi, gereken durumlarda, kanuni denetçiler ve denetim firmalar› ile ilgili soruflturma yapma ve gerekli yasal ifllemler bafllatma hakk›na sahiptir.
6. Kamu gözetim sistemi fleffaf olmal›d›r. Bu kural dahilinde, y›ll›k çal›flma
program› ve faaliyet raporlar›n›n yay›mlanmas› vard›r.
7. Kamu gözetim sistemi, yeterli finansal kayna¤a sahip olmal›d›r. Kamu gözetim sisteminin finansman›, güvenli olmal› ve kanuni denetçiler ya da denetim
firmalar›n›n uygun olmayan etkilerinden uzak olmal›d›r.
fiu anda, Norveç de dahil 14 AB ülkesinde uygun bir kamu gözetimi sistemi kurulmufltur. Bu ülkeler içinde farkl› modeller oluflturulmufltur. Ço¤u AB ülkesi,
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kurullar yoluyla sistemi kurmufl ve kurulda meslek mensuplar›na az›nl›k olarak
yer verilmifltir. Zaten Direktife göre de, kamu gözetimi as›l ifli bu olmayanlar taraf›ndan yap›lmak zorundad›r.
Denetim gözetim mekanizmalar›n›n AB içinde koordinasyonu sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r ve bu koordinasyonun gelecekte afla¤›daki gibi bir geliflim göstermesi beklenmektedir:
* Ulusal kamu gözetim düzenlemelerini organizasyonu için ortak prensipler ve
gerekli özellikler gelifltirmek;
* ‹yi uygulamalara uygun eriflimi desteklemek;
* Üye Ülke seviyesinde bir gözetim için düzenlemeler ve prosedürler için ilerlemeleri önermek;
* Bilginin zaman›nda de¤iflimi için resmi bir mekanizma sa¤lamak ve s›n›r ötesi durumlarda gözetim koordinasyonunu sa¤lamak.
Görüldü¤ü gibi kamu gözetim sistemlerinin AB'de her ülkede ayr› ayr› kurulabilece¤i ancak sonunda bunlar›n birbirleriyle de entegre olmas› gereklili¤i vurgulanmaktad›r. Entegrasyonun bir di¤er boyutu ise AB d›fl›ndaki kamu gözetim
sistemleriyle entegrasyondur ve yak›n zamanda beklenen dünyadaki tüm kamu
gözetim sistemlerinin uygun koflullar alt›nda entegre edilmesidir.
Avrupa'da hangi ülkelerde kamu gözetim sistemi bulundu¤u Tablo 1'de verilmektedir. Ayr›ca kamu gözetimi konusunda genel bir ç›kar›m olarak Avrupa ülkelerindeki durum da afla¤›daki gibi özetlenebilir:
1 Haziran 2006 itibariyle, Yasal Denetim Direktifi ile uyumlu oldu¤u söylenen
hâlihaz›rda kamu gözetim yap›lar› bulunan on dört üye ülke ve Norveç için, flu
durumda önemli de¤iflikliklerin olmas› söz konusu de¤ildir. Etkili birer sistemleri olan bu ülkeler aras›nda, bir ya da daha fazla kurumun oluflturuldu¤u farkl›
modeller bulunmaktad›r. Direktife göre, kamu gözetimi sistemi, uygulay›c› olmayan kiflilerce yönetilmelidir. Bu on dört ülke için geçerlidir ancak Üye Ülkeler ilgili sistemlerinde az say›da da olsa uygulay›c› bulundurmaya karar vermifllerdir.
Direktifin de gerektirdi¤i gibi, göz ard› edilemez ancak yeni üye ülkeler için zor
bir kavram olabilir.
Bu ülkelerde, belli bir ölçüye kadar kamu gözetim yap›s›n›n ifllevlerini yerine
getiren, mesle¤in kamu denetim otoritesi de dahil olmak üzere bir dizi yap›, çeflitlilik göstermektedir. Modern bir piyasa ekonomisinin gerektirdi¤i kriterleri
karfl›lamak amac›yla bu ülkeler taraf›ndan gerçeklefltirilen ciddi gayretler dahilinde, uzun y›llard›r, meslek, yüksek kalite standartlar›n› kabul etmifl ve gelifltirmifltir.
Bu ülkelerde ba¤›ms›z bir meslek oluflturulmufltur ve Direktifin gözetim sistem328
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leri ile ilgili gereksinimlerini uygulamada biri derece isteksizlik olmufltur. Bunun k›smen bir di¤er nedeni de, bu ülkelerdeki sermaye piyasalar›n›n görece küçüklü¤ü ve çok say›daki küçük flirketlerdir. Gözetimin amaçlar›ndan birinin yat›r›mc›lar› korumak olmas› da, kamu gözetim yap›s›n› sermaye piyasas›n›n daha
aktif oldu¤u ülkelerde daha önemli hale getirmektedir.
Anket, ayn› zamanda, di¤er ülkelerde Yasal Denetim Direktifinin önemli de¤ifliklikler gerektirece¤ini de belirtmektedir. Bu ba¤lamda, bir kamu gözetim yap›s›n›n oluflturulmas›.
Buna göre, FEE, devam eden tart›flmalar konusunda yard›mc› olmak ve katk›da
bulunmak için, Direktifin uygulanma sürecinde yer alacak afla¤›daki destekleyici ve teflvik edici noktalar üzerinde durmaktad›r:
* FEE, Yasal Denetim Direktifine göre, bir ya da daha fazla kurumdan oluflan
farkl› modellerdeki kamu gözetim yap›s›n› tan›maktad›r.
* FEE, bir kamu gözetim yap›s›n›n; ifl camias›, düzenleyiciler ve hissedarlar
temsilcilerinin temsil edildi¤i gerekti¤i kadar genifl bir paydafl grubunu temsil
etmesi gerekti¤ine ve az say›daki uygulay›c›lar bu yönden aktif bir rol oynayabilece¤ine inanmaktad›r.
* FEE, Direktifte de belirtildi¤i gibi, kamu gözetim yap›s›n›n, yasal denetim alan›nda yeterli ve bilgili kifliler taraf›ndan oluflturulmas› gerekti¤ine inanmaktad›r.
* Son olarak FEE, kamu gözetim yap›s›n›n amac›n›n, daha büyük ve daha küçük denetimlerde, denetim kalitesini desteklemek oldu¤una inanmaktad›r. Pratik bir deyiflle, kamu gözetim yap›s›, gözetim için nihai sorumlulu¤a sahiptir ancak bu, meslek mensuplar›na önemli bir sorumluluk verme anlam›na gelmemektedir.
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Tablo 1: Avrupa Ülkelerinde Kamu Gözetim Sisteminin Varl›¤›
ÜLKE
Avusturya 4
Belçika
Bulg aristan 5
K›br›s 6
Çek Cumhuriyeti7
Danimarka
Estonya
Finlan diya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan 8
‹rlanda
‹talya
Letonya
Litvanya

KAMU GÖZET‹M‹ KURUMU KURULMUfi MU?
Evet
Evet
Hay›r
Hay›r
Hay›r
Evet
Hay›r
Evet
Evet
Evet
Evet
Hay›r
Evet
Evet
Hay›r
Hay›r

Lüksemburg
Malta
Hollanda9
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovak Cumhuriyeti 10
Slovenya 11
‹s panya

‹s veç
‹s viçre 12
‹ngiltere

Hay›r
Evet
Evet
Evet
Hay›r
Hay›r
Hay›r
Hay›r
Hay›r
Bir gözetim kurumu kurulmufl, a ncak içinde, oylama hakk› olan ve
hükümet taraf›ndan atanan yetkililer d›fl›nda, istiflari yetkileri olup
k arar verme yetkisi olmayan, hükümet denetim organlar›, meslek
kuruluflular ve di¤er hissedarlar›n üyeleri bulunmakta
Evet
Hay›r
Evet

4 2005 senesinden beri bir gözetim kurumu oluflturumufl olsa da, henüz kalite denetimleri yap›lmam›flt›r.
5 Denetleme hizmetlerinin kalitesini izleyen bir gözetim kurumunun oluflturulmas› haz›rl›k aflamas›ndad›r.
6 Yasal Denetleme Direktifi’nin gereklerine yan›t olarak bir kamu gözetimi sistemi kurulacakt›r (Direktif
taraf›ndan izin verilen 2 y›l içinde).
7 Yasal Denetleme Direktifi taraf›ndan gerekli görüldü¤ü üzere gelecek iki y›l içinde bir kamu gözetimi
sistemi kurulacakt›r
8 1 Ocak 2007 tarihinde bir kamu gözetimi sistemi tamamlanacakt›r.
9 “Muhasebecilerin ve Denetçilerin Organizasyonu üzerinde Denetim” yasas›na uygun olarak, 1 Ekim
2006 tarihinden geçerli olacak flekilde bir kamu gözetimi sistemi tamamlanacakt›r.
10 Yasal Denetleme Direktifi’nin yay›nlanmas›ndan sonra, 2006 y›l›nda IFRS ile uyum üzerine gözetim
codu ve denetleme hizmetleri uygulanacakt›r.
11 Kamu gözetiminin yap›s›n› de¤ifltirecek yasal prosedürün, 2008 y›l›n›n ortalar›nda tamamlanmas› beklenmektedir.
12 Kamu gözetimi sistemi 2007 y›l› içinde oluflturulacakt›r.
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Baz› Avrupa ülkelerinde kamu gözetim sisteminin temel özellikleri Tablo 2'de
verilmektedir.
Tablo 2: Seçilmifl Baz› Avrupa Ülkelerinde Kamu Gözetim Sisteminin Temel
Özellikleri
ÜLKE

F‹NA NSMAN
Hala
belirl enmeye
çal›fl›l›yor.

fiEFFAFLIK
Hala
belirl enmeye
çal›fl›l›yor

Meslek, Kalite Güvence tescil ve
disiplin ile paylafl›lan izleme.
Onay

Kamu

Evet, y›ll›k
rapor

‹zleme, Alman kamu
muhasebecileri odas› (WPK),
inceleme/ s›n›rlama, tescil/ onay,
Kalite
Güvence, disiplin ve mesleki
kurallar› n benimsenmesi

Kamu denetç ileri
ve firmalar

Evet, y›ll›k
rapor

ELTE : tavsiyeler, Kal ite
Güvence, SOEL’in denetimi,
mesleki etik kodlar›n›n verilmesi.
SPE : Kalite Güvence ‹nceleme
ifllemi, disiplin, denetim
standartlar›na uyum, ba¤›ms›zl›k
ve e tik kodlar›

ELTE ’ye %1
denetim ücreti
katk›s› ile ve
devlet
bütçesinden fon
sa¤lanmakta

Henüz karar
verilmemifltir

‹zleme de denetim, onay ve
tescil, yapt›r›mlar;
Consob taraf› ndan faaliyetler
üzerinde Kal ite Güvence,
denetim firmalar›n›n ve m üflteri
dosyalar›n›n ba¤›ms›zl›¤› ve
dahili kontrolü

Her ikisi de
kamu

Consob: y›ll›k
rapor.
CCRC: rapor
yok

‹spanya

Oy kullanmayan
meslekileri n az›nl›¤› ve
hükümet taraf› ndan
atanan düzenleyic i
kurumlar

Denetim faaliyetinin, disiplin
ifllemleri dahil, kontrolünün
izlenmesi

‹ngiltere

FRC içinde Ticaret ve
Sanayi Devlet Sekreteri
taraf›ndan atanan
uygulay›c› lar›n az›nl›¤›
yer almaktad›r.

