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GİRİŞ

Dünyada meydana gelen ekonomik gelişmeler son yüzyılda hız kazanmıştır.

Sanayi devrimiyle birlikte hem ekonomik hem de sosyal hayatta daha fazla yer almaya

başlayan anonim ortaklıklar, günümüz ekonomisi içersinde oldukça büyük öneme

sahiptir. Özellikle globalleşme sonucu anonim ortaklıkların gelişen ve zorlaşan

ekonomik koşullara ve rekabete daha iyi ayak uydurmak için halka açılmaları

yoğunlaşmış ve bu sayede finansman kaynakları bulmaları kolaylaşmıştır. Anonim

ortaklıların halka açılmasındaki en önemli etken fon hacminin yükseltilmesi yoluyla

ortaklığın finansal açıdan güçlendirilmesini sağlamaktadır. Halka açılma yoluyla ihtiyaç

duyulan fonun sağlanması ile birlikte küçük tasarrufların üretken alanlara

yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Anonim ortaklıkların ekonomi içerisinde oldukça büyük önem taşıması ve

anonim ortaklıkların halka açılarak tasarrufları toplamak yoluyla büyümesi ve küçük

pay sahiplerinin işletmenin işleyişi hakkında yeterli bilgi almasının zor olması, anonim

ortaklıklar için denetim olgusunun önemini ortaya koymuştur. İşletmelerde yönetim

kademelerinin yetkilerini kötüye kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek, yetkilerin

kötüye kullanımını engellemek için denetim olgusu büyük önem taşımaktadır.

İşletmeler, globalleşen dünya ekonomisi için lokomotif görevi görmektedir.

İşletmelerin etkin bir şekilde büyüyüp gelişmesi dünya ekonomisi üzerinde olumlu

etkilere sahiptir. Aksini düşünecek olursak işletmelerde meydana gelen sorunlar ülke

ekonomisini etkilediği gibi dünya ekonomisini de etkileyerek oldukça önemli sorunların

oluşmasına neden olabilmektedir. Öyle ki değeri milyar dolarlar ile ifade edilen

işletmelerin batması ekonomik krizlere sebep olabilmekte ve hem ülke hem de dünya

ekonomisini krize sürükleyebilmektedir.

Denetim; işletmelerde iç denetçiler tarafından yapıldığı gibi hem kamu otoritesi

hem de bağımsız denetçiler tarafından da yapılmaktadır. İç denetimin yapılması anonim

ortaklıklar için büyük önem taşımaktadır. Ancak iç denetimin doğru, güvenilir olup

olmadığının araştırılması da gerekmektedir. Dolayısıyla bağımsız denetim olgusu
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burada önem kazanmaktadır. Halka açık anonim ortaklıklarda bağımsız denetim

piyasalarda güvenin ve istikrarın sağlanmasında önemli bir konuma gelmiştir.

Yabancı sermayenin ülkeye çekilerek ekonomik kalkınmanın

gerçekleştirilebilmesi, böylelikle ülkenin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesi için

işletmeler ile ilgili objektif, güvenilir ve karşılaştırma yapılabilir nitelikte bilgilere

ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Muhasebe sistemi ile ortaya konulan bu bilgiler mali

tablo ve raporlarda gösterilir. Mali tablo ve raporlarda yansımasını bulan mali bilgiler,

fiili ve hukuki açıdan bağımsız denetim sistemi ile denetlenerek kamunun

aydınlatılması işlevi de yerine getirmiş olur.

Sermaye piyasasının etkin bir şekilde işleyebilmesi ve bu sayede sermayenin

tabana yayılması için yatırımcıların ihtiyaç duyduğu güveni sağlayacak olan faktör

bağımsız denetimdir. Halka açık anonim ortaklıkların kamuoyunu bilgilendirmek için

yayınladıkları mali tablolar ancak bağımsız denetimden geçtikten sonra bir anlam

kazanacak ve bu sayede de dış denetim sermaye piyasalarında kamuoyu aydınlatma

işlevini yerine getirirken aynı zamanda piyasada istikrar, güven ve açıklığı da sağlamış

olacaktır. Bu sayede de piyasaya uzun vadeli fonların girmesi sağlanarak, sermaye

piyasasına sağlam fon oluşturulduğu gibi sermaye piyasasında sürekli bir derinlik

sağlanabilecektir.

Ekonomi içerisinde büyük öneme sahip olan işletmelerin denetimi oldukça

büyük öneme sahiptir. İncelemekte olduğumuz “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda

Bağımsız Denetim” ile denetim ve bağımsız denetim hakkında bilgi vermek ve kamuyu

aydınlatma ilkesi ışığında bağımsız denetimin önemini ortaya koymaya çalışmaktayız.

Bu bilgiler ışığında “Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Bağımsız

Denetimi ve Uygulamalı Bir Örnek” tez başlığımızın altında üç ana bölüm

incelenmektedir.

Birinci bölümde; denetimle ilgili kavramsal açıklamalar, denetim ve denetçi

türleri, genel kabul görmüş standartlar ve denetim teknikleri konuları ele alınmıştır.
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İkinci bölümde;  dünyada ve Türkiye’de bağımsız denetim incelenmektedir. Bu

bölümde dünyada ve Türkiye’de bağımsız denetim yasal düzenlemeleri ve ortaya çıkan

denetim krizleri incelenmektedir.

Üçüncü bölümde ise; halka açık bir şirket üzerinden bağımsız denetim çalışması

yapılmaktadır. Çalışmamızın uygulama bölümümü olan üçüncü bölümde, bir bağımsız

denetim ilk safhalarında denetimcilerin izledikleri yolu, bağımsız denetime

katılmışçasına yorumlamaya çalışacağız.
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1. DENETİME GENEL BAKIŞ

Küreselleşme ve teknolojinin etkin bir yayılımı, işletmelerin denetlenmelerini

zorunlu hale getirmiştir. Küreselleşme ile şirketler sadece kuruldukları ülkelerde

faaliyetlerine sürdürmemekte, birçok ülkede faaliyet göstermektedirler. Şirketlerin,

kuruldukları ülkenin yasaları ve muhasebe standartlarına uygun olarak denetlenmesi

gerektiği gibi başka ülkelerde faaliyette bulunacakları zamanda faaliyette bulundukları

diğer ülkelerin yasa ve muhasebe standartlarına uymak zorundadırlar.

Şirketlerin denetimini yapan denetçilerin tamamen bağımsız olması

gerekmektedir. Denetçilerin bağımsızlığı, hazırlanan raporların sağlıklı olmasını ve

gerçeği yansıtmasını sağlar. Denetçilerin hazırlamış oldukları raporlardan faydalanacak

olan kişi ve kurumlar, raporlanan mali tabloların etkin olmasını ve denetimin objektif

kurallar dahilinde yapıldığını ummaktadırlar.

İşletmeler için büyük öneme sahip olan bağımsız denetim hakkında yasal

düzenlemeler 1987 yılından itibaren yapılmaya başlanmıştır1.

Denetim tarihi gelişime kısaca değinecek olursak; denetimin varlığına, MÖ 3500

yıllarına kadar giden Mezopotamya kayıtlarında rastlanılmıştır2. Ortaya çıkarılan

kayıtlar mali işlemleri içermekle birlikte bir soruşturma sistemi olabileceğine dair

işaretlerde içermektedir. Mısır, Yunan, Çin, Pers ve İbrani kayıtlarında benzer

sistemlere rastlanmıştır. Mısır’da denetim, firavunlar zamanında tarım ürünlerinin

kontrolü ile alınacak vergileri tespit için kullanılmakta idi. Atina’da milattan önce

300’lü yıllarda maliye tahsildarlarının hesaplarını incelemek ve işlerini düzgün

yapmayan ve dürüst davranmayan tahsil memurlarının cezalandırılması amacıyla kamu

maliyesi içerisinde bir denetleme organı bulunmakta idi.

1 Adnan Dönmez ve Ayten Ersoy, Bağımsız Denetim Firmaları Bakış Açısıyla Türkiye Bağımsız Dış
Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi, Araştırma Yazısı, http://www.yesevi.edu.tr/files/article/6.pdf,
(15.03.2008).
2 “Pazarlama Denetimi”, http://www.onlinekalite.com/htmdosyalar/pazarlamadenetimi.htm,
(16.03.2008).
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Denetleme anlamına gelen “auditor” kelimesi bir meslek unvanı olarak, ilk

olarak 1289 yılında İngiltere’de kullanılmış olmakla birlikte, profesyonel anlamda

denetçilik alanında ilk örgüt 1581 yılında Venedik’te kurulmuştur3.

Sanayi devrimi ile birlikte Avrupa’da denetim sistemi alanında gelişmeler

meydana gelmeye başlamıştır. O dönemde muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve

belgelendirilmesi ile birlikte günümüz denetim sistemi ile benzer denetim sistemlerini

oluşmaya başlamıştır.

Sanayi devriminin ortaya çıkması ile birlikte teknoloji alanında büyük gelişmeler

meydana gelmiştir. Teknoloji alanında meydana gelen bu gelişmeler beraberinde büyük

yatırımların yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaçla beraber halka açık şirketler

oluşmaya başlamıştır. Halka açık şirketlerin oluşmaya başlaması ile birlikte küçük

tasarruf sahiplerinin önemi artmış, aynı zamanda küçük tasarruf sahiplerinin doğru ve

güvenilir bilgilerle beslenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması da

ancak bağımsız denetçiler aracılığı ile giderilmesi mümkün hale gelmiştir.

3 Fuat Uzun, “İç Denetim ve Fransa Uygulaması”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Eylül 2007, Cilt
12, Sayı 9, http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/fuzun_makale.pdf, (27.01.2010).
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Denetimin tarihsel gelişimini zaman dilimi içersinde ele alarak aşağıdaki tablo,

denetimin tarihsel gelişiminin özetini oluşturmaktadır4.

Tablo 1: Denetim Faaliyetinin Tarihsel Gelişimi

Zaman Dilimi Denetim Yaklaşımı Denetimin Amacı İlgili Taraflar

Sanayi Devrimi
öncesi

%100'lük Bir İnceleme Yanıltmaların Bulunması İşletme Sahipleri

Sanayi Devrimi
1900 Yılları
Arası

%100’lük Bir İnceleme Yanıltmaların Bulunması Ortaklar Ve İşletmeye
Borç Verenler

1900-1930
Yılları Arası

%100’lük Bir İnceleme
Ve Örneklemeye
Başvurma

Bilançonun Ve Gelir
Tablosunun Doğruluğunu
Onaylama

Ortaklar, İşletmeye Borç
Verenler Ve Devlet

1930'dan
Bugüne

Finanasl Verilerin
Örnekleme yolula
İncelenmesi

Finansal Tabloların
Doğruluk ve
Dürüstlüğünü Onaylama

Ortaklar, İşletmeye Borç
Verenler, Devlet,
Sendikalar, Parlamento,
Tüketiciler Ve Diğer
Gruplar

Kaynak: Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,
İstanbul, 2007, s. 14.

Dünyada denetim standartları ve ilkeleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Burada karşımıza iki çeşit model çıkmaktadır. Bu modeller; Amerika Birleşik Devletleri

(ABD) ve İngiltere (Anglo-Sakson) modeli ile Kara Avrupası modelleridir. Bu iki

model arasında temel farklılık, devletin denetim alanında ki rolüdür. ABD ve İngiltere

modelinde muhasebe kuralların ve denetim standartları ile mesleğin uygulanmasına

ilişkin kurallar, bu alanda çalışan meslek örgütleri tarafından yürütülmektedir. Kara

Avrupa’sı Modeli’nde ise kurallar kamu otoriteleri tarafından oluşturulmakta ve vergi

yasalarında öngörülen hükümler muhasebe uygulamalarına esas alınmaktadır.

Türkiye’de bağımsız denetim mesleği alanında ilk yasal düzenleme 13 Haziran

1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” ile oluşturulmuştur. Ancak 1989

yılında kabul gören bu yasa ile ilgili çalışmalar 1947 yılından itibaren oluşturulmaya

4 Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2007, s.
14.
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çalışılmıştır. 40 yıllık bir sürenin ardından Türkiye’de bağımsız denetim alanında yasal

düzenlemeler ortaya çıkmıştır.

Denetim, dünyada oldukça önemli bir konumda olması, tarihsel süreç içerisinde

denetimin birçok alanda etkili bir şekilde kullanılması olmuştur.

1.1. Denetimin Fonksiyonları

Denetimin fonksiyonel özellikleri, bilgilerin güvenliğinin sağlanması, kamunun

aydınlatılması ve işletmenin iç ve dış tehlikelere karşı bilgilendirilmesi olarak üç

aşamada aşağıda incelenmektedir.

1.1.1. Bilgilerin Güvenliğinin Sağlanması

Son yüzyılda, meydana gelen gelişmeler en hızlı ve en büyük gelişmeler oldukça

hızlı ve büyük adımlarla gerçekleşmiştir. Son yüzyılda, özellikle son yıllarda en önemli

olgu bilgi ve bilginin paylaşımı olmuştur.

Bilgi, son derece büyük öneme sahip olmakla birlikte, doğruluğu ve güvenirliliği

konusunda şüpheler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bilginin elde edinilmesi ve

paylaşılması konusunda bilgi çağı içerisinde çeşitli yollar aranmış ve bunların paylaşımı

konusunda doğru ve güvenilirliliği açısından kurallar meydana getirilmiştir.  Özellikle

gelişen teknoloji ve ekonomi ile birlikte bilginin doğru ve güvenirliliği artmıştır.

Şirketlerin aldıkları kararlar genellikle dışarıdan aldıkları bilgiler neticesinde olgunlaşır.

Dışarıdan alınan bilgilerin şirkette karar mekanizmasını yanlış yönde etkilemesi hem

şirkete hem de ekonomiye zarar verecektir.

Hem şirketlerin hem de yatırımcıların ( bu noktada her iki tarafta karar alıcılar

sınıfına dahil olmaktadır) başkaları tarafında hazırlanmış bilgileri elde ederler ve bunları

doğru ve güvenilir kabul ederler. Bilgiyi hazırlayan tarafın kendi çıkarlarına göre

bilgileri düzenlemesi olası bir durum olmakla birlikte genel itibariyle bu bilgilerin doğru

olduğu kabul edilir.

İşletmeler ile bu işletmelerle çalışan üçüncü kişiler arasında alınan ekonomik

kararlar, kararın verildiği zamanda elde bulunan bilgilere dayanmaktadır. Örneğin bir
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kreditör ile işletme arasındaki kredi anlaşması, ikisi arasında daha önce meydana gelen

mali ilişkilere ve krediye ihtiyaç duyan işletmenin mali tablolarında görünen durum ve

diğer bilgilere dayalıdır. Kararlar alınırken hem işletmeler için hem de toplum için

zararlı olabilecek bir kaynak kullanımı olmaması için kararların güvenilir bilgilere

dayalı olması gerekir5.

Bilgi, çağımızın en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir. Globalleşen

dünya ekonomisinin en önemli değeri haline gelen bilginin güvenilir ve doğru olması da

bir o kadar önemlidir. Bilginin doğru ve güvenilir olup olmamasının tespitinde ise

bağımsız denetim büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle elde edilecek bilgilerin güvenilir

olup olmadığı bu bilgiler etkin bir denetim süzgecinden geçirilip geçirilmediğine bağlı

olmaktadır.

1.1.2. Kamunun Aydınlatılması

Kamuyu aydınlatma ilkesi denetimin en önemli unsurlarından biri olmakla

birlikte sermaye piyasasının temel taşlarından biridir. Ülkemizde özellikle Sermaye

Piyasası Kurulu (SPK) bu konuda önemli çalışmalar yapmaktadır. Son yıllarda çıkarılan

tebliğ ve yönetmeliklerle birlikte kamuyu aydınlatma konusunda şirketlerin neler

yapmaları gerektiği düzene sokulmaya çalışılmaktadır. Özellikle 2003 yılında

yayınlanan ve son yıllarda piyasa ve yatırımcılar için uygulamaya geçirilen “Özel

Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” SPK’nun atmış olduğu

önemli bir adımdır. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Denetleme Hakkında Tebliğ ve

Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik ile birlikte de

Türkiye sermaye piyasalarında hem şirketler hem de yatırımcılar için önemli gelişmeler

meydana gelmiştir. Bu sayede kamuyu aydınlatma ilkesi kanun ile güvence altına

alınmış olmaktadır. SPK; yaptığı çalışmalar ile birlikte sermaye piyasalarında güven,

açıklık sağlanması, yatırımcıların haklarının korunması ve bağımsız denetlemeye tabi

ortaklıkların mali tablo ve raporlarının, belirlenmiş olan esas ve standartlara bağlı olarak

denetleme kuruluşları tarafından denetlenmesi, tasarruf sahiplerinin, ortakların ve diğer

5 Bağımsız Denetimin Önemi, İşletmeye Sağladığı Fayda ve Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluğu
İlkesi,
http://www.spklisanslama.net/index.php?option=com_fireboard&Itemid=27&func=view&id=457&catid=
20, (23/01/2010).
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ilgililerin (devlet gibi) zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlanmaya

çalışılmıştır. Bu sayede kamuyu aydınlatma ilkesi piyasaya benimsetilerek

yatırımcıların her türlü bilgiye zamanında ve doğru olarak ulaşması ile doğru kararlar

alması sağlanmakta ve dolayısıyla yatırımcıların karşılaşabileceği riskler konusunda

önceden bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Kamuyu aydınlatma yaklaşımı genellikle üç temel işlevi yerine getirmeye

çalışmaktadır. Bunlar; koruyuculuk, caydırıcılık ve aydınlatıcılıktır6.

