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ULUSLARARASI DENETİM - GÜVENCE STANDARTLARI VE TTK’DA DENETİM

Aslan COŞKUN
TÜDESK Başkan Yardımcısı
Bağımsız Denetime ve Denetim Standartlarına yönelik Uluslararası Sempozyumumuz oldukça ilginç
bir döneme rastlamıştır.
Gerek finansal piyasalarca gerekse ekonomi uzmanları tarafından çok ciddi olarak nitelendirilebilecek son mali ve ekonomik kriz, sebep ve sonuçları ile birlikte incelenirken, muhasebe ve denetim mesleğinin ve bu meslek mensuplarının, krizin gelişini ve dolayısıyla alınması gereken önlemleri yeterince algılayıp algılamadıklarının tartışma konusu yapıldığını biliyoruz.
Bu tartışma çerçevesinde mevcut standartların yeterli olup olmadığı, ilaveler yapılması gerekip
gerekmediği, eğer gerekiyorsa bunların hangileri olduğu defalarca tartışılmış ve hala tartışılmaya devam
edilmektedir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de bu konu tartışmaya açık hale gelmiş ve
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesinde kurulan Uluslararası Denetim ve Güvence
Standartları Kurulu (IAASB) tarafından geliştirilen ve yayınlanan Uluslararası Denetim ve Güvence
Standartları’nın ülkemizde de uygulanması konusunda gerekli adımlar atılmış ve gelişmeler de yakinen
takip edilmektedir.
Ülkemizde standart oluşturulması değişik kurum ve kurullar tarafından üstlenilmiştir. Bunlar: Maliye
Bakanlığı, Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK), SPK, BDDK, EPDK, Hazine gibi kuruluşlardır.
Hatta açıkça denebilir ki bu kurulların benzer konularda yayınladıkları standartlar genellikle birbirleri ile
benzerlik arz etse de bazı durumlarda çelişkili de olabilmektedir. Bu durum standartların hazırlanıp yayınlanmasının tek bir merci tarafından tek elden yapılma ihtiyacını da ister istemez ortaya koymaktadır.
Önceden de ifade ettiğim gibi, özellikle son dönemlerde ortaya çıkan krizin de etkileri ile kirlenmemiş, şeffaf bilgiye olan ihtiyacın ne derece önemli hale geldiği tartışılmazdır. Bu konuda atılan ve atılmakta olan
adımlar, herkesin anlayabileceği şekilde düzenlenmiş finansal tabloların oluşturulması ve bunların belirli
standartlar dahilinde bağımsız denetimden geçmiş olmasını gerekli kılmaktadır.
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Ancak burada ısrarla üzerinde durulması gereken bir konuya vurgu yapmak istiyorum. Zaman
zaman yaşanan küresel krizleri yaratan ne muhasebe mesleği ne de mensuplarıdır, ne yetersiz olduğu
iddia edilen standartlardır ne de eksik yerine getirildiği öne sürülen denetim uygulamasıdır. Bunu ifade
ederken meslek mensuplarımızın bu konuda hiçbir sorumluluğu olmadığını söylemiyorum, ancak gerek
finansal gerekse reel sektörde oluşabilecek krizleri muhasebeciler yaratmaz. Bizler profesyoneliz ve ancak
tarihi işlemleri denetler ve buna yönelik raporlama görevini yerine getiririz. Ancak piyasaları bizler yönetmeyiz. Bu bakımdan meslek mensuplarımızın ne olursa olsun bu krizlerdeki sorumluluğu sınırlıdır. Örneğin finans sektöründe yöneticilere ödenen yüksek başarı primleri, henüz kriz sona ermeden geri geldi ve
bu bence yeni sorunlara zemin hazırlayabilir. Ancak bizler bu duruma işaret edip geçeriz, elimizden de
başka bir şey gelmez. Bu durum ülkemiz için de geçerlidir. Netice olarak bizim görevimiz standartları tam
ve eksiksiz olarak uygulamak ve bu konuda azami titizliği göstermektir. Bu yaklaşım çerçevesinde ülkemizde, en üst düzeyde mesleki örgütümüz olan TÜRMOB tarafından kurulmuş bulunan TÜDESK (Türkiye
Denetim Standartları Kurulu) Türkiye için bağımsız denetim standartlarını oluşturmak üzere görevlendirilmiştir.
TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KURULU (TÜDESK) 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”na göre meslek ruhsatı sahibi olan meslek mensuplarının anılan bu kanunun 2. maddesinde belirtilen denetim faaliyetleri ile başka kanunlarla
verilen denetim işlerini disiplinli bir şekilde yürütebilmeleri için ulusal denetim standartlarını saptamak ve
yayınlamak üzere, TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ (TÜRMOB) tarafından kurulmuştur.
TÜDESK’in faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.
a)Türkiye Denetim Standartlarının oluşturulmasında esas alınmak üzere; genel kabul görmüş denetim ilkeleri ile ulusal denetim standartlarının oluşturulmasında benimsenen amaç ve kavramları içeren
“Kavramsal Çerçeve”yi belirlemek,
b)Muhasebe bilgilerinin, gerçek, güvenilir, karşılaştırılabilir, gereksinime uygun, anlaşılabilir ve
tutarlı olarak raporlanmasını sağlayacak ulusal denetim standartlarını oluşturmak,
c)Denetim standartlarının gelişen ve değişen gereksinimlere yanıt verebilmesi için bu standartların
güncelliğini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
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d)Finansal raporların gerçeğe uygunluğunun, güvenilirliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin uluslararası
alanda da gerçekleşebilmesini sağlamak için, ulusal denetim standartlarının uluslararası kabul görmüş
denetim standartlarına uyumlu olması için gerekli çalışmaları yapmak,
e)Belirlenecek Ulusal Denetim Standartları ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılabilecek sorunların
çözülmesini sağlamak üzere; ulusal denetim standartlarının oluşturulması sürecinde, meslek odalarının,
kamu adına denetim yapma yetkisine sahip kurumların, meslek mensuplarının, akademisyenlerin ve benzeri grupların görüşlerinin alınmasını sağlamak; ulusal denetim standartlarının oluşturulması sürecinde
düzenli olarak kamuoyu bilgilendirmek,
f)Gerektiğinde uygulamaya açıklık kazandırmak üzere, ulusal denetim standartlarının uygulanmasında tereddüt oluşan konularda yorumlarını yayınlamak,
g)Ulusal denetim standartlarının benimsenmesine ve bu standartların uygulanmasına ilişkin kamu
bilincinin yerleşmesine yönelik olarak; yayınlanan ulusal denetim standartlarının akademik çevrelerde
tanınmasını, araştırmalarda ve öğretimde kullanılmasını sağlamak; toplantı, konferans, sempozyum,
panel, seminer, kongre gibi faaliyetler düzenlemek, eğitim yapmak, gerekirse çeşitli yayınları hazırlamak
ve yayınlamak.
ULUSLARARASI DENETİM VE GÜVENCE STANDARTLARI VE TÜDESK
Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK), dünyadaki gelişmeleri ve deneyimi dikkate alarak,
2002 yılında 2003 yılı itibarıyla uygulanmak üzere yayınlanan Uluslararası Denetim ve Güvence
Standartları’nın Türkçe’ye çevirisini yaparak 2004 yılında yayınlamıştır. Bu çalışmanın ardından, Kurul;
ulusal denetim standartlarını inceleyerek yorumlamak üzere her denetim standardı için bir komite kurmuştur. Ulusal denetim standartlarının taslaklarının oluşturulma çalışmalarının yürütüldüğü bu süreçte; bu
kez Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları’nın 2008 yılında geçerli olmak üzere 2007 yılında
yayınlanan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarının çevirisini yayınlamıştır.
Mayıs 2003 tarihinden bu yana görev yapan Türkiye Denetim Standartları Kurulunun amacı, 3568
sayılı Kanuna tabi ruhsatlı meslek mensuplarının üstlendikleri ve yetkili oldukları denetim faaliyetlerini
disiplinli bir şekilde yürütebilmeleri için "Ulusal Denetim Standartları"nın saptanması, belirlenmesi ve
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yayınlanması ile güncelliğinin korunmasıdır. Bu amaç çerçevesinde Kurulun hedefi, Uluslararası Denetim
ve Güvence Standartları’na tam uyumlu Türkiye Denetim Standartları’nı genel kabul görmüş standart oluşturma kurallarına göre oluşturmak ve yayınlamaktır. Dolayısıyla Kurul, "Ulusal Denetim Standartları"nı
oluştururken muhasebe bilgilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir biçimde, gerçeği ve gereksinimleri göz
önüne alarak, anlaşılabilir ve tutarlı bir şekilde raporlanmasının sağlanmasını hedef almaktadır. Ayrıca,
2008 yılı itibarıyla uygulanmak üzere Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarının 2007 yılında
yayınlanan metni de TÜDESK tarafından Türkçe’ye çevirim çalışmaları yapılmış ve kullanıcıların istifadesine sunulmuştur. Denetim standartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişen ve değişen gereksinimlere yanıt verebilmesi açısından güncelliğinin korunmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapan Kurul;
finansal raporların gerçeğe uygunluğunun, güvenilirliğinin ve karsılaştırılabilirliğinin uluslararası alanda
da geçerli olabilmesini sağlamak üzere, Türk ekonomisi ve isletmelerinin yapısı ile gereksinimlerini göz
önünde tutmak suretiyle, ulusal denetim standartlarının uluslararası kabul görmüş denetim standartlarına
uyumlu olması için özenli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA DENETİM VE TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI
Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 50 yılı aşkın süredir uygulamada olan Türk Ticaret Kanunu
bahsi geçen süre içerisinde hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan çok önemli ekonomik gelişmeler karşısında çağın gereksinimlerine ayak uydurmakta yetersiz kalmıştır. Özellikle ekonomik, siyasi ve hukuki
anlamda çağın gereksinimlerine ayak uydurma çabasıyla mevcut sistemlerini yeniden organize eden
Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği çatısı altında bir bütün olarak şekillenmesi ve ortak para birimine geçilmesi Avrupa Birliğine girme çabasında olan Türkiye açısından da ticari işlemleri düzenleyen yasaların yeniden yapılandırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile 2005 yılının sonuna doğru
başlayan müzakereler ve uyum süreci mevcut Türk Ticaret Kanunu'nda da değişiklikler yapılmasını öngörmektedir.
Bir yandan Avrupa Birliği üyeliğine girme çabasında olan ülkemiz diğer yandan da uluslararası piyasaların bir parçası olmak ve onlarla rekabet etmek zorundadır. Dolayısıyla Avrupa Birliği düzenlemeleri-
