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TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN DENETİMİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Prof. Dr. Doğan ARGUN
Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Ali Altuğ BİÇER
İstanbuly Ticaret Üniversitesi

Özet
Ekonomik yapı içerisinde yer alan işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lerde yönetsel ve
finansal sorunların temelinde muhasebe bilgilerinden yararlanamama sorunu yatmaktadır. çoğunluğu aile
şirketleri şeklinde yapılanmış olan KOBİ’lerin globalleşen dünyada varlıklarını sürdürebilmeleri; işletme
ilgililerine gerçekçi ve anlaşılabilir bilgiler sunulmasını sağlayan kurumsal bir yönetim anlayışı ve bu yapının güvenilirliğini sağlayan bir denetim düzeni ile mümkündür.
Ülkemizde faaliyet göstermekte olan KOBİ’lerin muhasebe ve denetim faaliyetlerine bir ihtiyaçtan
çok bir zorunluluk olarak bakıyor olmaları, işletme çevrelerine güvenilir, karşılaştırılabilir ve denetime
uygun finansal raporlar sunulmasının önünde önemli bir engel oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, KOBİ’lerin denetiminde karşılaşılan zorlukların neler olabileceği, bu zorlukların kaynakları ve bu zorlukların aşılmasına yönelik çözümlerin neler olabileceği üzerinde durulmuştur.
Bu çalışmanın kapsamında KOBİ’lerin ekonomideki yerine ve etkinliklerine değinilmiş, muhasebe ve
dolayısıyla denetim konularında karşılaştıkları zorluklar irdelenmiş, konu hakkında düşüncelerimiz belirtilerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: KOBİ’lerde Finansal Raporlama, KOBİ’lerde Denetim
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1. Giriş
Türkiye’de muhasebe uygulamalarını temelde Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Vergi Usul Kanunu’nda
yer alan hükümlerin yönlendirdiği, bu kaynaklardaki hükümlerin ihtiyaca cevap vermediği durumlarda,
yasal statüye sahip olan bazı kuruluşların yetki alanlarına giren işletmeler için, yönlendirici bazı çalışmalar yapıldığı gözlemlenmektedir. 1 KOBİ’ler, bir taraftan daha az vergi ödeme çabası ile hareket ederken;
diğer taraftan dış pazarlara açılabilmek, büyüyebilmek, ihtiyaç duydukları kredileri alabilmek, banka ve
kredi kuruluşlarının talepleri çerçevesinde belirlenen kriterlere uymak için finansal tablolarını gerçeğe
uygun bir şekilde gösterme çabasına girmek durumunda kalmışlardır. KOBİ’ler finansman açısından gereken kaynakları bulabilmek için özellikle banka ve diğer kredi kuruluşlarına gerçek mali durumlarını göstermenin önemini yeni anlamaya başlamışlardır. 2 Özellikle gelişmekte olan ülkelerde faaliyetlerini sürdüren KOBİ’lerdeki ve aile işletmelerindeki muhasebe uygulamalarında temel muhasebe kavramlarının
uygulanmasında büyük sorunlar vardır ve bunlar uygun çözümlere bağlanmalıdır. 3
KOBİ’lerde kaynak yetersizliğinin bir sonucu olarak işletme bünyelerinde finansal bilgi üretimine
katkı sağlayacak etkin bir muhasebe sistemi kurulamamakta (nitelikli ve yeterli sayıda eleman istihdam
edememe, mali nitelikli işlemlerin işletme dışında yürütülmesi vb. nedenlerle) ve dolayısıyla ilgililere
konusu ile ilgili ve güvenilir bilgi sunulması mümkün olamamaktadır. İşletmede gerçekleşen mali nitelikteki işlemlere ait verilerin sağlıklı elde edilememesi ve bunların finansal raporlara yansıtılamaması söz
konusu işletmelerin gerek mali yapıları gerekse faaliyet sonuçları hakkında bilgi alınmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle işletmeden yansıyan bilgilerin yayınlanmadan önce güvenilir bir kişi ya da kurum tarafından onaylanması gerekmektedir. 4

1 gürbüz gökçen, Başak Ataman Akgül ve Cemal çakıcı, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları
Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyumlu, İstanbul: Beta Basım, 2006, s.4.
2 Aslan çoşkun, “KOBİ’lerde Muhasebe ve Denetim Standartları”, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (2009 Yılı
Eğitim Toplantıları), İstanbul, 13 nisan 2009, s. 4.
3 Mustafa Aysan, “Kurumsal Yönetim, Muhasebenin Kavramları ve Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları”, 3. Aile
İşletmeleri Kongresi Ek:1, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul. 18-19 nisan 2008, s.2.
4 Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoğlu ve nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi Uygulamaları, İstanbul: Alfa Basım
Yayım, 2001, s.14.