Koruyuculuk işlevi; halka açık anonim ortaklıkların, şirket finansal durumu,

faaliyetleri ve menkul kıymetleri ile ilgili bilgilerin zamanında, doğru ve güvenilir bir

şekilde ulaştırılması ile yatırımcıların aldatılması ve yanıltılması engellenmeye çalışılır.

Caydırıcı işlev; şirketlerin etkin bir şekilde denetlenmemesi halinde farklı yorum

ve bilgi dağılımı ile şirketlerin imajının zedelenmesi ve önceden sermaye artırımının

haber alınması gibi durumların meydana gelmemesi kamuyu aydınlatma ilkesi ile

engellenmeye çalışılır.

Aydınlatıcı işlev; yatırımcıya gerekli olan bilgilerin ayrıntılı bir şekilde

sunulması sonucu yatırım kararını verebilmesine zemin hazırlamaktadır.

Yukarıda sayılanlarla birlikte kamuyu aydınlatma ilkesi için en önemli

unsurlardan biri de ülke içinde ve uluslar arası alanında finansal tabloları hazırlayan ve

kullananlar için aynı muhasebe standartlarının kullanılmasıdır. Aynı muhasebe

standartlarının kullanılması ile hem hazırlayanlar hem de bunları kullanacaklar

açısından herhangi bir karışıklık olmamış olur7.

1.1.3. İşletmenin İç ve Dış Tehlikelere Karşı Bilgilendirilmesi

İşletmeler kuruldukları andan itibaren gelişip büyümeyi amaçladıkları gibi

rakiplerini de geçmek isterler. İşletmeler sürekli olarak çevrelerinden gelebilecek

6 Eyüp YILMAZ, Bankalıkta ve Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Düzenlemeleri, Yeterlilik
Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi, Nisan 2003, İSTANBUL,
http://www.spk.gov.tr/yayingoster.aspx?yid=400&ct=f&action=displayfile&ext=.pdf, (16 Mart 2008).
7 Nilüfer Tetik ve Burcu Demirel, Türkiye’de Kamuyu Aydınlatmaya Yönelik Düzenlemelerin
Değerlendirilmesi-II, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 119, Kasım 2002, ss. 186-187.



10

tehlikelerle karşı karşıya oldukları için bu tehlikelerin tespit edilip olabilecek en az zarar

ile bu tehlikelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

İşletmelerin maruz kalabilecekleri tehlikeler; işletme içi ve işletme dışı olmak

üzere iki çeşit olarak inceleyebiliriz8.

İşletme Dışı Tehlikeler, doğal tehlikeler, teknik tehlikeler, ekonomik tehlikeler,

hukuki ve siyasi tehlikeler ile sosyal tehlikeler olarak sınıflandırabileceğimiz çevresel

faktörlere dayalı tehlikelerdir.

Doğal tehlikeleri iki bölümde inceleyebiliriz. Bunlar; çürüme, bozulma,

küflenme, aşınma vb. risklerden oluşan normal doğal tehlikeler; yangın, deprem, sel, vb.

risklerden oluşan olağanüstü tehlikelerdir.

Teknik tehlikeler; işletmelerin, tesis, araçlar vb. sahip oldukları teknik yapıların

verimlerini kaybetmeleri ve fazla çalışmalarından dolayı yıpranmalarıdır.

Ekonomik tehlikeler; küreselleşen dünyada ekonomi artık bir bütün halinde

işlemekte ve dünyanın bir ucunda meydana gelen ekonomik olaylar dünyanın diğer

ucunda kısa bir süre içinde etkisini göstermektedir. Gelişen ekonomik olaylar bu

nedenle şirketler için büyük önem arz etmekle birlikte, şirketlerin alacak-borç

durumlarının sürdürülebilirliliği, alıcı ve tüketicilerin satın alma gücü gibi durumlarda

meydana gelecek olumsuzluklar şirketler için yıkıcı olabilir.

Hukuki ve siyasi tehlikeler; ülkeler, küreselleşme ve siyasi krizler gibi

sebeplerle farklı yapılanma ve düzenlemelere gidebilirler. Şirketler, ülkelerdeki farklı

uygulamalara göre kararlarını şekillendirmelidirler. Şirketler, vergi gibi değişen

durumlarda yatırım kararları gibi durumlarda ne yapacaklarını bilmelidirler.

Siyasi durumların değişmesi, işletmeler için büyük önem arz etmektedir.

Bulundukları ülke içersindeki yatırımlarının ne olacağı, devamlılık sağlayıp

sağlayamayacakları işletmeler için önem arz eden konulardır. Savaş durumu, isyanlar

işletmelerin faaliyetlerini önemli ölçüde etkilerler.

8 Atilla Uyanık, Denetim Muhasebe ve Vergilendirme ( Sigorta Sektörü Uygulamalı ), Beta Basım
Yayım Dağıtım A.Ş., Kasım 2001, s. 50.
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Sosyal tehlikeler; sosyal yapının, toplumun ahlaki, kültürel durumlarında

meydana gelen gelişmeler olarak sayabiliriz. Toplum içerisinde meydana gelen önemli

değişiklikler işletmeler için önem arz etmektedir. Nitekim işletmenin çalışanları da

toplumun üyeleridir. Bu nedenledir ki işletmeler çalıştıracakları kişileri iyi seçmeli ve

iyi bir iç kontrol sistemi oluşturmalıdır.

İşletmeler önceden görebildikleri gelişmeler için gerekli önlemleri alarak işletme

dışından gelecek tehlikelere karşı kendini korumalıdır.

İşletme İçi Tehlikeler, işletmenin aktif yapısını korumasını gerektirdiği

durumlardır. İşletme içi tehlikelerin en önemli unsuru personeldir. Personel, yönetenler

ve yönetilenlerden oluşmaktadır. İnsanın bulunduğu her yerde hatalar mevcuttur. Bu

hatalar isteyerek ya da istemeyerek yapılmaktadır.

İstenmeyerek yapılan hatalar, bilgisizlik, yeteneksizlik ve çalışma sistemlerinden

kaynaklanmaktadır. Bu hataların meydana gelmemesi için yapılacak en önemli unsur,

personeli yeterince eğitmek ve çalışma sistemlerini etkin bir şekilde kontrol altında

tutmaktır.

İsteyerek yapılan hatalar ise personelin bilinçli olarak art niyetlerinden, kötü

amaçlarından kaynaklanmaktadır. Rüşvet almak istemek, iş yavaşlatma gibi durumlar

isteyerek yapılan hatalar olarak sayılabilir. Burada personelin ahlaki yapısında bulunda

bozukluklar ve çalışma sisteminin personel için yeterli olmaması veya çalışma

sisteminin bozuk olması isteyerek yapılan hataların oluşmasında önemli etkenlerdir.

İşletmeler hem iç hem dış tehlikelere karşı kendini korumalıdır. Çünkü

tehlikelerin ortaya çıkması işletmenin gelişmesinde engel olabileceği gibi işletmenin

yok olmasına da sebebiyet verebilir. Farklı çıkar grupları, kendi amaçları için işletmeye

kendi amaçları için işletmeye zarar verebilirler. Personel, rakipler ve devleti bu çıkar

grupları içerisinde sayabiliriz.

İşletmeler öncelikle içerden gelebilecek tehlikeler karşı önlem almalıdırlar.

Personelin iyi seçilmesi, eğitimleri ve beklentilerine dikkat edilmelidir.
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İşletme dışından gelecek tehlikeleri önceden sezinleyip önlemler alınması

gerekmektedir. Rakiplerin strateji ve planları, toplumun yapısında meydana gelen

değişiklikler, ülke içersinde meydana gelen değişimleri iyi takip edip işletme için

gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

1.2. Denetim Ve Denetçi Türleri

Denetimin ilk olarak ne zaman nerede başladığı ile ilgili bir bilgiye sahip değiliz.

Ancak tarihsel süreç içersinde denetim kavramının ortaya çıkışı çok eskilere kadar

uzandığını bilmektedir. Denetlemenin Babil ve Mezotopamya’da ve İngiltere’de Kralı I.

Edward  döneminde kullanıldığı bilinmektedir. Denetçi anlamına gelen “auditor”

kelimesi de Kral I. Edward döneminde 1289 yılında kullanılmaya başlanmıştır. 19.

yy’da ekonominin ve ülkeler arasında etkileşimin artması ile birlikte muhasebe alanında

ve muhasebe işlemlerinin incelenmesi içinde bağımsız denetim alanında gelişmeler

meydana gelmiştir.

Ekonominin gelişmesi, toplumun refah seviyesinin artması ve yatırımların

artması için; işletmelerin, yatırımcıların, devletin ve toplumun doğru ve güvenilir bilgi

ihtiyacının karşılanması açısından denetimim yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu

açıklamalardan sonra denetim kavramını incelemeye başlayacağız.

Denetim, bir örgütün yani kurum ve kuruluşların ekonomik faaliyetlerine ilişkin

bilgilerin belli kriterlere uygun olup olmadığını belirlemek ve bunu rapor etmek

amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların toplanması,

değerlendirilip sonucun bilgiyi kullanacak olanlara raporlanmasıdır.

Denetim türleri Dünya uygulamasında;

 Yasal Denetim (Statutory audit),

 Özel Denetim (Private audits),

 İç Denetim (Internal audits),

 Yönetimin Denetimi (Management audits); olarak dört başlık altında

incelenmektedir.
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Yasal denetim, kanunlar ile denetimi yapılması zorunlu kurumların denetimi

kapsar. Özel denetim, işletme sahipleri tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına

yaptırılan denetimdir. Burada yasal bir zorunluluk olmadan bu denetim yaptırılır. İç

denetim, işletme içinde işletmenin kendi personelince yapılan denetimdir. Yönetimin

denetimi ise yönetimin etkin ve verimliliğini kontrol amaçlı yapılan denetimdir9.

Kontrol, teftiş, murakabe ve revizyon gibi denetim ile ilgili eşanlamlı kavramları

inceleyerek denetim kavramını daha iyi açıklayabiliriz10.

Kontrol, herhangi bir kayıt veya belge ile bir şeyin doğruluğunu incelemek,

araştırmak ve sonuçlandırmaktır. Denetim işletmelerin, önceden belirtilen şartlar altında

o anki durum ile hedeflenen durum arasında sürekli olarak karşılaştırmalar yapılmasıdır.

Teftiş, bir şeyin aslını, doğrulunu, gerektiği gibi yapılıp yapılmadığı anlamak

üzere yapılır. Teftiş daha çok yasal anlamda kullanılan işlerin yasalara uygun olarak

yapılıp yapılmadığını incelemek amacıyla kullanılan bir terimdir.

Revizyon, incelemek, gözden geçirmek gibi manalara gelmektedir. Uygulamada

ise daha çok muhasebe alanında kullanılan bir terimdir. İşletmelerin faaliyetlerinin ve

hesaplarının incelenip denetlenmesi anlamına gelmektedir11.

Latince manası “audit” olan denetim, herhangi bir kişinin ortaya koymuş olduğu

iddiaları güvenirliliği açısından uzman bir kişi tarafından doğrulanması anlamına

gelmektedir.12.

Denetim, önceden belirlenen kurallar çerçevesinde, işletmelerin faaliyetlerinin

ve bu faaliyetlerin sonuçlarının, bahsi geçen kurallara uygun olup olmadığının

araştırılması ve varsa sorunların giderilmesi için yapılan incelemelerdir13.

9 Uyanık, s. 55.
10 Ömer Adil Atasoy, Anonim ortaklıkların Denetlenmesinde Hakim Olan Esaslar ve Türk
Hukukunda Denetleme Organının Görevleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:65, Eskişehir 1984,
ss. 7-8.
11 Erdal Kenger, Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu, Şubat 2001,
http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm , (24 Kasım 2007).
12 Ulusoy, s.30
13 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları; Vergi Denetimi, Bağımsız Denetim, İç
Denetim, Mali Tablolar Denetimi, Cilt: 1, İstanbul, 1999, s.3.
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Denetim Kavramları Komitesi’nin Denetim kavramı tanımı14; “Denetim, iktisadi

faaliyet ve olaylarla ilgili önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları

değerleyen sistematik bir süreçtir.”

Bu tanım ile denetimin aşağıdaki unsurları içeren sistematik bir süreç olduğu

anlaşılmaktadır.

 Denetim, ekonomik faaliyet ve olaylara ait bilgilere uygulanır. Denetim

çalışmasında denetçinin sorumluluk alanının belirlenmesi için denetimin

yapılacağı alan ve kapsadığı dönem net olarak belirlenmelidir. Denetim

genellikle yıllık olarak yapılmakla beraber bir aylık, üç aylık, altı aylık dönemler

itibariyle de yapılmaktadır. Bazı durumlarda ise birkaç yıl ya da bir işletmenin

tüm faaliyet dönemi denetim konusu yapılabilmektedir15.

 Denetimin amacı, yukarıda sayılan faaliyetlerle ilgili bilgilerin önceden

saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini belirlemektir. Denetçi belli kalitede ve

genel kabul görmüş kriterlere uygun bilgiler toplamalıdır16.

 Denetim, tarafsızca kanıt toplama ve bu kanıtları değerleme sürecidir. Denetçi,

yapacağı denetim çalışmasında tarafsızlığını koruyarak gerekli sayıda ve

kalitede yazılı veya sözlü iddia ve bilgilerden oluşan kanıt toplamalıdır.

 Denetim sonuçlarına ilgi duyanlar; ortaklar, yöneticiler, kredi verenler, devlet ve

kamuoyu gibi kesimleri ifade etmektedir17.

 Denetim sistematik bir süreçtir ve son evresi de sonuçların ilgi duyanlara

bildirilmesidir. Denetim raporu denetimin son safhasıdır. Denetçi bu safha ile

elde ettiği bulguları ve ulaşmış olduğu görüşü içeren bir rapor düzenler.

14 Güredin, s. 11.
15 Gökhan Gündüz, Uluslar Arası Muhasebe Standartları Ve SPK’ya Göre İştiraklerin
Muhasebeleştirilmesi Ve Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması Ve Denetimi, M.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006, s. 16.
16 Güredin, s. 12; Gündüz, s. 16.
17 Güredin, s.12.



15

Denetim kavramının önemini kısaca şu şekilde açıklayabiliriz.

 Denetim sayesinde işletmede iç ve dış tehlikeler belirlenip bu tehlikeler sonucu

oluşabilecek olumsuz durumların ortadan kaldırılması sağlanabilir.

 Denetim mevcut durumla, genel kabul görmüş ilkelerin karşılaştırılması süreci

olmakla birlikte denetleme işletmelerin o anki durumlarından daha iyi bir

duruma kavuşabilmelerini sağlamaktadır.

 Denetleme ile işletmede uygulama alanında var olan faklılıklar giderilebilir.

 Denetim sonucuna göre işletme ortaklarının işletmenin geleceği açısından daha

etkin kararlar almasında etkilidir.

 İşletme içinde herhangi bir birim içerisinde var olan hile, yanlışlık ve yolsuzluk

gibi bir takım olumsuzlukları ortaya çıkarmak ancak denetim ile

gerçekleşecektir.

 Denetimin önemini artıran başka faktörlerde vardır. Devlet müdahalelerinin

artması, ekonomide insan faktörünün önem kazanması, rakiplerin artması ve

rekabetin artması gibi18.

1.2.1. Amacına Göre Denetim Türleri ve Bağımsız Denetim

Muhasebe ve finans literatüründe denetim çok farklı şekillerde

sınıflandırılabilmektedir. Bunlar amaçlarına göre, denetimi yapan  kişilerin niteliğine

veya statüsüne göre olabilir. Amaçlarına göre denetim türleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar;

 Mali tablo denetimi (finansal denetim)

 Uygunluk denetimi (usul denetimi) ve

 Faaliyet denetimi (performans denetimi)19dir.

18 Başak Akgül Ataman, Türk Denetim Kurumları, Türkmen Kitapevi, İstanbul 2000, s. 1.
19 Celal Kepekçi, Denetim, Siyasal Kitapevi, Ankara 1995, s. 2.
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Yukarıda maddeler halinde sayılmış bulunan denetim türleri aşağıda

incelenmeye çalışılacaktır.

1.2.1.1. Mali Tablolar Denetimi

Mali tablo denetimi, önceden belirlenmiş olan ilkeler ışığında işletme mali

tablolarının uygun düzenlenip düzenlenmediği hakkında görüş bildirerek, yönetim

kurulunun etkin kararlar almasını, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve karar

almalarını sağlamaktadır20.

Mali tablo denetiminin, işletmelerin mali tablolarına olan güveni sağlamak, mali

tablolarda varsa yanlış beyanları ortaya çıkarmak gibi amaçları vardır.

Mali tabloların denetiminde amaç21;

 Amacı mali tablolara uygunluk sağlamaktır.

 Mali tabloların bütününe bakar, tek tek var olan hatalar üzerinde durmaz

 Denetçi isletmeden veya herhangi bir gruptan bağımsız çalışır.

 Amaç mali tablodaki yanlış beyanları ortaya çıkarmaktır.

1.2.1.2. Uygunluk Denetimi

Uygunluk denetimi, işletme faaliyetlerinin belirlenmiş kurallara uygunluğu

belirlemek üzere gerek iç ve dış denetçiler tarafından gerekse de kamu denetçisi

tarafından, mali tablo denetiminden evvel yapılan bir denetim türüdür22. Uygunluk

denetimi ile en çok ilgilenen işletme yönetimi olmakla birlikte, büyük işletmelerde bu

denetimi iç denetçiler yapmaktadırlar23.