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nin yanı sıra uluslararası piyasaların düzenlemelerine de uyum sağlanması Türkiye açısından zorunludur.
İşte bu zorunlulukların bir sonucu olarak ülkemizde de ekonomik, siyasi ve hukuki anlamda çağın gereksinimlerine ayak uydurmaya yönelik düzenlemelerin daha fazla beklemeden yapılması gerekir. Yeni Türk
Ticaret Kanunu Tasarısı da bu çerçevede hazırlanmıştır. Yaklaşık 10 yıldır süren çalışmalar sonucunda 26
Kasım 2008 tarihinden itibaren T.B.M.M. genel kurulunda görüşülmesine başlanan Yeni Türk Ticaret
Kanunu Tasarısı bir takım siyasi nedenlerden dolayı hala yasallaştırılmayı beklemektedir.
Kurumsal yönetim ilkelerini de içeren Yeni TTK Tasarısının yasalaşmasını müteakip şirketlerin yönetim anlayışlarında da çok önemli değişiklikler söz konusu olacaktır. Yeni TTK Tasarısı Kurumsal yönetim;
dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde oluşturulacak sistematik bir yapı öngörmektedir. Bu sistematik
yapı ise, şirketlerin ileride maruz kalabilecekleri problemleri ve riskleri önceden tespit edebilecek bir şekilde tasarlanmış olmasını gerektirir. Şirket yöneticileri de şirketleri oluşturulacak bu yeni sistemlere göre
yönetecekler ve sorumluluğu üstleneceklerdir.
Bir ülkenin, sermaye ve finans piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi; ülkenin
yabancı sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında güç olarak yer alabilmesi için, tam şeffaflığa dayalı,
Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış finansal
tablolara ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarına göre denetimden geçmiş raporlara ihtiyaç
vardır. Bu kapsamda, Yeni TTK Tasarısında, Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu (UMS) Türkiye
Muhasebe Standartlarına ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim
Standartlarına atıfta bulunulmaktadır. Dolayısıyla şirketler finansal tablolarını oluştururken Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu'nun (TMSK) yayınladığı muhasebe standartlarını, yapılacak denetimlerde
ise denetçiler TÜDESK tarafından hazırlanmış Türkiye Denetim Standartlarını esas alacaklardır.
Yeni TTK Tasarısında “finansal tabloların, birleşme, bölünme, tür değiştirme, sermayenin artırılması,
azaltılması gibi işlemlerin denetimlerinin, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre denetim yetkisi almış Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir, Yeminli Mali Müşavir unvanlı meslek mensupları ile bunların oluşturdukları Bağımsız Denetim
Kuruluşlarına, uluslararası standartlara göre yaptırılması” öngörülmektedir.
Bu çerçevede Yeni TTK Tasarısının bağımsız denetim ile ilgili olan bölümlerine baktığımızda denetim
mesleğinin ve denetçi kavramının mevcut durumdan çok daha fazla önem kazandığını görüyoruz. Diğer
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taraftan denetçinin sorumlulukları da en az gelişmiş ülkelerde gördüğümüz derecede hatta daha da
fazla arttırılmaktadır.
Yeni sistemde anonim ortaklıkların finansal denetimi, dış denetçiler tarafından gerçekleştirilecektir. Tasarıya göre, bu denetçilerin görevi temel olarak yıl sonu finansal tablolarının ve faaliyet
raporunun denetimidir. Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun
yıllık faaliyet raporu, hiç düzenlenmemiş sayılacaktır (Yeni TTK Tasarısı 397/2).
Yeni TTK Tasarısında mevcut murakıplık sistemi kaldırılarak tamamen meslek mensubu olan kişi
veya denetim şirketinden oluşan dış denetçi kavramı getirilmiştir. Tasarıda küçük sermaye şirketleri
için 2 SMMM veya 2 YMM Denetçi, büyük sermaye şirketleri ve borsada hisseleri işlem gören şirketlere ise, bağımsız denetim şirketleri denetçi olarak atanabileceklerdir.
Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir
yönetmelikle düzenlenecektir.
Tasarının 397’inci maddesinde “anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları
denetçi tarafından, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim
Standartlarına göre denetlenir. Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir” denmektedir. Türkiye Denetim Standartları, Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarının birebir
tercümesinden oluşmakta olduğundan denetçiler çalışmalarını sürdürürken bu standartları referans
olarak kullanacak ve bu standartlarda belirtilen teknik detayları ve etik kuralları esas alacaklardır.
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarına ilişkin kapsamlı bir açıklamaya ileride yer vereceğim.
Tasarıda Madde 398/4 ayrıca denetçiyi, Yönetim Kurulu tarafından, finansal tabloların, gerçek
resmi dürüstçe göstermemesi dolayısıyla tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında
belirlemeye uygun bir sistem kurulup kurulmadığını, kurulmuşsa bu sistemin yapısını ve uygulamalarını açıklayan ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte Yönetim kuruluna sunmakla
yükümlü kılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, mali tabloların gerçeği yansıtabilmesi ve risklerin zamanında belirlenebilmesi için sağlıklı bir sistemin kurulmuş olmasının gerektiğidir. Bu da daha
önce bahsettiğimiz gibi kurumsal yönetim anlayışının oturtulmasıyla gerçekleştirilebilecektir.
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Tasarının 400. Maddesi ise denetçi olabileceklerin niteliklerini belirlerken “Denetçi, ancak üyeleri, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali
müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi olarak seçebilirler” şeklinde bir ifade kullanmaktadır. Bu madde, KOBİ niteliğindeki işletmeler için de bağımsız denetimin zorunluluğunu ortaya
koymakta ancak yapılacak denetim için bağımsız denetim kuruluşu kullanılması zorunluluğunu ortadan kaldırarak fayda-maliyet analizi çerçevesinde sınırlı sayıda meslek mensubunun da bağımsız
denetim görevini yerine getirebileceğini vurgulamaktadır.
Ayrıca, Tasarının 400’üncü maddesinde “Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o
denetçi en az iki yıl için değiştirilir” hükmü yer almaktadır.
Tasarının 403’üncü maddesi gereği, denetim sürecinin sonunda şirketin hesaplarının muhasebe
standartlarına, kanuna ve ana sözleşmeye uygunluğunun sınanması ve ortaklığın mali yapısının
dürüst resim verdiğinin saptanması halinde denetçi tarafından bir onay yazısı hazırlanacaktır. Ayrıca
anonim ortaklıklarda, ortaklığın finansal denetimini yapan denetçi, ortaklık açısından gerekli görürse bir erken teşhis komitesinin kurulması gereğini Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
Daha önce de belirttiğim gibi tasarıda bağımsız denetçiye geniş yetkiler tanınmış, buna karşılık
ağır sorumluluklar da verilmiştir. Hatta bağımsız denetim görevinin normal şartlarda kapsamı dışında tutulması gereken bazı hallerde de denetçiye görevinin ötesinde sorumluluklar yüklenmektedir.
Örneğin “defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, Kanun ile esas
sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı, yönetim kurulunun
denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp yapmadığı ve belgeleri verip vermediği, ayrıca, finansal tablolar ile bunların dayanağı olan defterlerin, öngörülen hesap plânına
uygun tutulup tutulmadığı” gibi Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarında (UDGS) olmayan bir
takım hususların da bağımsız denetim raporunun “görüş” sayfasında belirtilmesi zorunluluğu ortaya
konmaktadır.
Benzer şekilde “yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin,
denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kap-
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samı içindedir” denilmektedir. Bu ve benzeri konularda getirilen zorunluluklar yapılacak olan denetimleri uluslararası standartlardan uzaklaştırsa da, bağımsız denetimin küçük büyük tüm şirketler için zorunlu
hale getirilmesinin önemi yanında zamanla giderilebilecek hususlar olarak değerlendirilmelidir. Nitekim
Bağımsız Denetim Derneği ve teknik komiteleri de bu konuda gereken hassasiyeti göstererek Yeni TTK
kapsamında yapılacak bağımsız denetimlerde işletmeler için öngörülen taslak yönetmelikleri hazırlamışlar ve denetime ilişkin uygulamada çıkabilecek sıkıntılara karşı daha Kanun yürürlüğe girmeden çözüm
arama konularında çalışmışlar ve çalışmaya devam etmektedirler.
Hazırlanan taslak yönetmeliklerden “Bağımsız Denetleme Yönetmeliği” konuyu derinlemesine ele
almakta ve bağımsız denetimi, denetçiyi ve bağımsız denetim raporunun içeriğini olması gerektiği şekilde
belirlemektedir.
ULUSLARARASI DENETİM VE GÜVENCE STANDARTLARI
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları IFAC (International Federation of Accountants) bünyesinde kurulu Ulusulararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır.
Bu standartların orijinal metinleri IFAC’ın web sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.
Bu standartların ilk bölümü denetime ilişkin etik kurallardan oluşur. Sonraki bölüm finansal tabloların ve diğer güvence ve ilgili hizmetler sözleşmelerinin denetimini ve gözden geçirmelerini gerçekleştiren
firmalar için kalite kontrol konusunu ele almaktadır (ISQC1). Bundan sonraki bölüm denetim standartlarını içermektedir (200-899 arası standartlar). Daha sonraki bölümler ise banka denetimleri, elektronik
ticaretin denetime etkisi, türev araçlarının denetimi gibi daha özelleştirilmiş konulara yönelik denetim
standartlarını içerir (1000-4410 arası standartlar).
Hâlihazırda tasarıda atıfta bulunulan ve Türkiye Denetim Standartları Kurulu tarafından Türkçeye
çevrilen Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları ana hatlarıyla müteakip paragraflarda açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak daha önce bunlara ilişkin yapılan son değişikliklerle ilgili bilgi vermekte yarar görüyorum.
