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DENET‹M MESLE⁄‹NDE D‹S‹PL‹N
DENET‹M‹N TANIMI
Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar›n daha önceden saptanm›fl
ölçütlere uygunluk derecesini araflt›rmak ve sonuçlar› ilgi duyanlara bildirmek
amac›yla tarafs›zca kan›t toplayan ve bu kan›tlar› de¤erleyen sistematik bir süreçtir.
Bir baflka tan›mda ise ba¤›ms›z denetim, "Varl›¤›n› mesleki kurumlaflmadan
alan, iflletmelerin ekonomik faaliyetleri ile ilgili finansal bilgileri Genel Kabul
Görmüfl Muhasebe ‹lkeleri çerçevesinde de¤erlendiren, temelde Genel Kabul
Görmüfl Denetim Standartlar›na göre iflletilmesi gereken ve ba¤›ms›z denetçiler
taraf›ndan yürütülen bir süreçtir" denmektedir1.
Ülkemizdeki 3568 say›l› yasaya göre denetim ise "Gerçek ve tüzel kiflilere ait
ekonomik faaliyetlerin muhasebe standartlar›na göre kay›t edilip edilmedi¤ini
tarafs›zca araflt›ran ve bu araflt›rmay› denetim standartlar›na göre sonuçland›ran
sitemdir."
Denetim ile ilgili tüm tan›mlamalarda denetimin bir süreç oldu¤u belirtilmektedir. Bu yolla denetimin dinamik bir faaliyet oldu¤u ortaya konmaktad›r. Bu süreç denetim faaliyetleri için gerekli olan bilgi ve kan›tlar›n sa¤lanmas›, bunlar›n
ifllenmesi ve de¤erlendirilmesi, de¤erlendirme sonuçlar›na göre bir denetim görüflüne ulafl›lmas› ve bu görüflün denetim raporu ile ilgili yerlere iletilmesi evrelerini içerir. Bu aç›dan denetim süreci bir bilgi üretme ve karar verme süreci olarak düflünülmelidir. Yukar›daki tan›mda en önemli husus denetimin sistematik
bir süreç oldu¤udur. Denetim süreci anlaml›d›r, ussald›r, planl›d›r ve bilimseldir.
‹ktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar ifadesi ile muhasebenin iktisadi bilgileri teflhis etme, ölçme ve raporlama ifllevleri belirtilmek istenmektedir. Denetim sürecinin özü bu ifade içinde aranmal›d›r. Uzman denetçi bir denetim faaliyetine bafllarken denetledi¤i iflletmenin finansal tablolar› ve iktisadi faaliyetleri
hakk›ndaki raporlar kendisine sunulur. Bu raporlar o iflletme yönetiminin belirli bir döneme ait iktisadi faaliyetler hakk›ndaki bildirim ve iddialar›n› yans›t›r.
Uzman denetçi gerekli incelemelerini yaparak iflletme yönetiminin kendisine
sundu¤u bu raporlardaki iddialar›n do¤rulu¤unu ve güvenirlili¤ini araflt›r›r ve
onaylar.
Önceden saptanm›fl ölçütler, yönetimin iktisadi faaliyet ve olaylara ait iddia ve
bildirimlerinin do¤rulu¤unun araflt›r›lmas› amac›yla karfl›laflt›r›ld›klar› standart1 Semra Öncü, Berna Taner, Fehmi Karasio¤lu, Hakan Ar›c›, 1997. Ba¤›ms›z Denetçilerin Yetki
ve Sorumluluklar›. 3. Muhasebe Denetimi Sempozyumu (30 Nisan - 4 May›s 1997).
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lard›r. Uzman denetçi incelemelerine ait bulgular› ilgili taraflara bildirir. Denetçi ile bilgileri kullanacak ilgili taraflar aras›nda verimli ve anlafl›labilir bir haberleflmenin kurulabilmesi için ortak bir haberleflme lisan›na ihtiyaç vard›r. Bu ortak haberleflme lisan› "önceden saptanm›fl ölçütler" arac›l›¤›yla sa¤lan›r. Bu ölçütler yasama organlar›nca konmufl kurallar, yönetim taraf›ndan saptanm›fl baflar› ölçüleri, bütçeler, finansal muhasebe standartlar›n› düzenleyen organlar taraf›ndan oluflturulmufl genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri olabilir.
Uygunluk derecesi yönetim taraf›ndan ileri sürülen iddia ve bildirimlerin saptanm›fl ölçütlerle ne derecede uyum içinde bulundu¤unu belirleyen bir ölçüdür.
Bu uygunluk ya da uyumsuzluk nicel olarak veya nitel olarak saptan›p belirlenebilir.
Tarafs›zca kan›t toplama ve kan›tlar› de¤erleme ibaresi, denetçinin bir ön yarg›ya dayanmadan ba¤›ms›z bir uzman kifli olarak, yap›lm›fl bildirimleri özenle incelemesi ve sonuçlar›n titizlikle de¤erlemesi anlam›nda kullan›lmaktad›r. Burada denetimin tarafs›z olarak kan›t toplad›¤› ve bu kan›tlar› de¤erledi¤i vurgulanmaktad›r. Kan›t›n kendisinin tarafs›z ve öznel olup olmad›¤› ise bu aflamada
önem tafl›maktad›r.
‹lgi duyanlar, ilgili ç›kar gruplar›n› ve genel anlamda kamuyu ifade etmektedir.
Denetçinin bulgular›n› ve yarg›s›n› kullanan her birey ilgili taraf olmaktad›r. Bu
gruba ortaklar, iflletmenin yöneticileri, kredi verenler, devlet kurumlar› ve kamuoyu dâhildir.
Sonuçlar› bildirme denetim sürecinin son evresidir. Sonuç bildirme temelde bir
onaylama ifllemidir. Denetçi iflletme yönetimince ileri sürülen iddia ve bildirimlerin geçerlili¤ini ve güvenirlili¤ini inceleyerek bunlar› onaylar ya da reddeder.
‹nceleme ile ilgili bulgular›n ve denetçi görüfl ve yarg›s›n›n aç›klanmas› yaz›l›
bir raporla olur. Denetçi bu raporunda yapt›¤› incelemelerin sonucuna dayanarak, denetlenen iflletmenin yönetimi taraf›ndan sunulan finansal tablolar›n, iflletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlar›n› genel kabul görmüfl muhasebe
ilkeleri ve düzenlilik aç›s›ndan do¤ru ve dürüst bir flekilde, aç›kça ve oldukça
güvenilir bir flekilde yans›tt›¤› hususundaki görüflünü aç›klar. Denetçi, raporunda hiçbir zaman finansal raporlar›n yüzde yüzlük bir do¤rulu¤unu onaylamaz ya
da bu konuda aç›kça bir güvence vermez.