ASB: muhasebe standartlar›
APB: denetim standartlar›
POB: kurumlar›n gözetimi
AIU: denetim tetkikleri
FRPR: flirketlerin ilan edilen
hesaplar›n›n gözden geçirilmesi
AIDB: disiplin

Y›ll›k genel bütçe
ve kalite güvence
denetçiler ve
firmal ar
taraf› ndan fon
sa¤lanmakta.

Bulgaristan

Fransa

Almanya

Yunanistan

‹talya

ÜYEL‹K
Uygulay›c› olanlar›n
oran› (1/3), uygulay›c›
olmayanlar›n oran› (2/3)
Üyelerin atamalar›
(uygulay›c›lar ve
uygulay›c› olmayanlar),
Adalet Bakan› taraf›ndan
yay›nlanan bir karar ile
yap›l›r
Denetçi gözetim
Komisyonu dahil. Sadece
Ekonomi Federal
Bakanl›¤› taraf›ndan
atanan uygulay›c›
olmayanlar
ELT E (Yunan muhasebe
ve denetim gözetim
kurulu), Ekonomi ve
Finans Bakan› taraf›ndan
denetlenen bir kamu
varl›¤›d›r.
SPE (Kalite Güvence
kurulu), ELTE alt›nda
yer alan toplu bir
kurumdur. Her iki
kurumda da 7’fl er
uygulay›c› olmayan
vard›r
‹ki seviyeli: bir tanesi,
tüm denetçile r ve
denetim firmalar› için
genel (CRCC), di¤eri
ayr›ca PIE’lere
vakfedilmifl (Consob).

CCRC içindeu
ygulay›c›la r›n az›nl›¤› yer
al›r.
Consob: hükümet
taraf›ndan atanan
uygulay›c› olmayanlar

FAAL‹YETLER‹N KAPSAMI
Hala belirlenmeye çal›fl›l›yor
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2.4. Kamu Ç›kar›na Haiz ‹flletmeler
Denetimin kalite güvencesi anlam›nda yap›lan düzenlemelerin özellikle "kamu
ç›kar›na haiz iflletmelere" özel bir önem verdi¤i görülmektedir. Bu iflletmeleri
di¤er iflletmelerden ay›ran temel yaklafl›m, bunlar›n ekonomiye önemli etkileri
oldu¤u ve böyle bir iflletmenin ortadan kalkmas› durumunda kamu ç›kar›n›n
önemli düzeyde etkilenece¤i fleklindedir. Örne¤in halka aç›k flirketler kamu ç›kar›na haiz iflletmelerdir13 14.
Kamu ç›kar›na haiz iflletmeler daha yüksek görünebilirli¤e sahip olduklar› ve
ekonomik olarak daha önemli olduklar› için, AB Yasal Denetim Direktifi bunlar›n yasal denetimiyle ilgili daha kat› gereklilikler uygulamaktad›r. Örne¤in,
kalite güvencesiyle ilgili olarak, Direktif, kamu ç›kar›na haiz iflletmelerinin yasal denetimlerini gerçeklefltiren yasal denetçiler veya denetim firmalar› için kalite güvencesi incelemelerini gerektirir. Di¤er iflletmelerin kalite güvence incelemelerinin s›kl›¤› en az her alt› y›lda bir olurken bunlar en az her üç y›lda bir
uygulan›rlar.
Görüldü¤ü gibi AB'de iflletmeler öncelikle kendi içlerinde kamu ç›kar›na haiz
iflletmeler ve di¤erleri fleklinde ayr›mlanmakta ve kalite güvence sisteminin tüm
denetimleri kapsamas› istenmekte ancak kamu ç›kar›na sahip iflletmeler için daha s›k› koflullar aranmaktad›r.
Tablo 3'te baz› Avrupa ülkelerinde yasal denetim pazar›na iliflkin tahmini durum
ortaya koyulmufltur.

13 Buradaki “kamu” ifadesi genel olarak “toplum” anlam›ndad›r.
14 Neredeyse bütün ülkelerde, borsaya kay›tl› iflletmelerin, finansal kurumlar›n, sigorta flirketlerinin ve
belirli kamu ç›kar›na haiz iflletmelerin bir y›ll›k yasal denetim yapt›rmak zorunda oldu¤unu
belirtmek gerekir.
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Tablo 3: Baz› Avrupa Ülkelerinde Yasal Denetim Pazar›na ‹liflkin Tahmini
Durum
ÜLKE

Bulgaristan
Fransa
Almanya
Yunanistan
‹talya
Romanya
‹spanya
‹ngiltere

(1/ 07/ 06 TAR‹H‹NDEK‹ KURDAN VE M‹LYON )15
YASAL DENET‹M
B‹LANÇO
ÇALIfiAN
NET C‹RO
SAYISI
TOPLAMI
SAYISI
(TAHM‹N‹)
0.5
1.0
50
9.000
1.55
3.1
50
200.000
‹statistiksel bilgi
4.015
8.03
50
mevcut de¤ildir.
1.5
3
50
8.000
‹statistiksel bilgi
3.125
6.25
50
mevcut de¤ildir.
‹statistiksel bilgi
3.65
7.3
50
mevcut de¤ildir.
2.374
4.748
50
29.000
4.1
8.2
50
179.000

2.5. Kalite Güvencesine ‹liflkin ‹nceleme Metodolojisi
Kalite güvence inceleme sistemi k›saca "denetimin kalitesini denetleme" fleklinde tan›mlanabilir ve denetimin denetlenmesi için ülke çap›nda uygulanacak sistemin bir dizi temel özelli¤i tafl›mas› beklenmelidir. ‹yi bir örnek olmas› bak›m›ndan AB'de kalite güvence inceleme sistemine iliflkin olarak getirilen temel
kurallar afla¤›daki gibidir:
* ‹nceleme ifllemlerini gerçeklefltiren kifliler, incelenecek olan kiflilerden ba¤›ms›z olmal› ve herhangi bir ç›kar çeliflkilerinden uzak olmal›d›rlar;
* ‹nceleme ifllemlerini gerçeklefltiren kifliler, teknik aç›dan yeterli olmal› ve inceleme iflinde e¤itimli olmal›d›rlar;
* Sistemin finansman› güvenli olmal› ve denetim firmalar›n›n etkisinden uzak
olmal›d›r,
* Sistemin yeterli kaynaklar› olmal›d›r;
* Sistem, kamu gözetimine tabi olmal›d›r.
2.5.1. ‹zleme ve ‹zlenen Emsal ‹nceleme Sistemleri
‹zleme metodolojisi anlam›nda AB genelinde, "izleme" ve, "izlenen emsal inceleme" diye de ifade edilebilen iki yaklafl›ma rastlanmaktad›r.
"‹zleme" sisteminde, kalite güvence denetimleri, denetim organizasyonunca istihdam edilen bir ekip taraf›ndan yürütülmektedir. "‹zlenen emsal inceleme" sistemin de ise, inceleme organizasyonu, denetim firmalar›n›n deneyimli ve yetki15 Tablodaki üç s›n›rdan ikisi, iki y›l arka arkaya afl›lmazsa flirket yasal denetimden muaf say›lacakt›r.
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li uygulay›c›lar› ya da kanuni denetçiler taraf›ndan gerçeklefltirilecek inceleme
çal›flmalar›n› organize ve takip eder.
Buradaki denetim organizasyonu Kamu Gözetim Sistemine ba¤l› olarak denetimin kalitesini kimin denetleyece¤i ile ilgilidir. ‹nceleme organizasyonunun türüne göre, her iki yöntemde de ileri seviye varyasyonlar sa¤lanmaktad›r. Bu bir
mesleki kurum, devlet kurumu veya di¤er herhangi bir kurum olabilir. Kanuni
Denetim Direktifine göre, Mesleki bir kurum, kamusal bir bünye taraf›ndan gözetime tabi olur. "‹zleme" sisteminde, inceleme organizasyonu, incelenen denetim firmalar›ndan ba¤›ms›zd›r. "‹zlenen emsal inceleme" sisteminde, inceleme
organizasyonu, incelenen denetim firmalar›ndan ba¤›ms›zd›r ve inceleme ifllemlerini gerçeklefltirecek olan kifliler, inceledikleri denetim firmalar›ndan ba¤›ms›zd›rlar ve onlarla çeliflki içinde bulunmazlar. Tablo 4'te baz› Avrupa ülkelerinde inceleme metodolojisine iliflkin bilgi verilmifltir.
‹zleme ve izlenen emsal inceleme yöntemi için hiçbir aç›k tercih yoktur ve asl›nda her ikisinin de baflar›lar› vard›r. Yöntem ne olursa olsun en önemli flart sistemin, kalite güvence sisteminde, yüksek kalitede denetimler ve kamu güvenini
sa¤lamak için olabildi¤i kadar güçlü olmas›n›n sa¤lamas›d›r.
En önemli konular inceleme yapanlar›n yeterlilik ve ba¤›ms›zl›¤› ile ilgilidir.
‹zleme yaklafl›m›n› kullanan yöntemler için, kalite incelemesini yapan araflt›rmac›n›n/personelin uzmanl›¤› ve bunlar›n mesleki geliflmelerden haberdarl›¤›
çok önemlidir, çünkü tam zamanl› araflt›rmac›lar için kendi mesleki geliflim bilgilerini gelifltirmek ve günlük ifllerden ve denetim teknikleri kavray›fllar›, özellikle de belli flirketlere özel olan konular ba¤lam›nda bilgilerini gelifltirmeleri
zor olabilir.
‹zlenen emsal inceleme yaklafl›m›n› kullanan yöntemler için, inceleme yapan›n
ba¤›ms›z olmas›na özel ilgi gösterilmelidir. Bir izlenen emsal inceleme sistemi
alt›nda, uygun bir seçim yapmak ve görevlendirme prosedürlerine sahip olmak
sadece emsalin ba¤›ms›z bir biçimde hareket etti¤inin güvencesini vermez, ayn›
zamanda kamu gözünde de ba¤›ms›z olarak alg›lanmas›n› sa¤lar. Bu aç›dan, inceleme alt›ndaki denetim firmas› taraf›ndan emsal inceleme yapacak kiflinin seçiminde, en az›ndan belli bir noktaya kadar s›n›rlar koymak gerekli olabilir.
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Tablo 4: Baz› Avrupa Ülkelerinde Kalite Güvencesine ‹liflkin ‹nceleme
Metodolojisi (‹zlenen Emsal ‹nceleme16 veya ‹zleme17)
ÜLKE