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Son Yıllarda UDGS İle İlgili Gelişmeler:
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 2004 yılında Uluslararası Denetim
Standartlarına açıklık getirmek üzere “Açıklık Projesi” adı altında bir proje başlatmıştır. Bu proje
Şubat 2009’da tamamlanmıştır.
Bu projenin amacı Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarını daha anlaşılabilir, net ve
tutarlı olarak uygulanabilir şekilde yeniden yazmak ve gerektiğinde mevcut standartları yeniden
düzenleyerek yüksek kalitede bir standartlar seti oluşturmaktır. Böylece yeni açıklık getirilmiş
UDS’lerin yardımı ile bağımsız denetçiler ve düzenleyici otoriteler açısından daha yaygın olarak kullanılabilir olması sağlanmış olacaktır. Bu hedef doğrultusunda yapılan değişiklikler genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•UDS’ler çerçevesinde bir denetim gerçekleştirilirken denetçinin hedeflerini belirlemek
•UDS’lerin gereklilikleri çerçevesinde denetçiye yüklenen görevlere ve bu gereklerin denetçiye
bildirimi sırasında kullanılan dil’e açıklık getirmek
•Denetçinin yerine getirmekle yükümlü olduğu gerekliliklerde mevcut olabilecek belirsizliklerin
giderilmesini sağlamak
•UDS’erin okunabilir ve anlaşılabilir olması için yapısal ve düzenlenen gelişmelerin iyileştirilmesi ve
•Uygulamada daha küçük çaptaki işletmelerin ve şirketlerin de göz önüne alınması ve diğer
açıklayıcı hususların da ilave edilmesi.
Açıklık Projesi çerçevesinde UDGS Kurulu birçok UDS’yi modernize etmiştir. Mevcut UDS’ler le
karşılaştırdığımızda aşağıda belirtilen gelişmeler dikkatimizi çekmektedir:
UDS 200- (Temel Hedefler ve Denetimin Yürütülmesi). Bu UDS denetçinin finansal tablolar üzerinde makul güvence sağlanması ve bulguların raporlanmasının yanı sıra denetimin yapısal sınırlamaları çerçevesinde denetçinin sorumlulukları ve hedeflerine açıklık getirmektedir. Bu UDS ayrıca denetimin üzerine inşa edileceği temellere açıklık getirmekte ve modernize etmektedir. Bu standart denetçinin UDS’leri prensip odaklı bir yaklaşımla nasıl uygulayacağını belirlerken; (i) mesleki yargının kullanımını vurgulamakta, (ii) denetime uygun UDS’lerin uygulanmasını zorunlu kılmakta, (iii) ilave
denetim prosedürleri uygulama gereksiniminin belirlenmesinde denetçinin her UDS için amaçlanan
hedefleri kullanması gerekliliğini ortaya koymakta, (iv) denetçinin bir veya birden fazla amaca ula-
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şılamamasının genel amaca ulaşmayı engelleyip engellemediği hususunda bir değerlendirme yapmasını gerektirmekte ve (v) istisnai durumlarda gereklerden muafiyete müsaade etmektedir.
UDS 210- (Denetim Sözleşmesinin Maddelerinde Mutabakat). Bu UDS, üzerinde denetim yapılacak mali tabloların kabul edilebilir bir finansal raporlama çerçevesinde hazırlanmasında yönetimin
denetim için önkoşulları sağlaması ve yönetimin bu konuda mutabakatının alınmasına açıklık getirmektedir. Bu UDS özellikle yönetimin sorumluluklarına yönelik olarak çeşitli hukuki ve düzenleyici
ortamlarda sözleşme hükümlerinin uzlaştırılmasını hedefler.
UDS 260- (Denetimle ilgili hususların yönetimle görüşülmesi) ve UDS 265 (İç kontrolle ilgili
yetersizliklerin görüşülmesi). Bu UDS’ler iç kontrolle ilgili tespit edilen önemli yetersizliklere ilişkin
olarak denetçi – yönetim ve varsa denetçi - denetim komitesi arasında yapılacak ikili görüşmelerin
daha efektif olabilmesi için iyileştirmeler getirmektedir.
UDS 540- (Makul değer kavramı ve muhasebe tahminlerinin denetimi). Bu standart iki mevcut
standardın birleştirilmesinin sonucudur. Bu yeni standart özellikle modeller ve/veya gözlemlenemeyen verilerin kullanıldığı durumlarda makul değerlerin denetimini daha iyi yönlendirme ve gereklerin sağlanması açısından iyileştirme getirmiştir.
UDS 550- (İlişkili İşletmeler/Taraflar). Bu UDS, kontrol etkisi olan tarafları göz önüne alarak,
daha geniş bir ilişkili taraflar bakışıyla, ilişkili taraflarla olan işlemleri belirleyip ortaya koymayı
hedefleyen denetçinin kullanacağı prosedürleri daha net ve geniş bir biçimde güncelleştirmiştir.
UDS 580- (Yazılı Bildirimler). Bu standart şirketlerin yazılı teyidinin yetersiz olduğu veya hiç
verilmediği durumlarda denetim görüşünde otomatik olarak görüş vermekten kaçınma hususunu
zorunlu kılmaktadır.
UDS 600- (Grup denetimleri). BU UDS grup şirketlerin konsolide mali tablolarının denetimine
yönelik ilkeleri daha kapsamlı olacak şekilde genişletmiştir.
UDS 620- (Uzman çalışmasından yararlanılması). Bu standart daha yüksek kalitede denetimler
yapılabilmesi açısından uzmanın tarafsızlığı, denetçinin ve uzmanın karşılıklı sorumlulukları ve denetçi ile uzman arasındaki iletişimin sağlanabilmesi gibi hususlarda denetçinin dışarıdan uzman kullanımı sırasında uyması gereken şartlara açıklık getirmektedir.
Yukarıdaki hususlara paralel olarak bir de global ekonomik krizin aniden araya girmesi
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Amerika’da ve Avrupa’da düzenleyici otoritelerin bu konularda çok hızlı adımlar atmasını zorunlu kılmıştır. Nitekim 2008 yılı sonbaharında her iki kıtada da düzenleyici otoriteler acil nitelikte uyarılar (Alerts)
yayınlamışlardır. Şimdi kısaca bunlara değinmek istiyorum:
PCAOB/UDGSK Uyarıları (PCAOB/ISAAB Alerts December 2008)
Dünya genelinde büyük bir finansal krizin yaşandığı günlerde, ekonomik ortamda meydana gelen
veya gelebilecek olan bozulmalar sebebiyle bazı denetim alanları önem kazanmış ve Uluslar arası Denetim
ve Güvence Standartlarında bu alanlarla ilgili bir takım düzenlemelere gidilmiştir. Kriz ortamında, şirketlerin finansal tablolarının hata ve hilelere daha açık hale geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla, bağımsız
denetçilerin görevlerini tam ve kurallara uygun olarak yapmaları finansal raporlamanın doğruluğunu sağlamada en önemli araç olmaktadır. Bu çerçevede işletmelerin finansal tablolarının muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlandığını denetlemek ve görüş bildirmekle sorumlu olan bağımsız denetim kuruluşları denetimde risk taşıyan bazı konulara çok daha fazla önem vermek zorundadırlar. Ekonomide daralmaların yaşandığı dönemlerde denetim riskleri daha önemli hale gelmekte, zaman zaman yeni denetim
riskleri ortaya çıkmaktadır. Piyasa ve ekonomideki mevcut belirsizlikler, bazı varlıkların değerlerinin,
değer düşüklüklerinin veya geri kazanılabilirliklerinin güvenilirliği hakkında; bazı yükümlülüklerin ise
eksiksiz ve doğru gösterilip gösterilmediği hususunda şüpheler meydana getirmektedir. Uluslar arası alanda da belli başlı düzenleyici otoritelerin bu amaca yönelik çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Aralık
2008’de ABD'de bulunan ve halka açık şirketlerin bağımsız denetiminin gözetimi ve denetimini gerçekleştiren Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) ve Uluslararası Denetim Standartlarını yayımlayan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından da, sırasıyla, "Mevcut Kriz
Ortamında Dikkate Alınması Gereken Denetim Konuları" ve "Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesinde
Kullanılan Tahminlerin Denetiminde Yaşanabilecek Güçlükler" başlıklı birer uyarı yayınlanmıştır.
Bu uyarılar denetimde öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken hususları vurgulamaktadır. Bunların
içinde denetimin planlanmasının, işletmenin faaliyet koşullarının ve çevresiyle olan ilişkilerinin anlaşılması ve bu konulara ilişkin önemli yanlışlık riskinin değerlendirilmesi konuları çok önem arz etmektedir. Özellikle riskin değerlendirilmesi konusunda, işetmenin faaliyet gösterdiği sektörü de içeren dış faktörlerin;
işletmenin seçtiği ve uyguladığı muhasebe politikaları da dahil olmak üzere işletmenin yapısının; finansal
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tablolarda önemli ölçüde yanlışlığa sebep olabilecek faaliyet risklerinin ortaya konulmasının; işletmenin
finansal performansının ölçümü ve gözden geçirilmesinin ve iç kontrol sisteminin yapısının dikkate alınması beklenmektedir. Burada denetim tekniklerinin tasarlanması ve denetçinin yönetim ve denetim komiteleriyle kurulacak iletişiminin de önemine dikkat çekilmiştir.
Ekonomide ve dolayısıyla işletmelerin faaliyet ve performanslarında sıkıntıların yaşandığı dönemlerde finansal raporlama sırasında hile ve usulsüzlük yapma eğilimlerinin arttığı ve finansal raporları manipüle etmeden muhasebe tahminlerinin önemli bir araç olarak kullanıldığı bilindiğinden önümüzdeki
dönemlerde muhasebe tahminlerine yönelik denetimlere ayrıca önem verilmesi gerekecektir.
Bu çerçevede denetçi ayrıca, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ve açıklamaları ile ilgili olarak,
önemli varsayımların dayanakları ve bu varsayımların işletme adına belirli faaliyetleri yürütmek konusundaki işletme yönetiminin niyet ve kabiliyetini doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı hususunda işletme yönetiminden yazılı olarak beyan almak zorundadır.
Diğer taraftan, ekonomide sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, bazı işletmelerin faaliyetlerini devam
ettiremeyebileceklerini; bu nedenle, işletmenin sürekliliği varsayımına ilişkin denetçi değerlendirmelerinin
çok daha dikkatli yapılması gerektiği de vurgulanmaktadır.
Bağımsız denetçilerden, önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri denetimlerde alacaklar, borçlar,
stoklar, yükümlülükler, kalıcı değer düşüklükleri, ertelenmiş vergi varlıkları, karşılıklar, şarta bağlı olaylar ve türev ürünler gibi kalemlere yönelik kontrollerde daha dikkatli ve özenli olmaları beklenmektedir.
Tüm bu gelişmelerden sonra konumuzun bir parçası olarak IFAC tarafından yayımlanan Uluslararası