Yay›nlanan denetim türleri farkl› türde olabilir. Bir denetim raporunun türü ve
içeri¤i, tamamlanan denetim niteli¤ine, amac›na, inceleme sonuçlar›na, denetçi
bulgular›na ve raporu kullanacaklar›n gereksinimlerine göre farkl›l›k gösterir.
MUHASEBE DENET‹M‹N‹N TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
Muhasebe denetiminin ilk defa ne zaman ve nerede ortaya ç›kt›¤› hakk›nda kesin bir bilgiye sahip de¤iliz. Ancak denetimin flu veya bu flekilde ticari hayat›n
bafllang›c›ndan beri var oldu¤unu biliyoruz. Mallar›n› baflkalar›na emanet eden558
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ler için baz› kontroller ve denetimler yap›lmas› ihtiyac› her zaman var olmufltur.
Elimizdeki bilgilere dayanarak muhasebe denetiminin tarihsel geliflimini izlemek olanakl›d›r. Bunun yarar›, okuyucuya denetim ifllevinin toplum içindeki bugünkü yerini ve gelecekte gösterece¤i de¤iflimleri daha iyi anlatabilmektir. Di¤er tüm meslekler gibi denetim de çevresinde meydana gelen önemli de¤iflikliklere uymak amac›yla zaman içinde de¤iflmeler göstermifltir. Bu zaman dilimleri
belirli bir kurala ba¤l› olmadan seçilmifltir. Amaç, ortaya ç›kan olaylar›n denetim üzerine yapt›klar› etkinin genel çerçevesini çizmektir.
Sanayi devriminden önce denetim resmen kabul edilmifl bir meslek de¤ildi. Bununla birlikte çok eski zamanlardan beri denetim faaliyetleri de¤iflik biçimde de
olsa süregelmekteydi. Bu devirlerde yap›lm›fl her ifllem eksiksiz bir biçimde tek
tek denetlenmekteydi. Bu aç›dan %100'lük bir inceleme veya do¤rulama söz konusu idi. Denetimin amac› yan›ltmalar›n önlenmesi ve iflletme sahiplerine hizmet verenlerin hizmetlerinin dürüstlük derecelerinin saptanmas›yd›.
Sanayi devriminden 1900'lere kadar olan dönemde denetim yönteminde ve amac›nda temel bir de¤ifliklik olmam›flt›r. O devirlerde geleneksel denetimin rolü bir
"uygunluk" rolü idi. Denetimler bilânço hesaplar›ndaki hatalar› bulma ve say›lar› gittikçe artan profesyonel yöneticiler ile mevcut olmayan flirket sahiplerinden kaynaklanan hilelerin büyümesini engellemeye odaklanm›fllard›. Hilenin ortaya ç›kar›lmas› çok önemliydi. 19. yüzy›l ile doland›r›c›l›¤›n tespit edilmesi
gerçekçi olmayan bir amaca (hala kamuoyu taraf›ndan doland›r›c›l›k tespiti, finansal rapor denetiminin amaçlar›ndan biri olarak görülmesine ra¤men) dönüfltü.2 Ancak bu dönemde denetim yönteminde ve amac›nda de¤iflikliklere neden
olacak geliflmeler ortaya ç›km›flt›r. Sermaye birikimi, sermaye yo¤un teknolojiye geçifl, mamul hatlar›n›n oluflturulmas›, üretim kapasitesinin genifllemesi gibi
olgular sonucu yeni ve büyük organizasyonlar kurulmufl, ekonomik yaflamda
köklü bir de¤iflim olmufltur. Bu büyüme ile birlikte iflletmelerin finansal bilgi
kaydetme, iflleme ve yorumlama gereksinmesi artm›flt›r. Bu gereksinmeye cevap
verebilmek amac›yla muhasebe sistemleri kurulup iflletilmeye bafllanm›flt›r. Büyüme sonucu ifllem ve kay›t say›s›n›n artmas›, denetçinin her bir ifllemi ve muhasebe kayd›n› teker teker gözden geçirmesini zorlaflt›rm›flt›r. Tüm kay›tlar›n
denetimi yerine örnekleme yoluyla denetimin yap›lmas› düflünülmeye bafllanm›flt›r. Yine ayn› dönemde sermaye sahiplerinin iflletmelerin yönetimi için profesyonel yöneticiler tutmaya bafllad›klar› görülmektedir. Mülkiyet ve kontrolün
ayr› kiflilerin elinde oldu¤u kurumsal flirketlerin ortaya ç›kmas›, finansal denetimi ve finansal tablolar›n detayl› bir flekilde aç›klanmas› ihtiyac›n› do¤urmufltur.
Sahipler günlük faaliyetleri güvendikleri yöneticilere teslim etmekle birlikte,
2 Tiina Intal ve Linh Thuy Do, 2002. Financial Statement Fraud: Recognition of Revenue and
the Auditor’s Responsibility for Detecting Financial Statement Fraud. Unpublished Master’s
Thesis. Graduate Business School School of Economics and Commercial Law, Göteborg
University, Sweden.
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bunlar›n faaliyetlerini de denetlemekten uzak kalmam›fllard›r. Böyle bir denetim
ifllevinin yap›labilmesi için iflletmeden ba¤›ms›z, özel yetenekli ve bilgili kiflilere baflvurulmaya bafllanm›flt›r.
Yirminci yüzy›l›n ilk otuz senesi içinde meydana gelen en önemli de¤ifliklik, iflletmelerin finansal durumlar› ile ilgilenen ç›kar gruplar›n›n oluflmas›yd›. ‹flletme
d›fl›ndaki bu gruplar›n büyümesi ile birlikte denetimin amac›nda da önemli de¤ifliklikler olmufltur. Art›k amaç hata ve hilelerin ortaya ç›kar›lmas› de¤ildir. Ortaklar›n, iflletmeye borç verenlerin, devletin ve di¤er ç›kar gruplar›n›n amac›, finansal tablolar›n do¤rulu¤unun uzman bir kifli taraf›ndan onaylanmas›d›r.
Amaçlardaki de¤iflme denetim tekni¤inde de de¤iflmelere yol açm›fl ve örnekleme yoluyla denetime daha fazla önem verilmeye bafllanm›flt›r.
1930'lu y›llarda muhasebe mesle¤i ile ilgili yay›nlarda da büyük art›fl olmufltur.