‹ZLEME

Bulgaristan

‹ZLENEN
EMSAL
‹NCELEME
Evet

Fransa

Evet

Almanya
Yunanistan
‹talya
Romanya
‹spanya

Evet
Evet
Evet
Evet

Evet
‹ngiltere

Evet

Evet

Mesleki enstitünün denetimi alt›nda emsal
taramalar
“Haut Conseil” ‹nceleme ifllevinden sorumludur.
Hizmet sunan tam zamanl› müfettifller istihdam
eden CNCC’ye (Enstitü) bu sorumlulu¤u delege
eder. Bu sebeple, bu bir izleme sistemidir. CNCC,
kay›tl› flirketlerin yasal denetçilerinin
denetiminden sorumlu olan Menkul K›ymetler
Düzenleyicisi olan AMF ile baflka bir anlaflma
yapm›flt›r. Sonuçlar, “Haut Conseil”e iletilir.
WPK taraf›ndan izlenen ve Kamu Gözetimi
Kurumu’nun denetimi alt›nda olan efl ‹nceleme
Uzmanlar›
Sadece Consob taraf›ndan tescil edilen (21)
denetim firmas› ve PIE’lerin yapt›klar› denetimler,
Consob taraf›ndan ‹nceleme/ izleme ifllemine tabi
olurlar.
Mesleki enstitünün tam zamanl› üyeleri taraf›ndan
yap›lan izleme ifllemi.
Kalite Güvence, Ekonomi Bakanl›¤› taraf›ndan
oluflturulan ve devlet memurlar› taraf›ndan destek
verilen bir hükümet kurumu olan ICAC’›n
sorumlulu¤u alt›ndad›r. ‹zleme ziyaretleri ICJCE
(Enstitü) taraf›ndan yürütülür ve raporlar ICAC’ye
iletilir.
PIE denetimleri için AIU’nun tam zamanl›
personeli ve di¤er denetimler için mesleki
enstitülerin tam zamanl› personeli taraf›ndan
yap›lan izleme ifllemi.

2.5.2. ‹ncelemeye ‹liflkin Sorumluluklar
AB Direktifi, madde 29.1 (a) bir taraftan kalite güvence sisteminin yasal denetçiler ya da denetim firmas›ndan ba¤›ms›z olmas›n› gerektirirken, bir taraftan da
inceleme ya da izlemeden sorumlu organizasyonu bundan sorumlu tutmamakta
ve karar› AB üye ülkelerine b›rakmaktad›r. Sonuç olarak, bu, mesleki kurum ya
da devletin atad›¤› di¤er yetkili organizasyonlar›n, ba¤›ms›z bir kamu gözetim
kuruluflu denetimi alt›nda Kalite Güvence sistemi faaliyeti gerçeklefltirmesini
sa¤lamaktad›r.
16 Yar› zamanl› flekilde, deneyimli ve yetkili pratisyenler taraf›ndan yap›lan, gözden geçirme
organizasyonunun tam zamanl› personeli taraf›ndan veya bir kamu gözetim flirketinin denetimi
alt›ndaki enstitüler taraf›ndan organize edilip denetimi yap›lan gözden geçirme ifllemi.
17 Gözden geçirme organizasyonunun tam zamanl› personeli taraf›ndan yap›lan gözden geçirme
ifllemi
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Ülkelerin ço¤unda, izleme ya da inceleme ifllevleri, bir gözetim kuruluflunun denetimi alt›ndaki meslek kurulufllar›n›n sorumlulu¤undad›r. Bu, pek çok kurumun zaten bir çeflit kalite güvence program›na sahip olmas›n›n bir sonucudur.
Bu gibi durumlarda, yetki; bir denetim yap›s› flart›n› kuran kanun ile üyelerin kat›l›m›n› ve prosedürlerin kurulmas›n› zorunlu tutan meslek kurulufllar›n›n düzenlemelerini ile birlikte, kanun ve düzenlemelerin bir kombinasyonundan gelmektedir.
‹nceleme sorumlulu¤una iliflkin baz› Avrupa ülkelerindeki durum Tablo 5'te
özetlenmifltir.
Tablo 5: Baz› Avrupa Ülkelerinde ‹nceleme veya ‹zleme Fonksiyonundan
Sorumlu Kurum /Kurumlar ve Yetki/Sorumlulu¤un Kayna¤›
ÜLKE
Bulgaristan
Fransa

Almanya
Yunanistan
‹talya
Romanya
‹spanya

‹ngiltere

SORUMLU KURUM
Mesleki enstitü
Hükümet. “Haut Conseil” yasal denetçileri
denetim alt›nda tutmaktan sorumludur fakat
izleme iflleminin yürütülmesini CNCC’ye
(Enstitü) delege etmifltir.
WPK.
Hükümet – Kalite Güvence Kurulu (SPE)
Sadece tescil ettirenler için Consob
Mesleki enstitü
Hükümet. Enstitü, ICAC (hükümetin denetim
kurumu) için izleme fonksiyonunu yürütür,
faaliyetler ve yapt›r›mlar ile ilgili tüm raporlar
ICAC’ye iletilir.
Önemli kamu ç›kar› için çal›flan iflletmeler, tüm
di¤er enstitüler için AIU

YETK‹18
Yasa ve Yönetmelik.
Yasa

Yasa
Yasa
Yasa ve Yönetmelik.
Yönetmelik
Yasa

Yasa ve Yönetmelik.

2.6. Kalite Güvence ‹ncelemesi
AB Direktifi'ndeki yaklafl›m, gerçek kifli olan tüm kanuni denetçilerin ve tüzel
kifli olan denetim firmalar›n›n, kalite güvence sistemine tabi olmas›n› gerektirmektedir.

2.6.1. Kalite Güvence ‹ncelemesinin Seçimi
Avrupa Komisyonu Tavsiyesi, inceleme kapsam› ve inceleme yapacak kiflilerin
seçimi ile ilgili 3. bölümde, bir dizi tavsiyede bulunmaktad›r. Buna göre bir kalite incelemesinin öznesi, yasal denetçidir, bu bir denetim firmas› ya da bireysel
bir denetçi olabilir.
Baz› Üye ülkeler, ortak denetimler gerektirmektedir. Bu durumda, kalite incelemesinin öznesinin seçimi için bafllama noktas›, yasal denetçi yerine, tek tek ya18 Kurallara at›fta bulunan düzenlemeler ve mesleki enstitü düzenlemeleri
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sal denetim ifli olmal›d›r ancak kalite incelemesinin öznesi, yasal denetçi olarak
kal›r.
Ayr›ca, IFAC, IFAC SMO 1'in 5. paragraf›nda belirtildi¤i ve sayfa 36'da al›nt›
yap›ld›¤› gibi, üye kurulufllar, en az›ndan borsaya kay›tl› iflletmelerin finansal
tablolar›n›n denetimlerini gerçeklefltiren için, denetimler gerçeklefltiren üyeleri
için, zorunlu bir kalite güvence program› sa¤lamal›d›r.
IFAC SMO 1'in 15. paragraf›nda da kalite güvence inceleme program›n›n tasar›m› üzerinde durulmufl ve flu flartlar koflulmufltur:
"Kalite güvence inceleme program›n›n öznesi, üye kurulufl taraf›ndan belirlenen
bir firma ya da bir ortak olabilir.
(a) Öznenin bir firma olmas› halinde, program›n, afla¤›da belirtilen makul güvenceleri sa¤layacak flekilde tasarlanmas› gerekmektedir:
(i) Firma, borsaya kay›tl› flirketlerin (ve üye kuruluflun kapsama dahil etti¤i di¤er iflletmelerin veya sözleflmelerin) finansal tablolar›n›n denetimleri ile ilgili
uygulamalar› için yeterli bir kalite kontrol sistemine sahip olmal›d›r.
(ii) Firma bu sistemin gereklerine uygun davranmal›d›r; ve
(iii) Firma ve sözleflme tak›m› incelenmek üzere seçilen finansal tablolar›n denetimini yaparken mesleki standartlara ve düzenleyici ve yasal gerekliliklere uymal›d›r.
(b) Öznenin bir ortak olmas› halinde, program›n afla¤›da belirtilen makul güvenceleri sa¤layacak flekilde tasarlanmas› gerekir:
(i) Ortak, borsaya kay›tl› flirketlerin (ve üye kuruluflun kapsama dahil etti¤i di¤er iflletmelerin veya sözleflmelerin) finansal tablolar›n›n denetimi ile ilgili olarak orta¤›n firmas›n›n yerine getirdi¤i uygulamalar için yeterli bir kalite kontrol
sistemine ba¤l› olmal›d›r;
(ii) Ortak bu sistemin gereklerine uygun davranmal›d›r; ve
(iii) Ortak, incelenmek üzere seçilen finansal tablolar›n denetimini yaparken
mesleki standartlara ve düzenleyici ve yasal gerekliliklere uygun davranmal›d›r."
Yasal Denetim Direktifi, Avrupa Komisyonu Tavsiyesi ve IFAC SMO 1, yasal
denetçilerin ve denetim firmalar›n›n bir döngü s›ras›nda bütünüyle incelenmesini gerektirirler. Sadece Avrupa Komisyonu Tavsiyesi, döngü dahilindeki seçimin risk bazl›, rasgele veya iki yöntemin kombinasyonu olabilece¤ini belirtir.
Di¤erleri döngü içinde seçim yaparken herhangi bir yöntem belirtmezler.
Bir inceleme döngüsünde üç seçim metodu belirlenmifltir. Bunlar›n özellikleri
detayl› flekilde afla¤›da verilmifltir.
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Rastgele yöntem: Bir rastgele yöntemde, denetim firmas› ya da birey inceleme
için seçilirken, döngü içindeki herhangi bir y›ldaki, çekilifl tarz› bir yöntem kullan›l›r. Bu yöntem, döngü s›ras›nda bir inceleme olmas›n› garanti eder ancak bireysel bir denetim firmas›, bir döngüden erken bir aflamada denetlenebilir ve di¤erinde geç bir aflamaya kalabilir. ‹ncelemeler aras›ndaki boflluk, bireylerin bak›fl aç›s›na göre daha k›sa olabilir ancak asla daha uzun olmamal›d›r. Bu yöntem
on bir Avrupa ülkesinde uygulanmaktad›r.
Düzenli yöntem: Düzenli yöntemde, her denetim firmas› ya da kifli inceleme
için döngü içinde belli bir y›lda seçilir. Bu yöntem on üç Avrupa ülkesinde uygulanmaktad›r.
Risk bazl› yöntem: Risk bazl› yöntem ile, her denetim firmas› ya da kifli, ba¤l›
oldu¤u risk kategorisine göre inceleme için seçilir. Bu yöntem üç Avrupa ülkesinde uygulanmaktad›r.
Tablo 6: Baz› Avrupa Ülkelerinde ‹nceleme ‹fllemi Seçimine ‹liflkin Temel
Özellikler
ÜLKE

‹NCELEME ‹fiLEM‹ ‹Ç‹N BAZ
ALINAN NED‹R?