Denetim ve Güvence Standartları’nın genel çerçevesini açıklamak istiyorum. Bu standartların 2009 yılı son
güncelleştirmeleri de içeren dizini Türkçe karşılıklarıyla beraber sunumun sonunda verilmektedir.
FİNANSAL TABLO DENETİMİNİN YÜRÜTÜLMESİNDEKİ GENEL İLKELER VE AMAÇLAR
Bağımsız Denetimin Amacı, Kapsamı ve Genel İlkeleri
Bağımsız denetimin amacı
Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları
doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe
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uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.
Bağımsız denetçinin görüşü, finansal tabloların güvenilirlik derecesini yükseltmekle beraber, bu görüş
finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulan işletmenin gelecekteki durumu hakkında ve işletme yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmez.
Bağımsız denetimin kapsamı ve genel ilkeleri
Bağımsız denetimi amacına uygun olarak gerçekleştirmek için uygulanan bağımsız denetim yöntem
ve teknikleri, bağımsız denetimin kapsamını oluşturur.
Mesleki şüphecilik
Bağımsız denetçi, bağımsız denetimi planlarken ve gerçekleştirirken, finansal tabloların işletmenin
gerçek finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını göstermesine engel teşkil edebilecek ölçüde önemli yanlışlıkları içerebileceği varsayımını göz önünde bulundurarak, mesleki şüphecilik anlayışıyla hareket etmek
zorundadır. Mesleki şüphecilik; bağımsız denetçinin, sorgulayıcı bir yaklaşımla, kanıtların geçerliliğini incelemesi ve kanıtların, işletme yönetiminin açıklamaları ve diğer bilgi ve belgeler ile çelişki içinde olup olmadığını değerlendirmesidir. Bağımsız denetçinin mesleki şüphecilik anlayışıyla hareket etmesi; bağımsız
denetim sürecinde şüpheli olayların gerekli özen gösterilmeden değerlendirilmesi, bağımsız denetim kanıtlarından sonuca ulaşırken gereğinden fazla genelleme yapılması, bağımsız denetimin mahiyet, zamanlama ve kapsamının belirlenerek bağımsız denetim yöntem ve tekniklerinin seçimi ve sonuçlarının değerlendirilmesinde yanlış varsayımların kullanılması gibi bağımsız denetim risklerini azaltır. Bağımsız denetçi,
bağımsız denetimi planlarken ve gerçekleştirirken işletme yönetiminin ne dürüst olmadığı ne de kuşku
götürmez bir şekilde dürüst olduğu varsayımıyla hareket eder. Bu çerçevede; bağımsız denetçinin raporuna temel oluşturacak kanıtların toplanmasında, işletme yönetiminin açıklamaları yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı olarak kabul edilemez.
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Makul güvence
Yapılacak bir bağımsız denetim, finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul
bir güvenceyi sağlayacak şekilde tasarlanır. Makul güvence, bir bütün olarak finansal tabloların nitelik ve
nicelik bakımından önemli bir yanlışlık içermediğine dair bir sonuca varmada yeterli ve uygun bağımsız
denetim kanıtının toplanmasıdır. Makul güvence bağımsız denetimin tüm aşamalarında göz önünde bulundurulur.
Bağımsız denetimde, bağımsız denetçinin finansal tablolara ilişkin önemli yanlışlıkları ortaya çıkarmasını önleyen, yapılan işin niteliğinden kaynaklanan ve aşağıda örneklerine yer verilen kısıtlamaların
bulunması durumunda, bağımsız denetçilerin finansal tablolara ilişkin mutlak bir güvence elde etmesi
mümkün olmayabilir.
Bu kısıtlamalar;
(a)Örnekleme yönteminin kullanılması.
(b)İşletme yönetiminin kontrol sistemini devre dışı bırakacak şekilde hareket etme ve/veya muvazaalı işlem yapma olasılığı gibi, muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin yapısından kaynaklanan doğal kısıtlamalar.
(c)Bağımsız denetim kanıtlarının pek çoğunun sonuca yönelik olmaktan ziyade ikna edici özellikte
olması.
(d)Gerek bağımsız denetim yöntem ve tekniklerinin yapısı, zamanlaması ve kapsamının tespiti gibi
kanıt toplama sürecinde ve gerekse toplanan kanıtlardan hareketle, muhasebe tahminlerinin makul olup
olmadığının değerlendirilmesi gibi bir görüşe ulaşılması aşamasında bağımsız denetçinin yaygın olarak
kendi kanaatini kullanması.
(e)İlişkili taraflar arasında yapılan işlemler gibi, finansal tablolara ilişkin bir sonuca varmayı sağlayacak kanıtların ikna ediciliği ile ilgili diğer sınırlamalardır.
Bu sınırlamaların söz konusu olması halinde; finansal tablolarda normal koşullarda beklenenin ötesinde önemli ölçüde yanlışlık riskini artıran olağandışı durumlar veya önemli bir yanlışlık olduğunu gösteren herhangi bir belirti bulunmasa dahi, ilave bağımsız denetim yöntem ve teknikleri kullanılarak yeterli
ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde edilir.
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Bağımsız denetim riski ve önemlilik
İşletmeler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere çeşitli stratejiler uygular ve faaliyetlerine, faaliyetlerinin
karmaşıklığına, faaliyet gösterdikleri sektörlere, büyüklüklerine ve tabi oldukları düzenlemelere bağlı olarak, çeşitli ticari risklerle karşı karşıya kalırlar. Bu tür risklerin ortaya çıkarılması ve bunlara karşı gerekli önlemlerin alınması esas itibariyle işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Bununla birlikte; finansal tabloları etkileyen risklerin ortaya çıkarılarak, finansal tablolara doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığının
kamuya açıklanmasından bağımsız denetçiler de sorumludur.
Bağımsız denetçi, finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tam ve doğru bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği hakkında makul bir güvence elde
edebilmek için bağımsız denetim kanıtları toplar ve toplanan bu kanıtları değerlendirir. Makul güvence
kavramı, bağımsız denetçi tarafından verilen görüşün uygun görüş olmama riskini de içermektedir.
Finansal tabloların önemli bir şekilde hatalı veya yanlış sunulduğu hallerde, bağımsız denetçi tarafından
uygun olmayan bir görüş verilme riski, bağımsız denetim riski olarak adlandırılır.
Bağımsız denetçi, bağımsız denetim riskini, bağımsız denetimin amacına uygun bir şekilde kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirmek üzere bağımsız denetim faaliyetlerini planlar ve yürütür. Bağımsız
denetçi, görüşüne esas teşkil edecek makul sonuçlara ulaşabilmek için, yeterli ve uygun bağımsız denetim
kanıtlarının toplanmasına yönelik bağımsız denetim tekniklerini tasarlamak ve uygulamak suretiyle
bağımsız denetim riskini azaltabilir. Bağımsız denetim riski kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirildiğinde, makul güvence elde edilmiş sayılır.
Bağımsız denetim riski, finansal tabloların önemli yanlışlıkları içerme riski ile bağımsız denetçinin bu
yanlışlığı ortaya çıkaramama riskinin bir fonksiyonudur. Bağımsız denetçi, finansal tabloların önemli yanlışlıkları içerme riskini değerlendirmek üzere bağımsız denetim teknikleri uygular ve bu değerlendirmeye
dayanarak ilave bağımsız denetim teknikleri uygulamak suretiyle tespit edememe riskini sınırlandırmanın
yollarını araştırır. Bağımsız denetim süreci, işletme yönetiminin bağımsız denetçiye finansal tabloları ve
ilgili diğer bilgi ve belgeleri sunduğu aşamada ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve yanlışlığa sebep olabilecek hususlar üzerinde odaklanmak ve tespit edilen risklere yönelik olarak yeterli ve uygun bağımsız
denetim kanıtları toplanması için bağımsız denetim teknikleri uygulamak suretiyle, bağımsız denetimin
tasarlanmasında mesleki takdir mekanizmasının kullanımını içerir.
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Bağımsız denetçi, finansal tablolardaki önemli yanlışlıklarla ilgilidir; bir bütün olarak finansal tablolardaki önemli olmayan yanlışlıkların tespit edilmesinden sorumlu değildir. Bağımsız denetçi, tespit etmiş
olduğu düzeltilmemiş yanlışlıkların hem münferit hem de toplu olarak, finansal tablolar üzerinde önemli
bir etkiye sahip olup olmadığını dikkate alır. Önemlilik ve bağımsız denetim riski birbiriyle ilişkilidir. Bir
bütün olarak finansal tabloları önemli ölçüde etkileyebilecek yanlışlıkların tespitine yönelik bağımsız
denetim teknikleri tasarlanırken, finansal tabloların önemli bir yanlışlık içerme riski; hem finansal tabloların bütünü açısından hem de işlem türleri, hesap bakiyeleri, dipnotlar ve işletme yönetiminin bu konulara ilişkin açıklamaları kapsamında değerlendirilir.
Finansal tabloların bir bütün olarak önemli bir yanlışlık içerip içermediğine yönelik olarak yapılacak
bir değerlendirme; bağımsız denetçi tarafından, işletme içerisinde önemli görevler üstlenen personelin
bilgi, yetenek ve tecrübe düzeylerinin araştırılmasını, bağımsız denetim sırasında uzman kullanılması
gerekip gerekmediğine karar verilmesini, uygun gözetim düzeyinin belirlenmesini ve işletmenin sürekliliği ile ilgili olarak önemli şüphe uyandıran olay ve koşulların bulunup bulunmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmasını da içerir.
Bağımsız denetçi tarafından, ayrıca, işlem türleri, hesap bakiyeleri ve dipnot açıklamaları düzeyinde
önemli bir yanlışlık bulunma riskinin dikkate alınması gerekir; çünkü bu tür hususlar, daha bağımsız denetimin başlangıcında, bağımsız denetim sırasında kullanılması gereken ilave bağımsız denetim tekniklerinin yapısı, zamanlaması ve kapsamının belirlenmesine doğrudan katkıda bulunur. Bağımsız denetimin
tamamlanması aşamasında kabul edilebilir seviyede düşük bir bağımsız denetim riski, bağımsız denetçi
tarafından bir bütün olarak finansal tablolar üzerinde bir görüş oluşturulmasını sağlayacak şekilde; işlem
türleri, hesap bakiyeleri ve dipnot açıklamaları ile ilgili olarak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı
toplanmasını gerektirir. Bu amaca yönelik olarak, bağımsız denetçilerin çeşitli yaklaşımları kullanması