20 Uyanık, s. 61; Kepekçi, s. 3.
21 Kadir Yumuşak, S.M.M.M. Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Denetim Notları,
http://www.entelektuel.com/denetimnotlari.pdf, (17 Mart 2008).
22 Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul 1998, s.12; Ersin Güredin, s.14.
23 Uyanık, s. 68-69.
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Uygunluk denetimi bazı zamanlarda kamu tarafından yapılması istenebilir.

Kamunun uygunluk denetiminin yapılmasını istemesindeki amaç, işletmelerin yasal

düzenlemelere uyup uymadıklarını araştırmaktır.

Uygunluk denetiminin sonuçları, mali tabloların denetimiyle ilgili programın

hazırlanması ve uygulanmasında büyük ölçüde yardımcıdır.

1.2.1.3. Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi, işletmenin hedef ve amaçlarına ulaşmada kaynaklarını verimli

kullanıp kullanmadığı belirlenmeye çalışılmakta, işletme faaliyetlerinin verimliliği ve

etkinliği ölçülmektedir24. Bu denetimin amacı, işletmenin performansını ölçmek ve

işletmenin gelişimi ile ilgili yönetime tavsiyelerde bulunmaktır.

Faaliyet denetimi, işletmede iç denetim gibi yönetim kuruluna bilgi verir. İç

denetim, işletmeyi muhasebe konularında incelerken, faaliyet denetimi, işletmenin ne

derece başarılı olduğu araştırır ve atacağı adımlarda daha sağlıklı kararlar almasına

yardımcı olur.

1.2.1.4. Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletme çalışanları tarafından değil, işletme ile iş ilişkisi

olmayan bağımsız denetçi tarafından, işletme mali tablolarının gerçeğe uygunluğunu

genel kabul görmüş denetim ve muhasebe ilkelerine göre incelenerek gerçekleştirilir.

Sermaye piyasası mevzuatına göre bağımsız denetim, ortaklıkların ve yardımcı

kuruluşların ( aracı kurumlar, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve menkul kıymetler

yatırım fonları) defter, kayıt ve belgelerin bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetleme

genel kabul görmüş ilke ve standartlara göre incelenmesi ve mali tabloların, gerçeği

yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır25.

Sermaye piyasasında, bağımsız denetime ilişkin esasları belirleme görevi

Sermaye Piyasası Kurulu’na verilmiştir. SPK, sermaye piyasalarında bağımsız denetim

24 Uyanık, s 64.
25 Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik, m. 5. (13 Aralık 1987 tarih
ve 19663 sayılı R.G.).



18

yapacak firmaların kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek, halka arzlarda

yayımlanacak izahname, sirküler ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek

önemli bilgilerin kapsamı, standartlarını ve ilan esaslarını tespit etmek ve bu konularda

tebliğ yayınlamak ile görevli ve yetkilidir.

Bağımsız denetim, sürekli sınırlı ve özel denetim olmak üzere üç alt başlık

altında incelenir. Bunlar sürekli denetim, sınırlı denetim ve özel denetimdir.

Sürekli denetim, her türlü denetim tekniklerinin dahilinde olduğu, her yıl

yapılan denetimdir. Halka açık anonim ortaklıkların (HAAO) hazırlayıp kamuya

açıklaması zorunlu mali tablolarının sürekli denetim geçmesi zorunludur. HAAO’ların

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yapmış olduğu düzenlemelere göre kayıtlarını tutması ve

açıklaması gerekmektedir. Sınırlı denetim, ara dönem finansal tabloların, SPK

tarafından yayınlanan raporlama standartlarına uygun olup olmadığının incelenip rapora

bağlanmasıdır26. Özel denetleme, menkul kıymetlerini halka arzı için izin almak üzere

SPK’ya başvuran veya birleşme, devir ve tasfiye durumunda bulunan ortaklıklar ile aynı

durumda bulunan yardımcı kuruluşların düzenlenmiş olan mali tablolarının

denetlemesidir27.

Öte yandan iyi ve etkin bir dış denetimin sağlanması için, dış denetim ile iç

denetim arasında iyi bir bağ kurulması gerekmektedir. İç denetim ile dış denetim bir

koordinasyon içinde çalışması denetim standartlarına daha iyi bir uyum sağlanması,

denetimin performansının artırılmasının sağlanması gibi olumlu sonuçlar doğuracaktır.

1.2.2. Denetçi Türleri

“Denetçi; denetim faaliyetlerini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime sahip,

bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan uzman bir kişidir28”.

Türkçede denetçi sözcüğü ile birlikte murakıp, müfettiş, kontrolör, denetmen kelimeleri

26 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, m. 4/ f, (12.06.2006 tarihli ve
26196 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 22 sayılı tebliğ).
27 Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik, m. 8. (13 Aralık 1987 tarih
ve 19663 sayılı R.G.).
28 Güredin, s. 19.
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de kullanılmaktadır29. Denetçiler; yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmalı,

bağımsız davranma özelliğine sahip olmalı, çalışmalarında gerekli özeni göstermeli ve

kişilikli ve ahlaklı olmalıdır30.

Denetçiler, yaptıkları denetim faaliyetlerinin içerik ve konumlarına göre genel

olarak üç başlık altında incelenmektedir. Bunlar;

 Bağımsız Denetçiler

 İç denetçiler

 Kamu Denetçileri

1.2.2.1. Bağımsız Denetçiler

Bağımsız denetçiler, bağımsızlık olgusuna haiz ne devlete ne de işletmeye bağlı

olmadan, bağımsız denetim kuruluşuna bağlı olarak çalışan ve denetlenen işletme ile

işçi-işveren ilişkisi olmayan, işletmenin iç verilerini denetleyen denetçilerdir31.

Bağımsız denetçiler başta bağımsız olma niteliğine sahip olma yanında eğitimli,

deneyimli ve ahlaki yapıya sahip kişiler olmalıdır32.

Bağımsız denetçiler, finansal tablo denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet

denetimlerini gerçekleştirirler. Bağımsız denetçiler, yaptıkları denetim hizmeti

karşılığında ücret alırlar. Ancak ücret almaları raporları ne olursa olsun işletme lehine

karar vermesi için değil, aksine denetimi tamamen müşteriden bağımsız olarak raporları

hazırlamasıdır.

Bağımsız denetçiler, işletmenin iç kontrol sisteminin kontrolünü yaparak

muhasebe sistemi ile elde edilen bilgilerin kontrolünü yaparlar. İç denetçinin kontrol

ettiği veriler bağımsız denetçi tarafından kontrol edilerek verilerin doğruluk ve

güvenirliliği sağlanır.

29 Gürbüz, s.17.
30 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, İstanbul, Mart 2006, s. 31.
31 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, , Başlangıç Hükümleri,
Madde 4/I/a (12/06/2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 22
sayılı tebliğ).
32 Güredin, s. 19.
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Bağımsız denetçiler başka ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır.

 ABD‘de “Diplomalı Kamu Muhasipleri”,

 İngiltere’de “Ferman Muhasipleri” ve “ Diplomalı Muhasipler”,

 Almanya’da “İktisat Murakıpları” ve Fransa’da “Hesap Uzmanları”.

Bağımsız denetçiler, işletmeden menfaat sağlayanlar ile işletme yönetimini

işletme hakkında bilgilendirdikleri için büyük bir sorumluluğa ve öneme sahiptirler33.

Bağımsız denetçilerin esas görevleri, işletmelerin mali tablolarını denetlemektir.

Bunun yanında genel olarak şu hizmetleri de sunarlar34:

 İşletme Yöneticilerine danışmanlık yapmak,

 İstenen konularda özel inceleme ve araştırmalar yapmak,

 Muhasebe organizasyonu, iç kontrol sistemi ve diğer konularda işletmelere

yardımcı olmak, önerilerde bulunmak,

 Borsa, vergi daireleri ve mahkemelerde temsil görevi yapmak,

 Bilirkişilik, hakemlik ve tasfiye memurluğu yapmaktır.

1.2.2.1.1. Kamu Hizmeti Yapan Bağımsız Denetçiler (YMM)

Yeminli Mali Müşavirlerin (YMM) yapacağı denetim ve buna ilişkin tasdik ve

sorumluluğa ilişkin hususlar 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci

Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda belirtilmiştir. Kanununun 12.

maddesinde YMM’ler gerçek ve tüzel kişilerin veya bunlara ait olan işletmelerin mali

tablolarının ve beyanlarının mevzuata ve muhasebe standartlarına uygunluğunu

inceleyeceği belirtilmiştir. Yeminli mali müşavirler inceldikleri belgeleri tasdik ederler

ve bu tasdikten de sorumludurlar. Yine bu kanuna göre YMM’ler kendilerine verilen

33 Bozkurt, 31; Gürbüz, s. 22.
34 Bozkurt, 32; Gürbüz, s. 22.
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yetki ve sorumluluklar dahilinde hem bağımsız denetçi hem de kamu denetçisi gibi

faaliyette bulunmaktadırlar.

YMM’lerin vergi kayıp ve kaçaklarının azalması yönünde etkilere sahip

olacaklarından kamu yararına önemli görevlerde bulunacaklardır35.

1.2.2.1.2. Diğer Bağımsız Denetçiler

Yukarıda Bağımsız Denetçiler bölümde ayrıntılı olarak görev ve sorumlulukları

belirtilen ve Yeminli Mali Müşavir olmayan ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almamış

bağımsız denetçiler daha çok işletmelerin talebi doğrultusunda özel denetim

yapabilmektedir.

1.2.2.2. İç Denetçiler

İşletme bünyesinde sürekli çalışan konumunda bulunmakla birlikte işletmenin

denetim faaliyetlerinde bulunan ve elde ettikleri veri ve önerileri işletme tepe

yönetiminde rapor halinde sunan denetçilere iç denetçi denilmektedir. İç denetimin

amacı, işletme yönetiminin sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yerine

getirmelerine yardımcı olmaktır.

Bu amaçla iç denetçileri başlıca işlevleri şu şekildedir36.

 İşletme içinde hazırlanmış bulunan muhasebe verilerinin ve raporlarının

güvenilirliğini incelemek,

 İşletme varlıklarının yeterince korunup korunmadığını incelemek,

 İşletmenin yönetimi tarafından belirlenmiş olan politika, prosedür ve planlara

uygunluk derecesini araştırmak,

 İşletme faaliyetlerinin etken ve etkinliğini araştırmak,

 İşletme yönetimi tarafından istenen özel araştırmaları yapmak,

35 Uyanık, s. 75.
36 Bozkurt, 33; Gürbüz, s. 23; Güredin, s. 21.
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 Faaliyetlerle ilgili gerekli iyileştirme önlemlerini yönetime tavsiye etmek,

 Bağımsız denetçilerle işbirliğine girmek ve bağımsız denetçilere çalışmalarında

yardımcı olmaktır.

İç denetçiler ile dış denetçiler “Bağımsızlık” olgusu yönünden farklılık

gösterirler. İç denetçiler, denetledikleri işletmelerin çalışanlarıdır. Bu nedenle

işletmeden menfaati olan üçüncü kişiler iç denetçilere itimat etmezler37.

1.2.2.3. Kamu Denetçileri

Kamusal örgütlere bağlı olarak çalışan denetçiler, Kamu Denetçileridir. Bu

denetçiler kamu ve özel işletmelerin yasalara, devletin ekonomik politikalarına ve kamu

yararına faaliyette bulunup bulunmadıklarını izler ve denetler38.

Kamu denetçileri hem iç denetim hem de kamu denetimi yaparlar. Kendi

kurumlarında iç denetim yaparlarken, özel sektör kuruluşlarında kamu denetimi

yaparlar.

Kamu denetçileri, kendi kurumlarında yaptıkları çalışmalarda iç denetim, özel

sektör kuruluşlarında yaptıkları çalışmalarda kamu denetimi görevini yerine getirirler.

Türkiye’de kamu denetimi görevi özel yasa ile kurulmuş denetim örgütleri ile kamu

örgütleri içindeki denetçiler tarafından yapılmaktadır.

Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sayıştay,

Maliye Bankalığı ve diğer Bakanlık Müfettişleri, kamu örgütlerindeki işlemleri

denetlemektedir39.

Özel kesimdeki işletmeleri kamu adına denetlemeye yetkili kamu denetçileri ise

çok çeşitlidir40: Başlıcaları:

 Maliye Bakanlığı (M.B.) Hesap Uzmanları,

37 Gürbüz, s. 23.
38 Gürbüz, s. 24;  Güredin, s. 21.
39 Uyanık, ss: 76-77.
40 Gürbüz, s. 24; Bozkurt, s..34.
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 Maliye Bakanlığı Müfettişleri,

 M.B. Gelirler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri,

 M.B. Yeminli Banka Murakıpları,

 Sermaye Piyasası Kurulu Denetçileri,

 Ticaret Bakanlığı Denetçileri,

 Sigorta Şirketleri Murakıpları,

 Çalışma Bakanlığı Müfettişleri,

 Sosyal Sigortalar Kurumu Müfettişleri,

 Diğer Kamusal Örgütlerin Denetçileridir.

1.3. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim

Standartları

Denetim mesleğini yönlendiren standartlar ve düzenlemeler genelde ikiye

ayrılmaktadır.  Bunlar Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve Uluslararası

Denetim Standartları (UDS)’dır. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları genel

taslağı ifade etmekte ve denetçilerin uyması gereken asgari standartları içermekte iken,

Uluslararası Denetim Standartları alt ilke ve uygulamaları kapsamaktadır.

ABD’de Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları geçerli iken Avrupa

Birliği(AB) ve Türkiye’de Uluslararası Denetim Standartları baz alınmaktadır.

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, ABD’de 1947 yılında Amerikan

Sertifikalı Kamu Muhasebeciler Kurumu (AICPA-American Institute of Certified

Public Accountants) tarafından oluşturulan, denetimin kimler tarafından, nasıl

yapılacağını ve sonuçlarının nasıl raporlanacağını belirleyen ilke ve standartlardır. Bu

standartlar alt bölümde incelenmektedir.
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Ekonomide yaşanan gelişmelerden dolayı denetim standartlarının geliştirilmesi

zorunlu hale gelmiştir. Hem ABD hem de AB’yi etkileyen  düzenleyici birim olan

Uluslararası Muhasebeciler Birliği (IFAC-International Federation of Accountants)

tarafından yaşanan gelişmeler ışığından  Uluslar arası Denetim Standartları (ISA’S)

oluşturulmuştur. IFAC tarafından düzenlenen Uluslar arası Denetim Standartları

toplamda 1098 sayfalık bir metinden oluşmaktadır. İlgili metnin;

 İlk 218 sayfası denetime ilişkin ahlaki kurallardan oluşmakta,

 219-746 arasındaki sayfalar Denetim standartlarını içermekte,

 746 ve sonraki sayfalar daha özelleştirilmiş konulara ilişkin denetim

standartlarını içermektedir.

Türkiye’de SPK tarafından Uluslararası Denetim Standartları baz alınarak

bağımsız denetim alanında çalışmalar yapılmıştır. SPK tarafından düzenlenen Seri: X,

No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’de

Uluslar arası Denetim Standartları 219. sayfa ile 746. sayfalar arasındaki kısımlar SPK

tarafından mevzuata aktarılmıştır.

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları

alt başlıklarda incelenmektedir.

1.3.1. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

Genel kabul görmüş denetim standartları, denetçiye yol gösterici olarak denetim

ve denetim ile ilgili hususların çerçevesini belirle uluslar arası geçerliliğe sahip

denetimin türü, yöntem ve şekli ile ilgilenmeyen standartlardır. Denetim çeşitleri için

yol gösterici olan standartlar özellikle bağımsız denetim ile ilgilenmektedir.

Bağımsız denetçi, belirlenmiş ilkeler ışığında mali tabloları inceleyip raporunu

düzenlerken, menfaat sahiplerinin yanlış kararlar alıp zarara uğramaması için yaptığı

işte genel kabul görmüş denetim standartlarından yararlanarak kaliteyi yakalamalıdır.

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları denetçiler için ayrıntılı bir yol haritası değil,
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genel olarak kaliteli bir denetimin çerçevesinin belirlenmesidir. Denetim standartlarının

amacı denetimin kalitesinin artmasıdır41 .

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları sadece yayınlanmış olan ilk on

standarda verilen isimdir. Bunlar dışında yorum ve açıklayıcı ilkeler vardır ki bunlara

denetim standartları ya da sadece standartlar denilmektedir. Amerikan Sertifikalı

Kamu Muhasebeciler Kurumu, “Denetim Standartları Beyanları(SAS- Statement on

Auditing Standards)” adı verdiği raporları denetçilere çalışmalarında kolaylık sağlaması

amacıyla yayımlamaktadır. Sayıları 80 adeti geçen bu raporlar, günümüzde denetim

uygulamaları için temel olmaktadır42. Bu standartlar meslek örgütlerince kabul edilmiş

ve her denetçinin uyması gereken “genel kabul görmüş denetim standartları” haline

gelmiştir.

Genel kabul görmüş denetim standartları ilk kez, 1947 yılında AICPA tarafından

kabul edilmiş ve birçok ülke tarafından benimsenmiştir.

Türkiye’de ilk kez sermaye piyasası mevzuatına tabi kuruluşlarda için bağımsız

denetim çalışmaları 1988 yılında SPK tarafından yayımlanan tebliğler ile denetleme ilke

ve kuralları hukuki düzenleme olarak kabul edilmiştir. Daha sonrasında 3568 sayılı

kanunla geliştirilmeye çalışılan standartlar yeterli olmamış ve bu nedenle Türkiye

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

(TÜRMOB) kurulduğunda denetim standartları çalışmalarına başlamıştır.