Bulgaristan
Fransa
Almanya
Yunanistan

Denetçiler ve denetim firmalar›.
Denetçiler ve denetim firmalar›.
Denetçiler ve denetim firmalar›.

‹talya
Romanya

Denetim firmalar›. (Consob)

‹spanya

Enstitü: Denetçiler ve denetim
firmalar›
ICAC: Temel bilinmiyor.

‹ngiltere

Denetim sözleflmeleri.

Denetçiler.

Denetim firmalar› (kamu ç›kar›na
haiz iflletmeler için, denetim
sözleflmesi de seçim için bir bazd›r)

SEÇ‹M METODU
(RASGELE, R‹SK, DÜZENL‹
VEYA D‹⁄ER)
Risk bazl›.
Düzenli olarak.
Düzenli olarak.
Kay›tl› iflletmeler rasgele 10 y›l
üzerinde veya kamu gözetim kurulu
(ELTE Kurulu9 veya di¤erleri
taraf›ndan talep edildikten sonra.
Detayl› bilgi mevcut de¤il.
Risk bazl› (faaliyet hacmine ve
gözlemlenen düzensizliklere ba¤l›
olarak)
Enstitü: Rasgele
ICAC: Seçim yöntemi bilinmiyor.

‹lk ziyaret devirlerinde, firmalar
genellikle rasgele bazda seçilirler.
Ancak, ziyaret seçiminde ve ‹nceleme
ifllemi için denetim sözleflmeleri
seçilirken risk faktörleri de dikkate
al›n›r.

2.6.2. Kalite ‹ncelemesinin S›kl›¤›
Yasal Denetim Direktifi ve Avrupa Komisyonu Tavsiyesi genelde incelemelerin s›kl›¤›n› alt› y›lda bir olmas›n› flart koflmaktad›r, ancak kamu ç›kar›na haiz iflletmelerin denetimlerini yapan yasal denetçiler ve denetim firmalar› için bu sü338
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re k›salt›labilir. Direktif, madde 43'te, kamu ç›kar›na haiz iflletmeler için s›kl›¤›n
3 y›la k›salt›lmas› gerekti¤ini vurgular.
Tablo 7: Baz› Avrupa Ülkelerinde Kalite ‹ncelemesinin S›kl›¤› (Y›l)
D‹⁄ER
‹fiLETMELER‹N
DENET‹M‹

4
1-6

D‹⁄ER
KAMU
ÇIKARINA
HA‹Z
‹fiLETMELER
‹N DENET‹M‹
4
6

3

3

3

Yaklafl›k 2 ve
talep edildikçe

Yaklafl›k 2 ve
talep edildikçe

Yaklafl›k 4 ve talep
edildikçe

Romanya

3

3

3

‹spanya

3

3

6

‹ngiltere

1 (daha büyük
olan firmalar) –
3 (di¤er
firmalar)

3

6

ÜLKE
Bulgaristan
Fransa
Almanya

Yunanistan

BORSAYA
KAYITLI
‹fiLETMELER
‹N DENETM‹

4
6

Yeni yasa, di¤er
iflletmelerin ‹nceleme
devrini alt› y›l olarak
de¤ifltirecektir.
‹statistiksel olarak,
kay›tl› flirketlerin
denetim firmalar› için
1.7 y›l ve kay›tl›
olmayan flirketlerin
demetleme firmalar›
için 4 y›l olabilir.
Düflük riskli firmalar
için devir 10 y›la
uzat›labilir.

2.6.3. Kalite ‹ncelemesinin Kapsam›
Kalite güvencesi, ba¤›ms›z çal›flan yasal denetçiler taraf›ndan yürütülen finansal
tablolar›n yasal denetimleriyle ilgilidir. Kalite incelemesinin kapsam›, bir denetim firmas›n›n dahili kalite kontrol sisteminin yeterli bir biçimde iflledi¤inin gösteren prosedürlerin ve denetim dosyalar›n›n, yeterli miktarda uyumluluk testini
de içererek, dahili kalite kontrol sisteminin bir de¤erlendirmesini içermelidir.
Ayr›ca, kalite güvence inceleme tak›m ifllemleri hakk›ndaki IFAC SMO 1'nin
28. ve 29. paragraflar›na göre:
"Üye kurulufl, kalite güvence inceleme tak›mlar›n›n yay›nlanm›fl k›lavuzlara dayal› prosedürleri izlemelerini gerekli k›lmaktad›r. Bu prosedürler, sözleflme çal›flma ka¤›tlar›n›n gözden geçirilmesini ve uygun görülen personelle yap›lacak
görüflmeleri içermelidir."
"Kalite güvence incelemesi boyunca uygulanacak yöntemler afla¤›da belirtilen
hususlar› içermelidir:
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* Borsaya kay›tl› flirketlerin finansal tablolar›n›n denetimi ile ilgili kalite kontrol
sisteminin bir de¤erlendirmesi.
* Afla¤›daki konular› de¤erlendirmek üzere kalite kontrol politikalar› ve prosedürleri ile denetim çal›flma ka¤›tlar› incelemelerinin yeterli bir flekilde gözden
geçirilmesi:
o Kalite kontrol sisteminin iflleyifli ve ona uyumlu flekilde hareket edilip edilmedi¤i; ile
o Finansal tablolar›n denetimleri aç›s›ndan mesleki standartlar ve düzenleyici ve
yasal gerekliliklere uygun hareket edilip edilmedi¤i."
Özet olarak iyi kalitede bir inceleme, bir denetim firmas›n›n ISQC 1'e dayal› dahili kalite kontrol sisteminin dizayn›n›n, yürütülmesinin ve etkilili¤inin bir de¤erlendirmesini kapsamal›d›r. Bu de¤erlendirmenin sonuçlar› incelemeden geçirilmifl denetim firmas› için elde edilebilir olmal›d›r. Bu belirli sözleflmelerin ve
müflteri iliflkilerinin kabulü ve devam› için olan politikalar ve prosedür gibi alanlar› kapsamal›d›r. Denetim firmas›n›n kendi dahili kontrol sistemi ile kendi düzenli incelemelerinin uyumlulu¤u, kontrol sisteminin gücünün bir parças› olarak
düflünülmeli ve böylece harici incelemeye tabi olmal›d›r. Denetim firmalar›n›n,
genifl bir yelpazedeki çeflitlili¤i nedeniyle, uyumluluk testinin boyutu kat› bir flekilde tayin edilmemelidir, fakat makul rehberler içinde durum baz›nda düflünülmelidir.
2.7. Kalite Güvence Sisteminin Finansman›
‹flin do¤as› gere¤i kalite güvence sisteminin finansman› ç›kar çat›flmas›na yol
açmayacak flekilde sa¤lanmal›d›r.
AB'de de Kanuni Denetim Direktifi, kalite güvence sistemi finansman›n›n güvenli ve kanuni denetçi ya da denetim firmalar›n›n herhangi muhtemel kanunsuz etkilerinden uzak olmas›n› gerektirmektedir.
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Tablo 8: Baz› Avrupa Ülkelerinde Kalite Güvence Sisteminin Finansman›
ÜLKE
Bulgaristan
Fransa
Almanya
Yunanistan
‹talya
Romanya
‹spanya
‹ngiltere

‹NCELEME VEYA ‹ZLEMEYE NASIL FON SA⁄LANMAKTA
Efl inceleme uzman›na ba¤›fllanan paralar üzerinden.
Mesleki enstitünün tüm üyelerine konan vergi ile, kay›tl› iflletmeler için baz›
ilave maliyetler do¤rudan gözden geçirilen denetim firmas› taraf›ndan
karfl›lan›r.
Do¤rudan gözden geçirilme ifllemine tabi tutulan taraf›ndan ve WPK
üzerinden denetçiler üzerine konan vergiler ile.
Do¤rudan gözden geçirilme ifllemine tabi tutulan taraf›ndan ‹nceleme ifllemini
yapan kifliye
Kamu fonlar› ve denetim firmalar› ve kay›tl› fiirketler taraf›ndan Consob’a
ödenen aidatlar üzerinden dolayl› olarak.
Mesleki enstitü’nün tüm üyelerine konulan vergiler ile.
Yay›nlanan ve ICAC taraf›ndan toplanan tüm denetim raporlar›na konulan
vergiler ile.
AIU taraf›ndan izlenen firmalar için, firmay› tescil eden Enstitü üzerinden,
firmaya do¤rudan vergi koyulur. Baflka hallerde, mesleki enstitü üzerinden
denetçiler üzerine konulan vergiler ile.