mümkündür.
İşletme yönetimince bağımsız denetçiye sunulan bilgi ve belgeler ile yapılan açıklamalar kapsamında finansal tabloların önemli bir yanlışlık içerme riski iki unsurdan oluşmaktadır:
a)“Yapısal risk”, ilgili kontrol mekanizmasının bulunmadığı varsayımı altında, münferit ya da diğer
yanlışlıklarla birlikte toplulaştırılmış olarak, işletme yönetiminin sunduğu bilgi ve belgelerin ve yaptığı
açıklamaların önemli bir yanlışlık içerme olasılığıdır. Bu açıklamalardan bazılarının, ilgili işlem türleri,
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hesap bakiyeleri ve dipnot açıklamalarına ilişkin taşıdığı bir yanlışlık riski, diğerlerine göre daha yüksek
olabilir. Karmaşık hesaplamaların önemli yanlışlıkları içerme riski basit hesaplamalara göre daha fazladır.
Önemli bir değerleme belirsizliği taşıyan hesap kalemlerine ilişkin muhasebe tahminlerinden türetilen
tutarlar, göreceli olarak rutin ve gerçek veriler içeren hesap kalemleri tutarlarına göre daha büyük bir risk
taşır. İşletmenin ticari riskini artıran dış koşullar, aynı zamanda yapısal riski de etkileyebilir.
Bu kapsamda, teknolojik gelişmeler belirli bir ürünü modası geçmiş hale getirmiş olabilir ve bu durum
stokların finansal tablolarda olduğundan daha fazla bir değerle gösterilmesine yol açabilir. İşletmenin faaliyetlerinin devamını sağlayacak yeterli bir işletme sermayesinin bulunmaması veya işletmenin faaliyet
gösterdiği sektörde çok sayıda işletmenin kapanmasına yol açan bir ekonomik daralmanın ortaya çıkması gibi işletmenin içinde bulunduğu koşullar veya çevresel faktörler de yapısal riski etkileyebilir.
b)“Kontrol riski”, münferit veya diğer yanlışlıklarla birlikte toplulaştırılmış olarak, işletme yönetimi
tarafından sunulan bilgi ve belgelerde bulunabilecek önemli bir yanlışlığın, işletmenin iç kontrol sistemi
tarafından zamanında engellenememe veya tespit edilip düzeltilememe olasılığıdır. Bu risk, işletmenin
finansal tablolarının düzenlenmesi, iç kontrol sisteminin tasarımı ve işleyişinin etkinliğine bağlı olarak
değişir. Bazı durumlarda kontrol riski, iç kontrol sisteminin niteliği gereği sahip olduğu doğal sınırlamalar
nedeniyle, mevcudiyetini daima korur.
Yapısal risk ve kontrol riski, işletmenin riskleridir ve finansal tabloların denetiminden bağımsız olarak ortaya çıkar. Bağımsız denetçinin, ilave bağımsız denetim tekniklerinin gerekip gerekmediğine karar
verebilmesi için, kayıt ve belgeler ile işletme yönetimince yapılan açıklamaları finansal tabloların önemli
bir yanlışlık içerme riski açısından değerlendirmesi gerekir.
Bu değerlendirme, riskin tam olarak ölçülmesinden ziyade bağımsız denetçinin mesleki kanaati niteliğindedir. Bağımsız denetçinin finansal tabloların önemli bir yanlışlık içerme riskine ilişkin değerlendirmesinin işletmenin kontrol mekanizmasının etkinliğine yönelik hususları da kapsaması durumunda; bağımsız
denetçi, bu risk değerlendirmesini desteklemek üzere kontrol testleri yapar. Ancak, yapısal risk ile kontrol
riskinin, tercih edilen bağımsız denetim teknik ve yöntemleri ile uygulamaya ilişkin sebeplere bağlı olarak, ayrı ayrı veya birlikte değerlendirilmesi mümkündür. Finansal tabloların önemli yanlışlık riski içerip
içermediğine ilişkin değerlendirme, niteliksel olarak veya yüzde veriler halinde niceliksel olarak ifade edilebilir.
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“Tespit edememe riski”, bağımsız denetçinin, münferit ya da diğer yanlışlıklarla birlikte toplulaştırılmış olarak, finansal tablolardaki önemli bir yanlışlığı ortaya çıkaramama olasılığıdır. Tespit edememe
riski, bağımsız denetçinin uygulamaları ile bağımsız denetim tekniklerinin etkinliğine bağlı olarak değişir.
Bağımsız denetçinin işlem türleri, hesap bakiyeleri veya dipnot açıklamalarının tamamına ilişkin bir inceleme yapma olanağının bulunmaması ve diğer faktörler nedeniyle, tespit edememe riski hiçbir zaman sıfıra indirilemez. Söz konusu diğer faktörler arasında; bağımsız denetçi tarafından uygun olmayan bir
bağımsız denetim tekniğinin seçilmiş olması, bağımsız denetim tekniklerinin yanlış uygulanması veya
bağımsız denetim sonuçlarının yanlış yorumlanması sayılabilir. Ancak, yeterli ve uygun planlama yapılması, bağımsız denetim ekibinin doğru seçilmesi ve yönlendirilmesi, mesleki şüpheciliğin uygulanması, yapılan bağımsız denetim çalışmalarının kontrol ve gözetimi suretiyle; diğer risk faktörlerinin ortaya çıkmaları engellenebilir veya etkileri ortadan kaldırılabilir.
Tespit edememe riski, bağımsız denetim riskinin kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirilmesine
yönelik olarak, bağımsız denetçi tarafından belirlenen bağımsız denetim tekniklerinin yapısı, zamanlaması ve kapsamı ile ilgilidir. Belirli bir bağımsız denetim risk seviyesi için, tespit edememe riskinin kabul edilebilir düzeyi ile işletme yönetiminin sunduğu bilgi ve belgelerin ve yaptığı açıklamaların önemli bir yanlışlık içerme riskine ilişkin değerlendirme arasında ters orantı vardır. Bağımsız denetçiye göre, finansal
tabloların önemli bir yanlışlık içerme riski ne kadar yüksekse, kabul edilebilir tespit edememe riski daha
düşük bir seviyede; finansal tabloların önemli bir yanlışlık içerme riski ne kadar düşükse, kabul edilebilir
tespit edememe riski daha yüksek bir seviyede gerçekleşir.
TÜDESK tarafından Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulunca hazırlanmış
“Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları” esas alınarak yayınlanan standartları açıklamadan önce
etik konusunun üzerinde durmakta yarar görmekteyim.
ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARINDA ETİK
Profesyonel Muhasebeciler veya Muhasebe Meslek Mensupları için IFAC Etik kuralları veya yaygın
deyim ile Uluslararası Muhasebe Etik kuralları 4 ana bölümden oluşur.
1.ci bölüm başlangıç konularını içerir: Bunlar tanımlar, giriş bölümü, kamu yararı, mesleki hedef,
temel prensipler ve kapsam’la ilgili konulardır.
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Takip eden 3 bölüm A, B ve C;
A-Bölümü: Tüm muhasebe meslek mensuplarınca uygulanacak genel kuralları içerir.
B-Bölümü: Sadece kamu hizmeti gören (bağımsız) meslek mensuplarınca uygulanacak kuralları içerir.
C-Bölümü: Bağımlı çalışan meslek mensuplarına uygulanır, ancak bazı durumlarda kamu hizmeti
gören muhasebecilere de uygulanabilir.
Tanımlar:
Etikle ilgili çeşitli terimlerin, örneğin tanıtım, müşteri, aile ilişkisi, mali çıkar gibi terimlerin tanımlarını içerir.
Giriş:
Her ülkenin kültür, lisan, hukuki ve sosyal sistemleri farklılık gösterir. Bu bakımdan her ülkenin ulusal meslek örgütü, ülkeye özgü karakteristikleri göz önüne alarak gerekli etik kuralları hazırlama görev
ve sorumluluğu taşımaktadır.
Bununla birlikte IFAC muhasebe mesleğinin uluslararası düzeyde genel bir takım müşterek hedeflerin ve temel bir takım müşterek kurallarının olduğuna inanmaktadır.
Dolayısıyla muhasebe mesleğinin sorumlulukları, IFAC’ın meslekte rehberlik etme çabalarının
devamlılığı ve genel anlamda uyumunun sağlanması konularındaki rolü göz önüne alındığında her ülkenin kendi mesleki örgütünün etik çalışmalarında temel alacağı “ Uluslararası Etik Prensiplerinin” oluşturulmasının önemi ortaya çıkmaktadır.
Muhasebe mesleği dünyada değişik kültür ve kuralların uygulandığı bir çevrede faaliyet gösterir.
Ancak her ülke Uluslararası Etik Prensiplerinin temel felsefesini esas almalıdır.
Kamu Yararı:
Mesleğin önemli bir yönü kamuya karşı sorumlu olduğunun kabul görmesidir. Müşteriler, kredi kuruluşları, devlet, işveren, çalışan, yatırımcı ve finans dünyası kısaca ekonomik ve ticari düzenin sağlanmasında meslek mensuplarının objektif ve dürüst davrandıkları konusunda güvence oluşturulmuş olmalıdır.
Bu güvence mesleğe kamu yararına olma sorumluluğu yükler. Kamu yararı, meslek mensubunun hizmet
verdiği kişiler ve kurumların toplumsal refaha ulaşmasındaki katkısı olarak tanımlanır.
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Meslek mensubunun sorumluluğu sadece müşterisinin veya işverenin ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir. Mesleki standartlar ağırlıklı olarak kamu yararı kriterleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.
Örneğin ;
-Bağımsız denetçiler, finans kuruluşlarından kredi alınır veya halka arz suretiyle sermaye toplanırken takdim edilen finansal tabloların dürüst ve tarafsız olmasına yardımcı olurlar.
-Mali işler müdürleri, işletmelerde çeşitli şekillerde finansal yönetime katkıda bulunur ve işletme fonlarının etkili ve faydalı bir şekilde kullanılmasını sağlarlar,
-İç denetçiler, iç kontrol sisteminin doğru işleyişini temin ederek işverenin sunduğu finansal tabloların doğruluğuna katkıda bulunurlar,
-Vergi Danışmanları, vergi sisteminin etkin olması ve dürüst uygulanmasına yardımcı olurlar,
-Yönetim danışmanları, doğru yönetimsel kararların alınmasında kamu yararı yönünden sorumluluk
taşırlar.
Etik kurallar oluşturulurken kamu yararı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
Hedefler:
Muhasebe mesleğinin hedefleri en yüksek seviyede profesyonel standartlarda hizmet görmek, en
yüksek performans seviyesine ulaşmak ve genel olarak kamu yararını gözetmek olmalıdır.
Bu hedeflere ulaşmak için 4 temel gereklilik aranır:
-İnandırıcılık: Tüm toplum katmanlarında bilgi ve bilgi sistemlerine olan inandırıcılık sağlanmış olmalıdır.
-Profesyonellik: Meslek mensubu, müşteriler, iş verenler ve diğer ilgililerce muhasebe konusunda tam
bir profesyonel olarak tanımlanabilmelidir.
-Hizmet kalitesi: Temin edilen tüm hizmetlerde en yüksek standart ve performansa ulaşıldığına emin
olunmalıdır.
-Güvence: Meslek mensubunun hizmet kullanıcıları, sunulan tüm hizmetlerin, mesleki etik güvencesi altında olduğuna güvence duymalıdır.