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarının temel özelleri43;

 Standartlar denetim çalışmalarının kalitesini üst düzeyde tutabilmeyi amaçlar,

 Standartlar denetçilerin niteliklerini, sorumluluklarını, ne tür çalışmalar

yapmaları gerektiğini genel itibariyle belirleyen kurallar bütünüdür,

 Standartlar denetçilere yol gösteren bir kılavuz niteliğindedir. Uyulması gereken

asgari standartların belirlenmiş ancak bundan sonrası denetçiye bırakılmıştır.

41 Kepekçi, s. 16; Güredin, s. 41.
42 Bozkurt, s. 36.
43 Bozkurt, s. 35.
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Dolayısıyla denetçiye herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Denetçi, denetim standartlarını kullanarak yeterli ve güvenilir bilgi toplayarak

denetim görüşüne varmaya çalışır. Bilgilerin elde edilmesi için başvurulan yollara

denetim işlemleri (yordamları) denilir. Denetim standartları her zaman denetçiye

yeterince yol göstermediği için denetim işlemleri denetçinin çalışmalarında faaliyete

geçer44.

Genel kabul görmüş denetim standartları, denetçinin uyması gereken asgari

standartlar olmakla birlikte, denetçi delil toplama sırasında ve raporun hazırlanması

esnasında kendi kararlarını alabilmektedir. Aldığı kararlar ve vardığı sonuçlardan dolayı

denetçi standartları takip de etse kendi yolunu da takip etse sorumludur45. Bazı

uygulamacılar denetim işlemlerinin de bir standart altına alınmasını savunmaktadırlar.

Ancak bu şekilde bir uygulama olması denetçiyi sınırlayacak, kararlar almasını

zorlaştıracak, özgürlüğünü kısıtlayacaktır.

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, 3 ana bölümde olmak üzere 10

adettir. Bu standartlar aşağıda sıralanmıştır46.

 Genel Standartlar

 Çalışma Alanı Standartları

 Raporlama Standartları

Genel Standartlar

1. Denetim çalışmaları, yeterli mesleki eğitim ve deneyime sahip, denetçi adı

verilen kişi veya kişiler tarafından yapılmaktadır.

2. Denetim görevi ile ilgili tüm konularda denetçi veya denetçiler bağımsız

düşünme mantığı içinde olmalıdır.

44 Güredin, s. 41.
45 Uyanık, ss. 87-88.
46 Güredin, ss. 42-43; Bozkurt, ss. 36-37.
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3. İncelemenin yapılmasında ve denetim raporunun hazırlanmasında gerekli

mesleki özen ve titizlik gösterilmelidir.

Çalışma Standartları

1. Denetim çalışması yeterli bir biçimli planlanmalı ve varsa yardımcılar uygun bir

biçimde kontrol edilmelidir.

2. Denetçi, çalışmalarını planlamak ve uygulayacağı testlerin niteliğini,

zamanlamasını ve de kapsamını belirleyebilmek için, işletmenin iç kontrol

yapısını incelemeli ve değerlendirmelidir.

3. İncelenen mali tablolar hakkında bir görüşe ulaşılmasına yardımcı olması

amacıyla, sayım, gözlem, soruşturma ve doğrulama gibi denetim teknikleri

yardımıyla yeterli sayı ve güvenirlilikte kanıt elde edilmelidir.

Raporlama Standartları

1. Denetim raporunda, incelenen finansal tabloların, genel kabul görmüş muhasebe

ilkelerine uygun olarak hazırlanıp sunulduğu belirtilmelidir.

2. Denetim raporunda, incelenen dönemde geçerli olan muhasebe politikalarının,

önceki dönemde de aynen uygulanıp uygulanmadığı belirtilmelidir.

3. Finansal tablolardaki açıklayıcı notlar, raporda aksi belirtilmedikçe, makul

ölçüde yeterli sayılmalıdır.

4. Denetim raporu, ya finansal tabloların tümü açısından bir görüşe yer verileceği

ya da bir görüş belirtilemeyeceği görüşünü açıklamalıdır. Görüş bildirmekten

kaçınıldığında bunun nedeni raporda yer almalıdır. Yapılan incelemelerin

özellikleri ve alınan sorumluluğun derecesi raporda açıkça belirtilmelidir.

1.3.1.1. Genel Standartlar

Günümüz dünyasında yaşanan globalleşme, teknolojik gelişme, sermaye

hareketleri ve ticaret hacminin artması muhasebenin ve denetimin öneminin artmasına



28

ve dolayısıyla denetimi yapan kişilerin yetenek ve etik değerleri de önem arz etmeye

başlamıştır.

Mali tablo kullanıcıları denetçileri tanımamalarına rağmen bildirilen görüşlere

güvenirler. Bunun sebebi genel standartlarla denetçilerin sahip olması gereken

özelliklerinin belirlenmesidir. Genel standartlar, denetçinin bağımsızlığını ve mesleki

alanda davranışları ile ilgilenmekte, denetçinin çalışma alanı ve raporlamasını da

etkilemektedir.

Yukarıda bahsedilen denetim standartları şunlardır:

 Mesleki eğitim ve yetkinlik,

 Bağımsızlık,

 Mesleğin gerektirdiği dikkatin gösterilmesi.47

Mesleki Eğitim ve Deneyim

Mali tablolardan yararlananlar, denetçileri görmedikleri halde hazırlamış

oldukları raporlara güvenirler. Bunun sebebi genel standartlarda birinci zorunlu koşul

olan mesleki eğitim ve deneyim ilkesi gereği denetçinin belirli bir mesleki eğitim,

deneyim ve yeteneğe sahip olması ve denetim işini yaparken tamamen bağımsız

olmasıdır. Denetçiler, kanun, yatırımlar vb her gelişmeyi izleyerek kendilerini sürekli

geliştirmelidirler, bu sayede denetledikleri kişi ve kurumların çalışanlarından daha fazla

mesleki bilgiye sahip olmalıdır. Denetçi, mesleki etiğe sahip ve dürüstlük ilkesine bağlı

olmalıdır48.

Bağımsız denetçi olarak çalışabilmek için ilgili kanunlarda belirlenen genel ve

özel şartları taşımak zorundadır49. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali

müşavir olan kişiler bağımsız denetçilik yapabilirler.

47 Kepekçi, s.17.
48 Faruk Güçlü, Muhasebe Denetimi- İlkeler ve Teknikler, Detay Yayıncılık, Ankara 2007, s. 14;
Güredin, s. 43; Uyanık, s. 91.
49 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu, Birinci Bölüm, m. 5-9, Kanun No. 3568 R. Gazete No. 20194Kabulü: 1.6.1989 R.G. Tarihi:
13.6.1989.
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Bağımsızlık

Bağımsızlık; denetçinin, denetleme işini yaparken dürüst ve tarafsız olmasıdır.

Denetçilerin sahip olması gereken en temel unsur tarafsız olabilmek için bağımsız

olabilmeleridir. Mali tabloların güvenirliliği ve doğruluğu, denetçinin bağımsız olması

ile önem kazanmaktadır. Denetçi, hem görünürde hem de gerçekte bağımsız olmalıdır.

Görünürde bağımsızlık, denetçinin denetlediği işletme ile ilişkilerinde dürüst

davranmasıdır50. Görünürde bağımsızlık için bazı kurallar getirilmiştir51:

 Denetçi, denetlediği işletmenin ortağı olmamalıdır. Denetçi ile denetlenen

işletme arsında iş ilişkisi olmamalıdır.

 Denetçi, denetlediği işletme ortak veya yöneticileri arasında yakın akraba ilişkisi

olmamalıdır.

 Denetçi, denetlediği işletme ya da yöneticileri arsında borç para alış verişi

olmamalıdır.

 Denetçinin denetlemiş olduğu işletmeye muhasebe hizmeti vermesi bağımsızlığı

bozmaktadır.

Denetçinin aldığı ücret ve atanması, bağımsızlık ilkesi üzerinde etkilidir.

Denetçiler genelde işletme yönetimi tarafından seçilir ve ücret de aralarındaki

sözleşmeye göre belirlenir.

Meslek yasasına göre, denetçiler yukarıda saydığımız görünürde bağımsızlık

ilklerindeki durumlara dahil olamazlar. Denetlenen işletme ile denetçinin ticari

faaliyette bulunamayacağı gibi 52.

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’de 13.

maddede bağımsızlığı ortadan kaldıran haller belirtilmiştir. Bu haller şu şekildedir:

50 Kepekçi, ss. 18-19.
51 Bozkurt, s. 38.
52 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu, m.45.
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 Bağımsız denetim kuruluşu ortak, denetçileri ve bunların üçüncü dereceye kadar

kan ve sıhrî akraba ve eşleri, denetlenen kuruluş ile menfaat ortamı oluşturamaz,

ortalık yapamaz ve denetlenen firmada karar alıcı pozisyonlarda görev alınamaz,

 Geçmiş yıllara ilişkin bağımsız denetim ücretinin müşteri tarafından

ödenmemesi ve bağımsız denetim ücretinin piyasadaki ücretlerden farklılık

göstermesi gibi.

Mesleki Özen

Denetçiler bağımsız olmaları, mesleki eğitim ve birikime sahip olmaları yanında

işlerine gerekli önem ve özeni göstermeleri gerekmektedir. Bu sayede raporlarına

duyulan güven artmaktadır. Denetçi işine gerekli özeni göstermediği takdirde menfaat

sahiplerinin, denetçi görüşlerinden dolayı zarara uğraması halinde denetçi bundan

sorumlu olacaktır. 3568 sayılı kanun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda, denetçilerin

meslekleri gereği öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa etmeleri yasaklanmıştır53.

1.3.1.2. Çalışma Alanı Standartları

Genel standartlar, denetçinin kişisel özellikleri ilgili iken, çalışma alanı

standartları, denetim sırasında denetçinin güvenilir bir görüşe ulaşması için kanıt

toplamasında ve bu kanıtları yorumlamasında yol gösterir54.

Çalışma alanı standartları, denetçinin, denetim çalışmasında uymak

mecburiyetinde olduğu kurallardır. Bu grupta üç standart yer alır:

 Denetimi planlama ve gözetim standardı,

 İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme standardı,

 Yeterli ve güvenilir kanıt toplama standardı.

Denetimi Planlama ve Gözetim Standardı

53 Uyanık, ss. 107-108.
54 Güredin, s. 45; Bozkurt, s. 39.
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Denetimin, günümüz ekonomisinde oldukça büyük bir öneme sahip bir olgu

olduğu göz önünde bulundurulursa planlı ve düzenli bir şekilde yapılması gerektiği

açıkça görülmektedir. Denetçi, denetleyeceği işletme ve sektörü hakkında yeterli bilgi

birikimine sahip olmalıdır55. Denetim, ekip olarak yapılıyorsa yardımcı denetçilerin

gözlenmesi ve bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Temelde denetim planlamasının yapılmasının üç nedeni vardır56. Bunlar; yeterli

sayı ve kalitede kanıt elde edebilmek, denetim maliyetlerini mantıklı bir düzeyde

tutabilmek, denetlenen işletme ile ilgili yanlış anlaşılmalara olanak vermemektir.

İç Kontrolün İncelenmesi

İç kontrol sistemi mevcut olmadığında ya da çalışmadığında denetim ile ilgili

riskler yüksek olacak ve denetim çalışmasının zamanlaması ve detayı genişleyecektir.

Bu nedenle denetçi iç kontrol sistemini iyi incelemeli ve değerlendirmelidir.

İç kontrol sisteminin değerlendirilmesinin sırasında; sistemin güvenilirliğinin

araştırılarak etkinliğinin saptanması ve denetim görüşüne ulaşmada uygulanacak

işlemlerin zamanlamasının, içeriğinin ve detayının belirlenmesi.

İç kontrol sistemi, denetimi yapılan firma hakkında önemli ipuçları

verebileceğinden her kademeden yönetici ile gerekli diyalog kurulmalı ve standartlar bu

bilgiler ışığında değerlendirilmelidir.

Kanıt Toplama Standardı

Denetim çalışmasında diğer önemli bir husus da yeterli sayı ve kalitede kanıt

toplamaktır. Denetçi, denetim esnasında mali tablolara ilişkin sunacağı rapora etki

edecek yazılı, görsel ve sözel tüm kanıtları değerlendirmelidir57.

Denetim raporlarının güvenirliliğini sağlanması ve rapor üzerinde tartışmalara

yol açmamak amacıyla görüşleri destekleyecek kanıtların sunulması gerekmektedir.

55 Güredin, s.45.
56 Bozkurt, ss. 39-40.
57 Kepekçi, s. 20.
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Denetçi, denetim kanıtlarını,  işletmenin hazırlaması ile elde edebileceği gibi

işletme içi ve dışında denetim işlemleri yaparak kendi de toplayabilir. Denetçi elde

ettiği kanıtları tasnif etmek ve ayrıştırmak zorundadır.

1.3.1.3. Raporlama Standartları

Menfaat sahipleri yani mali tabloların kullanıcıları için, denetimin yapılmış

olduğunu gösteren tek kanıt denetçinin düzenlemiş olduğu rapordur. Raporlama

standartları, denetçinin raporunu hazırlarken ve raporunda görüşünü belirtirken,

denetçinin uymak zorunda olduğu kurallardır.

Bu grupta beş standart yer alır:

 Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı,

 Genel kabul gürmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik standardı,

 Mali tablolardaki açıklamaların yeterliliği standardı,

 Görüş bildirme standardı,

 Yeterli açıklık standardıdır.

Denetim sonuçları ile ilgilenenler için raporun ortaya koymuş olduğu denetim

sonucu büyük önem arz ettiğinden dolayı denetim sonuçları ortak bir dil kullanılarak

hazırlanmalıdır.

Diğer standartlarda denetçi belli esneklikler sağlanırken, raporlama

standartlarında denetçinin uyması gereken kesin kurallar yer almaktadır.

Denetçi, denetimini yaptığı işletmenin mali tablolarını genel kabul görmüş

muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını araştırmak, incelemek ve

bu konuda ki görüşünü açıklarken bu ilkelere uygunluğun varlığı hakkında denetim

raporunda kesin ve açık ifadeler kullanmak zorundadır.
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Genel kabul gürmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik standardı;

muhasebenin temel kavramlarından tutarlılık kavramıdır. Muhasebede devamlılığın esas

olduğu gibi, denetim sonucunda da düzenlenecek raporun devamlılık ilkesine uyması

gerekmektedir. İşletmenin farklı dönemlerinde mevcut bulunan mali durum ve

sonuçların karşılaştırılabilir olması gerekmektedir58.

Mali tablolardaki açıklamaların yeterliliği standardı, muhasebenin ilkelerinden

tam açıklama kavramıdır. Yeterlilik standardı ile rapordan faydalanacak menfaat

sahiplerinin için yeterli derecede açıklayıcı olması sağlanmaktadır. Denetçi raporu

hazırlarken bu duruma dikkat ve özen göstermelidir.

Görüş bildirme standardı ile denetçinin sunacağı raporda belli bir sonuca-

görüşe varması gerektiği açıklanmaktadır. Denetim raporundaki görüşler, menfaat

sahiplerinin kararlarına etki edeceği için, denetçi varmış olduğu görüşten dolayı

sorumludur59.

Denetçi, raporunda olumlu, olumsuz, şartlı görüş ve görüş bildirmekten kaçınma

olmak üzere dört tür görüş bildirilebilir.

Denetlenen işletmenin mali tablolarının finansal raporlama standartlarına uygun

olarak gerçeği yansıttığı yönünde görüş bildirimi olumlu görüş; uygun olmadığı ve

gerçeği yansıtmadığı düşünülüyorsa olumsuz görüş; uygun olmadığı, önemli olmayan

uygunsuzluk önemli değilse ve şartlı nedenler dışında mali tablo gerçeğe uygunsa şartlı

görüş; önemli belirsizliklerin olması, görüş bildirilemeyecek kadar sınırlandırılmış

olması gibi denetçinin kısıtlama ve sınırlılık nedeniyle yeterli kanıt toplayamaması

durumu hakimse görüş bildirmekten kaçınma görüşü belirtilir.

1.3.2. Uluslararası Denetim Standartları (UDS)

Uluslararası Denetim Standartları, Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları

(International Financial Reporting Standards-IFRS) gibi tüm dünyada kabul gören

58 Kepekçi, ss. 22-23.
59 Güredin, s. 52.
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standartlardandır. Bu standartların uygulanmasında herhangi bir zorunluluk

bulunmamaktadır.

UDS, bir denetim uygulamasının tüm aşamalarını ve özel amaçlı denetim

anlaşmalarını içeren ayrıntılı ilkelerdir.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun (TMSK) faaliyete geçmesiyle

birlikte Türkiye Denetim Standartları Kurulu TÜDESK) 2003 yılında kurulmuştur.

TÜDESK, Türkiye’de ulusal denetim standartlarının belirlenmesi amacıyla, USD’yi

Türkçe’ye çevirerek yayınlamıştır.

SPK, denetim standartlarının uluslararası standartlara uyumunu sağlamak

amacıyla Seri: X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları

Hakkında Tebliğ’i yayınlamıştır. Tebliğ 33 kısımdan oluşmaktadır, her kısım bir

UDS’ye karşılık gelmektedir.

İlgili tebliğde adı geçen kısımlar ve UDS karşılıkları aşağıda verilmiştir.