Bu dönemde teori geliflerek uygulaman›n önüne geçmifltir. Bu çok h›zl› de¤iflim
karfl›s›nda denetçiler aral›ks›z denetim yerine test yöntemini yayg›n olarak kullanmaya bafllam›fllard›r. Denetçilerin test yöntemine baflvurmalar›ndaki amaç
ise, bafllang›çta, iç kontrol sisteminin de¤erlenmesi ile ilgili de¤ildir. Bu direkt
iliflki çok daha sonraki y›llarda kabul edilmifltir.
1930'lardan 1980'lere kadar denetimin odak noktas› de¤iflmifltir. Denetim mesle¤inde esas de¤iflim ise 1950'lerden sonra görülmektedir. Bugünün denetçileri
her iflletmede etkin bir iç kontrol sisteminin bulunmas› gerekti¤ini bilmekte ve
denetim faaliyetine bu sistemi incelemekle bafllamaktad›rlar. Sistemin etkinli¤i
finansal tablolar›n incelenmesinde kullan›lacak denetim yöntem ve ifllemlerinin
türünü, s›kl›¤›n› ve uygulama zaman›n› belirlemektedir.

MUHASEBE DENET‹M‹N‹N RESM‹ B‹R MESLEK OLARAK KABUL
ED‹LMES‹
Denetimin yasal anlamda bir meslek olarak kabul edilmesi ise ilk olarak ‹ngiltere'de olmufltur. 1880 y›l›nda befl yerel muhasebe toplulu¤unun birleflmesiyle
‹ngiltere ve Galler Uzman Muhasebeciler Enstitüsünün (Institute of Chartered
Accountanst of England and Wales) kuruldu¤u görülmektedir. Daha sonra 1900
y›l›nda ç›kar›lan bir yasa ile s›n›rl› sorumlu flirketlerin denetim zorunlulu¤u getirilmifl ve böylece ‹ngiltere, kamu muhasebecili¤i mesle¤inin ve Yeminli¤i Mali Müflavirlerin ilk ortaya ç›kt›¤› ülke olmufltur. Yapt›klar› faaliyetler, denetim
hizmetlerinin yan› s›ra vergi dan›flmanl›¤›, mali dan›flmanl›k ve yönetim dan›flmanl›¤›d›r.
A.B.D.'de mesle¤in yasal dayana¤a kavuflmas› 1896 y›l›nda olmufltur. A.B.D.'de
‹ngiliz yat›r›mc›lar›n haklar›n› korumak amac›yla vücut bulan mesle¤in geliflmesine (CPA-Certified Public Accountants) geliflmesinde devlet düzenlemelerinin önemli etkileri olmufltur.
Fransa'da 1942 y›l›nda "Uzman Muhasebeciler ve Yetkili Muhasebeciler Milli
Birli¤i kurulmufltur. Daha sonra 1945 y›l›nda yay›mlanan bir kararname ile Uzman Muhasebeci (Expert Comptable) ve Yetkili Muhasebeci ayr›m› yasal daya560
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na¤a kavuflturulmufltur. 1970'li y›llarda yetkili muhasebeci tan›m›na giren grubun kararnameler arac›l›¤› ile tamamen ortadan kald›r›lmas› yolunda gidilmifltir.
1976 tarihli bir kararnamede uzman muhasebeci "ba¤›ms›z olarak bir iflletmeyi
denetleme ve de¤erlendirme yetkisi tafl›yan kifli" olarak tan›mlanm›flt›r.
Almanya'da yeminli denetçilerin (Wirtschaftprüfer) yönetimi görevi, Yeminli
Denetçiler Odas› taraf›ndan yürütülmektedir. Bu oda 1928 y›l›nda kurulmufltur.
Almanya'da yeminli denetçiler denetim ifllerinin yan› s›ra vergi dan›flmanl›¤›,
hukuki dan›flmanl›k, vergi oranlar› önünde müflterinin temsil edilmesi gibi hizmetleri de sunarlar.
Japonya'da Ba¤›ms›z ve Yeminli Kamu Muhasebecili¤i yasas› 1948 y›l›nda ç›kart›lm›flt›r. Bu ülkede yasal düzenlemelerde Amerikan Yeminli Muhasebe Uzmanlar› Enstitüsünün büyük katk›lar› olmufltur.
Türkiye'de de ba¤›ms›z muhasebe denetim mesle¤inin kurulmas› çal›flmalar›
çok eskilere, 1930'lu y›llara dayanmaktad›r. Ancak, mesle¤in yasallaflmas› çok
uzun bir süre alm›flt›r. 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlü¤e giren 3568 say›l› yasa ile Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik yasas›yla ba¤›ms›z muhasebe denetimi mesle¤i, bir serbest meslek
olarak, Türk ekonomi hayat›nda yerini alm›flt›r3.

DENET‹M MESLE⁄‹N‹N BUGÜNKÜ DURUMU
Bugün, modern d›fl denetim; bir flirketin finansal tablolar›n›n uzman bir denetçi
taraf›ndan ba¤›ms›z olarak incelenmesi ve görüfl bildirilmesi olarak tan›mlanmaktad›r4. Dolay›s›yla, kamuoyu taraf›ndan öyle alg›lanmas›na ra¤men hilenin
tespiti denetimin temel amac› de¤ildir. Denetimin amaçlar›yla ilgili bu çeliflkiye
"beklenti uçurumu" denmektedir. Uçurum kamuoyunun beklentileri -hilenin tespiti- ve denetçilerin yapt›klar›n› iddia ettikleri faaliyet -finansal tablolar üzerine
bildirilmifl "gerçek ve tarafs›z" görüfl- aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanmaktad›r. Denetçiler doland›r›c›l›¤›n önlenmesi ve tespit edilmesinde temel sorumlulu¤un yönetimde oldu¤unu söylerler. Fakat flirketler herhangi bir nedenle,
özellikle de yolsuzluk iddias› nedeniyle veya gerçekten yolsuzluktan dolay› çöktü¤ü zaman, kamuoyunun dikkati hemen denetçiler ve onlar›n baflar›s›zl›k olas›l›klar›na odaklanmaktad›r5.
Denetim mesle¤indeki sorunlar›n çözümünde at›lacak ilk ad›m, mesle¤in sorumluluklar›n›n ve potansiyel yasal risklerinin daha iyi tan›mlanmas› ve ticari
3 Peyami Çar›kç›o¤lu, 1995. Türkiye’de Muhasebe Denetimin Geliflimi. 1. Muhasebe Denetimi
Sempozyumu (6-8 Nisan 1995).
4 Power, Michael. (1997). The Audit Society: Rituals of verification. New York: Oxford
University Pres.