254

aslan coskun:Layout 1

4/28/11

12:17 PM

Page 255

IX. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Paralel Oturum II

Temel Prensipler:
Meslek mensupları, muhasebe mesleğinin hedeflerine ulaşabilmek için birtakım temel prensiplere
uymak durumundadırlar.
Bu temel prensipler;
-Dürüstlük, Meslek mensubu, meslekle ilgili hizmetlerini sunarken dürüst(namuslu) ve (kolay) anlaşılır olmalıdır.
-Tarafsızlık(Objektiflik), Meslek mensubu, tarafsız olmalı ve başkalarının zarar verici işlemleri ile
çıkar çatışmaları ve yarar sağlama çabalarının, tarafsızlığını etkilemesine izin vermemelidir.
-Mesleki yeterlilik ve bilgi, Meslek mensubu; mesleğini, yeterli bilgi, yetenek ve çalışkanlıkla yerine
getirmeli; bilgi ve yeteneğini müşterisinin veya işvereninin, muhasebe, mevzuat ve teknik gelişme ve değişikliklerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak üzere güncelleştirmelidir.
-Gizlilik, Meslek mensubu mesleğini yerine getirirken edindiği bilgilerin gizliliğini korumalıdır. Bu bilgileri herhangi bir kanuni veya mesleki zorunluluk veya geçerli ve düzgün bir şekilde alınmış bir yetki
olmadıkça kullanmamalı ve açıklamamalıdır.
-Mesleki davranış biçimi, Meslek mensubu, mesleğin itibarına uygun davranmalı ve bu itibarı sarsıcı
hareketlerden kaçınmalıdır.
-Teknik standartlar, Meslek mensubu hizmetlerini mesleki ve teknik standartlara uyumlu bir şekilde
ifa etmelidir.
Meslek mensubu, müşteri veya işvereninin talimatlarına dikkatli ve doğru olarak, ancak, dürüstlük,
tarafsızlık ve kamu hizmeti görüyorsa bağımsızlıkla bağdaşık olarak yerine getirmelidir.
İlave olarak
-IFAC (Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları),
-Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu,
-Mensup olduğu meslek kuruluşu veya diğer düzenleyici kurumlar,
-İlgili mevzuat,
tarafından yayınlanmış standartlara da uymalıdır.
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BÖLÜM A- TÜM MESLEK MENSUPLARINA UYGULANACAK GENEL KURALLAR:
A 1-Dürüstlük ve Tarafsızlık:
Dürüstlük sadece yapılan işte namuslu olmayı değil aynı zamanda gerçekçi ve doğru olmayı da
gerektirir. Tarafsızlık da muhasebecinin aydınca bir yaklaşım göstermesini ve her türlü çıkar çatışmasından uzak durmasını öngörür.
Muhasebeciler değişik durumlarda dürüstlük ve tarafsızlıkla - rını ortaya koymak durumundadırlar.
Bu durumlar ifa ettikleri hizmet tipine göre değişir. Bazı durumlarda dürüstlüklerini etkileyebilecek bir
takım baskılarla karşılaşabilirler. Tüm bu baskıları veya benzer durumları tanımlamaya çalışmak gerçekçi olmaz. Meslek mensubu aleyhte olabilecek, zarar verebilecek veya başkalarının dürüstlüğünü etkileyebilecek hatta böyle bir şüphe uyandıracak hareketten özenle kaçınmalıdır.
Ayrıca yanında çalıştırdığı personelin de dürüstlük prensibine bağlılığını sağlamalıdır. İş ilişkisinde
bulundukları kimselerden, yaptıkları işte dürüst olmalarını menfi etkileyebilecek hediye veya benzeri
menfaatleri kabul etmemeleri gerekir.
A 2–Etik Çatışmalarının Çözümlenmesi:
Ara sıra meslek mensupları çıkar çatışması oluşturabilecek durumlar karşısında kalabilirler. Bunlar
sıradan günlük sorunlardan hile veya benzeri kanunsuz faaliyetlere kadar gidebilir. Bu tür olayları listeleyerek bir sıralama yapmak mümkün değildir.
Meslek mensupları tüm bu tür olaylar karşısında bilinçli ve uyanık olmalıdır. Ancak meslek mensubu
ile karşı taraf arasındaki dürüst bir görüş faklılığı mutlaka etik konusuna girmeyebilir. Her bir olay kendi
çerçevesi içinde değerlendirilmelidir.
Örneğin:
Şef, müdür, yönetici veya ortak tarafından meslek mensubuna baskı uygulanabilir veya ailesi veya
şahsi yakınlık söz konusu olabilir; ya da menfaat ilişkisi sonucu böyle bir durum ortaya çıkabilir,
Meslek mensubundan teknik veya mesleki standartlara aykırı hareket etmesi istenebilir,
Meslek mensubunun üstü ile uygulanacak standart konusunda ihtilaf oluşabilir,
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Müşteri veya işverenin menfaatine oluşabilecek yanlış bir bilgi açıklanmış olabilir.
Tüm bu durumlarda, muhasebeci mensup olduğu organizasyon tarafından, bu gibi hallerde uygulanması istenen bir yazılı talimat varsa bu talimata göre hareket eder.
Eğer bu talimat sorunu çözemiyorsa:
-Önce sorunu en yakın üstü ile, o da çözemiyorsa bir üstü ile görüşür. Eğer üst makam olaya karışmışsa, sorunu bir üste ve eğer bir üst genel müdürse, sırası ile icra kurulu, yönetim kurulu, genel kurula
götürebilir.
-Bağımsız bir danışman veya meslek kuruluşunun tavsiye ve danışmanlığına başvurabilir.
-Tüm bu çabalar sonuç vermiyorsa istifa edebilir ve ilgili kuruluşun temsilcisi vasıtası ile kuruluşu bilgilendiren bir rapor sunabilir.
-Bazı ülkelerde yerel kanunlar veya mevzuat bu gibi durumların yetkili mercilere raporlanmasını
öngörebilir.
-Yönetici pozisyonundaki herhangi bir meslek mensubu bağlı olduğu kurumda uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili gerekli talimatnamenin hazırlanmasını sağlamaya çaba göstermelidir.
-Meslek kuruluşları bu gibi durumlarda başvurulabilecek danışmanlık ve yardım sağlama konularını
temin etmeye çaba göstermelidirler.
A 3–Mesleki Yeterlilik:
Meslek mensupları kendilerini sahip olmadıkları uzmanlık ve deneyime sahipmiş gibi tanıtmamalıdırlar.
Mesleki yeterlilik iki ayrı aşamada ele alınır:
-- Mesleki yeterliliği kazanma, Bu yeterliliğe ulaşmak için yüksek kalitede bir genel eğitimden sonra,
mesleğe yönelik özel eğitim, pratik eğitim ve alıştırma, mesleki konularda sınav ve belirli bir süre mesleki deneyim gereklidir.
-- Mesleki yeterliliğin korunması, Yeterliliğin korunması, muhasebe ve denetime yönelik ulusal ve
uluslararası gelişmeler, muhasebe mesleğindeki genel anlamda yenilikler, kanun ve mevzuattaki değişiklikler dâhil her tür mesleki konuyu yakından takip ederek güncel halde bulunmayı gerektirir.
Meslek mensubu, ulusal ve uluslararası uygulamalara uyumlu bir kalite kontrol programına tabi
tutulmalıdır.
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A 4-Gizlilik:
Meslek mensubu, müşterisinin veya işvereninin işleri ile ilgili elde ettiği bilgilerin gizliliğine saygı göstermelidir. Bu gizlilik görevi muhasebeci ile işvereni arasındaki ilişkinin sona ermesinden sonra da devam
eder.
Yetkili bir makam tarafından bilgiyi açıklama yetkisi verilmemişse veya yasal bir zorunluluk olmadıkça gizlilik ilkesi daima korunmalıdır.
A 5-Vergi Uygulaması:
Vergi danışmanlığı hizmeti sunan bir meslek mensubu, müşterisi veya işvereninin en iyi konumda
bulunmasını sağlamak ve hizmetini profesyonel bir anlayışla yapmak, doğruluk ve tarafsızlıktan vazgeçmemek ve kanunla uyumlu olarak çalışmak durumundadır. Tartışmalı durumlarda; konu hakkında yeterince destek olması şartı ile müşteri veya işveren lehinde çözüm aranmalıdır.
Vergi beyannamesi hazırlayan meslek mensubu beyanname içeriği konusunda esas sorumluluğun
müşteri ya da işverende olduğunu müşteri veya işverene hatırlatmalıdır.
Müşteri ya da işverene sunulan ve somut sonuçları olan vergi konusunda tavsiyelerin ya da görüşlerin düz yazı veya bilgi formu şeklinde dosyalanmak üzere kayıt edilmesi gerekir.
Meslek mensubu aşağıda sıralananlarla ilişkisi olabilecek hiçbir beyanname veya haberleşmeyle ilişkili olmamalıdır:
-yanlış ya da aldatıcı beyan,
-dikkatsizlik sonucu ya da doğru veya yanlış olduğu hakkında kesin bilgi sahibi olunmadan elde edilen beyan ve bilgi,
-teslim edilecek bilgilerin gereğinin yerine getirilmemesi, gizlenmesi ve bunun sonucu olarak gelir
idaresinin aldatılması.
Eğer tahmine dayalı beyanda bulunulacaksa, ileride elde edilen bilgiden daha fazlasının ortaya çıkamayacağından emin olunmalıdır.
Vergi beyannamesi hazırlanırken meslek mensubu müşteri veya işverenin verdiği bilgiye göre hareket eder. Ancak gerekli hallerde mevcut bilgiyi destekleyici dosyaların ve verilerin sağlanması istenmelidir.
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Ayrıca geçmiş yıl beyanları ile karşılaştırma yapılmalı, şüphelenilen durumlarda araştırma yapılarak
defter ve kayıtlara inilmelidir.
Geçmişe ait beyannamelerde maddi hata yada atlama olduğunu fark eder yada beyannamenin ilgili mercilere teslim edilmediği anlaşılırsa uyarıda bulunarak durumdan gelirler idaresinin haberdar edilmesi gerektiği tavsiye edilir. Ancak meslek mensubu normalde gelirler idaresine bilgi vermek zorunda değildir ve bunu izin almadan yapamaz.
A 6-Sınır Ötesi Faaliyetler:
Sınır ötesi faaliyetlerde bulunan meslek mensubu ister kendi ülkesinde ister hizmet sunduğu diğer
ülkede yürüttüğü her bir işle ayrı ayrı ilgilenmelidir. Hizmetlerini uygun teknik standartlar ve ahlaki gerçeklere uyumlu olarak sunmalıdır.
Eğer iki ülke etik gerekleri arasında belirli farklılıklar varsa:
-Hizmet sunulan ülkedeki etik gerekleri IFAC etik kurallarından daha az sıkı ise IFAC etik kuralları,
-Hizmet sunulan ülkedeki etik kuralları IFAC etik kurallarından daha sıkı ise o ülkedeki kuralları,
-Kendi ülkesindeki kurallar hizmet sunduğu ülke ile IFAC kurallarından daha sıkı ise kendi ülkesindeki etik kuralları uygular.
A 7-Tanıtım:
Tanıtım ve pazarlama esnasında meslek mensupları;
-mesleğin onurunu zedeleyecek araçları kullanmamalı,
-sundukları hizmetler, yeterlilikler ve deneyimleri konusunda abartılı iddialarda bulunmamalı,
-diğer meslektaşlarına iftira atmamalıdırlar.
BÖLÜMÜ B- SERBEST ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARINA UYGULANACAK KURALLAR
B 1–Bağımsızlık:
Kamu görevi gören meslek mensupları doğruluk, tarafsızlık ve bağımsızlıklarını zedeleyebilecek bir
çıkar ilişkisinde bulunmamalı veya bu konuda herhangi bir şüphe uyandırmamalıdır.