Tablo 2: SPK Tebliğ Kısımları ve Karşılık Gelen Uluslararası Denetim

Standartları

Tebliğ Kısımlarında Düzenlenen Konular
Uluslararası Denetim Standartları

(ISA)
Kısım

Numarası
Başlık

MADDE
Sayısı

ISA
Numarası

Başlık

Başlangıç Hükümleri 1-7 ISA 200

Kısım 1
Bağımsız Denetimin
Amacı ve Genel İlkeleri

1-7 ISA 200

Objective and General
Principles Governing an
Audit of Financial
Statements

Kısım 2
Bağımsız Denetim
Faaliyetinde Bulunma
Şartları

1-30

Kısım 3
Bağımsız Denetim
Sözleşmesi

1-8 ISA 210 Terms of Audit Engagements

Kısım 4
Bağımsız Denetim
Kalitesinin Kontrolü

1-14 ISA 220
Quality Control for Audits of
Historical Financial
Information

Kısım 5
Bağımsız Denetim
Çalışmasının

1-12 ISA 230 Audit Documentation
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Belgelendirilmesi

Kısım 6

Finansal Tabloların
Bağımsız Denetiminde
Hile ve Usulsüzlükler
Konusunda Bağımsız
Denetçinin Sorumluluğu

1-29 ISA 240

The Auditor's Responsibility
to Consider Fraud in an
Audit of Financial
Statements

Kısım 7

Bağımsız Denetimi
Yapılan İşletmenin Tabi
Olduğu Mevzuatın
Dikkate Alınması

1-10 ISA 250
Consideration of Laws and
Regulations in an Audit of
Financial Statements

Kısım 8

Bağımsız Denetimle İlgili
Hususların Yönetimden
Sorumlu Kişilere
İletilmesi

1-9 ISA 260
Communication of Audit
Matters with Those Charged
with Governance

Kısım 9
Bağımsız Denetimin
Planlanması

1-11 ISA 300
Planning and Audit of
Financial Statements

Kısım 10

İşletmenin, Faaliyet
Koşullarının ve Çevresiyle
Olan İlişkilerinin
Anlaşılması ve Bu
Konulara İlişkin Önemli
Yanlışlık Riskinin
Değerlendirilmesi

1-26 ISA 315

Understanding the Entity and
Its Environment and
Assessing the Risks of
Material Misstatement

Kısım 11
Bağımsız Denetimde
Önemlilik

1-6 ISA 320
Audit Materiality

Kısım 12

Değerlendirilmiş Risklere
Karşı Uygulanacak
Bağımsız Denetim
Teknikleri

1-18 ISA 330

The Auditor’s Procedures In
Response to Assessed Risks

Kısım 13
Dışardan Hizmet Alan
İşletmelerle İlgili
Bağımsız Denetim

1-8 ISA 402
Audit Considerations
Relating to Entities Using
Service Organizations

Kısım 14 Bağımsız Denetim Kanıtı 1-14 ISA 500 Audit Evidence

Kısım 15

Bağımsız Denetim Kanıtı-
Özellik Arz Eden Hesap
Kalemleri İçin Dikkate
Alınması Gereken
Hususlar

1-6 ISA 501

Audit Evidence-Additional
Considerations for Specific
Items

Kısım 16
Dış Kaynaklardan Elde
Edilen Doğrulama

1-15 ISA 505
External Confirmations

Kısım 17
İlk Bağımsız Denetimler-
Açılış Bakiyeleri

1-5 ISA 510
Initial Engagements -
Opening Balances

Kısım 18
Analitik İnceleme
Teknikleri

1-13 ISA 520
Analytical Procedures

Kısım 19
Bağımsız Denetim
Örneklemesi ve Diğer
Seçilmiş Test Teknikleri

1-24 ISA 530
Audit Sampling and Other
Means of Testing
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Kısım 20
Muhasebe Tahminlerinin
Bağımsız Denetimi

1-13 ISA 540
Audit of Accounting
Estimates

Kısım 21

Makul Değer
Hesaplamaları ve Bunlara
İlişkin Kamuya Yapılan
Açıklamaların Bağımsız
Denetimi

1-30 ISA 545

Auditing Fair Value
Measurements and
Disclosures

Kısım 22 İlişkili Taraflar 1-9 ISA 550 Related Parties

Kısım 23
Bilanço Tarihinden Sonra
Ortaya Çıkan Olaylar

1-14 ISA 560
Subsequent Events

Kısım 24 İşletmenin Sürekliliği 1-14 ISA 570 Going Concern

Kısım 25
İşletme Yönetiminin
Sorumluluklarını İçeren
Teyit Mektupları

1-7 ISA 580
Management Representations

Kısım 26

Bağımsız Denetimde
Diğer Bağımsız
Denetçilerin
Çalışmalarından
Yararlanılması

1-7 ISA 600

Using the Work of Another
Auditor

Kısım 27
Bağımsız Denetimde İç
Denetim Çalışmalarından
Yararlanılması

1-7 ISA 610
Considering the Work of
Internal Audit

Kısım 28
Bağımsız Denetimde
Uzman Çalışmalarından
Yararlanılması

1-8 ISA 620
Using the Work of an Expert

Kısım 29

Genel Amaçlı Tam Set
Finansal Tablolara İlişkin
Bağımsız Denetim
Raporları

1-16 ISA 700

The Independent Auditor's
Report on Complete Set of
General Purpose Financial
Statements

Kısım 30

Bağımsız Denetim
Raporunda Şartlı veya
Olumsuz Görüş Verilmesi
ya da Görüş Bildirmekten
Kaçınılması Durumlarında
Raporlamanın Esasları

1-7 ISA 701

Modifications to the
Independent Auditor’s
Report

Kısım 31 Karşılaştırmalı Bilgiler 1-6 ISA 710 Comparatives

Kısım 32

Bağımsız Denetime Tabi
Tutulmuş Finansal
Tabloları İçeren
Belgelerde Yer Alan
Diğer Bilgiler

1-7 ISA 720

Other Information in
Documents Containing
Audited Financial Statements

Kısım 33
Özel Amaçlı Bağımsız
Denetim Raporu 1-8 ISA 800

The Independent Auditor's
Report on Special Purpose
Audit Engagements

Kısım 34
Ara Dönem Finansal
Tabloların İncelenmesi

1-16 ISRE 2410
Review of Interim Financial
Information Performed by
the Independent Auditor of
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the Entity
Kısım 35 Son Hükümler 1-4

Kısım 35
Son Hükümler (Geçici
Maddeler)

1-4

Kaynak: SPK Seri: X, No: 22, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında

Tebliğ, ss. 143-144

1.4. Denetim Teknikleri

Denetim çalışmaları esnasında denetçi tarafından kanıtları toplamaya yarayan

çeşitli araç ve yöntemler vardır. Bunlara denetim teknikleri denilmektedir. Muhasebe

kayıtları içerisinde oluşan ve destekleyici kanıtları elde etmek için ilk üçü ana denetim

teknikleri ve diğerleri yardımcı teknikler olarak toplam on adet denetim tekniği

mevcuttur. Denetim tekniklerini aşağıdaki gibi maddeleştirebiliriz:

 Fiziki inceleme ve sayım

 Doğrulama

 Belgelerin incelenmesi ve karşılaştırma

 Yeniden hesaplama

 Kayıt sisteminin gözden geçirilmesi

 Gözlem

 Soru sorma

 Hesaplar arası ilişki kurma

 İnceden inceye araştırma

 Hesaplama ve karşılaştırma

1.4.1. Fiziki İnceleme Ve Sayım

Yaygın olarak kullanılan bu teknik maddi varlık ve belgeler ile işletme

kayıtlarında ve belgelerinde gösterilen varlıkların gerçekten var olduklarını fiziki
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inceleme yoluyla araştırılmasıdır. Varlıkların durumu hakkında direkt bilgi elde

edilebildiğinden, denetçinin oldukça güvenilir kanıtlar toplaması mümkün olmaktadır60.

Denetçi varlıkları yerinde incelerken gerçek, doğru ve tahrif edilmemiş belgelerden

faydalanmalıdır.

1.4.2. Doğrulama

Doğrulama tekniği, denetçinin işletme dışındaki kaynaklardan doğrudan doğruya

yazılı cevap istemesidir. Bu işlem, işletmenin maddi olmayan varlıklarının

araştırılmasında yaygın olarak kullanılır. Denetlenen işletmenin hesap kalanları,

bankadaki paralar ve senetsiz alacak ve borçlar için bu teknik kullanılır61.

Doğrulama isteği işletme tarafından mektup halinde denetçi gözetiminde

hazırlanıp bilgisine başvurulan kişilere gönderilir ve mektubun cevabı işletmenin cevap

üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda düzenlemeler yapmaması için, doğrudan

doğruya denetçiye verilir.

1.4.3. Belgelerin İncelenmesi ve Karşılaştırılması

Denetimde kayıtların doğrulu için ilgili belgelerin incelenmesi tekniğidir. Bu

teknik ile belgeler genel ve şekil açısından incelenir. Belgelerin hepsinin incelenmesi

mümkün olmadığından genel itibariyle inceleme yapılırken şüphelenilen belgeler

ayrıntılı incelenir. Belgelerin işletmeye ait olup olmadıkları, işletme amaç ve

faaliyetlerine uygun olup olmadıkları ve kayıtların doğru olarak yapılıp yapılmadıkları

ile birlikte belge üzerindeki onayların doğruluğu incelenir62.

1.4.4. Yeniden Hesaplama

Denetçi, muhasebe sisteminde yapılması muhtemel hile ve hataları ortaya

çıkarmak amacıyla rakamsal işlemleri incelemek zorundadır. Ancak işletmenin bir

dönemi içinde inceleme yapılamayacak kadar çok hesaplama işlemi mevcut olduğundan

ve bunların incelenmesi zaman ve maliyet açısından külfetli olduğundan denetçi önemli

60 Güredin, s. 267.
61 Kepekçi, s. 110.
62 Bozkurt, ss. 69-70.
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olan hesapları kontrol eder63. Bu sebeple hesaplar yeniden yapılmalı ve doğruluğu

kanıtlar nitelikte deliller toplanmalıdır.

1.4.5. Kayıt Sisteminin Gözden Geçirilmesi

Kayıt sistemini yeniden izleme; örneklemeler yoluyla kaynak belgeler seçilmesi

ve bu belgelerden hareketle muhasebe kayıtlarının doğruluğunun araştırılması

işlemidir64. Eskiden meydana gelip kayıtlara geçirilmiş bir olaya ilişkin hareketleri

muhasebe sisteminde yenilenmiş olur. Satışla ilgili bir olayı satış işlemin görüldüğü her

hareket incelenerek, bu işlem doğrulanmaya çalışılır.

1.4.6. Gözlem

Denetleme sırasında belirli faaliyetlerin yürütülmesi esnasında bağımsız

denetçinin orada hazır olması ve işleme eşlik etmesini ifade eder. Bu sayede denetçi

olaya bizzat tanıklık ettiği için ve doğrudan kendisi kanıtlara ulaştığı için elde ettiği

kanıtların güvenilirliliği oldukça yüksektir.

Gözetimin konusu kişiler, işlemler ve süreçlerdir. Fiziksel inceleme tekniğinde

varlıkların sayılma ve incelenmesi mevzu bahis iken gözlem tekniğinde işletme

faaliyetlerin kim tarafından nasıl ve ne zaman yapıldığı araştırılır65.

1.4.7. Soru Sorma

Denetçi, denetlediği işletme yönetimine ve çalışanlarına yazılı veya sözlü

sorarak cevaplar elde etmeye çalışır. Bu teknik çok güvenilir olmasa da diğer

tekniklerin kullanılmasına başlangıç noktası teşkil etmektedir. Sorulan sorular ve

cevapları diğer teknikler ile doğrulanarak bu teknikten maksimum fayda sağlanmaya

çalışılır.

63 Uyanık, s. 274.
64 Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri
Hakkında Yönetmelik, 01/11/2006 Tarih, 26333 Sayılı Resmi Gazete.
65 Kepekçi, s.111.
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1.4.8.Hesaplar Arası İlişki Kurma

Muhasebe sistemindeki hesaplar birbirleri ile ilişkilidir. Bir hesapta meydana

gelen değişiklik diğer hesabı doğrudan etkileyebilir66.

1.4.9. İnceden İnceye Araştırma

Bu teknik ile bir kaydın, bir hesabın veya bir tablonun ayrıntılı olarak

derinlemesine araştırılarak varsa anormal dalgalanma gösteren hesaplar incelenerek;

muhtemel hata veya yolsuzlukları ortaya çıkarabilir.

1.4.10. Hesaplama Ve Karşılaştırma

Hesaplama ve karşılaştırma tekniğinin diğer bir adı “Analitik İnceleme

Tekniği”’dir. Bu denetim işlemi karşılaştırmalar, oran analizleri, karşılıklı hesaplar

arasında ilişki kurma gibi işlemlerden oluşur.

Denetçi, oran ve trendler yardımıyla mali tablodaki tutarları dönemsel ve

sektörel olarak karşılaştırabilir. Özellikle mali tablolar içerisinde olağandışı durumu

olan kalemleri incelemek için kullanılmaktadır67. Analitik inceleme tekniğinde amaç,

kalemler arasında anlamlı ilişkiler olduğunu doğrulamak ve yüksek sapmalara sahip

kalemleri ortaya çıkarmaktır. Analitik inceleme tekniği işletmeye ait tüm kalemler için

kullanılabileceği gibi sadece belirli bölümler içinde kullanılabilir68.

Analitik inceleme teknikleri diğer denetim prosedürlerine göre daha az zaman

alıcı ve daha az maliyetli olduğundan denetçiler tarafından çoğunlukla tercih edil-

mektedir69.

Analitik inceleme tekniklerinde kullanılan çeşitli teknikler vardır. Bunlar;

 Trend Analizleri,

 Karşılaştırmalı Tablolar Analizi,

66 Bozkurt, s. 73.
67 Kepekçi, ss. 113-114.
68 Güredin, s. 188.
69 Uyanık, s. 276.
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 Dikey Analiz,

 Oran Analizleri,

 Ussallık Testleri’dir.

1.5. Denetim Raporları

Bağımsız denetim raporu, bağımsız denetim sonucunda bağımsız denetçinin elde

ettiği bilgiler sonucu ulaşmış olduğu  görüşü kamuya açıklama aracıdır. Denetim

raporu, denetçinin denetlemiş olduğu işletme finansal tabloları hakkında açıkça ifade

edilmiş görüşünü içermelidir.

Finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetim görüşünde

“finansal raporlama standartlarına uygun olarak finansal tabloların tüm önemli

yönleriyle gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığı/yansıtmadığı” hususuna açıkça yer

verilmelidir70.

Denetim raporunda dört farklı görüş verilebilir. Bunlar; olumlu denetim görüşü,

olumsuz denetim görüşü, şartlı denetim görüşü ve görüş bildirmekten kaçınan denetim

görüşüdür. Hazırlanacak olan bağımsız denetim raporu finansal raporlama standartlarına

uygun olarak hazırlanmalıdır.

Olumlu Denetim Raporu

SPK, UDS’na uyumlu olarak denetim raporlarına Seri: X No: 22 tebliğinde yer

vermiştir. Olumlu denetim raporu, ilgili tebliğin 29. kısmı “Genel Amaçlı Tam Set

Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları” başlığı altında ele alınmıştır.

Bağımsız denetçinin olumlu görüş vermesinin mümkün olduğu, dolayısıyla şartlı

veya olumsuz görüş vermesine ya da görüş bildirmekten kaçınmasına gerek

bulunmadığı hallerde, SPK tebliğinin 29. kısmının hükümleri uygulanacaktır. Denetçi,

işletmenin finansal tablolarının kurulca belirlenen finansal raporlama standartlarına

70 SPK, Seri: X No: 22, Kısım 29, Madde 4, s. 121
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uygun olup olmadığını araştırır. Çünkü, işletme içinde finansal raporlama standartlarına

uygun olduğu tespit edilen bir finansal raporlama sisteminin uygulanıyor olması

durumunda, söz konusu finansal tabloların gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığı kabul

edilmektedir.

Bağımsız denetim görüşünün oluşturulması sürecinde bağımsız denetçinin,

finansal tablolarda önemli derecede yanlışlıklar olmadığına ilişkin yeterli sayıda ve

uygun kanıta sahip olması gerekir71.

Tebliğin 12. maddesine göre denetçi, finansal raporlama standartları

çerçevesinde, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeği doğru ve dürüst bir

şekilde yansıttığına veya dürüstçe sunulduğuna kanaat getirdiğinde olumlu görüş verir.

Olumlu olarak verilen bağımsız denetim raporunun içermesi gereken unsurları

tebliğin 29. kısmı ikinci bölümünde açıklanmıştır.

Olumlu bağımsız denetim raporunun SPK tarafından yayınlanan örneği EK 4’te

yer almaktadır.

Olumlu Denetim Raporu Dışındaki Raporlar

Denetçi çeşitli nedenlerle olumlu denetim görüşü veremeyebilir, olumlu görüş

veremediği durumlarda; şartlı, görüş bildirmekten kaçınma ve olumsuz denetim görüşü

verebilir. Denetçinin olumlu denetim görüşü verememesi halinde, bunun nedenlerini

ayrı bir açıklama bölümünde belirtmesi gerekir. Bu paragraf görüş bildirme

paragrafından önce yer almalıdır. Aşağıdaki durumların varlığı halinde denetim

görüşünde değişiklik yapılması gerekir. Buna göre:

 Finansal tablo kullanıcılarının dikkatine sunulması gerekli görülmekle birlikte,

bağımsız denetim görüşünü etkilemeyen durumların varlığı halinde, olumlu

denetim görüşü verilir ancak görüşü etkilememekle birilikte bu hususlar denetim

raporunda vurgulanır72.