2.8. Denetim Standartlar›n›n Yürürlü¤e Girmesi
Denetim için kalite kontrol ve kalite güvencesi söz konusu oldu¤unda, sistemin
ayr›lmaz bir di¤er parças› da kuflkusuz denetim standartlar›n›n uygulanmas›d›r.
Tüm Avrupa ülkeleri, ilke temeline dayanan denetim standartlar› uygulamaktad›r ve bu ülkelerin 3/4'ü Uluslararas› Denetim ve Güvence Standartlar› Kurulu
(IAASB) taraf›ndan belirlenen, Uluslararas› Denetim Standartlar› (ISA) ile yak›ndan ilgili denetim standartlar›n› kullanmaktad›r. Ülkelerden baz›lar›, ISA'y›
kendi ulusal standartlar› olarak benimsemifllerdir.
Tablo 9: Baz› Avrupa Ülkelerindeki Denetim Standartlar›n›n ISA'lar
Karfl›s›ndaki Durumu
ÜLKE
Bulgaristan
Fransa
Almanya
Yunanistan
‹talya
Romanya
‹spanya
‹ngiltere

ISAL’lar ‹LE
YAKINDAN
‹LG‹L‹
Evet
Evet
Evet
Hay›r
Evet 19
Evet
Evet
Evet

‹LG‹L‹ DE⁄‹L
ANCAK
PRENS‹PLER‹ BAZ
OLARAK ALIYOR
Hay›r
Hay›r
Hay›r
Evet
Hay›r
Hay›r
Hay›r
Hay›r

‹LG‹L‹ DE⁄‹L,
PROSEDÜRLER‹
BAZ OLARAK
ALIYOR
Hay›r
Hay›r
Hay›r
Hay›r
Hay›r
Hay›r
Hay›r
Hay›r

Ülkemizde de TÜDESK bu konudaki çal›flmalar›n› tamamlamak üzeredir.
19 Daha fazla bilgi için, sayfa 105’teki Ek I.14 – ‹talya bölümüne bak›n
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2.9. ‹nceleme ‹fllemini Yürütenler
Kalite güvence incelemelerini yürüten kiflilerin niteli¤i ile ilgili olarak, bu kiflilerin muhasebe, denetim, etik ve kalite güvence standartlar› alanlar›nda gerekli
yeterlili¤e ve uygun mesleki deneyime sahip olmas› önemlidir.

Yeni Yasal Denetim Direktifine göre:
"Madde 29.1. (d): Kalite güvence incelemelerini yürüten kiflilerin, kalite güvence incelemeleri hakk›nda özel bir e¤itimi ile tamamlanm›fl, yasal denetim ve finansal raporlama konusunda, uygun mesleki e¤itime ve ilgili deneyime sahip olmalar› gerekmektedir;"
Avrupa Komisyonu Tavsiyesi de inceleme yapanlar›n niteli¤ini ele almaktad›r:
"‹nceleme yapanlar›n niteli¤i
Kalite güvence sistemi, bir izleme organizasyonunun emsalleri ya da çal›flanlar› olan kalite incelemelerini yürüten kiflilerin, kalite güvence incelemeleri hakk›nda özel bir e¤itimle tamamlanm›fl uygun mesleki e¤itime ve ilgili deneyime
sahip olduklar›n›n güvencesini sa¤lamal›d›r.
Birçok ülkede, sadece kamu uygulamas›nda aktif olan meslek mensuplar›, emsal inceleme uzman› olarak atanabilirler. ‹lgili deneyim, sektöre özgü deneyim
ile de ilgilidir."
Ayr›ca, IFAC SMO 1'in beceriler ve yeterlilikler hakk›ndaki 36 ve 37. paragraf›na göre:
"Kalite güvence inceleme tak›m› üyeleri kendisinden beklenilen görevleri yerine getirebilmek için gerekli olan yeterliliklere sahip olmal›d›r. Bu yeterlilikler
afla¤›daki hususlar› içerir:
(a) Uygun mesleki e¤itim;
(b) ‹lgili mesleki deneyim; ve
(c) Kalite güvence inceleme iflinin yürütülmesi konusunda özel e¤itim"
"Kalite güvence incelemesi tak›m›n›n üyeleri, üye kuruluflun gerekli gördü¤ü
ruhsat veya yetki belgesine sahip olmal›d›rlar."
Neredeyse bütün Avrupa ülkelerde, kalite güvence incelemeleri nitelikli ya da
sertifikal› denetçiler taraf›ndan yürütülür. ‹nceleme organizasyonu vas›tas›yla
gözetime tabi olan, incelemeyi üstlenen kifliler, ya bir meslek kuruluflu ya da di¤er yetkili mercii taraf›ndan istihdam edilir veya "uygulamada olan denetçilerdir". Ço¤u ülkede, kalite güvence incelemelerini yürütecek inceleme uzmanlar›n›n gerekli mesleki yeterlili¤e sahip olduklar›n›n güvencesini vermek için ilave
koflullar konulmufltur. ‹zlenen emsal inceleme sistemleri olan ülkelerde, genellikle denetim iflinde kayda de¤er ya da üst düzey uzmanl›¤a ve deneyime sahip
nitelikli denetçiler incelemelerden sorumludurlar.
Özet olarak, farkl› Avrupa ülkelerindeki deneyimlere göre, kalite güvence ince342
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lemeleri, gerekli yeterlili¤e ve uygun mesleki deneyime sahip olan kifliler taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Bunlar afla¤›dakileri içerir:
* Uygun mesleki e¤itim;
* Denetim iflinde ve finansal raporlamada minimum mesleki deneyim;
* Kalite güvence incelemelerinde ve bunlar›n raporlanmas›n› yapmada bafllang›ç e¤itimi
Bunun yan› s›ra, kalite güvence incelemelerini yapmada ve bunlar› raporlamada
minimum miktardaki periyodik e¤itim, inceleme uzmanlar›n›n özel bilgilerini
korumak için zorunlu olmal›d›r.
‹zleme sistemini kullanan farkl› Üye Ülkelerdeki deneyimleri göre, en çok önem
verilen konu, kalite güvence incelemeleri yapmak için uzmanlar›n/memurlar›n
gerekli uzmanl›¤a sahip olduklar›n›n teminat›n› verilmesidir. Bu, inceleme uzmanlar›n›n mesleki geliflmeler hakk›ndaki fark›ndal›klar› ile özelliklede belli
tipteki flirketlere ve iflkollar›na özgü sorunlarla ilgili olarak, günlük ifller ve denetim teknikleri konusundaki anlay›fllar›n› kapsamaktad›r.
Tablo 10: ‹nceleme Yapacak Uzmanlara ‹liflkin Özellikler

ÜLKE
Bulgaristan
Fransa
Almanya

Yunanistan
‹talya

Romanya

‹spanya

‹ngiltere

‹NCELEME
UZMANLARI
Kay›tl› denetçiler
(denetim firmalar›
hariç)
Nitelikli denetçiler
Kay›tl› denetçiler
Nitelikli denetçiler
Consob taraf›ndan
istihdam edi len
çal›flanlar
Mesleki
organizasyon
taraf›ndan istihdam
edi len tam zamanl›
çal›flanlar
Esas olarak nitelikli
denetçiler, ICAC
müfettiflleri
kullan›lmaktad›r
‹lgili meslek
kuruluflu veya
Denetim ‹nceleme
Birimi taraf›ndan
istihdam edi len
çal›flanlar

‹LK E⁄‹T‹M

YASAL DENET‹M
VE MAL‹
RAPORLAMA
DENEY‹M‹

SÜREKL‹
E⁄‹T‹M

Evet

Evet

Evet

Evet
Evet
Henüz
belirlenmemifl.

Evet
Evet

Evet
Evet
Henüz
belirlenmemifl

Henüz belirlenmemifl.

Evet

‹nceleme Uzmanlar›
genellikle denetim
konus unda daha
önceden deneyime
sahipler.

Evet

Detay verilmemifl.

Evet

Hay›r

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

343

Evet

II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
2 nd International Symposium on Auditing in Turkey and 8 th National Symposium on Auditing in Turkey

‹stanbul smmmo

2.10. Avrupa Muhasebeciler Federasyonu'nun (FEE), Kalite Güvence
§§Sistemine ‹liflkin Tavsiyeleri
Direktifler yoluyla kalite güvence sistemi oluflturmak anlam›nda tecrübeye sahip AB ülkelerindeki deneyimlerden de yararlanarak FEE, etkili bir kalite güvence sistemi için afla¤›da verilen hususlar› tavsiye etmektedir:
1. Kalite güvence sistemi, denetim fonksiyonunun kamu yarar›na yap›lmas›n›
sa¤lamak meslek örgütünün görevidir.
2. Kalite güvence incelemelerini yürütmek, örne¤in incelemelerin s›kl›¤›n› belirlemede kullan›lacak risk bazl› bir yaklafl›m.
3. Tek tek kanuni denetçilerin ya da denetim firmalar›n›n dahili kalite kontrol
politikalar› ve prosedürlerinin incelendi¤i sistemler.
4. Denetim firmas›n›n dahili kalite kontrol sistemlerinin tasar›m, uygulama ve
etkinli¤inin analizi.
5. Denetim firmas›n›n, uygulamadaki dahili kalite kontrol sistemlerinin uygun
flekilde uyguland›¤›n›n analizini yapmak için, incelenmek üzere do¤ru say›da
denetim dosyas› seçimi.
6. Denetim dosyalar›n›n testi s›ras›nda, kan›t kalitesinin analizi, denetim, etik ve
ba¤›ms›zl›k standartlar› ile uyumluluk ve denetçi yarg›lar›n›n analizi.
7. Tüm denetim türlerine uyumluluk sa¤lamak için ilke bazl› denetim, etik ve
ba¤›ms›zl›k standartlar› gereksinimi ve bunlar›n kalite güvence incelemeleri.
8. Her kanuni denetçi ya da denetim firmas› hakk›nda sa¤lanacak asgari bilgi ile
birlikte y›ll›k bir bildirim sunumu.
9. ‹lgili kanuni denetçi ya da denetim firmas› ofisine yap›lacak inceleme ziyareti.
10. ‹nceleme yapan kiflinin, gerekli temel e¤itim, sürekli e¤itim, e¤itim ve ilgili
mesleki tecrübe yoluyla edinilmifl yeterlili¤e sahip olmas›.
11. ‹nceleme yapan kiflinin, incelenen denetçi ya da denetim firmas›ndan ba¤›ms›z ve tarafs›z olmal› ve ayn› zamanda kalite güvence inceleme seçimleri, inceleme organizasyonu ya da kamu gözetim kurumu ile uyumlu olmas›.
12. ‹nceleme yapan kiflilerin, müflteri bilgileri ile ilgili gizlili¤i korumal› ve inceleme ifllemlerini gerekti¤i gibi belgelendirmesi.
13. Herhangi bir kalite güvence incelemesi için, inceleme yapan kifli, inceleme
organizasyonu denetiminde olmas›.
14. ‹ncelenen kifli ya da firmaya, kalite güvence incelemesi ile ilgili detayl› bulgular›n uygun flekilde ve zaman›nda iletimi.
15. ‹nceleme organizasyonu taraf›ndan, belirlenen önemli eksikliklerin düzeltilmesi, incelenen kifli ya da firma taraf›ndan yap›lan ifllemlerin inceleme organizasyonu taraf›ndan takibi ve ayn› zamanda gerekirse inceleme organizasyonu ta344
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raf›ndan daha fazla düzeltici ifllem yap›lmas› ile ilgili incelenen kifli ya da denetim firmas› için yap›lan tavsiye ve yard›mlar.
16. Kalite güvence incelemesi ile ilgili temel sonuçlar›n, zaman›nda ve tam olarak incelenen kifli ya da firmaya iletilmesi.
17. Kalite güvence programlar›n›n özet sonuçlar›n›n düzenli bazda kamuoyuna
bildirimi.
18. Gerekli görülen yerlerde, denetçiler ve denetim firmalar› üzerinde etkili yapt›r›mlar sa¤layabilmek için, kalite güvence incelemesi s›ras›nda, belirlenen eksiklikler ile ilgili oranl› cezalar.
19. fiikayetin etkili flekilde araflt›r›lmas› olas›l›¤› ve yapt›r›m gücü de göz önüne
al›narak, üçüncü taraflardan, denetçiler ve denetim firmalar›yla ilgili flikayet alabilme sistemi.
20. Denetçi ya da denetim firmas› için, herhangi ters yönde bir kalite güvence
karar›na karfl› itiraz prosedürleri sistemi.
21. ‹lke bazl› standartlarla uyumluluk üzerine gerekli yarg›larda bulunabilecek
denetçi ya da muhasebeci olmayan deneyimli denetçiler ve üyeler de dahil, denetçilere karfl› ifllem yapabilen herhangi bir kurum ya da komite.
Kalite güvence sistemi için özellikleri belirten bu liste çok ayr›nt›l› de¤ildir. ‹nceleme metodolojisi, inceleme seçimi, inceleme süreci, inceleme yapan kifliler,
flikayetlerin araflt›r›lmas›, izleme süreci ve yapt›r›mlar ile ilgilenen kalite güvence sistemlerinin di¤er yönleri, iyi ve etkili iflleyen bir kalite güvence sistemi için
göz önüne al›nmal›d›r.