259

aslan coskun:Layout 1

4/28/11

12:17 PM

Page 260

IX. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Paralel Oturum II

Bağımsızlığı zedeleyebilecek veya şüphe uyandırıcı olduğu düşünülebilecek örnekleri sıralamak gerekirse:
-Müşterilerle veya işleri ile ilgili mali çıkar sağlamak,
-Müşterilerin idari organlarında görev almak,
-Denetleme hizmeti verilen müşterilere başka hizmetler sunma,
-Kişisel veya ailevi ilişkiler,
-Emsalinden yüksek veya alçak ücret almak veya alınan toplam ücret içinde o müşteriden alınan
ücretin önemli bir yer tutması,
-Şarta bağlı ücret alınması,
-Müşteriden mal veya hizmet alımı veya aşırı misafirperverlik,
-Sermayeye iştirak,
-Meslekten ayrılan meslek mensubunun durumu,
-Dava edilme veya dava edilme tehdidi ile karşılaşma,
-Kıdemli personelin denetlenen müşteri ile uzun süreli ilişkisi
Örnek olarak verilebilir.
B 2-Mesleki Yeterlilik ve Meslek Mensubu Olmayanlardan Yararlanma:
Normal olarak bir meslek mensubu ihtisası olmayan, yeterliliği bulunmayan bir konuda iş kabul
etmemelidir. Ancak uygun destek ve yardım alarak bu tür işleri yapabilir. Bu durumda bir diğer muhasebeci, avukat, mühendis, jeolog, bilirkişi gibi uzmanlardan destek isteyebilir.
Bu şartlarda teknik yeterliliğine başvurulan uzmanla ilgili etik sorumluluk meslek mensubu tarafından da üstlenilmiş kabul edilir. Meslek mensubu etik konularda hizmetinden faydalanılan uzmanlara yol
gösterici olmalıdır. Meslek mensubu üstlenilen işin herhangi bir anında etik gereklerin yardım aldığı kişilerce yeterince yerine getirilmediğinden şüphe duyarsa işi ya hiç üstlenmez veya başlanılmış işi derhal
sona erdirir.
B 3-Ücret ve Komisyonlar:
Bir müşteriye hizmet veren meslek mensubu bu hizmeti dürüstlük, tarafsızlık ve teknik standartlara
uyumlu olarak yerine getirdiğinin sorumluluğunu taşır. Bu sorumluluk meslek mensubunun staj ve dene-
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yim sonucu elde ettiği bilgi ve becerinin kullanılması ile ilgilidir. Böylece meslek mensubu verdiği hizmetin karşılında ücret almağa hak kazanır.
Ücret, müşteriye verilen mesleki hizmetin karşılığının adil yansımasıdır.
Ücreti hak etmek için 4 unsurun bir araya gelmesi gerekir:
-Verilen hizmetin gerektirdiği bilgi ve beceri,
-Verilen hizmeti ifa etmek için çalıştırılan kişinin öğrenim ve deneyim düzeyi, tecrübesi,
-Verilen hizmetin yerine getirilmesi için gerekli çalışma zamanı (saati),
-Verilen hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sorumluluk derecesi.
Ücret yapılan çalışmanın karşılığı olan saat veya günlük oran olarak hesaplanmalıdır. Bu oran meslek mensubunun davranışı ve verilen hizmetin iyi planlanmış, kontrol ve idare edilmiş olduğu varsayımı
üzerine hesaplanmalıdır.
Eğer söz konusu olan dönemde veya gelecek dönemlerden birinde uygulanan ücretlerde bir artış ihtimali varsa ve müşteri de bunu bilmiyorsa, ücreti tahmini bir ücret temeline veya bu tür bir tarifeye oturtmamak gerekir.
Herhangi bir müşteriden bir sonraki dönemde benzer nitelikte bir hizmet için önceki dönemde alınan
ücretten daha düşük bir ücret talep etmek daha önce bahse konu olan 4 unsurun gözetilmesi şartı ile
uygunsuzluk teşkil etmez.
Herhangi bir işin ücret alınmadan yapılması caiz değildir. Müşteri için cepten yapılan harcamaların
özellikle yolculuk harcamalarının ücretin dışında tutulması ve doğrudan müşteriye yansıtılması gerekir.
Herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için ücretin nasıl ve hangi temele göre hesaplanacağının, hizmet ifasından önce ve yazılı olarak açıkça tanımlanması, hem hizmet alan hem de hizmet veren yönünden faydalı olacaktır.
Komisyon
Meslek mensubu tarafından müşteri elde etmek için üçüncü kişilere komisyon ödenmesi veya komisyon karşılığı başkalarına müşteri önerilmesi tarafsızlık ve bağımsızlığa gölge düşürür. Ayrıca meslek mensupları kendi aralarında herhangi bir hizmet vermeden danışma adı altında ücret alırlarsa bu da komisyon alma ile eşdeğerdir.
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B 4-Mesleki Faaliyetle Bağdaşmayan Uygulamalar:
Meslek mensubu dürüstlüğü, tarafsızlığı, bağımsızlığı, mesleğin şerefini zedeleyici hiçbir işe veya
uygulamaya girişmemelidir.
İki ya da daha fazla mesleki hizmetin aynı anda yapılması dürüstlüğü, tarafsızlığı ya da bağımsızlığı kendiliğinden zedelemez. Ancak bu hizmetler birbirleriyle bağdaşık olmalıdır.
Meslek etiği ile bağdaşmayan, mesleki hizmet yapmayı engelleyici sonuç doğuran veya mesleki hizmetle alakalı olmayan işler bağımsız hizmet prensibi ile uyuşmaz.
B 5-Müşteri Paraları:
Bazı ülkelerde yasalar müşterilere ait paraların bağımsız muhasebecilerce elde bulundurulmasına
izin vermez. Bazı ülkelerde ise bu paraları elde bulunduran bağımsız Meslek mensuplarına yasal yükümlülükler getirilmiştir. Her ne şekilde olursa olsun meslek mensubu yasal olmayan işlerden elde edilen veya
yasal olmayan işlerde kullanıldığına inandığı paraları elde bulundurmamalıdır.
Müşteri paralarını elinde bulunduran meslek mensubu bu paraları kişisel veya şirketinin parasından
ayrı tutmalı, sadece önceden belirlenen amaç için kullanmalı ve her zaman bu paralarla ilgili hesap vermeğe hazır olmalıdır. Bu paralar için en az bir ayrı banka hesabı açmalı ve aldığı paraları zaman yitirmeksizin bu hesaba yatırmalıdır. Paraları bu hesaptan ancak müşteri talimatı üzerine çekmelidir. Eğer
para uzun süre kalacaksa, paranın makul bir süre içinde faiz getirici bir hesaba yatması ve alınan faizin
tamamının müşteri hesabına aktarılması gerekir. Meslek mensubunun tuttuğu hesaplarda her bir müşterinin paralarının ve elde edilen faizlerinin ayrı ayrı görülebilmesi mümkün olabilmeli ve en az yılda bir
kez müşteriye hesabı ile ilgili rapor verilmelidir.
B 6-Diğer Bağımsız Meslek Mensupları İle İlişkiler:
Yeni İş Kabulü
Bir işletmenin işlerinin genişlemesi, yeni alanlara veya değişik bölgelere el atmasını gerektirebilmektedir. Bu gibi durumlarda müşterisi olan söz konusu işletmenin bağımsız muhasebecisi uygun hizmetleri
söz konusu alanda veya bölgede sunabilecek başka bir serbest muhasebeciden hizmet almayı talep edebilir. Ayrıca, günümüzde, meslek mensuplarının hizmet sundukları faaliyet alanları gittikçe genişlemekte
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ve gerekli bilgi derinliği de sık sık özel beceri ve ihtisas gerektirmektedir. Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir muhasebecinin muhasebenin bütün alanları ile ilgili özel uzmanlık ya da deneyim sahibi olması
mümkün değildir. Muhasebe alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar tüm özel uzmanlıkları kendi iç bünyelerinde oluşturmayı tercih ederken, bazıları da bunun gereksiz olduğuna karar vermişlerdir.
Meslek mensupları kendi yeterlilikleri ile sınırlı görev üstlenmeli, gerektiğinde uzman kişilere başvurmaktan çekinmemelidirler. Böyle bir davranış hem meslek hem de müşteri için faydalı olacaktır.
Özel bir konuda gerekli yeterliliği olmayan bir meslek mensubu, bu beceriye sahip diğer bir meslek
mensubuna başvurmayı istemeyebilir, çünkü o meslek mensubunun, özel konu dışında, müşterisi için kendi
devamlı yaptığı işi de devralmasından korkabilir. Böyle bir durumda müşteri alması gerektiği danışmanlıktan yoksun kalır. Her ne olursa olsun müşteri, özel hizmet alma ve istediği meslek mensubunu seçme