71 SPK, Seri: X No: 22, Kısım 29, Madde 5, s. 121-122
72 SPK, Seri: X No: 22, Kısım 30, Madde 3/3/1/a, s. 124
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 Denetim görüşünü etkileyen durumların varlığı halinde olayın niteliğine göre

“Şartlı Görüş”, “Görüş Bildirmekten Kaçınma” ya da “Olumsuz Görüş” verilir73.

SPK tebliğinin 30. kısmı “Bağımsız Denetim Raporunda Şartlı veya Olumsuz

Görüş Verilmesi ya da Görüş Bildirmekten Kaçınılması Durumlarında Raporlamanın

Esasları” başlığı ile ele alınmıştır. SPK 30. kısmı, Uluslar arası Denetim Standartları ile

uyumlu olarak düzenlenmiştir.

Raporda yapılan değişiklerin şekli ve içeriğinde standart sağlanması, finansal

tablo kullanıcılarının bu tabloları daha sağlıklı yorumlamasına açısından önemlidir.

İşletmenin sürekliliği ile ilgili önemli bir sorun olması halinde, denetim

raporunda konu ile ilgili bir paragraf ekleyerek değişiklik yapılması gerekmektedir.

Açıklama Paragrafı Eklenen Olumlu Denetim Raporu

Olumlu denetim görüşünü etkilemeyen ancak kamuya duyurulması gereken bazı

özel durumların varlığı halinde, denetçi bu bilgileri denetim raporuna ilave etmelidir.

Bu açıklama denetim raporunda görüş paragrafından sonra, raporlara ilişkin diğer yasal

düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükler paragraflarından önce gelmelidir. Yapılan

açıklama denetim görüşünü etkilemez. İlgili paragrafta bu durumun bağımsız denetim

görüşüne şart oluşturmadığı ayrıca belirtilmelidir74. Yine tebliğin 29/12. maddesine göre

de kanun ve diğer düzenlemelerin bağımsız denetçiye ilave açıklama yapma

sorumluluğu getirdiği durumlarda, bağımsız denetçi görüş paragrafından sonra gelmek

üzere söz konusu açıklamalara ayrı bir paragrafta yer vermelidir.

Aşağıdaki durumların varlığı halinde olumlu denetim raporuna, görüş

paragrafından sonra açıklama paragrafı eklenir.

 Finansal tablolarla ilgili önemli bir olaya vurgu yapılmak istenmesi75,

 İşletmenin sürekliliğine ilişkin şüphe oluşturan durumların varlığı halinde

denetçi açıklama paragrafı ekler,

73 SPK, Seri: X No: 22, Kısım 30, Madde 3/1/b, s. 124
74 SPK, Seri: X No: 22, Kısım 30, Madde 4
75 Güredin, ss. 73-77
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 Muhasebe ilkelerine aykırı kayıt yapılması durumunda, normal şartlarda şartlı

veya olumsuz görüş verilir. Ancak, ilgili durumların finansal tablolara etkisi

denetçi tarafından kabul edilebilir bulunuyorsa açıklama paragrafı eklenerek

olumlu görüş verilebilir76.

Olumlu denetim görüşünü etkilemeyen olayın finansal tablo kullanıcılarının

dikkatine sunulması amacıyla aşağıdaki örnek şeklinde bir paragraf olarak denetim

raporuna eklenmesi gerekmektedir.

“Görüşümüzü etkilememekle birlikte, finansal tablolara ilişkin “…” numaralı

dipnot(lar)a dikkat çekmek isteriz. İşletme, belirli patent haklarının ihlaline ilişkin telif

hakkı ve zararların tazmininin talep edildiği bir davada davalı konumundadır. İşletme,

bu konuda karşı dava açmıştır ve her iki dava da ilk ifadeler ve incelemelere ilişkin

yapılan işlemler aşamasındadır. Bu hususa ilişkin nihai sonuç şu aşamada

belirlenememekte olup, oluşabilecek yükümlülüklere ilişkin olarak finansal tablolarda

herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.”77

Şartlı Denetim Raporu

Bağımsız denetçi, olumlu  denetim görüşü veremeyeceği durumlarda şartlı

denetim görüşü, görüş bildirmek kaçınma veya olumsuz denetim görüşü vermektedir.

Bağımsız denetçi aşağıdaki nedenlerden dolayı olumlu görüş veremeyebilir.

 Bağımsız denetçinin çalışma alanında bir sınırlama olması veya

 Yönetimle, seçilen muhasebe politikalarının uygunluğuna, bunların uygulama

yöntemlerine veya finansal tablo açıklamalarının yeterliliğine ilişkin bir

anlaşmazlık bulunması.

Bağımsız denetçi tarafından olumlu görüş verilememesi, ancak yönetimle

herhangi bir anlaşmazlığın veya çalışma alanı sınırlamasının etkisinin olumsuz görüş

bildirmeyi veya görüş bildirmekten kaçınmayı gerektirecek kadar önemli olmadığı

76 Güredin, ss. 73-77
77 SPK, Seri: X No: 22, Kısım 30, Madde 4/3
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durumlarda şartlı görüş bildirilir. Şartlı görüş, şartlı sorunun etkisini ortaya koymak

için “hususların dışında” ifadesine yer verilir.

Çalışma alanının sınırlandırılmasına ilişkin olarak şartlı görüş

bildirilebilmektedir.

Çalışma alanı sınırlandırmasına; bağımsız denetçinin bağımsız denetim

tekniklerini uygulayamaması, fiziki stok sayımına katılamaması gibi durumlar yol

açabilmektedir. Bağımsız denetçi, olumlu denetim görüşünü desteklemek için alternatif

bağımsız denetim teknikleri kullanarak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde

ederek şartlı denetim raporu verebilir.

Bağımsız denetçi, şartlı denetim görüşü vereceği durumlarda denetim raporunda

açıklamada bulunmak zorundadır. Olumlu denetim görüşü dışında, bağımsız denetçi

denetim raporlarında neden olumlu denetim görüşü veremediğini belirtmek zorundadır.

Bağımsız denetçi, şartlı denetim görüşü için EK 3’te vermiş olduğumuz olumlu denetim

raporuna aşağıdaki gibi açıklamada bulunabilir78.

“… denetlemiş bulunuyoruz.

İşletme yönetimi … sorumludur.

Sorumluluğumuz yaptığımız bağımsız denetimlere dayanarak bu finansal

tablolar hakkında görüş bildirmektir. Aşağıdaki paragrafta tartışılan durumlar dışında,

… .

İşletmenin bağımsız denetçisi olarak atanmamız 31 Aralık 200X tarihinden

sonra gerçekleştiğinden 31 Aralık 200X tarihinde gerçekleştirilen stok sayımına

tarafımızca iştirak edilememiştir. Stok miktarlarının kontrolü amacıyla uygulanan diğer

bağımsız denetim teknikleri, işletme kayıtlarının niteliği nedeniyle yeterli olmamıştır.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, yukarıda belirtilen stok

miktarlarına ilişkin husus nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında İşletmenin

31 Aralık 200X tarihi itibariyle finansal durumunu,…” .

78 SPK, Seri: X No: 22, Kısım 30, Madde 6/4
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Bağımsız denetçi, bazı durumlarda işletme yönetimi ile görüş ayrılığı

yaşayabilir. Görüş ayrılığı sebepleri; uygun olmayan muhasebe ilkeleri ve yetersiz

dipnot konuları gibi muhasebe aykırılıklarında ortaya çıkabilir. Bağımsız denetçi,

işletme yönetimi ile olan görüş ayrılığının olumsuz görüş bildirmeyi gerektirecek bir

durum olmadığı durumlarda şartlı görüş verir. Bağımsız denetçi, EK 3’te vermiş

olduğumuz olumlu denetim raporuna aşağıdaki bir açıklama ekleyerek neden şartlı

denetim görüşü verdiği açıklamak zorundadır.

“… denetlemiş bulunuyoruz.

İşletme yönetimi … sorumludur.

Sorumluluğumuz … görüş bildirmektir.

Dipnot X’te belirtildiği gibi, İşletme, ilişikteki finansal tablolarında, amortisman

ayırmamıştır. Bu uygulama finansal raporlama standartlarına uygun değildir. 31 Aralık

200X tarihi itibariyle, amortisman gideri, normal amortisman yöntemine göre, binalar

için %5, demirbaşlar için %20 oranları baz alınarak, XXX YTL olarak

hesaplanmaktadır. Buna paralel olarak, sabit kıymetler net tutarının, birikmiş

amortismanlarki artış tutarı kadar XXX YTL tutarında azaltılması, dönem net karının

XXX YTL ve birikmiş karların da XXX YTL tutarında azaltılması gerekir.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, yukarıda … paragrafta belirtilen

hususlar nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında İşletme’nin 31 Aralık 200X

tarihi itibariyle finansal durumunu … .”

Bağımsız denetçi, yetersiz dipnot olmasından dolayı şartlı denetim görüşü

vereceği zaman olumlu denetim raporuna aşağıdaki bir açıklama ekler.

“… denetlemiş bulunuyoruz.

İşletme yönetimi … sorumludur.

Sorumluluğumuz … görüş bildirmektir.
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15 Ocak 200X tarihinde, İşletme, fabrika alanının genişletilmesinin finansmanı

çerçevesinde, XXX Milyon TL tutarında tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu ihraç

sözleşmesi gereği, İşletme 31 Aralık 19X1 tarihinden itibaren nakit temettü dağıtımı

yapamayacaktır. Bu hususa ilişkin açıklamaların, .... numaralı dipnotta belirtilmesi

gerekir.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, yukarıda … paragrafta belirtilen

hususun belirtilmemesi dışında İşletme’nin 31 Aralık 200X tarihi itibariyle finansal

durumunu … .”

Görüş Bildirmekten Kaçınan Denetim Raporu

Bağımsız denetçi, finansal tabloların doğru ve dürüst bir şekilde hazırlanmadığı

durumlarda görüş bildirmekten kaçınır. Bağımsız denetçinin çalışma alanının

sınırlandırılması ile yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde edememesi, bağımsız

denetçinin görüş bildirmekten kaçınmasına sebebiyet verir.

Görüş bildirmekten kaçınmaya ilişkin bir denetim raporu yazılacaksa, raporun

kapsam bölümü ve bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu paragrafı çıkarılır.

Raporun ikinci paragrafında sınırlamanın kapsamı açıklanır. Görüş bölümünde de görüş

bildirmekten kaçınıldığı açıkça belirtilir.

Bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçınması durumunda EK 3’te yer alan

olumlu denetim raporuna tebliğde belirtildiği üzere aşağıdaki bir açıklamaya yer

verilir79.

“… dipnotları denetlemek üzere İşletme tarafından görevlendirilmiş

bulunuyoruz.

İşletme yönetimi … sorumludur.

(Bağımsız denetçinin sorumluluğunu belirten cümle verilmez.)

(Kapsam paragrafı ya tamamen çıkarılır, ya da şartlara göre değiştirilir.)

79 SPK, Seri: X No: 22, Kısım 30, Madde 6/4
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(Kapsam sınırlamasını açıklayan aşağıdaki gibi bir paragraf eklenir:)

İşletme tarafından çalışma alanımızın sınırlandırılması sonucunda, tüm

stokların gözlemlenmesi ve ticari alacakların teyidi tarafımızdan

gerçekleştirilememiştir.

Yukarıdaki paragraf(lar)da belirtilen hususların ilişikteki finansal tablolar

üzerindeki önemli etkisi nedeniyle, söz konusu finansal tablolar üzerinde görüş

bildiremiyoruz.”

Olumsuz Denetim Raporu

Bağımsız denetçi, denetlemiş olduğu finansal tabloların bir bütün olarak doğru

ve dürüst bir şekilde hazırlanmadığı kanaatine varırsa olumlu denetim görüşü vermez.

Muhasebe ilkelerine aykırılıklar, dipnotların yetersizliği konularında bağımsız

denetçinin işletme yönetimi ile anlaşmazlıklar yaşaması, bağımsız denetçinin olumsuz

denetim görüşü vermesini gerektirir. Bağımsız denetçi, şartlı görüş vermek ile

incelediği finansal tabloların yanıltıcı ve eksik taraflarını açıklamanın yeterli olmadığı

durumlarda olumsuz denetim görüşü verir80. Olumsuz denetim raporu verilirken, görüş

bölümünde neden olumsuz görüş verildiği açıklanır. Olumsuz görüş, EK 3’te yer alan

olumlu denetim raporu esas alınarak görüş kısmına aşağıdaki şekilde görüşler yer

verilir.

“… denetlemiş bulunuyoruz.

İşletme yönetimi … sorumludur.

Sorumluluğumuz … görüş bildirmektir.

(Görüş ayrılığına ilişkin paragraf(lar))

Görüşümüze göre, yukarıdaki … paragraf(lar)da bahsedilen hususların önemli

etkileri nedeniyle ekli finansal tablolar, İşletme’nin 31 Aralık 200X tarihi itibariyle

finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit

80 Güredin, a.g.e., s.79-87.
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akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları

çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmamaktadır.”
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2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM

Birinci bölümde, bağımsız denetim hakkında vermiş olduğumuz genel bilgilerin

ardından ikinci bölümde dünyada ve Türkiye’de bağımsız denetim yasal düzenlemeler

açısından yer almaktadır.

2.1.Dünyada Bağımsız Denetim

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde büyük etki

yaratan ve bağımsız denetimle ilgili yeni yasal düzenlemelerin oluşturulmasına sebep

olan denetim krizleri ve ABD ve AB’nde oluşturulan yasal düzenlemeler bu bölümde

incelenecektir.

2.1.1. Dünyada Yaşanan Denetim Sorunlarına Bakış

Denetim konusunda dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde önemli

değişimler meydana gelmiştir. Nitekim geçtiğimiz son dönemlerde ABD’deki Enron,

Arthur Andersen, Worldcom, Qwest, Global Crossing, Tyco İnternational, Adelphia

Communications, Avrupa da Parmalat gibi birçok şirkette yaşanan muhasebe ve

denetim skandalları yaşanmış ve tüm dünyada muhasebe ve denetim üzerine 2001- 2003

yıllarında yeni düzenlemelere gidilmiştir. Örneğin ABD’de Enron şirketi ciddi

muhasebe aykırılıkları, muhasebe hileleri, güvenilir olmayan finansal raporlama

olaylarına karışmıştır. İtalya’da Parmalat şirketi muhasebe hileleri, güvenilir olmayan

finansal raporlama olaylarına karışmıştır81.

Dünyada yaşanan bu şirket skandallarının muhasebe sisteminde usulsüzlük

yapılması yanında denetim şirketlerinin etkin olmaması ile şirket yönetimlerinin işletme

faaliyetlerinde istedikleri gibi düzeltme yapmaları ile şirketler zarara uğratılmış ve hem

ülke ekonomilerine hem de dünya ekonomisine zarar vermişlerdir. Yaşanan şirket

skandalları bağımsız denetimde yeni gelişmelerin öncüsü olmuştur. Dünyanın en büyük

ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde Kıta Avrupası’na göre daha esnek olan

81 Ganite Kurt, Dünya’da Yaşanan Muhasebe, Denetim Skandalları ve Yansımaları – Sarbonox
Oxley Yasası,
http://websitem.gazi.edu.tr/ganite/DosyaIndir?DosyaNo=819f4b1eae4d8f6cbf408da80daacf3f , (12 Nisan
2008).
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ekonominin işleyişinde bu şirket skandalları ile hem sistem de hem ekonomi de

meydana gelen durumu düzeltmek ve iyileştirmek için Sarbanes-Oxley kanununun

çıkarılması başta olmak üzere çeşitli önlemler alınmış ve ekonominin ve denetim daha

iyi takip edilebilmesi için yeni kurumlar kurularak bunların etkin çalışması

amaçlanmıştır. Bu amaçla İkincil Denetim alanında çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu

konulara geçmeden önce yaşanan şirket skandalları ile ilgili aşağıda birkaç bilgi

vermekte fayda vardır.

Enron şirketi muhasebe ve denetim alnında skandallarının ilk örneğini

oluşturmuştur. Enron şirketi büyük borç yükü altında olmasına rağmen bu konudaki

bilgiler kamuoyundan saklanmış, şirket yöneticileri de ellerindeki şirket hisselerini

ellerinden çıkararak yani satarak olası zarardan kurtulup kar elde etmişlerdir. Şirket

karları yıllar itibariyle şişirilmiş, şirketin yaptığı yatırımların çoğu eksik bırakılmış ve

şirket faaliyetlerine büyük zararlar verilmiştir. Şirketteki bu durumun ortaya çıkmaması

amacıyla şirket için çalışan avukatlar başta olmak üzere bir kişi ve kuruluşa paralar

verilmiştir.

Enron Şirketinin 2000 yılında şirket hisseleri 90,56 $, piyasa değeri 80 milyar

$’dı. 2000 yılında; Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük 7. Şirketi olarak

gösterilmiştir. 2001 yılı başındaki Geliri 150 milyar$’ı bulmaktaydı.

2001 yılında Enron ve denetçisi olan Arthur & Enderson önceden açıklamış

oldukları yıllık karı düzelterek zarar etiklerini piyasaya duyurmuşlardır. Önceki yıllarda

beyan ettikleri gelirlerin de hatalar olması nedeniyle düzelttiklerini bildirmişlerdir. Bu

düzeltmelerde önceki yıllarda beyan edilen karların gerçekte zarar olduğunu

bildirmeleri ile şirketin hisse senedi fiyatları 100 dolardan 10 cente kadar gerilemiştir.