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2. KOBİ’ler ve Ekonomideki Yeri
KOBİ’ler yalnızca Türkiye’de değil bütün dünyada gerek toplam işletme sayısı açısından, gerekse
istihdam edilen eleman sayısı açısından çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye’deki işletmelerin % 99.89’unu
küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. KOBİ’ler Türkiye’de istihdamın % 76.7’sini, yatırımların
% 38’ini, katma değerin % 26.5’ini ve ihracatın % 10’unu gerçekleştirirken, banka kredilerinin sadece
%5’ini kullanmaktadır. Bu nedenle, KOBİ’ler istihdam açısından ekonomide önemli bir güç olmalarına rağmen, nispeten daha az maddi duran varlık yatırımı gerçekleştirdikleri açıktır; bu ise KOBİ’ler tarafından
daha az katma değer yaratılmasına, dolayısıyla ihracata daha az katkıda bulunulmasına ve bankacılık
sektörü tarafından kullanıma sunulan kaynaklardan ancak marjinal miktarlarda yararlanılmasına sebep
olmaktadır.5
KOBİ’ler için evrensel bir tanım yapmak; ülkelerin ekonomi, sanayi ve ticaretlerinin gelişmişlik
düzeylerinin farklı olmalarından dolayı güçtür. Örneğin, faaliyetlerini gelişmiş bir ekonomide sürdüren
küçük bir işletme; satış hasılatı, aktif büyüklüğü ve çalışan sayısı gibi nicel kriterlere göre değerlendirildiğinde; faaliyetlerini gelişmekte olan bir ekonomide sürdüren kurumsallaşmış halka açık bir işletmeye göre
daha büyük olabilmektedir.
Ülkemizde de ilgili tarafların üzerinde anlaştıkları bir KOBİ tanımı mevcut değildir. Örneğin KOSgEB,
Türkiye Halk Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank, Devlet İstatistik Enstitüsü
gibi farklı kurumların farklı KOBİ tanımları yaptıkları görülmektedir.
Ekonomik bütünleşmeler ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum tek bir tanıma yönelme açısından
önemli bir gelişme sağlamakta, ülkemiz açısından ise TTK Tasarısı (mad.1522 ve mad.1523) tek bir tanım
için üst düzeyde mevzuat imkanı yaratmaktadır. 6 Buna göre, TTK Tasarısı, öngörmüş olduğu şeffaf ve
kurumsal ticaret düzeni ile KOBİ’ler için önemli bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda

5 Deloitte Touche Tohmatsu, KOBİ’ler İçin UFRS Taslağı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği ile İlgili Düşünceler,
İstanbul, 2007, s.3.
6 Zafer Sayar, “KOBİ Finansal Raporlama Standart Taslağının Türkiye’de Uygulanabilirliğine İlişkin Değerlendirmeler-1”,
Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu-X, Kıbrıs: İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 06-10
Aralık 2006, s.124.
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tasarının konu ile ilgili en önemli yeniliklerden biri mad.64’te belirtilen işletmelerin muhasebe düzenlerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’ye göre hazırlanacak olmasıdır. 7
İşletmelerin büyüklüğüne göre farklılıklar arz eden bu standartların hangi ölçekteki işletmelerde ne
şekilde uygulanacağına ilişkin belirsizliğin giderilmesi için TTK Tasarısı’nda KOBİ tanımına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’e atıfta bulunulmuştur. Yönetmeliğin Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin Sınıflandırılması başlıklı 5. maddesinde şöyle bir ayrım yapılmıştır: 8
•Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 1.000.000 TL’yi aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler,
•Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 5.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler,
•Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya
da mali bilançosu 25.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler.
3. KOBİ’lerde Muhasebe ve Denetim Konularında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri
KOBİ’lerin finansal performanslarını etkileyen önemli faktörlerden biri finansal raporlama düzenidir.
Finansal muhasebe bilgilerinin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve yasalara uygun bir biçimde
üretilmesi zorunlu olup, esas itibariyle işletme dışına işletmenin faaliyet sonuçları ve finansal durumu hakkında doğru ve dürüst bilgi verilmesi hedeflenir. 9
Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim, bağımsız ve objektif bir denetim faaliyetinin yürütülmesinden
geçmektedir. KOBİ’lerin varlıklarını sürdürebilmeleri için kurumsallaşmanın çıkış yolu olarak gösterildiği
yeni ekonomi şartlarında, gerçeği gösteren finansal tabloların sunulmasında en önemli faaliyet bağımsız
denetimin yapılması ile sağlanan güvence olacaktır. KOBİ’lerin denetimden beklentilerinin karşılanabilmesi; devlet ile ilişkilerini düzeltmek ve yapılarından kaynaklanan hata ve hilelerin önlenmesinden daha çok,

7 Deloitte Touche Tohmatsu, Türk Ticaret Kanunun Tasarısı KOBİ’ler Alanında Getirdiği Yenilikler, İstanbul, 2006, s. 1.
8 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik.