3. TÜRK‹YE'DE GÖZET‹M VE KAL‹TE GÜVENCE ÇALIfiMALARI
Türkiye'de gözetim ve kalite güvencesi ile ilgili olarak TÜRMOB gerekli çal›flmalar› yapmaktad›r. Bu çal›flmalar, IFAC yönergeleri, IASB Standartlar› ve AB
8. Direktifine uyumlu olarak yürütülmektedir.

3.1. Kamu Gözetimi
TÜRMOB, 3568 say›l› yasan›n ruhuna ve gerekçesine ve Anayasa'n›n 128 ve
135. maddelerine göre, kamu kurumu niteli¤inde bir meslek örgütü olarak, "Muhasebe Mesle¤inin Kamu Gözetimi" ile görevlendirilmifltir.
Bu konuda yap›lan bir çal›flma önerisi flöyledir20:

20 Dr. Masum Türker, Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu Baflkan›, “Türkiye Muhasebe Denetimi
Gözetim Sistemi Önerisi, ‹zmir SMMM Odas› “Dayan›flma” Dergisi, Haziran 2006, say›: 91
s. 9-11
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3.2. Türkiye Muhasebe Denetimi Gözetim Sistemi Önerisi
Muhasebe mesle¤inin gelifliminin tarihi sürecinde; dünyada muhasebe denetimi
mesle¤i iki farkl› flekilde yap›land›r›lm›flt›r. Birinci flekil meslek mensuplar›n›n
bir araya gelerek yap›land›rd›klar› ve liberal sistem olarak söyleyebilece¤imiz
meslek örgütleridir. ‹kinci yap›lanma türü ise, ülkelerin Anayasalar›nda bir kamu kuruluflu olarak ve bir kamu mesle¤i olarak gerçeklefltirilen yap›lanmad›r.
Bu flekildeki kamusal yap›land›rmada ortaya ç›kan örgütler yasal örgütlerdir.
Genellikle geliflmifl ülkelerde liberal yaklafl›ma dayanan yap›lanmalarda meslek
örgütlerinin sorumluluklar›n›n s›n›rl› olmas› dolay›s›yla ba¤›ms›z denetim yapan meslek mensuplar›n›n ve bunlar›n kurdu¤u flirketlerin neden olduklar› muhasebe skandallar›n› önleyememifllerdir. Özellikle bu skandallar›n ortaya ç›kt›¤›
ülkelerde sermaye piyasalar›na karfl› güvensizli¤in artmas› ve bu ülkelerin büyük fon kay›plar›na u¤ramalar› nedeniyle muhasebe mesle¤inin kamusal denetime al›nmas› ihtiyac› duyulmufltur. Bu ihtiyaç geliflmifl ülkelerde "muhasebe
denetimi gözetimi sistemlerinin" ortaya ç›karak muhasebe mesle¤inin kamu ad›na denetim rolünü üstlenmelerine neden olmufltur.
Muhasebe mesle¤inin liberal örgütlenme yaklafl›m› içinde örgütlendi¤i bu ülkelerde muhasebe gözetim denetim sistemi kamusal gözetimi gerçeklefltirmek için
flu nitelikleri yetkileri ve gücü tafl›malar› sa¤lanm›flt›r:
- Muhasebe denetimi gözetimi (MDG) sistemi kurulunda yer alacak olanlar›n
ço¤unlu¤unun muhasebe d›fl›nda veya muhasebe mesle¤ini b›rakm›fl kiflilerden
oluflmas› ve kamu ad›na mesle¤i denetlemesi
- Bunlara kamu yetkisi ve sorumlulu¤unun yüklenmesi
- Meslek örgütleri taraf›ndan haz›rlanan denetim standartlar›n› onaylama veya
eksikleri giderme
- Etik standartlar› onaylama ya da haz›rlama ve eksiklikleri giderme
- Ba¤›ms›z denetçilerin sicili ve izlenmesi
- Ba¤›ms›z denetimin kalite kontrolünün yap›lmas› ve denetlenmesi
- Ba¤›ms›z denetçilerin faaliyetlerinin kalite kontrolü ve denetimi
- Soruflturma ve disiplin cezalar› ile disiplin temyiz kurumlar›n›n oluflturulmas›
Yukar›da belirtilen nitelikleri ile muhasebe örgütlenmesinde liberal yaklafl›m
kamu denetimi yaklafl›m›na dönüfltürülmeye çal›fl›lm›flt›r. Baz› ülkelerde muhasebe denetimi kamu kuruluflu niteli¤inde olan kurulufllar fleklinde yap›land›r›larak oluflturuldu¤u için yukar›da belirtilen yap›n›n bir iki yönü hariç zaten uygulamada kamusal denetim vard›r.
Türkiye'de muhasebe mesle¤i örgütlenmesi önceleri liberal yaklafl›m içinde gerçekleflmifl ve bu yaklafl›mda yap›lanm›fl olan Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i (TMUD) halen faaliyetlerini bu yönde gerçeklefltirmektedir. Ancak 1989
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y›l›nda Dünya Bankas›'n›n yard›m› ile yap›land›r›lan ve TBMM taraf›ndan
1.6.1989 y›l›nda kabul edilen 3568 say›l› Muhasebe Kanunu yeni bir meslek örgütünün kurulmas›n› düzenlemifltir. 3568 say›l› Kanun, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas›n›n 135. maddesine göre bir kamu kuruluflu oluflturma anlay›fl› içinde
düzenlemifltir. Bu anlay›fla göre 3568 say›l› Kanunda öngörülen yap›lanma k›sa
ad› TÜRMOB olan Türkiye Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar› Birli¤i'dir. TÜRMOB Anayasan›n
135. maddesine göre bir kamu kuruluflu olup yöneticileri ve çal›flanlar› Anayasan›n 128. maddesine göre bir kamu görevlisi olarak kabul edilmektedirler. Bu
nedenle TÜRMOB yasal bir kurulufl olarak kamu kuruluflu niteli¤ine sahiptir.
Bu ba¤lamda bak›ld›¤›nda Türkiye'de muhasebe denetimi gözetimi sisteminin
TÜRMOB çat›s› alt›nda yap›land›r›lmas› gere¤i apaç›k ortadad›r. Böylesi bir yap›land›rma; muhasebe denetim mesle¤inin performans›n›n ve kalitesinin yükselmesine ve muhasebe mesle¤inin ba¤›ms›zl›¤›n›n ve tarafs›zl›¤›n›n korunmas›na
büyük katk› sa¤layacakt›r. Bu yönü ile bak›ld›¤› zaman TÜRMOB taraf›ndan
oluflturulacak MDG sisteminin temel ilkeleri flöyle olacakt›r:
1. Gözetim; TÜRMOB çat›s› alt›nda kurulacak Türkiye Muhasebe Denetimi
Gözetim Kurulu taraf›ndan yap›lacakt›r
2. Kurul ba¤›ms›z ve özerk olacakt›r
3. Üye say›s› 7 kifli olacak bunlardan üçü aktif olmayan muhasebe meslek mensuplar›ndan biri sermaye piyasas›ndan biri BDDK'dan biri eski yarg›ç di¤er üyesi ise üniversite camias›ndan olacakt›r. Üyeler TÜRMOB yönetim kurulu taraf›ndan atanacak, onaylama mercii 3568 say›l› Yasa'n›n gerekçesine ve ilgili hükümlerine göre Maliye Bakan› olacakt›r.
4. Atanan üyelerin seçilme süresi 5 y›l olacakt›r. ‹kinci y›ldan itibaren her y›l 1
üye de¤iflecektir. Üyeler kurayla de¤iflecek ancak baflkan en son kurada de¤iflecektir. Baflkan kurul üyeleri taraf›ndan kurul sürecini kapsamak üzere seçilecektir (ya da atayanlar ve onaylanan taraf›ndan belirlenebilir)
5. Kurul üyeleri kurulda çal›flt›klar› sürede mensup olduklar› baflka kurullarda
görev yapamazlar iliflkileri kesilir