Elektronik ekipmanları üreticisi olan, ileri teknoloji şirketi Tyco’nun muhasebe

usulsüzlüğü yaptığının ortaya çıkması ve şirket yöneticilerinin kendi çıkarlarına yüksek

miktarlarda para elde etmeleri şirketi büyük zarara uğratmıştır. Bu konuda bilgilerin

ortaya çıkması ile Tyco’nun hisse fiyatlarında büyük düşüşler meydana gelmiş

dolayısıyla da şirketin piyasa değeri düşmüştür.
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Enron, Worldcom gibi dünya devi şirketlerde meydana gelen muhasebe

usulsüzlükleri ve şirket skandallarının ortaya çıkmasında çeşitli etkenlerin olduğu

düşünülmektedir. Yasal düzenlemelere de konu edilen unsurları şu şekilde

özetleyebiliriz82.

Şirketler mali tablolarda usulsüzlük yaparak kamuoyunu yanlış ve yanıltıcı bilgi

verilmiştir. Şirket yöneticileri, kurumsal yönetim anlayışında uzak ve işlerini

koruyabilmek uğrunu kamuoyuna şirket zarar dahi etse,  kar ettiğini beyan etmeleri

kurumsal sorumluluğun olmadığını göstermektedir. Bağımsız denetim firmalarının,

yüksek ücretler karşılığında müşterilerine danışmanlık ve denetim hizmeti vermeleri,

denetçinin bağımsızlığı olumsuz yönde etki etmiştir. Sadece şirketin hisse senetleri

bazında yüksek fiyatlarda seyretmesi ile şirket yöneticilerinin yüksek gelir elde etmeleri

ve piyasalardaki değişime ayak uyduramamaları şirket yönetimi tarafından yapılan

büyük hatalardır.

Finansal piyasalar, yatırımcıların piyasalara olan güveni ile gelişmektedir.

Muhasebe ve denetim alanında yaşanan bu şirket krizleri ile yatırımcıların piyasalara

olan güveni sarsılmış ve ekonomik sistemdeki boşluklar da ortaya çıkmaya başlanıştır.

Bu nedenlerle ABD’de Sarbanes-Oxley yasası çıkarılmıştır.

82 Ganite Kurt, (12 Nisan 2008).
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Dünyada meydana şirket skandallarını aşağıdaki tabloda özetleyebiliriz.

Tablo 3: Dünyada Meydana Gelen Şirket Skandalları

Şirket Ülke Sektör Özet Geçmiş
Ahold Hollanda Süpermarket Perakende

Satış
Büyük derecede muhasebe
aykırılıkları

Cable And Wireless İngiltere Telekomünikasyon Başarısız devralma stratejisi

D Tripcovich İtalya Nakliye ve Finansal
Hizmetler

Başarısız devralma stratejisi,
ortaya çıkan çatışmalar

Enron ABD Enerji Ciddi muhasebe aykırılıkları

France Telecom Fransa Telekomünikasyon Başarısız devralma stratejisi

HIH Avustralya Sigorta Kontrolsüzlüğün devam
etmesi için sorgulamayan
kültürün izin verdiği yetersiz
yönetim

Livent inc Kanada Eğlence Ciddi muhasebe aykırılıkları
Marconi İngiltere Telekomünikasyon Başarısız devralma stratejisi

Marks and Spencer İngiltere Perakende Satış Uygunsuzluk, stratejilerde
önemli sapma ve bu konuda
üst yönetimde ortaya çıkan
gizli çatışmalar

Nortel Networks Kanada Telekomünikasyon Devralma stratejisi ile
sürdürülen agresif büyüme
ancak telekom sektöründeki
beklenmedik düşüş

Peregrine Investment
Holdings Ltd

Hong Kong Banka Yetersiz yönetişim ve risk
yönetimi ile şirketin kendini
aşırı büyütmesi

Saskatchewan Wheat
Pool

Kanada Tarım Farklı alanalra girme
stratejisinin başarısızlığa
uğraması

Vivendi Fransa Çevre, Enerji ve
Telekomünikasyon

Devralma stratejisi ile farklı
alanlara girilerek başarısız
olunması

Worldcom ABD Telekomünikasyon Büyük muhasebe hilesi

Xerox ABD Optik Görüntü Ciddi muhasebe aykırılıkları

Ybm Magnex Kanada Üretim Amaçlı ve örgütlü bir suçla
karşı karşıya kalma durumu

Kaynak: IFAC, Enterprice Governance- Getting the Balance Right,
http://www.ifac.org/MediaCenter/files/EnterpriseGovernance.pdf , (26 Nisan 2008), ss. 53-54.
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2.1.2. Amerikan Hukukunda Bağımsız Denetim

ABD hukukunda bağımsız denetim kavramı ve ABD’de yaşanan denetim ile

ilgili sorunlar bu bölüm altında incelenmektedir.

2.1.2.1. ABD Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Kavramı

ABD’de ekonomik sistem Kıta Avrupası’na göre daha farklı olduğundan önceki

bölümde bahsedilmişti. ABD’de her eyalet kendi sınırları içine daha çok yatırım

çekmek, kalkınmayı sağlamak amacıyla HAAO ile ilgili farklı hukuki düzenlemeler

kullanmaktadır. ABD’de mali tablolar oldukça basit bir dille hazırlanmaktadır. Örneğin

ABD’de her şirket mali tablolarda yer alan kalemlere kendi numara verebilir. Bizim

sistemimizde 100 kasa hesabı iken ABD’de kasa hesabı için şirketler kendileri numara

seçip kullanabilmektedirler. Anlaşılacağı üzere ABD’de şirketler hukuku oldukça

esnektir83.

19. Yüzyıl sonlarında ABD’de denetim alanında bağımsızlık kavramı pek

tanınmamakta idi. ABD’de bağımsızlık kavramı ilk olarak Securities and Exchange

Commission (SEC) tarafından resmi olarak tanınmıştır. SEC, önceleri dışsal

bağımsızlıkla ilgilenmiş ve müşteri ile ilgili bütün finansal menfaatlerin denetçi

tarafından temin edilmesi yasaklanmıştı. Ancak 1936 yılına gelindiğinde “bütün

finansal faydalar” kavramı yerine “önemli finansal faydalar” koyulmuştur84.

1929 ekonomik buranında borsanın çöküşü ile finansal piyasalara olan güven

sarsılmıştır. Finansal piyasalarda yaşanan güven bunalımını aşmak için 1933 yılında

Securities Act ve 1934 yılında Securities Exchange Act (Menkul Kıymetler Kanunu)

adında iki kanun çıkarılması ile birlikte Securities and Exchange Commission

kurulmuştur. İşletmeler, mali raporlarını SEC’E sunmakta ve bu raporlar bağımsız

denetçiler tarafından yeniden gözden geçirilmektedir. O dönemde bağımsızlık

kavramının tanımı sadece meslek grupları tarafından yapılmıştır. 1929 ekonomik

83 Ulusoy, s. 42.
84 Sara Ann Reiter & Paul F. Williams, The History and Rhetoric of Auditor Independence Concepts,
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary;jsessionid=156F15980A804DB8C2FAFCFDF52251B6?doi
=10.1.1.7.9924, (21.04.2008), s. 7.
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buhranı ile denetim alanında bağımsızlık kavramının önemi fark edilmiş ve özellikle

denetim alanındaki meslek grupları arasında daha büyük önem kazanmıştır85.

1933 yılında menkul kıymetlerin ihracına yönelik olarak Menkul Kıymetler

Kanunu çıkarılarak halka açılacak şirketler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na

kayıt yaptırarak bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını kurula sunacaklardır.

Menkul Kıymetler kanunu ile denetçilerin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu,

raporlarındaki hata veya eksiklikten dolayı menfaat sahiplerinin zararlarından dolayı

sorumluluğu düzenlenmiştir86. Bu kanun ile finansal piyasalarda güven ortamının

oluşması ve tasarruf sahiplerinin sermaye piyasalarına akması, kamunun aydınlatılması

ile ilgili düzenlemeler yapılarak gerçekleştirilmek istenmiştir.

SEC, 1940 Yatırım Şirketi Kanunu (Investment Company Act) ve 1940 Yatırım

Danışmanları Kanunu (Investment Advisers Act) ile bu kanunları uygulamakla yetkili

ve sorumlu kılınmıştır. SEC, üçer aylık dönemlerde ve özel durumlarda denetim raporu

düzenlemesini zorunlu hale getirmiş ve denetçilerin yıllık faaliyet raporlarıyla birlikte

üçer aylık düzenlenen raporların denetiminden de sorumluğu olduğu belirtilmiştir.

ABD’de mali tabloların denetimi CPA (Certified Public Accountant, Belgeli

Muhasebe Uzmanı) kuruluşları tarafından yapılır. CPA kuruluşları bulundukları eyalet

düzenlemelerine tabi olmakla birlikte müşterilerine denetim hizmeti yanında vergi ve

danışmanlık hizmeti de sunmaktadırlar.

2.1.2.2. Amerika Birleşik Devletleri’nde Ortaya Çıkan Denetim Sorunları

1998 yılında Asya krizi ile birlikte dünya ekonomisinde çalkantılar meydana

gelmeye başlamıştır. Kriz nedeniyle ABD’de başta olmak üzere büyük şirketler finansal

güçlükler çekmeye başlamış ve iflaslara sürüklenmişlerdir. Yaşanan ekonomik krizle

birlikte muhasebe ve denetim alanında dünya devlerinden biri olan Arthur Andersen

firması çökmüştür. ABD’de büyük şirketlerin ve HAAO’ların batması ile birlikte

85 Don A. MOORE, / Philip E. TETLOCK / Lloyd TANLU / Max, H. BAZERMAN, Conflicts of
Interest and the Case of Auditor Independence: Moral Seduction and Strategic Issue Cycling,
Working Paper, 2003, http://www.people.hbs.edu/mbazerman/Papers/Conflicts%20of%20Interest.pdf,
(22.04.2008), ss. 7-8.
86 Ulusoy, s.43.
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denetim uzmanları ve şirketlerinin de bu olaylardan sorumlu olduğu ABD mahkemeleri

tarafından onaylanmıştır. Zarar eden birçok yatırımcı, denetim şirketleri ve

uzmanlarının sunmuş oldukları görüşlere güvenerek yatırım yaptıklarını ve zarar

ettiklerini belirterek bu denetim şirket ve uzmanları hakkında dava açmışlar ve

mahkeme kararı ile denetim şirketlerine büyük cezalar verilmiştir87.

Yaşanan denetim ile ilgili sorunlar ve dev şirketlerin muhasebe

usulsüzlüklerinden dolayı batmasına yönelik olarak bir sonraki alt başlık altında hem

ABD’de hem de dünyada meydana gelen sorunlara genel bir bakış yapılacaktır.

2.1.2.2.1. ABD’de Yaşanan Sorunlar

Enron ile başlayan Tyco ve Worldcom gibi dev şirketlerle devam ve ABD’nin

en büyük şirketlerinden ve tekellerinden biri olan General Electric’te yolsuzluk, rüşvet,

usulsüzlükler ve denetim alanında yaşanan sorunlar ABD ekonomisinde ne büyük bir

sorun olduğunu gün yüzüne çıkarmıştır. Dünya ticaretinin yaklaşık olarak dörtte birini

elinde bulunduran ABD’nin dev şirketlerinin usulsüz muhasebe işlemleriyle gelirlerini

şişirip, kâr oranlarını yüksek gösterip borsayı manipüle ettiği, bu yolla milyarlarca dolar

kâr elde ettiği iflaslar ve soruşturmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

87 “Muhasebe Mesleği ve Geleceği”, Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,
http://www.karamansmmmo.org.tr/forum/printer_friendly_posts.asp?TID=17, (22.04.2008).
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A.B.D. tarihinin en büyük iflaslarının tarihlerine ve ilgili kurumların aktif

büyüklüklerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir88.

Tablo 4: Yarım trilyon dolarlık iflas zinciri

Yarım trilyon dolarlık iflas zinciri
Şirket adı İflas tarihi Aktif büyüklüğü (Milyon dolar)

WorldCom Inc. 21.07.2002 107.000

Adelphia Com. 25.06.2002 24.409

NTL Inc. 08.05.2002 16.834

Kmart Corp. 22.01.2002 17.007

Global Crossing Ltd. 28.01.2002 25.511

Enron Corp. 02.12.2001 63.932

Pacific Gas 06.04.2001 21.470

Finova Group 07.03.2001 14.050

HomeFed Corp. 22.10.1992 13.885

Southeast Banking Corp. 20.09.1991 13.390

First Exe. Corp 13.05.1991 15.193

Gibraltar Fin. Corp. 08.02.1990 15.011

MCorp 31.03.1989 20.228

Texaco Inc. 04.12.1987 35.892

Financial Corp. 09.09.1988 33.864

Kaynak: Sema Emiroğlu, “Dünya’nın En Büyük İflası” İsimli Yazısı, Yayım Tarihi
23.07.2002, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/2002/07/23, (22.04.2008).

ABD, denetim alnında en gelişmiş standart ve uygulamalara sahip olduğunu

düşünüldüğü bir zamanda Enron, Worldcom gibi dev şirketlerin durumu ortaya çıkmaya

başlayınca aslında o kadar da gelişmiş olmadığı ve hala eksikliklerin olduğu

görünmüştür.

Enron olayı ile ilgili bir sonraki alt başlıkta bilgi verilecektir. Bu bölümde

Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen diğer büyük denetim sorunları ve

dünyada meydana gelen Parmalat olayı örnek olarak verilecektir.

Enron olayının yankıları sürerken dünyanın önemli elektronik ekipman üreticisi

Tyco’nun hisseleri 2 günde %20 düşerek piyasa değeri 80 milyar US$’dan 63 milyon

88 Sema Emiroğlu, “Dünya’nın En Büyük İflası” İsimli Yazısı, Yayım Tarihi 23.07.2002,
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/2002/07/23, (22.04.2008).
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US$’a gerilemiştir. Tyco’yu 26 milyar US$ değerindeki bir telekomünikasyon şirketi

olan Global Crossing takip etmiştir. 2002 yılı Haziran ayında SEC, finansal durumunu

farklı göstererek 3,8 milyar US$’lık muhasebe hilesi yaptığını ortaya çıkarttığı ABD’nin

ikinci büyük şirketi olan Worldcom hakkında dolandırıcılık davası açmıştır.

Enron’un beklenmedik iflasının ardından, A.B.D.’nin ikinci büyük

telekominikasyon şirketi ve dünyanın en büyük internet servis sağlayıcılarından olan

Worldcom; 21 Temmuz 2002 tarihinde gönüllü iflas başvurusunda bulunduğunu

kamuya duyurmuştur. Kurumda; söz konusu tarih itibari ile 3,8 milyar dolarlık

muhasebe usulsüzlüğü tespit edilmiş olup buna ilaveten Worldcom’un 32 milyar

dolarlık borcunu ödeyemez duruma gelmesi iflas başvurusu yapılmasını zorunlu

kılmıştır89.

Worldcom’un 3,8 milyar dolarlık zararının muhasebe sahtekarlığıyla olmamış

olduğu belirlenmiştir. Ancak sonraki denetimlerde 3,3 milyar dolarlık zararın tespiti ile

şirketin son yıllarda muhasebe üzerinde çeşitli hileler yaparak 7,1 milyar dolara ulaşan

zararı saklamaya çalıştıkları görülmüştür90.

Worldcom’un müşterileri arasında Nasdaq, AOL Time Warner, BP Amoco,

ABD Savunma Bakanlığı gibi ABD’nin en büyük şirketleri bulunmakta ve

Worldcom’dan alacaklıklılar listesine de bakıldığında Citibank, Deutsche Bank, New

York Bankası gibi dünyanın büyük şirketleri yer almaktadır91. Bu kadar büyük

müşteriler ve alacaklılar listesinin bulunduğu bir şirketin böle bir skandala karışması

bile ekonomideki taşları yerinden oynatmaya yeterli olduğu ortadadır.

Worldcom 2001 yılındaki 1,4 milyar US$’lık ve 2002 yılının ilk 3 ayındaki 130

milyon US$’lık karının doğru olmadığını açıklamış ve şirketin finans yönetiminin hileli

muhasebe işlemleriyle 3,8 milyar US$’lık harcamalarını sermaye gideri kapsamına alıp

gerçek mali durumunu yatırımcıdan gizlediği ortaya çıkmıştır. Bu noktada da

89 Sema Emiroğlu, “Dünya’nın En Büyük İflası” İsimli Yazısı, Yayım Tarihi 23.07.2002,
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/2002/07/23, (22.04.2008).
90 “Worldcom’da Yolsuzluk 7.1 Milyar Dolar” İsimli Yazı, Yayım Tarihi 09.08 2002,
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/08/09/164392.asp, (22.04.2008).
91 “Ve Worldcom’da İflas Etti” İsimli Ekonomi Yazısı, Yayım Tarihi 23.07.2002
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=44256, (22.04.2008).
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Worldcom’a destek veren mali danışmanı ve denetçisi yine Arthur Andersen’di.

Muhasebe skandallarında Worldcom’u Xerox takip ediyordu. Xerox muhasebe

skandalları ile gelirlerini 1997–2001 yılları arasında 6 milyar US$ farklı gösterdiği

ortaya çıktı. ABD’de ortaya çıkan muhasebe skandallarının bulaşıcı etkisi kıta

Avrupa’sına kadar geldi. 2003 yılında dünyanın 3. büyük parekende devi olan Royal

Ahod 2001 ve 2002 yılı için ilan edilen kar rakamının olması gerekenden 500 milyon

US$ fazla olduğunu bildirdiği zaman şirketin hisse senedi fiyatı bir günde %63 değer

kaybetmiştir92.