9 Peyami çarıkçıoğlu, “Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Temel Muhasebe Sorunları”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, T.C.
Kültür Üniversitesi, İstanbul. 17-18 nisan 2004, s.80-81.
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denetim faaliyetinin kurumsal ve sağlam bir mali yapının oluşturulmasındaki anlamını, önemini ve kapsamını kavrayacak şekilde benimsemeleri ile mümkündür.
Halka açık olmayan KOBİ’lerde muhasebe ve dolayısıyla denetim konusunda karşılaşılan belli başlı
zorluklar ve bu zorluklara ilişkin çözüm önerileri aşağıda sunulmuştur.
a.Kurumsallaşamamaktan kaynaklanan zorluklar
Kurumsal yönetim uygulamalarının, küçük ve büyük tüm işletmelerin yönetiminde önemli değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. Bu değişiklikler öncelikle, işletmede uygulanan bilgi sisteminde ve muhasebe uygulamalarında kendini göstermektedir. Muhasebe uygulamalarının çağdaş özellikleri, bilgi ve raporlama sisteminde ortaya çıkmakta ve bu bilgilerin güvenilir, kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması önem
taşımaktadır. Kurumsal yönetim büyük ölçüde, bu özelliklere sahip bir bilgi sistemi tarafından desteklenmelidir. Bu açıklamalar göstermektedir ki, muhasebe uygulamaları ve kurumsal yönetim karşılıklı etkileşim
içindedir. İyi bir kurumsal yönetim sistemi, işletmede gerçekleşen mali olayları gerçek yönleri ile yansıtan
güçlü bir bilgi sistemine dayanmak zorundadır. güçlü bilgi sistemleri, güvenilir raporlama standartlarının,
güvenilir standartlar da muhasebenin temel kavramlarının dürüst ve tarafsız uygulanmasına bağlıdır. 10
Ülkemizde konu ile ilgili yapılan anket çalışmaları incelendiğinde araştırmaya katılan işletmelerin
kurumsal yönetimle ilgili önermelere verdikleri cevaplar olumlu olmakla birlikte yapılan gözlemler ve
araştırma sonuçları detaylı olarak incelendiğinde bu cevapların olması gereken cevaplar olduğu için bu
şekilde verildiği gözlemlenmektedir. İşletmeler bazı basit uygulamalar ile kurumsal yönetim uyguladıklarını sanmaktadır. Oysa ki kurumsal yönetim uygulanması uzun zaman ve emek gerektiren bir süreci
gerektirir. Buna rağmen KOBİ’lerde başta şeffaflık olmak üzere kurumsal yönetim ilkeleri mutlaka uygulanmalıdır. Türkiye’de KOBİ’ler tarafından düzenlenen mali tabloların; bu işletmelerin mali yapılarını ve
faaliyet sonuçlarını sağlıklı bir şekilde ortaya koyduğu söylenememektedir. Yapılan çalışmalar işletmelerin önemli bir kısmının finansal tabloları yasal ve vergisel açıdan olumlu olabilecek şekilde düzenlediklerini göstermektedir. 11
10 Mustafa Aysan, “Kurumsal Yönetim, Muhasebenin Kavramları ve Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları”, 3. Aile
İşletmeleri Kongresi Ek:1, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul. 18-19 nisan 2008, s.1.
11 İlhan Ege, “Kredi Derecelendirme Sistemleri ve KOBİ’ler”, ”, 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, T.C. İstanbul Kültür
Üniversitesi, İstanbul. 13-18 Kasım 2006, s. 119.