5 Tiina Intal ve Linh Thuy Do, 2002. Financial Statement Fraud: Recognition of Revenue and
the Auditor’s Responsibility for Detecting Financial Statement Fraud. Unpublished Master’s
Thesis. Graduate Business School School of Economics and Commercial Law, Göteborg
University, Sweden.
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risklerden korunmas›, dolay›s›yla istikrar sa¤layacak koflullar›n oluflturulmas›d›r. ABD Ticaret Odas› taraf›ndan denetim mesle¤inin temel sorunlar›n›n çözülebilmesi için önerilen inisiyatifler afla¤›dad›r6:

a) Denetçinin hileyi ortaya ç›karma prosedürlerinin ve sorumluluklar›n›n
s›n›rlar›n›n daha iyi tan›mlanmas›:
Denetçiler ne dedektif ne de yasa uygulay›c›lard›r. Ceza hukuku e¤itimi almam›fllard›r ve yöneticilerin davran›fllar›n› do¤al olarak gözlemleyemezler. Bununla beraber, denetçiler hile riskini engelleyememelerine ra¤men, böyle bir fiil ortaya ç›kt›¤› zaman suçlanmaktad›rlar. Bu hiçbir yasa uygulay›c› kurumun ulaflamad›¤› bir standartt›r. Denetçinin üstündeki, sahtekârl›¤› ortaya ç›karmadan
kaynaklanan yüklerin gittikçe artmas›, müflteriler üzerindeki denetim maliyetlerinin de artmas›na sebep olmaktad›r. Denetçilerin ne bütün zekice tezgâhlanm›fl
sahtekârl›klar› ortaya ç›karmas› veya engellemesi beklenmeli ne de böyle hileler meydana geldi¤inde sorumlu tutulmal›d›rlar. Denetim mesle¤i hilenin ortaya
ç›kar›lmas›nda baz› sorumluluklar almaktad›r ve almaya devam etmelidir. Fakat
bu sorumlulu¤un s›n›rlar› aç›kça belirlenmelidir. Olumlu denetçi görüflü hiçbir
hilenin olmad›¤›na dair bir garanti de¤il, sadece hilenin ortaya ç›kar›lmas› için
makul ve titiz çal›flmalar yap›ld›¤›n›n ve gayret gösterildi¤inin kan›t›d›r. Bu anlamda sahtekârl›klar›n ortaya ç›kar›lmas› için bir denetçi firman›n uygulayaca¤›
prosedürlerin do¤as›n›n ve s›n›rlar›n›n tan›mlanmas› gerekmektedir. Bu uygulama yat›r›mc›lar› denetçi görüflünün anlam› hakk›nda ayd›nlat›rken ayn› zamanda firmalara da sorumluluklar›n› ne zaman yerine getirdiklerine dair bir fikir verir. Böyle bir standart ayn› zamanda denetim firmalar›n› yasal sorumluluktan koruyacakt›r. Bu standard›n yoklu¤unda denetim firmalar›n›n suç araflt›rmac›lar›
ve kurumsal yöneticilerin statülerinin garantileyicileri olmalar› talep edilmektedir. Bu sadece haks›zl›k de¤il, ayn› zamanda denetim firmalar›n›n yeni ve kendini ispatlamam›fl yönetimlere sahip müflterileri kabul etmelerinde cayd›r›c› bir
etken olmaktad›r. Böyle müflterileri kabul etmedeki isteksizlik, iyi fakat tan›nmam›fl yöneticilere sahip birçok yenilikçi küçük firmaya çok büyük yükler yüklemektedir.
b) Denetimlerle ilgili uyuflmazl›klar için bir Alternatif Uyuflmazl›k Yasa
Tasar›s› (veya çözümü) haz›rlanmas›
Denetim, çok yüksek profesyonel muhakeme gerektiren çok teknik bir meslektir. Jürilerin ve uzman olmayan yarg›çlar›n gizli muhasebe hükümlerini ve denetim yöntemlerini de¤erlendirebilmesini beklemek de uygun olmaz.

6 U.S. Chamber of Commerce, January 2006. Auditing: A Profession at Risk.
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c) Alternatif Yasa Tasar›s› ve davalar üzerindeki makul limitler üzerinde
anlaflmalar› için taraflara izin vermek

d) Firmalara karfl› suçlama tehditlerini düzenlemek
Bir denetim firmas› itibar› ile yaflar ve ölür ve bir ceza davas› daha davan›n sonucu belli olmadan an›nda firman›n itibar› yok edebilir. Andersen'in uygun olmayan bir flekilde dava edilmesi ABD'de 28,000 ve dünya genelinde ise daha
onbinlerce insan›n iflinden olmas›na veya ifl de¤ifltirmesine neden oldmufltur.
E¤er ortada bir suç varsa, bu suça kar›flan bireylere kanunlar uygulanmal›d›r.
Bunlar›n içine suçtan haberi olan veya suçun ifllendi¤i operasyonlardan sorumlu olan yöneticiler girmektedir. Denetim flirketleri suçlamaya gelemezler ve kendilerini savunmak için çok s›n›rl› araçlar› vard›r.
Durum dünyada böyleyken Türkiye'de bunlar›n yan›nda baflka sorunlar da ortaya ç›kmaktad›r. Bugün var›lan noktada denetim olgusunda Türkiye'de yaflanan
güçlükler afla¤›daki bafll›klar alt›nda toplanabilir7:
1. Beklenti uçurumu: Denetimin ne oldu¤u kamuda pek bilinmemekte, denetçi bir flirketin tüm hususlarda do¤ru ve ak›ll› hareket edip etmedi¤ini gözleyen
bir kuvvet olarak görülmektedir. Baz›lar› da denetçinin flirketleri iyi/kötü olarak
de¤erlendirdi¤ini sanmaktad›r. Hâlbuki denetim sadece mali tablolar›n/bilgilerin kuruluflun durumunu oldu¤u gibi aksettirip aksettirmedi¤ini inceleyip bu incelemenin sonuçlar›na göre rapor haz›rlar. Mali tablolar›n sorumlulu¤u flirket
yönetimindedir. Denetçinin sorumlulu¤u, genel kabul görmüfl denetim standartlar›n› kullanarak, mali tablolar üzerinde bir görüfl beyan etmektir.
2. Denetçiler aras›ndaki bilgi/birikim eksikli¤i: Bankalar ve SPK flirketlerinin
denetimlerinin ve yak›n zamanda da tasdiklerinin zorunlu hale getirilmesi, bugüne kadar denetçi olarak çal›flmam›fl pek çok kimsenin bu alana yönelmesine
neden olmufltur. Ancak bunlardan baz›lar› denetim yöntemleri konusunda kendilerini e¤itmek ihtiyac› duymam›fllard›r. Muhasebe, mali mevzuat ve hukuk
alan›ndaki bilgiler do¤al olarak denetçiler için gereklidir. Ancak bu alanlarda
çal›flm›fl kimselerin, ayn› zamanda denetimin nas›l yap›laca¤›n› bileceklerini
varsaymak da do¤ru de¤ildir.