3.2.1. Türkiye Muhasebe Denetimi Gözetim Kurulu (TMDGK)
1. Amac›: Kurulun amac› Türkiye'de hem halka aç›k flirketler hem de KOB‹'ler
için yasalar ile getirilecek ba¤›ms›z denetim faaliyetini düzenlemek gözetlemek
ve kalite denetimini yapmakt›r.
2. ‹fllevi: Kurul denetim standartlar›n› onaylamak ve eksiklerin giderilmesini
sa¤lamak; mesleki etik standartlar› onamak ve eksikliklerini gidermek; ba¤›ms›z denetim yapacak meslek mensuplar› ile denetim kurulufllar›n›n sicili ve izlenmesi; muhasebe denetimi kalite kontrolünü yapmak; ilgili kurulufllardan ge347
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len flikayetler veya do¤rudan do¤ruya tespit etti¤i eksikliklerden ve yanl›fll›klardan dolay› ba¤›ms›z denetçiler ve kurulufllar›n›n suçlar›n›n tespit edilip cezaland›rmas› için TÜRMOB'a sevk etmek; TÜRMOB ve yerel odalar›n›n disiplin kurulu kararlar›n gerekti¤inde Maliye Bakanl›¤› ve mahkemeler nezdinde temyiz
etmek; Sürekli meslek e¤itimini izlemek; benzer uluslararas› kurulufllarla iliflkiler kurmak
3. Üyeler: Kurulun oluflacak yedi üyesi flunlardan oluflmaktad›r. bunlardan üçü
aktif olmayan muhasebe meslek mensuplar›ndan biri sermaye piyasas›ndan biri
BDDK'dan biri eski yarg›ç di¤er üyesi ise üniversite camias›ndan olacakt›r.
Üyeler TÜRMOB yönetim kurulu taraf›ndan atanacak, onaylama mercii Maliye Bakan› olacakt›r.
4. Yetkileri ve Gücü: Ba¤›ms›z denetçilerin ve kurulufllar›n cezaland›r›lmas›
için disipline sevk etmek, disiplin cezalar›n› temyiz etmek, bunlar› geçici olarak
denetim faaliyetlerinden al›koymak; Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu taraf›ndan haz›rlanan denetim standartlar› ile TÜRMOB taraf›ndan haz›rlanan etik
standartlar› incelemek gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas›n› istemek ve onaylamak
eksik b›rak›lan hususlar› düzenlemek; ba¤›ms›z denetim faaliyetlerinin ve raporlar›n›n kalite kontrolünü yapmak, kalitenin yüksek olmas›n› sa¤layacak önlemleri almak. Ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n TÜRMOB taraf›ndan yap›lan tescil
ve onaylar›n› izlemek bunlar›n sicillerini tutmak.
5. Finansal Kaynaklar: TMDGK finansal kaynaklar› TÜRMOB taraf›ndan
onayan makam›n onay› ile karfl›lan›r. Bu kaynaklar için TÜRMOB bünyesinde
fon oluflturulur, fonda toplanan kaynaklar derhal kurulun hesaplar›na aktar›l›r.
Kurulun ilk iki y›l›n›n masraflar› ilk y›l içinde üçer ayl›k taksitler halinde TÜRMOB taraf›ndan ana sermaye olarak devredilir.
6. Bütçe ve Hesaplar›n Denetimi: Kurul, Kurulun bütçesini haz›rlar ve TÜRMOB'a gönderir. TÜRMOB'un bütçeden yapt›¤› kesintiler özerkli¤ini ve ba¤›ms›zl›¤›n› etkileyecekse bu konuda gerekli önlemleri almak üzere Kurul onayan
makama baflvurur. Kurulun hesaplar›n›n denetimi TÜRMOB taraf›ndan atanan
ba¤›ms›z denetçiler taraf›ndan gerçeklefltirilir.
7. Yöneticiler: Kurulun iflleri haz›rlanacak Kurulun örgütlenme flemas› çerçevesinde profesyonel yöneticiler ve memurlar taraf›ndan yerine getirilir. Kurul üyeleri karar merci olarak çal›fl›r. Kurul ve profesyonel yöneticiler aras›ndaki iliflkiler baflkan ve kurul üyeleri aras›ndan belirlenecek bir murahhas üye taraf›ndan
sa¤lan›r.
TÜRMOB'un Türkiye Muhasebe Denetimi Gözetim Sistemi Önerisi fiemas›
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3.2.2. Kalite Güvence Sistemi
TÜRMOB, AB 8. Direktifine ve IFAC'›n Kalite Güvencesi hakk›ndaki Üye Yükümlülük Beyan› (SMO1) gereklerine göre yürütülmek üzere, kalite güvence
sistemi hakk›nda, TÜDEKS Baflkanl›¤›ndan bir tebli¤ çal›flmas› talep etmifltir.
TÜDEKS Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülen çal›flmalarda, TÜRMOB Kalite Güvence Sistemi 3 bafll›k alt›nda ele al›nm›flt›r.
(a) TÜRMOB Bünyesindeki Kalite Güvence Faaliyetleri
(b) Denetim Firmalar› Bünyesindeki Kalite Güvence Faaliyetleri
(c) Kalite Güvence ‹nceleme Uzmanlar›
TÜRMOB'un Çal›flma Usul ve Esaslar› Yönetmeli¤i'nin 64. maddesine göre,
TÜDEKS Baflkanl›¤›ndan talep edilen "TÜRMOB Kalite Güvence Sistemi" çal›flmalar›nda, TÜDEKS'in saptad›¤› baz› ilke taslaklar› gruplar› itibariyle flöyledir:

(a) TÜRMOB Bünyesindeki Kalite Güvence Faaliyetleri
1. Görevlendirilecek olan inceleme uzmanlar›n›n seçimi,
2. ‹nceleme uzman› ile incelemeye al›nan yasal denetçi yada denetim firmas›
aras›nda herhangi bir ç›kar çat›flmas› olmamas›n› sa¤lamak üzere tasarlanan tarafs›z bir prosedüre göre gerçekleflmelidir.
3. Seçilmifl denetim dosyalar›n›n yeterli testini içeren kalite güvence incelemesi; uygulanan denetim standartlar›na ve ba¤›ms›zl›k flartlar›na uygunlu¤u, harcanan kaynaklar›n miktar› ve kalitesi, al›nan denetim ücreti ve denetim firmas›n›n
dahili kontrol sistemi ile ilgili bir de¤erlendirme içerecektir.
4. Kalite güvence incelemesi, kalite güvence incelemesinin temel sonuçlar›n›n
içeren bir raporla tamamlan›r.
5. Kalite güvence incelemesi en az dört y›lda bir yap›l›r.
6. Kalite güvence sisteminin sonuçlar› y›ll›k raporlar halinde yay›nlan›r.
7. Kalite güvence incelemeleri sonucunda tavsiye edilen hususlar, makul bir süre içinde incelenen denetçi ve/veya denetim firmas› taraf›ndan yerine getirilir.
8. Kalite güvence incelemeleri sonucunda tavsiye edilen hususlar›n denetçi
ve/veya denetim firmas› taraf›ndan yerine getirilmemesi halinde;
a) Belirlenen yetersiz uygulamalar›n düzeltilmesi halinde Disiplin Yönetmeli¤inde belirtilmifl hükümler çerçevesinde gerekli önlemlerin al›nmas›n› sa¤layacak etkin soruflturma ve yapt›r›m uygulanacakt›r.
b) Yetersiz uygulamalar› düzeltmeyen denetçi ve/veya denetim firmas›na uygulanan disiplin cezalar› ve di¤er yapt›r›mlar kamuya aç›klan›r.
9. Madde (9)'da uygulanan yapt›r›mlar; gerekli düzeltmelerin yerine getirilmesi
halinde geri al›nabilir.
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10. Kalite Güvence Sisteminde görev alacaklar›n ücretleri TÜRMOB Yönetim
Kurulu taraf›ndan belirlenerek ödenir. Ücret incelenecek denetçilerden ve denetim firmalar›ndan gelebilecek herhangi olas› uygunsuz etkilere karfl› yeterli teminat› sa¤layacak düzeyde olmal›d›r.
11. Kalite Güvence Sistemini Gözden Geçirme Program› Araçlar›
* Kontrol Listeleri
* Prosedürler
* Denetim Raporu
* Çal›flma Dosyas› ve Çal›flma Ka¤›tlar›n›n Kontrol Süreci
* Raporlar›n Nihai Hale Gelme Süreçleri
12. Her odada üye say›s› 200 olan odalarda 3 kifli, 200'den fazla olanlardan 5 kifliden oluflan "Kalite Güvence Komisyonu" kurulur. Üyelerin en az 6 y›ll›k deneyime sahip olmalar› flartt›r.
13. Kalite Güvence ‹ncelemesi en az flu hususlar› kapsamal›d›r:
* ‹ncelenen firman›n iç kontrolünün ve Kalite Güvence Sisteminin de¤erlendirilmesi,
* Seçilen denetim dosyalar›n›n yeterli düzeyde testini içermesi,
* Denetim raporlar›nda;
o Denetim standartlar›na uygunluk,
o Ba¤›ms›zl›k flartlar›na uygunluk,
o Harcanan kaynaklar›n (personel, ekipman ve uzman) miktar› ve kalitesi,
o Denetim ücretleri,
14. Kalite Güvencesi sisteminin yönetiminin (planlama ve kontrol) denetlenmesi
15. Kalite güvencesi raporlar›n›n onaylanmas›