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b.Bilgi amaçlı raporlamanın ve denetimin gerekliliğinin kavranamamış olmasından
kaynaklanan zorluklar
Ülkemizde muhasebe uygulamaları, muhasebe kayıt ortamı eksik ve yetersizdir. Belge düzeninin olmamasından ötürü finansal tabloların anlaşılabilir değildir ve doğru, dürüst düzenlendiği şüphelidir. Ülkemizdeki işletmelerin büyük bir çoğunluğunun KOBİ şeklinde yapılanmış aile işletmeleri olduğu göz önüne alındığında; patron hakimiyeti ile yönetilen bu işletmelerde iç kontrol sisteminin yetersiz ve çoğu zaman etkin olmadığı görülmektedir. Sağlıklı bir muhasebe ortamı, nitelikli ve mesleki yeterliliğe sahip muhasebe meslek mensuplarının hizmetleriyle düzeltilse bile, muhasebe işlemlerinin denetlenmesi, gözden geçirilmesi sağlanmadıkça, güvenli ve sağlıklı bir muhasebe ortamının kurulması mümkün görülmemektedir. 12
Uluslararası piyasalarda yer edinmeye çalışan aile işletmeleri uluslararası düzenleyici kuralların
düzenlemiş olduğu standartlara uymalıdır. Özellikle KOBİ düzeyinde faaliyet gösteren aile işletmelerinin
hazırlamış olduğu finansal tabloların muhasebenin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, temel mali
tablolar olan bilanço ve gelir tablosunun düzenlenme ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanmadığı bilinmektedir. İşletmeler tarafından hazırlanan finansal tabloların güvenilirliğini arttırmak ve finansal tabloların
muhasebe ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlamak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
Yurtdışı piyasalarda faaliyet gösteren aile işletmelerinin özellikle uluslararası raporlama standartlarına
uygun bir şekilde muhasebe sistemlerini oluşturmaları ve bu standartlara uygun bir şekilde raporlama
yapmaları gerekmektedir. 13
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), hiçbir zaman Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS)’nin sadece borsada işlem gören büyük ölçekli işletmelere yönelik olduğunu belirtmemiştir. Buna karşılık, uygulamaya bakıldığında bu standartların genel olarak borsada işlem gören işletmeler tarafından kabul edildiği ve çok az ülke tarafından KOBİ’ler açısından zorunlu hale getirildiği görülmektedir. 14 KOBİ’ler için UFRS seti UMSK tarafından yayımlanmış olup, belirli bir yürürlük tarihi öngörülmemiştir. Dolayısıyla, uygulamanın başlaması özel bir yürürlük tarihine tabi değildir.

12 Masum Türker, Vergi Kayıplarının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Beyannamelerini
İmzalaması ve Maliye Bakanlığına Bir Öneri, Ankara: Türmob Yayınları - 249, 2004, s.248.
13 Fatih güner, “Aile İşletmelerinde İç Denetim, İç Denetimin Faydaları ve Etkin Bir İç Denetim Sistemi Oluşturmanı Yolları”,
2. Aile İşletmeleri Kongresi, T.C. Kültür Üniversitesi, İstanbul. 14-15 nisan 2006, s.432-433.

358

1 dogan argun:Layout 1

4/28/11

12:25 PM

Page 359

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 IV

UMSK, KOBİ’ler için UFRS’yi hazırlarken KOBİ’lerin halka açık olmadığını, finansal kuruluş niteliğinde olmadığını, temel kamu hizmeti vermediklerini ve kamuya hesap verme zorunluluğunda bulunmadıklarını, sadece dış kullanıcılar için genel amaçlı raporlama* yaptıklarını öngörmüştür. 15 Aslında finansal
tabloların içeriği yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verdiği sürece, diğer potansiyel kullanıcıların da ihtiyaçlarını karşılamaya hazır demektir. 16 Bu standardın menkul kıymetleri halka arz edilmemiş olan ve finansal kurum niteliğinde olmayan işletmeleri kapsadığı görülmektedir.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) ilgili çalışmalara benzer çalışmalar yürütmektedir.
Oluşturulan standartların KOBİ’lerin hâlihazırdaki durumlarını gözönüne alması gerekir. Ayrıca bu standartların uygulanmasında fayda maliyet analizi iyi belirlenmelidir. KOBİ’lerin de kendi arasında çok farklı işletme büyüklüklerine sahip olduğu düşünülürse, tüm KOBİ’ler için tek set standart belirlenmesi de bazı
sakıncaları gündeme getirebilir. Örneğin halka açık KOBİ niteliğinde bir işletme ile 10 çalışanı olan mikro
bir KOBİ’nin aynı standartları uygulaması uygun olmayabilir. 17
KOBİ’lerde finansal muhasebe ile ilgili karşılaşılan problemlere ek olarak muhasebe denetiminde de
çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış KOBİ’lerde çalışma ortamı
resmi, yazılı formata dayanmayan, kısaca çalışma standartlarından uzak güvene dayalı ilişkiler şeklinde
oluşmaktadır. Bu durum işletme faaliyetlerinin etkin bir biçimde denetlenmesini ve işletmede etkin bir
denetim ortamının oluşturulmasını engellemektedir. İşletmelerde önemli zararlara neden olabilecek bu
olumsuzlukların engellenmesi ve ortadan kaldırılması denetim faaliyetinin Uluslararası Denetim
Standartları (UDS) ile uygun olarak yürütülmesi ile mümkündür. 18
14 Şakir Sakarya, Suat Kara ve H. İbrahim Özmen, “Küresel Rekabette Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
ve Basel II Uygulamalarının KOBİ’ler Üzerine Muhtemel Etkileri ”, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, T.C. İstanbul
Kültür Üniversitesi, İstanbul. 7-8 Aralık 2007, s.219.