3. Mevcut mali raporlama ortam›n›n yaratt›¤› zorluklar: Belge ve bilgi ak›fl›ndaki eksiklikler, s›k ve geçmifle dönük olarak de¤iflen mevzuat, regülâtörlerin mali raporlama ve denetiminin esas› hakk›nda tam bilgi sahibi olmadan öngördükleri talepler de Türkiye'de yaflanan problemlerden birkaç›d›r.
4. Ücret: Türkiye'de gerek üniversitelerde yetiflen gençlere denetim firmalar›nda staj yapt›rmak ve muhafaza edebilmek için uygulanan ücretler gerekse de
7 Nejat Yal›m, Cansen Baflaran, 1995, Türkiye’de Muhasebe Denetimin Bugünkü Durumu ve
Karfl›lafl›lan Güçlükler, 1. Muhasebe Denetimi Sempozyumu (6-8 Nisan 1995)
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e¤itim harcamalar› önemli maliyetler oluflturmaktad›r. Maalesef bugün denetim
ücretlerinin genel düzeyi bu tür maliyetleri karfl›layarak s›hhatli bir denetim yapmaya olanak tan›mamaktad›r. Bunun sorumlusu da bizzat denetçilerdir. Çeflitli
beklentilerle denetim firmas› kuranlar, ciddi bir yat›r›m ve tecrübe birikimi olmadan önemli bir ifl potansiyeline ulaflamayacaklar›n› gördüklerinde, kendilerini bir var olma kavgas› içinde bulmakta ve hayatta kalabilmenin yolunun fiyat
k›rmaktan geçti¤ine inanmaktad›rlar. Bu da denetimin kalitesini düflürmenin yan› s›ra, hem firmalar hem de denetçiler aç›s›ndan haks›z rekabete yol açmaktad›r.
Türkiye'de denetimle ilgili sorunlar›n çözümünde Thomas Marcellino afla¤›daki
önerileri sunmufltur8:
1. Muhasebe ilke ve standartlar› ile denetim standartlar›n› yay›mlayacak ba¤›ms›z bir enstitü (kurum ya da kurulufl) oluflturulmal›, yetkilendirilmeli ve bu enstitünün, tamamen dürüst bir meslek fonksiyonu ve dürüst bir görüfl sunmaya dayanan temel muhasebe ilkeleriyle raporlama standartlar›n› belirleyerek yay›mlanmas› sa¤lanmal›d›r.
2. Temel denetim standartlar› yukar›da belirtilen enstitü taraf›ndan yay›nlanmal› ve meslek mensuplar›n›n bu standartlara uyup uymad›¤› yine bu enstitü taraf›ndan denetlenmelidir.
3. Gerekli görüldü¤ünde özel gereksinimler için özel gruplamalar yap›lmal›d›r.
4. Muhasebe ve denetim uygulamalar› vergi mevzuat›ndan tamamen ayr›lmal›
ve ertelenmifl vergi kavram› gelifltirilmelidir.
Denetim mesle¤inin günümüzde daha iyi yap›labilmesinin flartlar›ndan biri fleffafl›k kavram›n›n anlafl›lmas› ve uygulanmas›d›r. fieffafl›k, ekonomi ve maliye
politikalar›nda sürekli tart›fl›lan konulardand›r. Piyasa kat›l›mc›lar›, ulusal otoriteler ve uluslararas› finansal kurulufllar fleffafl›¤›n art›r›lmas›n›n önemi üzerinde
durmakta, ancak uluslararas› genel kabul görmüfl standartlarla uyumlu çok az izleme mekanizmas› bulunmaktad›r. Bir baflka deyiflle fleffafl›k konusu yeterince
netlik kazanm›fl de¤ildir.
Son dönemdeki finansal krizlere iliflkin literatür incelendi¤inde, fleffafl›¤›n yeterli düzeyde olmamas›, söz konusu krizlere neden olan ya da ortaya ç›kmalar›na katk›da bulunan faktörlerden birisi olarak gösterilmektedir. Yine literatürde
fleffafl›k kavram› ile, iyi yönetim ve ekonomik istikrar aras›ndaki muhtemel
ba¤lant›lar›n da alt› çizilmifltir. Bu çerçevede, daha aç›k ve kapsaml› bilgi paylafl›m›n›n kamuoyunun politik kararlar hakk›nda bilgi sahibi olmas›na imkan verece¤i, hükümetlerin hesap verebilirliklerini art›raca¤›, rüflvet ve yozlaflman›n
azalt›lmas›na yard›m edece¤i ileri sürülmektedir. Öncelikle demokratik toplum8 Thomas Marcellino, 1995. Di¤er Ülkelerdeki Muhasebe ve Denetim Uygulamalar› ve
Türkiye’ Deki Mevcut Durum. 1. Muhasebe Denetimi Sempozyumu (6-8 Nisan 1995)
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larda sadece finansal piyasalarda de¤il ayn› zamanda daha genifl anlamda yönetim alan›nda da fleffafl›¤›n art›r›lmas›na yönelik düzenlemeler benimsenmektedir. Çünkü kötü yönetimin yaratt›¤› negatif etkiler ele al›nd›¤›nda, fleffafl›¤›n art›r›lmas›n›n hem piyasalar›n etkin olarak ifllemesi hem de iyi yönetim anlay›fl›n›n yerlefltirilmesi yoluyla kamuoyunun yarar›na olaca¤› düflünülmektedir.

DENET‹M MESLE⁄‹NDE D‹S‹PL‹N
Denetim mesle¤ini yürüten denetçi, iflletmelerin ekonomik, finansal ve hukuki
durumlar› ile vergiye iliflkin ifllemlerini muhasebe kurallar›n›n ve yasalar›n do¤ru uygulan›p uygulanmad›¤› aç›s›ndan inceleyerek, gerekti¤inde bu konulardaki
tarafs›z görüflünü ilgililerin yarar›na sunan uzman olarak tan›mlan›r9. Denetim
ise, ekonomik faaliyetler ve olaylara iliflkin savlarla, kabul edilmifl ölçütler aras›ndaki uygunlu¤un derecesini araflt›rmak ve sonuçlar›n› ilgili kullan›c›lara iletmek amac›yla nesnel biçimde kan›t toplayan ve de¤erleyen sistematik bir süreç
olarak tan›mlanmaktad›r10. Denetim mesle¤ini yürüten denetçinin mesleki bilgi
ve deneyiminin önemi yan›nda meslek ahlâk›na ve disiplinine sahip olmas› da
çok önemli bir unsurdur11. Denetçi faaliyetlerini yerine getirirken denetim standartlar›na ve etik kurallar›na uyman›n yan›nda disiplin bilincinin de çok geliflmifl olmas› gerekmektedir. Denetçinin uymas› gereken kurallar ve ilkelerden
oluflan denetim standartlar› ve etik kurallar› istenilen seviyede uygulama ancak
evrensel bir disiplin anlay›fl›yla mümkün olacakt›r.