hakkından mahrum edilmemelidir. Bağımsız çalışan muhasebeci bu hakkı kısıtlamağa çalışmamalı aksine
teşvik etmelidir.
Bir meslek mensubu, herhangi bir muhtemel müşteri tarafından hizmet talebi ile karşılaştığı takdirde, söz konusu müşterinin daha önceden bir muhasebecisi olup olmadığını araştırmalı, müşteri tarafından
özellikle talep edilmedikçe, hizmetlerini önceden hizmet veren muhasebecinin hizmetleri ile sınırlı tutmalı
ve önceden hizmet veren muhasebecinin müşteri ile olan ilişkisini destekleyici tarzda davranarak bütün
bilgileri verme fırsatını tanımadan hiçbir eleştiride bulunmamalıdır. Kendisinden farklı ve belirli bir iş istendiğinde bu işi mutad standart işlerden ayrı bir talep olarak görmeli ve böyle yürütmelidir. Müşterisini
mutad işleri yürüten muhasebeci ile görüşmesinin mesleki zorunluluk olduğu konusunda uyarmalı, tercihan yazılı olarak önceki muhasebeciyi bilgilendirmelidir. Eğer müşteri önceki muhasebeci ile görüşülmesine direnç gösterirse, bunun haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığı mutlaka araştırılmalıdır.
Önceki muhasebeci de meslek mensubuna ihtiyacı olan bilgileri aktararak yardımda bulunmalı ve
işbirliği yapmalıdır. Ancak bu konuda müşterinin de bilgi sahibi olması ve izni gerekir. Görevi üstlenen
meslek mensubu bulgularını ve raporunu müşterinin de iznini alarak önceki muhasebeciye ulaştırmalıdır.
Müşteri bu iletişimi onaylamıyor veya engelliyorsa hizmetin hiç yapılmaması daha uygun olur.
Meslek Mensubu Değişikliği;
İş sahiplerinin istedikleri meslek mensubu ile çalışmak ve gerektiğinde değiştirmek konusunda tartışılamaz hakları vardır. Ancak kendisine iş teklif edilen meslek mensubuna da kendisine önerilen işin kabul
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edilmemesine yönelik sebepler olup olmadığını soruşturma hakkı tanınmalıdır. Bunun, önceki meslek
mensubu ile iletişim kurmadan sağlıklı olarak yerine getirilmeyeceği kesindir. Bu iletişim sağlanırken
aktarılacak bilgilerin müşterinin izni dâhilinde ve yasal ve ahlaki düzenlemeler çerçevesinde olmasına
özen gösterilmelidir.
Kurulan iletişim sonucunda değişiklik için müşteri tarafından öne sürülen sebeplerin gerçeklerle bağdaşmadığı, asıl nedenin eski muhasebecinin görevini doğru yapması sonucu müşteri ile aralarında önemli
ilke ve uygulama farklarının oluşmasından kaynaklandığı ortaya çıkabilir.
Meslek mensubu değişikliği durumlarında iletişimin nasıl sağlanacağı, değişik durumlarda nelerin
yapılması gerektiği açıklamalarda detaylı olarak tanımlanmıştır.
B 7-Reklam ve Teşvik:
Reklam ve teşvik konusu ülkeden ülkeye değişmekte, bazı ülke örgütleri yasal, sosyal ve ekonomik
şartlara dayalı olarak yasaklamalar getirebilmektedir.
Yasaklanmış olmasa dahi reklamın amacı kamuyu bilgilendirmek, dürüst, ahlaklı ve gerçeklere
dayalı tanıtma faaliyetinde bulunmaktır. Zorlayıcı, taciz edici, olumsuzlukları kullanan veya standartlarla
çelişkili reklam yasaktır.
Örnekler:
-Rapor sonuçları hakkında yanlış, aldatıcı, haksız beklentiler yaratmak,
-Herhangi bir davayı, mahkemeyi, kurumu veya memuru etkileme olasılığını ima etmek,
-Gerçeklere uymayan, kendini övücü beyanlarda bulunmak,
-Diğer meslek mensupları ile kendini kıyaslamak,
-Onay ya da tasdik içeren uygulamalar,
-Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek açıklamalar,
-Muhasebenin bir alanında uzman olunduğunu haksız olarak iddia etmek.
Reklamın serbest olduğu bir ülkede faaliyet gösteren bir meslek mensubu, bu faaliyetin yasak olduğu bir ülkede kendi ülkesi üzerinden reklam vermek suretiyle avantaj sağlamaya çalışmamalıdır. Aynı
şekilde reklamın yasak olduğu bir ülkedeki meslek mensubu da diğer bir ülkede reklam yapmamalıdır.
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Reklam yasağı uygulanan ülkelerde bazı şartlarda bilgilendirme amaçlı faaliyetlerde bulunulabilir.
Örnek olarak:
-Atanmalar ve alınan ödüller,
-Ücretli iş veya mesleki iş arama ilanları,
-Rehberlerde yer alma,
-Kitap, makale, röportaj, konferans, radyo ve televizyon yayınları,
-Eğitim kursları, seminerler,
-Teknik bilgi içeren kitapçık ve belgeler,
-Reklam niteliği taşımayan personel ilanları,
-Müşteriler adına yayın,
-Broşürler ve firma rehberleri,
-Kırtasiye ve tabelalar,
-Gazete duyuruları,
-Müşteri tarafından yayınlanan bir belgeye meslek mensubunun adının dahil edilmesi.
Tüm bu örneklerde ön koşul yapılan duyurunun reklam niteliği taşımaması, kamuoyunu yanlış yöne
sevk edici nitelikte olmaması, sadece amacı ile sınırlı olması, mesleki itibara özen göstermesi ve meslek
mensubuna, uygun olmayan bir ün yüklemekten uzak olmasıdır.
BÖLÜM C- BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARINA UYGULANACAK KURALLAR
Endüstri, ticaret, kamu veya eğitim sektöründe bağımlı olarak çalışan meslek mensuplarına uygulanacak, ancak bazı durumlarda, bağımsız çalışanlara da uygulanabilecek kurallardır.
C 1-Sadakat Çatışması:
Bağımlı olarak çalışan meslek mensupları hem işverenlerine hem de mesleklerine karşı sadakatle
yükümlüdür. Ancak bazı durumlarda ikisi birbiri ile çatışabilir. Bağımlı çalışan için çalıştığı kurumun yasal
ve ahlaki amaç ve çıkarları ile bu doğrultudaki kural ve yöntemler önceliklidir. Ancak:
-Yasaların çiğnenmesi,
-Mesleğin yasa ve standartlarının ihlali,
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-Yalan söylenmesi veya işverenler için denetim yapanların aldatılması (sessiz kalarak aldatmak
dâhil),
-Gerçeği veya doğruyu göstermeyen belgelere isim yazılması, yada ilişkisinin bulunması durumlarında bağımlı çalışanın zorlanması kabul edilemez.
Bu tür çatışmalar önce kendi grubu içinde ve ilk olarak çalışanın en yakın amiri ile giderilmeye çalışılmalıdır. Sorunun devam etmesi durumunda daha yüksek düzeydeki yöneticilerle veya icra yetkisi olmayan müdürlerle görüşülmelidir.
Bütün çözüm yolları denendikten sonra hala sorun çözümlenemiyorsa istifa etmekten başka seçenek
kalmaz. Bu durumda istifanın nedenleri işverene bildirilir, ancak gizlilik yükümlülüğünün göz önüne alınması gerekir.
C 2-Meslektaşlara Destek:
Bağımlı çalışan muhasebeci, mesleki konularda, özellikle amir pozisyonunda ise ve altında çalışan
başka muhasebeciler varsa, kendi yargı değerlerini oluşturma ve geliştirme yönünde meslektaşlarına yardımcı olma ve yetişmelerine özen gösterme sorumluluğunu taşır.
C 3-Mesleki Yeterlilik:
Bağımlı çalışan meslek mensubundan yeterince bilgi veya deneyim sahibi olmadığı bir konu hakkında çalışması istenirse; muhasebeci kendi uzmanlık ve deneyim düzeyi hakkında işverenini aldatmamalı ve
gerektiğinde bir uzman görüşü veya yardım istemelidir.
C 4-Bilgi Sunumu:
Bağımlı çalışan muhasebeci mali bilgiyi tam, doğru ve mesleğe özgü biçimde sunmalı ve anlaşılabilir
olmalıdır. Kayıtlar ve belgeler, ticari, mali olaylar gerçek tabiatına uygun olarak yansıtacak şekilde tutulmalı, zamanında ve düzenli şekilde kayda alınmalı ve meslek mensubu bunu sağlamak için elinden geleni yapmalıdır.
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EK- ULUSLARASI DENETİM VE KALİTE KONTROL STANDARTLARININ İNGİLİZCE VE
TÜRKÇE DİZİNİ (2009)
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