15 Ercan Alptürk, Ekonominin Dinamosu Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ) Rehberi, Ankara:
Yaklaşım Yayımcılık, 2008, s.195.
16 Sinan Aslan , “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
ile global Uyum Süreci ”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: XXIII, Sayı: 2, 2007, s.207.
17 Şakir Sakarya, Suat Kara ve H. İbrahim Özmen, “Küresel Rekabette Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
ve Basel II Uygulamalarının KOBİ’ler Üzerine Muhtemel Etkileri ”, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, T.C. İstanbul
Kültür Üniversitesi, İstanbul. 7-8 Aralık 2007, s.221.
18 Fatih güner, “Aile İşletmelerinde İç Denetim, İç Denetimin Faydaları ve Etkin Bir İç Denetim Sistemi Oluşturmanı Yolları”,
2. Aile İşletmeleri Kongresi, T.C. Kültür Üniversitesi, İstanbul. 14-15 nisan 2006, s.422.
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Denetim standartlarında yer alan küçük işletme tanımında KOBİ’ler için hazırlanan UFRS’lerde olduğu gibi niceliksel özelliklerden ziyade niteliksel özelliklere yer verilmiştir. Bunlar (a) gelir kaynaklarının
azlığı, (b) Basit kayıt sistemi, (c) Sınırlı iç kontrollerdir. 19 Uluslararası Denetim Standartları (UDS)’lerin
belirlemiş olduğu ilkeler ve prosedürler, tüm işletmelerin finansal tablolarının denetiminde, işletmelerin
büyüklüğüne, yasal statüsüne, sahiplik ve yönetim yapısına ve faaliyet konusuna bakılmaksızın uygulanacağı 1005 no’lu “Küçük İşletmelerin Denetiminde Özel Muhakemeler” başlıklı “Uluslararası Denetim
Uygulamaları İzahnamesi’nde belirtilmiştir. Küçük işletmelerin denetimine özel hususlar bu izahnamede
belirtilen belli başlı hususlar aşağıda yer almaktadır.
Uluslararası Denetim ve güvence Standartları Kurulu, KOBİ’lerin denetimine yeni gereksinimler getirmediği gibi UDS’lerin gereklerinde herhangi bir muafiyet de getirmemiştir. Küçük işletmelerin tüm denetimleri UDS’lere uygun olarak yürütülecektir. Denetçi denetim yaklaşımını herhangi bir işletmenin durumuna
uygun olarak adapte edecektir. Küçük işletmenin denetimi büyük işletmelere kıyasla dokümantasyon olarak
farklıdır ve küçük işletmelerin denetimi, çoğunlukla da az karışık ve daha dar bir kadro ile yapılabilir. 20
Küçük işletmeler genellikle sınırlı sayıda ürün veya hizmet sunarlar ve tek ya da sınırlı sayıda faaliyet gösterirler. Bu özelliklerin bulunması denetçinin işletme hakkında bilgiyi elde etmek ve kaydetmek
gibi konularda işini, daha büyük bir işletmeye nazaran kolaylaştırmaktadır. geniş kapsamda denetim prosedürlerinin uygulanması bu tarz durumlarda daha kolay ve doğrudan olabilir. 21
Önceki bölümlerde değinilmeye çalışılan gelişmelerin ayrılmaz bir parçası olan denetim sadece
KOBİ’lerin kendi amaçlarına hizmet etmez. Denetim ekonomik sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Aksi halde
getirilen yenilikler, standartlar ve kurallar, kurulan sistemler veya alınan tedbirler hiçbir işe yaramayacaktır. Bunun doğal bir sonucu olarak TTK Tasarısı’nda bağımsız denetime gereken önem verilmiş ve sermaye şirketleri için bağımsız denetim zorunlu hale getirilmiştir. TTK Tasarısı’nın KOBİ’lere ilişkin getirmiş

19 Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, Ankara: Türmob Yayınları339, 2008, s.699.
20 Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, Ankara: Türmob Yayınları339, 2008, s.698.
21 Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, Ankara: Türmob Yayınları339, 2008, s.698.
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olduğu düzenlemeleri sadece muhasebe ve defter tutmaya yönelik olarak görmemek, bunların hepsini
KOBİ’leri bir bütün olarak standart bir sisteme dahil edecek şekilde belirlenmiş birbirlerinden ayrılmaz
kurallar bütünü olarak görmemiz gerekir. Tasarıda UDS’lere paralel olarak denetim konusunda önemli
değişikliklere de yer verilmiştir. Bu konuda TTK Tasarısı’nın getirdiği düzenlemeler aşağıda belirtildiği gibidir.