Denetimde disiplinin sa¤lanmas›n›n öneminin bir baflka boyutu da sunulan hizmetin kalitesine olan güvenin artt›r›lmas›, meslek mensuplar›n›n mesleklerini
yürütürken yüksek standartlara uygun davranmalar›d›r. Yürütülen denetim çal›flmas›n›n tarafs›z, güvenilir ve kaliteli bir çal›flma oldu¤u kamuoyu taraf›ndan kabul görmelidir. ‹lgili taraflar denetçinin verdi¤i görüfle güvenmek ve itibar etmek durumundad›r. Denetim uygulamas›nda denetçiler ile müflterileri aras›nda
di¤er meslek dallar›nda olandan farkl› bir iliflki söz konusudur. Di¤er meslek
dallar›nda mesle¤i yürütenler müflterilerinin ç›karlar›n› koruma yönünde davran›rlar. Denetim mesle¤inde ise finansal tablolar› incelenen müflteri iflletmenin
ç›karlar› de¤il, toplumda bu raporlar› kullanacak olan ilgili taraflar›n ç›karlar› ön
plandad›r. Denetçi görüflünü alan ilgili taraflar güvenilir bir denetim hizmetinin
sürdürülüp tamamland›¤›na inanmad›klar› sürece, uygulamada denetim ifllevinin de¤eri azal›r ve buna ba¤l› olarak da denetime duyulan ihtiyaç ve talep de
9 Hüseyin Perviz Pur, Muhasebe ve Denetim Mesle¤inin Gelece¤i (Vizyonu) ve Sorumlulu¤u,
http://www.istanbulymmo.org.tr/iymmo/DOSYALAR/MaliPlatform/60.%20muhasebe%20ve%2
0denetim%20mesleginin%20gelecegi%20vizyonu%20ve%20sorumlulugu.pdf.
10 Amerikan Muhasebeciler Birli¤i Temel Denetim Kavramlar› Kurulu (American Accounting
Association, Committee on Basic Auditing Concepts) tan›m›.
11 Erhan Kotar, Muhasebe Denetimi Mesle¤inde “Ahlak”›n Yeri ve Önemi,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/03.SEMPOZYUM/1GUN2OTURUM/01ERHANKOTAR.doc.
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düfler. Bu aç›dan denetim mesle¤i üyelerinin, çal›flmalar›n› ve davran›fllar›n›
mesleki aç›dan yüksek düzeyde tutmalar› kaç›n›lmazd›r. Böyle bir düzeyin tutturulup korunmas› meslek üyelerinin meslek kurulufllar› taraf›ndan disiplin alt›nda bulundurulmalar›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu nedenle meslek kurulufllar›n›n
en önemli görevlerinden biri de, mesle¤in özüne uygun düzenleyici davran›fl kurallar›n› ve meslek ahlak› ile ilgili ilkeleri belirleyip yürürlü¤e koymak, bunlar›
sürekli olarak izlemek, kurmak ve disipline etmektir12.
Bu k›s›mda denetim mesle¤inde disiplin kavram›na çeflitli yaklafl›mlar› maddeler halinde inceleyece¤iz.
1. Yap›lan tan›mlardan hareketle denetim mesle¤ini yürüten denetçinin önceden
belirlenen kurallara uyma gereklili¤i yan›nda disiplinli de olmas› gerekmektedir.
Bu konuda meslek odalar›na büyük ifl düflmektedir. Zaten 3568 say›l› kanununun 14. maddesinde flu ifade yer almaktad›r: "Serbest muhasebeci malî müflavirler ve yeminli malî müflavirlerin odalar› ayr› ayr› kurulur. Serbest muhasebeci
malî müflavirler ve yeminli malî müflavirler odalar›, bu Kanunda yaz›l› esaslar
uyar›nca meslek mensuplar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, meslekî faaliyetlerini
kolaylaflt›rmak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek mensuplar›n›n birbirleriyle ve ifl sahipleri ile olan iliflkilerinde
dürüstlü¤ü ve güveni hâkim k›lmak üzere meslek disiplini ve ahlak›n› korumak
maksad›yla kurulan, tüzelkiflili¤e sahip, kamu kurumu niteli¤inde meslek kurulufllar›d›r." Böylece meslek disiplinini sa¤lama görevi kanunla meslek odalar›na
verilmifltir. Meslek odalar›, seminer, konferans vb. toplant›lar düzenleyerek
meslek mensuplar›n›n meslek disiplinine sahip olmalar›n› sa¤lamak durumundad›rlar. Ayr›ca bu yasa her unvan›n nas›l al›naca¤›n› ve mesle¤in nas›l icra edilece¤ini ön koflullara ba¤lam›flt›r. Böylece meslek bir disiplin alt›na al›nm›flt›r.
Bu yasan›n temel fonksiyonu mesle¤i disiplin alt›na almak oldu¤u kadar, Yeminli Mali Müflavirleri mükellefler ile Vergi ‹daresi aras›nda "Ehil" ve "Hakem"
konumuna oturtarak, Maliye Bakanl›¤›'n›n Vergi ‹daresindeki yetersizlikleri ve
kendi denetim elemanlar›n›n say›sal yetersizliklerini gidermek olarak nitelenebilir13. Bu fonksiyonu yerine getiren denetçinin devlet ad›na hareket etmesi denetim iflinin daha disiplinli olmas›n› gerekli hale getirmektedir.
2. Denetim faaliyetleriyle ilgili baflka bir kurulufl ise Türkiye Denetim Standartlar› Kuruludur (TÜDESK). Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar› Birli¤i (TÜRMOB) taraf›ndan kurulan TÜDESK'in amac›; 3568 say›l› kanun'a göre meslek mensuplar›n›n denetim faaliyetleri ile baflka kanunlarla verilen denetim ifllerini disiplinli bir flekilde yürütebilmeleri için ulusal denetim standartlar›n› saptamak ve yay›nlamakt›r. Kurulun
12 Ersin Güredin, Denetçinin Meslek Ahlak› Standartlar ve Uygulamadan Örnekler, 3.Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Alanya 1997.