(b) Denetim Firmalar› Bünyesindeki Kalite Güvence Faaliyetleri
1. Denetim firmas› iç kontrol sistemini oluflturmak
2. Denetim Firmalar›nda Kalite Güvence Sistemini Gözden Geçirmekle görevli
olanlar ayn› uzmanl›k sertifikas›na sahip olacaklard›r.
3. Denetçi ve/veya denetim firmas›, denetimin mesleki ilkelere, ilgili düzenlemelere; denetçi ve/veya taraf›ndan belirlenen özgün kalite güvencesi ilke ve uygulamalar›na uygunlu¤unu ve haz›rlanan denetim raporlar›n›n gerçek durumu
yans›tmas›n› teyit edecek bir kalite güvence sistemi kurmakla yükümlüdür.
4. Denetçi ve/veya denetim firmas›, ortaklar aras›ndan; yönetim kurulu varsa
yönetim kurulu üyeleri aras›ndan seçilecek iki (orta¤› veya iki yönetim kurulu
üyesini; kalite güvence sisteminin sa¤l›kl› ifllemesini ve bu sistemin etkinli¤inin
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sürekli olarak izlenmesini sa¤lamak üzere görevlendirilir. Bu ortaklar veya üyeler; firman›n kalite güvencesine iliflkin standartlar› yaz›l› hale getirerek; firmada
çal›flan denetçilerin ve yard›mc›lar›n›n bu standartlara kolayca eriflimini sa¤larlar. Ayr›ca kalite güvencesine iliflin ulusal ve uluslar aras› geliflmeleri izleyerek
de¤ifliklik varsa, söz konusu de¤ifliklikler do¤rultusunda, firman›n kalite güvencesine iliflkin standartlar›n güncellenmesi sa¤layarak bunlar› firman›n denetçi ve
denetçi yard›mc›lar›na duyururlar. Denetim faaliyeti s›ras›nda; denetimin mesleki ilkelere veya yasal düzenlemelere uygunlu¤unu zedeleyebilecek ola¤an ve
ola¤anüstü durumlar için önlemler oluflturulmas›; firman›n denetim güvence sisteminden sorumlu ortak veya yönetim kurulu üyelerinin sorumlulu¤undad›r.
5. Yeterli say›da orta¤› olmayan veya yönetim kurulu üyelerini aktif denetim faaliyetinden al›koymak istemeyen denetim firmalar›; kalite güvence sistemini,
karfl›l›kl› olmamak (back-to-back) koflulu ile, baflka denetçi veya denetim firmalar›n› kurdurup inceletebilirler.
6. Kalite güvence sisteminden sorumlu olanlar; firman›n denetim faaliyetlerine
iliflkin denetim sürecinin hiçbir aflamas›nda görev alamazlar.
7. Bir denetçi veya denetim firmas›n›n kalite güvence sisteminin oluflturulmas›na iliflkin politikalar belirlenirken flu uygulamalar dikkate al›n›r:
a. Denetim faaliyetinde göreve meslek mensuplar› ve di¤er personel mesleki sorumluluklar›n› yerine getirirken ba¤›ms›z, dürüst ve tarafs›z olmal›, gizlilik ve
mesleki davran›fl ilkelerine uygun davranmal›, mesleki özen ve titizli¤i gözetmelidir.
b. Herhangi bir denetim raporuna iliflkin düzenlenen çal›flma ka¤›tlar› ile denetimin raporuna iliflkin denetim görüflünü etkileyen bilgiler, en az befl y›l süre ile
saklanmal›d›r.
c. Denetim ve/veya denetim firmas› taraf›ndan düzenlenen denetim raporlar›;
denetimi gerçeklefltiren sorumlu ortak ve ona ba¤l› denetim ekibi d›fl›nda di¤er
bir sorumlu orta¤a veya denetim firmas›nda ücretli olarak istihdam edilen en az
6 y›ll›k deneyime sahip bir denetçiye ya da baflka bir denetim firmas›na, karfl›l›kl› olmamak koflulu ile, gözden geçirilerek onaylanmas› zorunludur.
i. Ortak meslek mensuplar› d›fl›nda ücretli olara istihdam edilecek meslek mensuplar› mesleki sorumluluklar›n› yerine getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve e¤itime sahip olmal› ve sürekli e¤itim program›na uygun meslek içi
e¤itim almal›d›r.
d. Denetim faaliyeti s›ras›nda; meslek ilkelerine ya da yasal düzenlemelere uygunlu¤u tehlikeye düflürebilecek bir durumun saptanmas› halinde; durumu denetim firmas›n›n üst yöneticilerine derhal bildirmelidir.
e. Bir denetim faaliyetinde görev alan meslek mensuplar› (denetçiler) ve yar352
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d›mc›lar›; görevlendirildikleri denetim faaliyeti sona erdi¤inde söz konusu denetimden sorumlu ortak denetçi (meslek mensubu) taraf›ndan "göreve raporu" düzenlenerek de¤erlendirilmelidir.
8. Firmada Kalite Güvence Sisteminin gözden geçirilmesi sonunda; bu gözden
geçirmeleri sonuçlar›yla birlikte denetim firmas›n›n internet sayfas›nda yay›nlan›r.

(c) Kalite Güvence ‹nceleme Uzmanlar›
1. Kalite Güvence Sistemi, incelenen denetçilerden ve denetim firmalar›ndan
ba¤›ms›z olacakt›r.
2. Kalite Güvence incelemelerini yürüten kifliler, uygun mesleki e¤itim, yasal
denetim ve finansal raporlama konular›nda ilgili deneyime sahip olmal›d›r. Ayr›ca, kalite güvence incelemeleri yapacak olanlar›n "Kalite Güvence Sistemi ‹nceleme Uzmanl›k Sertifikas›" e¤itim program›n› baflar›yla tamamlamalar› flartt›r. Bu kiflilerin YMM veya SMMM ruhsat›na sahip olmalar› flartt›r.
3. Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Uzmanl›k Sertifikas›" e¤itim program› teorik, uygulama (pratik) ve kalite güvence incelemesini raporlama olmak
üzere 3 aflamal› ve en az 8 ay süreli 420 saat kredili olarak gerçekleflir. Baflar›
notu 70 üzerinden de¤erlendirilir.
Teorik E¤itim: 4 ay (Finansal Raporlama Standartlar›, Denetim
Teorisi ve Denetim Standartlar›, Denetimde Kalite Kontrol, ‹ç Kontrol Sistemleri, ‹ç Denetim, Muhasebe Mesle¤i Kay›r›c› Gözetimi, Kalite Güvence Sistemi
‹ncelemesi ve Raporlama, Sermaye Piyasas› ve Türk Ticaret Kanunu 8.Nolu Direktifi, IFAC Rejimi, IT Denetimi)
Uygulama E¤itimi: 2 ay (120 Saat)
Kalite Güvence Sistemi ‹ncelemesini Raporlama: Örnek olay ve inceleme raporu (1 ay) Dan›flman gözetiminde)
4. Denetim yapacak meslek mensuplar›n›n en az 24 saat olmak üzere Kalite
"Kontrol Gereklilikleri Sertifikas›" almak zorundad›rlar.
3.2.3. Kamu Güvence Sistemi ile ‹lgili Di¤er Durumla
Kamu Güvence Sistemi ile ilgili 3568 say›l› yasa gere¤i, TÜRMOB'un denetleme yetkisi dahilinde, BDDK taraf›ndan 1 Kas›m 2006 tarihinde yay›nlanan
"Bankalarda Ba¤›ms›z Denetim Gerçeklefltirecek Kurulufllar›n Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik"e göre, bankalarda denetim yapacak denetçiler için uyulmas› gereken asgari ilkeler saptam›flt›r. Bu yönetmeli¤in 13.
maddesinde saptanm›fl olan BDDK'n›n Kalite Güvence ‹lkeleri, TÜRMOB Kalite Güvence Sisteminde de dikkate al›nacakt›r.
Söz konusu ilkeleri düzenleyen madde flöyledir:
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Kalite güvencesi sistemi
MADDE 13- (1) Yetkili denetim kuruluflu, ba¤›ms›z denetçilerinin mesleki ilkelere, ilgili düzenlemelere, kendisi taraf›ndan belirlenen kalite güvencesi ilke
ve uygulamalar›na uygunlu¤unu ve haz›rlanan ba¤›ms›z denetim raporlar›n›n
gerçek durumu yans›tt›¤›n› teyit edecek bir kalite güvencesi sistemi kurmakla
yükümlüdür.
(2) Yetkili denetim kuruluflunun yönetim kurulunca seçilecek iki sorumlu ortak
bafldenetçi, kalite güvencesi sisteminin sa¤l›kl› biçimde ifllemesi ve bu sistemin
etkinli¤inin sürekli olarak izlenmesini sa¤lamak üzere görevlendirilir. Kalite güvencesine iliflkin standartlar›n yaz›l› hale getirilmesi, ba¤›ms›z denetçilerin söz
konusu standartlara erifliminin sa¤lanmas›, kalite güvencesine iliflkin ulusal ve
uluslararas› geliflmelerin takip edilmesi, olabilecek de¤ifliklikler do¤rultusunda
standartlar›n güncellenmesi ve ba¤›ms›z denetçilere duyurulmas›, denetim s›ras›nda mesleki ilkelere ya da yasal düzenlemelere uygunlu¤u zedeleyebilecek
ola¤an ve ola¤anüstü durumlar için önlemler oluflturulmas› bu ortaklar›n sorumlulu¤undad›r.
(3) Kalite güvencesi sisteminin oluflturulmas›ndan ve iflleyiflinden de sorumlu
olmak üzere görevlendirilen sorumlu ortak bafldenetçilerce, kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesini sa¤lamak üzere, bankalarda asgari üç y›ll›k ba¤›ms›z denetim tecrübesine sahip ve ba¤›ms›z denetçi unvan›n› haiz bulunan üç kiflilik bir komite oluflturulur. Bu kapsamdaki sorumlu ortak bafldenetçiler ve komite üyeleri ba¤›ms›z denetim sürecinde yer ald›klar› bankalar ile ilgili kalite
güvencesi de¤erlendirmesine kat›lamazlar.
(4) Kalite güvencesine iliflkin politikalar belirlenirken afla¤›daki uygulamalar
dikkate al›n›r:
a) Ba¤›ms›z denetim görevindeki tüm personel mesleki sorumluluklar›n› yerine
getirirken ba¤›ms›z, dürüst ve tarafs›z olmal›, gizlilik ve profesyonel davran›fl ilkelerine uygun davranmal›, mesleki yeterlilik, güvenilirlik, özen ve titizli¤e sahip olmal›d›r.
b) Herhangi bir ba¤›ms›z denetim raporuna iliflkin olarak haz›rlanm›fl çal›flma
ka¤›tlar› ile denetim sonucunu etkileyen bilgileri içeren evrak, yetkili denetim
kuruluflu taraf›ndan en az befl y›l süre ile saklanmal›d›r.
c) ‹stihdam edilecek ba¤›ms›z denetçiler mesleki sorumluluklar›n› yerine getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve e¤itime sahip olmal›, 3568 say›l›
Kanuna göre belirlenen sürekli mesleki e¤itim de dahil olmak üzere düzenli ve
sürekli olarak hizmet içi e¤itime tabi tutulmal›d›r.
ç) Ba¤›ms›z denetim ekibindeki ba¤›ms›z denetçiler, denetim sona erdi¤inde sorumlu ortak bafldenetçi taraf›ndan görev raporu düzenlenmesi suretiyle de¤erlendirilmelidir.
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d) Meslek ilkelerine ya da yasal düzenlemelere uygunlu¤u tehlikeye düflürebilecek bir durumun varl›¤› halinde, 12 nci maddenin sekizinci f›kras› uyar›nca gerekli bildirimler yap›lmal›d›r.
(5) Kalite güvencesi sisteminin gözden geçirilmesinin kapsam›, baz› denetim
dosyalar›n›n seçilerek test edilmesini ve uygun denetim standartlar› ve ba¤›ms›zl›k ilkelerine uyumun, tahsis edilen kaynaklar›n nitelik ve niceli¤i ile ödenen
denetim ücretinin karfl›laflt›r›lmas›n› içerir. Bu kapsamdaki politika ve uygulamalara iliflkin yetkili denetim kuruluflunun internet sayfas›nda bilgi verilir.

4. SONUÇ
Kamu Güvence Sistemi, denetim faaliyetinin art›k kamu güveni yaratmak aç›s›ndan flart oldu¤unu ortaya koymaktad›r. TÜRMOB hem AB ile uyum hem de
IFAC yükümlülükleri aç›s›ndan önümüzdeki aylarda Kamu Güvence Sistemini
hayata geçirecektir.
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