Tasarı, halka açık anonim şirketlerde olduğu gibi kapalı anonim şirketler için de bağımsız denetim
zorunluluğu getirmiştir. TTK Tasarısı madde 397’de anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, UDS ile uyumlu TFRS’ye göre denetlenir denilmektedir. Dolayısıyla tasarı, olması gerektiği şekilde denetim standartlarını direkt uluslararası standartlara bağlamaktadır. Bunların yakın
zamanda Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim
Standartları’na bağlanması da söz konusu olabilir.
TTK Tasarısı madde 398/4 göre denetçi, 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 kılınmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, finansal tabloların gerçeği yansıtabilmesi ve risklerin zamanında belirlenebilmesi için sağlıklı bir muhasebe ve kontrol sisteminin kurulmuş olmasının gerektiğidir.
TTK Tasarısı anonim şirketlerin denetiminde radikal düzenlemeler getirmektedir. Bunlardan en önemlisi anonim ortaklığın zorunlu organlarından biri olan denetim organının kaldırılmasıdır. Buna göre, anonim şirket denetçisi, ortakları, yeminli mali müşavir (YMM) ya da serbest muhasebeci mali müşavir
(SMMM) ünvanını taşıyan bir bağımsız denetim kuruluşu olabilecektir. Ancak küçük ve orta ölçekli anonim
şirketler, bir veya birden fazla YMM ya da SMMM’yi denetçi olarak atayabilirler (TTK Tasarı mad.399400). Tasarı başarılı ve güvenli bir denetim için bağımsızlık ve mesleki yeterlilik şartı getirmektedir. Amaç,
sermaye şirketlerinin denetiminin uzman ve bağımsız denetçiler tarafından UDS’lere göre yapılmasını sağlamaktır. 22

22 Seniha Dal, “Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı Işığında Aile Şirketleri’nde Kurumsal Yönetim”, 3. Aile İşletmeleri
Kongresi, T.C. Kültür Üniversitesi, İstanbul. 18-19 nisan 2008, s.1/395.
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c.Kredi kuruluşları tarafından belirlenen derecelendirme kriterlerine uyamamaktan
kaynaklanan zorluklar
İşletmenin ana faaliyet konusunda oldukça yetenekli ve deneyimli olan KOBİ sahip ve yöneticilerinin, finansal yönetim açısından yeterli bilgi birikimine sahip olmamaları, kredi imkanlarından yeterince
yararlanamama, finansal araçlar hakkında gerekli bilgiye sahip olamama ve dolayısıyla bu araçları kullanamama, kredili alım-satımlarda risk analizinin iyi yapılamaması, tahsilat-ödeme politikalarının doğru
planlanmaması gibi çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. 23
Bu bağlamda KOBİ’lerin önündeki en önemli sorun olarak; şeffaf olmayan raporlama anlayışı ile
işletme içindeki ve dışındaki finansal tablo kullanıcıları için doğru, güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir bilginin üretilememesinden kaynaklanan yönetim hatalarını gösterebiliriz. Muhasebe sistemi için gerekli olan
bilgilerin bir standart seti dikkate alınarak hazırlanması durumunda bu sorun ortadan kalkacak ve bilgi
üretiminden kaynaklanan yönetim hatalarının önüne geçilecektir. Etkin ve standartlara göre oluşturulmuş
bir muhasebe sisteminin, kredi kurumlarının derecelendirme işlemleri için KOBİ’lere kolaylıklar sağlayarak finansman ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir etkisi olacaktır.
Basel II uzlaşısının risk odaklı olması işletmelerin piyasa itibarını ve kurumsal yönetim anlayışlarının önemini finansal raporlama standartlarının önemi ile paralel olarak arttırmıştır. Finansal raporlama standartlarının, kredi yönetiminde ve Basel II ile birlikte derecelendirme notunun alınmasında finansal tabloların kritik
önem taşıması nedeniyle güvenilir, karşılaştırılabilir, analize elverişli, denetime uygun veriler üretmesi gerekmektedir. 24 Bu anlamda Basel II ile oluşulacak yeni dönemin KOBİ’lerin önemli bir kısmı için ciddi yükler getirebileceği ancak, öngörülen şartları sağlayan ve yüksek derecelendirme notuna, düşük temerrüt olasılığına ve
Basel II’de öngörülen teminatlara sahip olanlar açısından bir fırsat olabileceği de düşünülmektedir. 25
22 Seniha Dal, “Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı Işığında Aile Şirketleri’nde Kurumsal Yönetim”, 3. Aile İşletmeleri
Kongresi, T.C. Kültür Üniversitesi, İstanbul. 18-19 nisan 2008, s.1/395.