13 Hasan Kaval, muhasebe denetimi, gazi kitabevi, 2. bask›, Ankara, 2006, s. 47.
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kuruluflu, faaliyet ve çal›flmalar›na iliflkin usul ve esaslar Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu Yönergesi'nde ele al›nm›flt›r. TÜDESK'in amac› içerisinde geçen "denetim ifllerini disiplinli bir flekilde yürütebilmeleri için" ifadesi ile flunu
anlamaktay›z ki; denetim standartlar›n›n tamam› denetçinin disiplinini sa¤lamak
içindir. Tam olarak disiplinin sa¤lanmad›¤› bir ortamda denetim standartlar›n›n
ve denetim ilkelerinin uygulanmas› çok zordur.
3. Amerikan ‹ç Denetim Enstitüsü'nün kabul etti¤i tan›ma göre denetim; bir kuruluflun faaliyetlerini gelifltirmek ve bu faaliyetlere de¤er katmak için tasarlanm›fl, ba¤›ms›z ve nesnel bir dan›flmanl›k faaliyetidir. Denetim, bir organizasyonun risk yönetimi, kontrol ve kurumsall›kla ilgili süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek için sistematik ve disipline edilmifl bir yaklafl›m getirerek organizasyonun amaçlar›na ulaflmas›na yard›m eder. Bu tan›mda da denetim mesle¤i ile ilgili ne kadar düzenleme ya da kurallar olsa da bunlar›n disipline edilerek uygulanabilece¤ini belirtilmektedir.
4. Uluslararas› e¤itim standard›n›n dördüncüsü olan mesleki de¤erler, etik ve tutumlar standard›n›n 20. maddesi flu flekildedir: "Mesleki de¤erler, etik ve tutumlar›n muhasebe ö¤rencilerine sunumu, kat›l›mc› yaklafl›mlar›n kullan›m›n› büyük ölçüde art›rabilir. Bu yaklafl›mlar afla¤›dakileri içerebilir;
a. Çok boyutlu durum çal›flmalar› gibi ö¤retim materyallerinin kullan›lmas›,
b. Rol oynama,
c. Seçilmifl okumalar ve videolar›n tart›fl›lmas›,
d. Etik ikilemler içeren gerçek ifl olaylar›n›n analizi,
e. Disiplinsel bildiriler ve bulgular›n tart›fl›lmas›,
f. fiirket tecrübesi olan veya profesyonel karar al›c› olan konuflmac›larla seminerler." Burada da görüldü¤ü gibi e¤itim standard›nda da disiplin ele al›nm›fl ve
incelenmifltir.
5. Uluslararas› e¤itim standard›n›n yedincisi olan Sürekli Profesyonel Geliflim:
Yaflam Boyu Ö¤renme ve Profesyonel Yeterlili¤in Sürekli Geliflimi Program›nda da disiplinden flu flekilde bahsedilmektedir: "‹zleme ve uygulama bölümü 53.
Yapt›r›mlar› benimsetme hafife al›nacak bir eylem de¤ildir. Profesyonel bir muhasebeci profesyonel yetene¤ini gelifltirmek ve sürdürmekteki kas›tl› baflar›s›zl›¤›, bununla beraber disiplin eylemini hakl› k›lan önemli bir profesyonel görevin ihlalidir." denmektedir. Burada da muhasebe denetim mesle¤inde disiplinin
ihmal edilemeyecek bir unsur oldu¤u vurgulanmaktad›r.
6. Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu (TÜDESK) baflkan› Dr. Masum Türker
de denetimde disiplinin önemini flu flekilde aç›klamaktad›r14: "Türkiye'de geçti14 Masum Türker, Denetim Mesle¤ine Do¤ru, 3568 say›l› Meslek Yasas›n›n kabul ediliflinin 11
y›l› nedeni ile 01 Haziran 2000 tarihinde TBMM’ de yapt›¤› konuflma metni.
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¤imiz y›llar içerisinde, ekonominin bozuk oldu¤una, maliyede disiplinin sa¤lanmad›¤›na, zaman zaman gelen geçen Baflbakanlar›n, Maliye Bakanlar›n›n konuflmalar›nda, tarihin sayfalar›nda rastlamak mümkündür. Ekonomide disiplin,
maliyede disiplin, ticaret hayat›m›zda disiplin, muhasebe uygulamalar› ve muhasebe denetiminin ifllerli¤iyle sa¤lanm›flt›r." Ülke ekonomisi çok iyi bilen birisi taraf›ndan yap›lan bu itiraf denetimin mesle¤inde disiplinin ne kadar önemli
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Denetim ve muhasebe uygulamalar›ndaki disiplin tüm ülke ekonomisini etkilemekte hatta dünya ekonomisinde de istikrar, büyüme ve güvenin temelini oluflturmaktad›r.
7. Sarbanes-Oxley kanunu da denetimde disiplinin gereklili¤inden bahsetmektedir. Kanunun "Muhasebe Denetim ve Gözetim Kurulu" bafll›kl› I. Bölümü; Kurulun kuruluflunu, teflkilat›n›, görev ve yetkilerini ve kaynaklar›n› düzenlemektedir. Muhasebe Denetim ve Gözetim Kurulu, halka aç›k flirketlerin denetim ve
gözetiminden sorumlu bir üst öz düzenleyici meslek örgütüdür. Muhasebe Denetim ve Gözetim Kurulu'nun halka aç›k flirketlerin ba¤›ms›z d›fl denetimini gerçeklefltiren yerli ve yabanc› tüm ba¤›ms›z denetim firmalar› üzerinde denetim ve
gözetim yetkisi vard›r. Kurul, kar amac› gütmeyen ve kamu kuruluflu niteli¤ini
haiz olmayan bir kurulufltur. Dikkat çekici bir husus, Muhasebe Denetim ve Gözetim Kurulu üyelerinin hiç birisinin muhasebe mesle¤inden olmamas›d›r.
SEC'nin Muhasebe Denetim ve Gözetim Kurulu üzerinde gözetim ve denetim
yetkisi vard›r. Kay›tl› muhasebe firmalar›n›n Muhasebe Denetim ve Gözetim
Kurulu'na kay›tl› olmalar› zorunludur. Muhasebe Denetim ve Gözetim Kurulu'nun halka aç›k flirketlere iliflkin her türlü denetim, kontrol, etik de¤er, ba¤›ms›zl›k ve benzeri standartlar›na iliflkin kural koyma ve standart belirleme yetkisi
vard›r. Ayr›ca, kay›tl› muhasebe firmalar›n›n denetimlerine, disiplin ifllemlerine
ve bu prosedürlerin belirlenmesine iliflkin çeflitli görevleri bulunmaktad›r15.