23 Masum Türker, Kahraman Aslan, Esin Okay Örerler, KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve Yeni Olanakları,
KOBİ’lerin Halka Açılması ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkileri Kongre Tebliğleri, s.37-91, Sermaye
Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara, 2005, s. 45.
24 Mehmet Cantekin, “Basel II ve Finansal Raporlama”, Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu-X, Kıbrıs:
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 06-10 Aralık 2006, s.38.
25 Hüseyin Ali Kutlu, “KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve çözüm Önerileri”, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, T.C.
İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul. 7-8 Aralık 2007, s. 195.
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Raporlama standartlarından kaynaklanan sorunlar ve denetim boşluğundan kaynaklanan kayıt dışı
işlemlerin varlığı, kurumsal yönetimdeki zaaflar ve mali yapılarına ilişkin sorunların, KOBİ’lerin mevcut
kredi imkanlarından yararlanmalarını güçleştireceği düşünülmektedir. Basel II ile KOBİ’lere dereceler verilecektir. Bu dereceler her KOBİ’nin kredi derecelerini gösterecek ve bankalara bu derecelendirme notlarına göre kredi faizi ödenecektir. Bundan dolayı kredi derecesinin yükselmesi, daha az maliyetli kredi sağlanmasını da beraberinde getirecektir. KOBİ’lere bu dereceleri bağımsız denetim kuruluşları veya derecelendirme kuruluşları verebileceği gibi, bankaların ilgili bölümleri de verebilecektir. 26
d.Yeterli sayıda ve nitelikli personel istihdamının sağlanamamasından kaynaklanan
sorunlar
çoğu küçük işletmede mali nitelikteki işlemlerin kayıt altına alınmasında az sayıda ve bir şekilde o işle
ilgilenen fakat muhasebe konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan personel çalıştırılmaktadır.
Sonuç olarak, saymanlık fonksiyonları ve muhasebe kayıtları, sıklıkla basittir ve tek elde toplanmıştır. Kayıt
tutma, basit ve yetersiz olabilir, bu da finansal tabloların yanlış veya eksik olabildiğine dair daha büyük riske
yol açar. Birçok küçük işletme bir kısım ya da tüm kayıt tutma işlerini dışarıya yaptırmaktadır. 27
Her işletmede ayrıntılı ve yazılı hale getirilmiş olmasa bile kendine özgü bir iç kontrol mekanizması
vardır. 28 Az sayıda çalışan personel çalıştırılıyor olması KOBİ’lerde görevlerin ayrılığı ilkesinin uygulanabilirliğini sınırlandırmaktadır. İşletmenin büyüklüğü ve fayda maliyet analizi göz önüne alındığında karmaşık iç kontrollerin sıklıkla tercih edilmediği görülür. Bununla birlikte bazı çok önemli alanlarda, hatta
çok küçük işletmelerde; görevlerin bazı seviyede bölünmesini ya da basit ama etkin olan kontrollerin diğer
çeşitlerini uygulamak kullanışlı olabilir. Sahip ve/veya yönetici tarafından günlük olarak yapılan gözetim
kontrolleri de önemli bir faydalı etkiye sahip olabilir, çünkü sahip ve/veya yönetici, işletmenin performansını ölçmeye ve faaliyetlerini kontrol etmeye, varlıklarını korumaya dair kişisel bir çıkara sahiptir. 29
26 İlhan Ege, “Kredi Derecelendirme Sistemleri ve KOBİ’ler”, ”, 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, T.C. İstanbul Kültür
Üniversitesi, İstanbul. 13-18 Kasım 2006, s. 109.
27 Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, Ankara: Türmob Yayınları339, 2008, s.700.
28 Murat Kiracı, “Faaliyet Denetimi ile İç Kontrol İlişkisi”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:4,
Sayı:2, Eskişehir, Aralık 2003, s.75.
29 Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, Ankara: Türmob Yayınları339, 2008, s.700.
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Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda KOBİ’lerde finansal kaynakların sınırlı olması nedeniyle yeterli ve nitelikli personel istihdam edilemediğinden sağlıklı finansal tablolar da ortaya konulamamaktadır. Finansal kaynak sorununu giderici, mali yapılarını güçlendirici politikaların benimsenmesi ve bunun
sonucunda entellektüel sermayenin unsurlarından biri olan insan sermayesinin oluşturulması ile hem
muhasebenin bilgi üretme fonksiyonu yerine getirilmiş olacak, hem de denetim için yeterli alt yapı sağlanmış olacaktır.
4. Sonuç
Halka açık olmayan işletmelerde ve özellikle KOBİ’lerde denetim çalışmalarında karşılaşabilecek
sorunun temelinde; denetim olgusunun bu işletmelerin sahip veya yönetimleri tarafından anlam, önem ve
kapsam olarak yeterince algılanamaması, bu olguya tamamen vergi odaklı olarak yaklaşılması yatmaktadır.
Uygulayıcılar muhasebe kavram, standart ve ilkelerine özen göstermemektedirler. Oysa finansal
muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirlik ölçütleri bunlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, üretilen
muhasebe bilgileri ve finansal tablolar vergi endişesi ile hazırlanmış, devlet dışındaki işletme çevrelerine
hitap etmeyen, işletme sahibi ve yöneticilerin yönetsel kararlar vermesinde kullanılmayan bilgiler haline
dönüşmektedir.
KOBİ’lerde muhasebe ve dolayısıyla denetimin önünde yer alan diğer bir önemli sorun; kayıt dışı
işlemlerin ulaştığı yüksek seviyedir. Ülkemizde kayıt dışı işlemlerin ulaştığı bu yüksek seviye; gerek kıta
Avrupa’sındaki ülkelere ve gerekse diğer gelişmiş ülkelere oranla çok daha yüksektir ve yeterli ve etkin
olmayan düzenlemeler nedeniyle bu işlemlerin önüne bir türlü geçilememektedir. Mali, ekonomik, siyasi,
sosyal ve kültürel faktörler ve altyapı eksiklikleri, kayıt dışı işlemlerin ciddi bir sorun olarak kalmasında
büyük rol oynamaktadır. Bu sorun, işletmede meydana gelen mali nitelikli olayların muhasebe kavram,
standart ve ilkelerine uygun bir biçimde kaydedilmesini ve dolayısıyla finansal raporlara aktarılmasını
engellemektedir.
Sorunun ortadan kaldırılması ve dolayısıyla denetimden beklenen sonuçların elde edilebilmesi için
KOBİ’ler üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan finansal yüklerin azaltılması
konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
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Bir diğer sorun da mali nitelikteki işlemlerin gerek kayıt altına alınmasında ve gerekse finansal tablolara aktarılmasında nitelikli meslek mensubunun istihdam edilememesidir. KOBİ’ler maliyetlerinin yüksek olması ve profesyonel muhasebecilerin istihdamına sıcak bakılmaması gibi nedenlerle yeterlilikleri
düşük personel istihdam edilmektedir. İstihdam edilen personel, genellikle aileye yakın veya uzun yıllar
işletmede çalışarak ailenin güvenini kazanmış kişilerden seçilmekte; işe uygun personelden ziyade, personele uygun iş verilmektedir.
Basel II düzenlemelerinin getirdiği yeni şartlara bakıldığında bu değişimden en fazla etkilenecek
kesimin başında KOBİ’lerin geldiği görülmektedir. Mevcut durumda dahi yapısal, finansal ve kurumsal
düzenlemelere uyum sağlamak konusunda oldukça güçlük çeken KOBİ’lerin yeni uygulama ile gerekli
şartları sağlamak konusunda da zorluk çekeceği açıktır.
TTK Tasarısı’ndan TFRS’nin muhasebe düzenine yön vereceği şeklindeki esaslı değişiklik, ilk aşamada SMMM’leri ve YMM’leri ilgilendirmekte, meslek mensuplarının bu konuda eksikliklerinin giderilmesi
hususunda ise meslek odalarına ve üniversitelere önemli görevler düşeceğini göstermektedir. İkinci olarak
KOBİ’lerin hesap düzeninin de KOBİ’ler için uygulanacak finansal raporlama standartlarına ilişkin yeniliklerin bağımlı çalışanlarca öğrenilmesi TTK Tasarısı’nın şeffaf ve kurumsal ticaret düzeni hedefine ulaşmasında önemli bir husustur. Bu hedef dahilinde tasarının kanunlaşması KOBİ’ler için bir yeniden yapılanma
sürecinin gerekliliğini ifade etmektedir. Standartların sürekli gelişen dinamik yapısı dikkate alındığında bu
değişimin anlık olmayacağı ve süreklilik gerektireceği unutulmamalıdır. Ülke ekonomisinin lokomotifi olarak nitelendirilebilecek KOBİ’lerin yeni bir muhasebe ve denetim düzenini benimseyecek olması KOBİ’lerin
yeniden yapılandırılması anlamına gelmektedir. KOBİ’ler açısından maliyetli olacak bu süreçte KOBİ’ler tek
başlarına bırakılmamalı ve gerek ilgili kurum ve kuruluşlar, gerek üniversiteler ve gerekse devlet tarafından desteklenmek suretiyle kurumsal bir yapıya kavuşturulmaları sağlanmalıdır.
Standartların KOBİ’lerin mevcut durumlarını gözeterek, uygulamada aşırılığa kaçmadan, uygulanabilecek düzeyde ve daha basit ve anlaşılır hükümler içermesinin yararlı olacağı kanısındayız.
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