8. Denetim mesle¤inde disiplinin olmas›n› gerekli k›lan önemli bir etken de denetçinin kamuya karfl› sorumlu olmas›d›r. Müflteriler, sat›c›lar, kredi kurulufllar›, devlet, iflveren, çal›flan, yat›r›mc› ve finans dünyas›, k›saca ekonomik ve ticari düzenin sa¤lanmas›nda denetçinin objektif ve dürüst davrand›klar› konusunda
güvence oluflturulmufl olmal›d›r. Bu güvence mesle¤e kamu yarar›na olma sorumlulu¤u yükler. Kamu yarar›, meslek mensubunun hizmet verdi¤i kifliler ve
kurumlar›n toplumsal refaha ulaflmas›ndaki katk›s› olarak tan›mlan›r. Meslek
mensubunun sorumlulu¤u sadece müflterisinin veya iflverenin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan ibaret de¤ildir. Mesleki standartlar a¤›rl›kl› olarak kamu yarar› kriterleri göz önüne al›narak belirlenmifltir16.
15 Cengiz Alp Ero¤lu, Sarbanes-Oxley Kanunu: Kurumsal Yönetim ve Kamunun
Ayd›nlat›lmas›na ‹liflkin Getirdikleri, Sermaye Piyasas› Kurulu Meslek Personeli Derne¤i
Dergisi, May›s-Haziran 2003, S. 7, s. 8-9.
16 Aslan Coflkun, Denetim ve Denetime Talep Denetim Faaliyetleri Meslek Tekni¤i,
http://www.tmud.org.tr/denetim_denetime.doc.
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SONUÇ
Sonuç olarak bakt›¤›m›zda denetim mesle¤inde disiplinin oluflturulmas› birçok
nedenden dolay› kaç›n›lmaz bir durumdur. Özellikle dünya sermaye piyasalar›nda yaflanan skandallar ve güvensiz ortam›n borsalarda yapt›¤› dalgalanmalar›n
önlenmesi ve ulusal ve uluslararas› ekonomik istikrar›n sa¤lanmas› muhasebe ve
denetimde disiplinin sa¤lanmas›yla gerçeklefltirilecektir. Ayr›ca disipline olmufl
bir denetim mesle¤i çeflitli ç›kar çevrelerinin bask›s› alt›nda kalmayacak ve daha ba¤›ms›z hareket etme durumunda olacakt›r. Ç›kar çevrelerinin bask›s› alt›nda kalan bir denetim mesle¤i sermaye piyasalar›n›n sonunu haz›rlayacakt›r.
Denetim mesle¤inde disiplini öncelikle denetim sisteminde daha sonra denetçilerin kendilerinde yerlefltirmek gerekmektedir. Çünkü sistemler kiflileri yönlendirmektedir.
Ülkemizde denetim mesle¤i ile ilgili çal›flmalar yapan kurulufllar desteklenmeli
muhasebe standartlar›n› belirleyen TMSK gibi yasal alt yap›s› olan bir kurul
oluflturulmal›d›r. Bu kurul sayesinde denetimde disiplin daha sistemli bir flekilde sa¤lanm›fl olacakt›r.

KAYNAKÇA
1. Aslan Coflkun, Denetim ve Denetime Talep Denetim Faaliyetleri Meslek Tekni¤i, http://www.tmud.org.tr/denetim_denetime.doc.
2. Cengiz Alp Ero¤lu, Sarbanes-Oxley Kanunu: Kurumsal Yönetim ve Kamunun Ayd›nlat›lmas›na ‹liflkin Getirdikleri, Sermaye Piyasas› Kurulu Meslek Personeli Derne¤i Dergisi, May›s-Haziran 2003, S. 7, s. 8-9.
3. Erhan Kotar, Muhasebe Denetimi Mesle¤inde "Ahlak"›n Yeri ve Önemi,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/03.SEMPOZYUM/1GUN2OTURUM/01-ERHANKOTAR.doc.
4. Ersin Güredin, Denetçinin Meslek Ahlak› Standartlar ve Uygulamadan Örnekler, 3.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Alanya 1997.
5. Hasan Kaval, muhasebe denetimi, gazi kitabevi, 2. bask›, Ankara, 2006, s. 47.
6. Hüseyin Perviz Pur, Muhasebe ve Denetim Mesle¤inin Gelece¤i (Vizyonu)
ve Sorumlulu¤u, http://www.istanbulymmo.org.tr/iymmo/DOSYALAR/MaliPlatform/60.%20muhasebe%20ve%20denetim%20mesleginin%20gelecegi%20vizyonu%20ve%20sorumlulugu.pdf.
7. Masum Türker, Denetim Mesle¤ine Do¤ru, 3568 say›l› Meslek Yasas›n›n kabul ediliflinin 11 y›l› nedeni ile 01 Haziran 2000 tarihinde TBMM' de yapt›¤›
konuflma metni.
8. Nejat Yal›m, Cansen Baflaran, Türkiye'de Muhasebe Denetimin Bugünkü Durumu ve Karfl›lafl›lan Güçlükler, 1. Muhasebe Denetimi Sempozyumu (6-8 Nisan 1995)
569

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

9. Peyami Çar›kç›o¤lu, Türkiye'de Muhasebe Denetimin Geliflimi. 1. Muhasebe
Denetimi Sempozyumu (6-8 Nisan 1995).
10. Power, Michael. (1997). The Audit Society: Rituals of verification. New
York: Oxford University Pres.
11. Semra Öncü, Berna Taner, Fehmi Karasio¤lu, Hakan Ar›c›, Ba¤›ms›z Denetçilerin Yetki ve Sorumluluklar›. 3. Muhasebe Denetimi Sempozyumu (30 Nisan
- 4 May›s 1997).
12. Thomas Marcellino, 1995. Di¤er Ülkelerdeki Muhasebe ve Denetim Uygulamalar› ve Türkiye' Deki Mevcut Durum. 1. Muhasebe Denetimi Sempozyumu
(6-8 Nisan 1995)
13. Tiina Intal ve Linh Thuy Do, 2002. Financial Statement Fraud: Recognition
of Revenue and the Auditor's Responsibility for Detecting Financial Statement
Fraud. Unpublished Master's Thesis. Graduate Business School School of Economics and Commercial Law, Göteborg University, Sweden.
14. U.S. Chamber of Commerce, Auditing: A Profession at Risk, January 2006

570