İtalya’daki gıda perakendeciliği ve toptancılığı yapan Parmalat şirketi 30.000

çalışanı ile 29 ülkede faaliyet göstermekteydi. Şirketin banka hesaplarının doğruyu

yansıtmaması ve bankada olması gereken bakiyenin denetçiler tarafından tespit

edilmeyişi üzerine şirketin iflası istenmiştir. İflas işlemi Amerikan Merkez Bankası

tarafından Parmelat’ın grup şirketi olan Bonlat Finans şirketinin bilançosunda görünen

5 milyar değerinde nakit ve senetlerin gerçekte olmaması üzerine ortaya çıkmıştır.

Bonlat şirketi vergi cenneti Cayman adalarında kurulu bir şirketti. Parmelat grubunun

denetim şirketi DeloitteTouche’dan önce grubun denetçiliğini yapan Grant Thornton’di.

Ancak 1999’da Grant Thornton İtalya’daki denetim firmalarının 9 yılda bir rotasyonunu

gerektiren kurala uymadığı için görevi Deloitte almıştı. Baş denetçi değişmişti. Buna

karşın Grant Thornton bazı grup şirketleri denetlemeye devam ediyordu. Bu şirketlerin

arasında Cayman adalarında bulunan Bonlat Finans şirketi de bulunmaktaydı.

Parmelat’ın hesaplarındaki kaybın 10 milyar Euro’yu aşabilir durumda olması bu

skandalı dünyanın en büyük skandallarından biri haline getirmektedir. Şirket 2003 yılı

sonlarında 14 milyar dolar borçla iflas ettiğini açıklamıştır93.

Denetim ve muhasebe alanında yaşanan skandalları incelerken dikkat çekilmesi

gereken en önemli noktalardan biri şirketlerin CEO(Chief Executive Officer-İcra

Kurulu Başkanı)’larının üstlenmiş oldukları roldür. Şirketlerin düşmüş olduğu güç

boşluğunda şirketlerin üst düzey yöneticileri kendi çıkarlarına mali tablolarda

düzenlemeler yapmış ve bu hileli düzenlemeleri denetim kuruluşlarının ortaya

92 Mehmet Kepez, “Muhasebe Skandalları Ve Temel Analiz” Yazısı,
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=18858&page=8, (22.04.2008).
93 “Parmalat Yöneticileri Mahkemede” İsimli Yazı, Yazının Güncelleme Tarihi 14 Mart 2008,
http://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2008/03/080314_parmalat.shtml, (22.04.2008).
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çıkarmamaları için büyük paralar verilerek denetim şirketleri ve çalışanları

susturulmuştur.

2.1.2.2.2. Enron Olayı ve Getirdikleri

ABD’de 11 Eylül saldırılarından sonra yaşanan en büyük şok, şüphesiz 02

Aralık 2001 günü dünyanın en büyük doğalgaz boru hattı şirketlerinden biri olan

Enron’un beklenmedik iflasıdır. Söz konusu iflasın etkileri sadece ABD’de değil tüm

dünyada büyük yankılara sebep olmuştur. Diğer taraftan söz konusu ani çöküş, hem

çağdaş muhasebe sisteminin hem de bağımsız denetim şirketlerinin sorgulanmasına

neden olmuştur.

Amerikan kurumsal kültürünü derinden etkileyen bu olay, dünyanın geriye

kalanındaki özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından hiç de yabancı değildi.

Ancak bu defa sahne ve oyuncular yer değiştirerek oyun dünyanın en gelişmiş ülkesinde

sergilenir olmuştu.

ABD’nin Houston (Texas) merkezli şirketi, Enron; 1985’te Houston Natural Gas

ve Internoth adındaki iki doğal gaz şirketinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Zaman

içerisinde boru hattı işletmeciliğinden çeşitli alanlara yayılmıştır. Kısa müddet

içerisinde Amerikan enerji piyasalarının serbestleşmesiyle büyük gelişmeler göstermiş

ve future sözleşmeler adeta onun adıyla anılır olmuştur. Türev finansal araçları yoğun

ve etkin kullanması ile dikkat çekmiştir. ABD’de 1980’lerin ortalarında petrol fiyatları

istikrarlı biçimde düşmeye başlaması, doğal gaz alıcıları fuel-oil gibi alternatif ucuz e-

nerji kaynaklarına yönelmeleri ile Enron öncülüğündeki endüstri şirketleri piyasanın

kurallarından arındırılması için girişimlerde bulundular. Yeni oluşturulan piyasada

Enron, future sözleşmelerle işlem yapmaya başladı. Enron, bunun ardından serbestleşen

elektrik piyasasında da sözleşmelerle işlem yapmaya başladı.

1990’lı yılların sonlarına doğru Enron, çelik ve orman ürünleri gibi endüstriyel

ürünlerin ticaretine de başlamıştır. İlerleyen yıllarda reklam amaçlı yayımcılık, internet
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bandwith hizmetleri ile future sözleşmeleri gibi alanlara da yayılarak faaliyet kollarını

genişletmiştir94.

1980’li yılların ortalarında küçük bir boru hattı şirketi iken 2000’li yılların

başında, Kuzey Amerika’da yaklaşık 40 bin, Güney Amerika’da 10 bin kilometrelik

doğalgaz hattına ve 20 bin kilometrelik fiber optik hatta sahip olan95, ayrıca aktif

toplamı 65 milyar doları, cirosu yılda 100 milyar doları aşan Enron; sadece A.B.D.’de

19.000 personeliyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri olmuştur.

Enron Şirketinin iflası bir takım sonuçlar doğurmuştur.96

02 Aralık 2001’de, ABD hukuki düzenlemelerinden ‘Bölüm 11’ isimli

düzenleme çerçevesinde gönüllü iflas başvurusunda bulunduğunu kamuya duyuran

Enron, yapmış olduğu bu açıklama ile ABD sermaye piyasalarını derinden etkilemiştir.

Dünyanın önde gelen enerji, emtia ve hizmet sağlayıcı firmalarından biri olan ve söz

konusu açıklamayı yaptığı sırada bile en büyük ABD şirketlerinin yer aldığı ‘Fortune

500’ listesinde 7. sırada yer alan Enron’un açıklaması, yatırımcıların ABD sermaye

piyasalarına ve özellikle ortaklıkların kamuya açıkladıkları mali tablolara olan güvenini

sarsmış, ABD sermaye piyasalarında büyük fiyat dalgalanmalarının yaşanmasına neden

olmuştur. Söz konusu iflasın sonuçlarına çıkar grupları açısından aşağıda yer verilmekte

olup; iflasın sonuçlarının denetim şirketi açısından değerlendirilmesi ayrı bir bölümde

incelenecektir.

 Kreditörler Açısından

Enron’un iflasından şüphesiz en çok etkilenenlerden biri şirkette borç verenler

diğer bir ifade ile şirketin kreditörleridir. Enron’a borç kullandıranlar arasında ABD’nin

en büyük bankalarından JP Morgan Chase Bank, Citigroup, Merrill Lynch ve Bank Of

Amerika gelmektedir. Kesin miktarları kamuoyuna tam olarak açıklanmayan veya

şaibeli olarak açıklanan borçlarının önemli miktarının teminatsız olduğu sanılmaktadır.

94 “Enerji Devi Enronun Çöküşü ve Etkileri”,
http://www.genbilim.com/content/view/3827/89/, (22.04.2008).
95 Fikret Ertan, ‘Enron Olayı’, Zaman Gazetesi 17.01.2002 Tarihli Yazısı,
http://arsiv.zaman.com.tr/2002/01/17/yazarlar/fikretertan.htm, (22.04.2008).
96 “Enerji Devi Enronun Çöküşü ve Etkileri”, http://www.genbilim.com/content/view/3827/89/,
(22.04.2008).
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Söz konusu durum bankacılık piyasasında neler olduğu sorusunu da akla getirmekte ve

bankacılık sektörüne olan güveni de derinden etkilemiştir.

JP Morgan Chase Bank 2002 yılı başı itibariyle Enron olayında 456 milyon

dolarlık kayba uğradığını duyurmuş; diğer bir alacaklı banka olan Citibank ise kayıp

miktarının aynı tarih itibariyle 228 milyon dolar olduğunu bildirmiştir. Ayrıca Bank of

Amerika da Enron’a 200–300 milyon dolarlık kredi verdiğini açıklamıştır.

Diğer taraftan; Enron yatırımcıları, kreditörlerin yatırımcıların yanlış

yönlendirilmesinde payı olduğu ve dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle çeşitli davalar

açmıştır. Dünyanın en büyük mali hizmetler grubu olan Citigroup’a karşı dolandırıcılık

iddiaları ile açtıkları toplu dava Citigroup’un 2 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği

uzlaşma ile sona ermiş; Citigroup davasından çıkan bu uzlaşmayla Enron’un

milyarlarca dolar borcu saklamasında ilişkili olduğu gerekçesiyle diğer bankaların da on

milyarlarca dolar istenen davalarda uzlaşma baskısı altında kalacakları tahmin

edilmektedir. Ayrıca Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), şirketteki

usulsüzlükten sorumlu tutularak 2.4 milyar dolar; JP Morgan Chase Bank ise 2.2 milyar

dolar tutarında rekor tazminat cezalarına çarptırılmışlardır. Söz konusu cezalarla birlikte

Enron’la ilgili davalar nedeniyle ödenen toplam tazminat tutarı 7 milyar doları aşmıştır.

Halen dava kapsamında Merill Lynch, Credit Suisse First Boston, Barclays Bank,

Deutsche Bank, Royal Bank of Canada ve Royal Bank of Scotland gibi dev bankalar yer

almaktadır97.

 Şirket Çalışanları Açısından

Enron’un iflasının şüphesiz ilk etkisi çalışanlar üzerinde olmuştur. Her Enron

çalışanına emeklilik için Enron hisselerinin alımında ayrıcalık tanındığı bilinmektedir.

Enron’un iflası ile çalışanlar sadece işlerini kaybetmekle kalmadılar bununla birlikte

emeklilik için biriktirmiş oldukları fonları da kaybetmişlerdir.

97 “Enron’da Rekor tazminat Cezası” İsimli Yazı, Yayım Tarihi 05.08.2005,
http://www.ntvmsnbc.com/news/335564.asp , (22.04.2008).
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 Yatırımcılar Açısından

01 Ocak 2001’de fiyatı 83,12 $ olan Enron hisse senetleri, 16.10.2001’de 34

dolara kadar düşmüş, iflastan öncede 0,15 dolar seviyelerine düşmüştü.

Sonuçta Enron’un iflasıyla ortaya çıkan gerçekler Amerikan şirketlerinin en

önemli kaynağı olan borsa yatırımcılarını ürkütecek sonuçlar doğurmuştur. Bunların en

başında yatırımcıların mali tablolara duydukları güven azalmıştır. Dolayısıyla sermaye

piyasalarının olumsuz etkilenmesine sebep olmuştur. Ayrıca piyasalarda üretilen

bilginin güvenilirliğinin, tutarlılığının ve anlaşılabilirliğinin önemini vurgulanmıştır.

 Yöneticiler Açısından

Çıkar gruplarının Enron, Enron yöneticileri ve denetçi firma olan Arthur

Andersen aleyhinde açtıkları davaların sayısı çok fazladır. ABD’de son yılların en

büyük finans skandalı Enron’a ilişkin davada üst düzey iki yönetici Kenneth Lay (finans

direktörü) ve Jeffrey Skilling (eski yönetim kurulu başkanı) suçlu bulunmuştur. Kenneth

Lay için 45 yıl, Jeffrey Skilling için de 185 yıl hapis istenmektedir98.

Enron olayında denetçi firma açısından bakacak olursak şu şekilde bir

değerlendirme yapabiliriz.

Enron’un beklenmedik çöküşü denetçi firmanın hatta bağımsız denetim

mesleğinin güvenilirliğini zedelemiştir. Arthur Andersen denetim şirketi 16 yıldır Enron

firmasının denetimini sürdürmüş olup Enron firması Andersen denetimi altında batmış

üçüncü, Worldcom firması ise dördüncü büyük firmadır.

1996’dan bugüne ortaya çıkmış olan söz konusu dört büyük çöküşte firmaların,

bilanço ve gelir tabloları Andersen uzmanları tarafından ’genel kabul görmüş muhasebe

ilkelerine’ göre denetlenmiş ve gösterilen tarihte şirketin mali durumu ile faaliyet

sonuçlarının, ’genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine’ göre doğru ve yansız olarak

yansıtıldığı, Andersen uzmanlarınca onaylanmıştır.

98 “Enron’cular Suçlu” İsimli Yazı, Yayım Taihi 26.05.2006,
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=188439 , (22.04.2008).
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Andersen denetiminde gerçekleşen ikinci olay, 1997’deki Sunbeam (SB)

skandalı ile ilgilidir. SEC, bu büyük şirketin bir önceki finansal raporlarında, karların

olduğundan yüksek gösterildiği halde, Andersen tarafından bilerek onaylandığını iddia

etmiştir. SB iflasını ilan etmiş olmakla birlikte, SEC’in bu iddiasını çürütmeye

çalışmıştır. Dava sonuçlanmadan, SB ortaklarının zararlarının bir kısmını karşılamak ve

SEC’in Andersen’ı suçlamaması kaydıyla Andersen, 110 milyon dolar tazminat

ödemeyi kabul etmiştir.

Enron’un denetimini ve aynı zamanda danışmanlığını yapan Arthur Andersen

şirketi Houston’da firmayı denetlemekle görevlendirilmiş olan David Duncan

yönetimindeki ekip tarafından bazı dökümanların imha edilmiş olması nedeniyle itham

altında kaldı. Enron’un iflası halka açık şirketlerin denetimini yapan firmaların

sorumluluğunu tekrar gündeme getirmiştir. Firmayı denetleyen Arthur Andersen,

Enron’un bilanço dışında izlenen bir hesabında gözüken borcun değerlendirmesinde

muhakeme yanlışı yaptığını kabul etmektedir.

Andersen firması muhasebeleştirmediği verilerin bu kadar mühim sonuçlara yol

açabileceğini göremediği gibi, Enron şirketi de bu sonuçların farkında olsa dahi

Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (United States Generally

Accepted Accounting Principles-US GAAP)’ın detaylı gereksinimlerine uyduğu sürece

her şeyi tam olarak yapmanın gereksiz olduğu düşüncesine kapıldıkları açık bir şekilde

ortadadır99. Ancak zamanla anlaşılmıştır ki Enron iş yapmadan vergi kaçırarak,

piyasaya yanıltıcı bilgiler vererek yüksek meblağlar kazanırken bunun farkında olan ve

hatta hem denetçi hem de danışmanı olan Andersen denetim firması da kendi çıkarlarına

Enrondan aldığı yüksek meblağlar ve bunun ortaya çıkması ile kendisinin zarar edeceği

düşüncesi bu skandalda hakim olmuştur.

Uzun yıllar boyunca denetimini ve danışmanlığını yaptığı şirketin 2002 yılında

zarar açıklaması ve geçmişe yönelik verilerini yeniden açıklayarak kar olarak göstermiş

oldukları verileri zarar olarak açıklamaları ve ardından şirketin iflas etmesi Arthur

99 Ayça Zeynep Süer, Profesyonel Muhasebe Mesleğinde Enron Skandalı ve Sonrası Gelişmeler,
Araştırma Yazısı, İ.Ü. İşletme Fakültesi,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/06Sempozyum/2oturum/AycaZeynepSuer.pdf,
(22.04.2008).
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Andersen için zor bir dönem olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan

davalarda mahkemenin istediği evrakları teslim etmemesi ve bir çok evrakı yok etmesi

Arthur Andersen için sonun başlangıcı olmuştur. Yok ettiği belgelerin yasalara göre

zamanaşımı sürelerini göz önüne almadığı için ve soruşturmaya engel olacak şekilde

evrakları yok etmesi, denetlediği ve danışmanlığını yaptığı bir şirketin iflas etmesi

Arthur Andersen çalıştığı, hizmet verdiği diğer firmaların güven yetersizliğinden Arthur

Andersen ile çalışmak istememeleri şirketin batması ile sonuçlanmıştır.

Enron’un iflası, Worldcom’dan sonra Andersen denetiminde gerçekleşen en

büyük iflas olup diğer taraftan en çok ses getiren iflas olmuştur. Beklenmedik iflasın bir

sonucu olarak Enron’un muhasebe yöntemleri üzerine soruşturma Ekim 2001’de açılmış

ve Kasım 2001’de soruşturma, sorumlu denetçi firma denetimini de içerecek şekilde

genişletilmiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda Arthur Andersen yöneticilerinin Enron’un

denetimine ilişkin binlerce e-posta mesajını kayıtlardan sildiği ve önemli evrakları imha

ettiği anlaşılmıştır. Her ne kadar söz konusu hususta A.B.D. ön mahkemesi Andersen’ı

konu ile ilgili olarak kusurlu bulduysa da; A.B.D. temyiz mercii 31 Mayıs 2005 tarihli

kararı ile ön mahkemenin kararını tekrar görüşülmek üzere geri göndermiştir.

Sonuç olarak bilinen tek gerçek Andersen’ın bağımsız olarak denetim yapmadığı

ve etik kurallara bağlı kalarak danışmanlık hizmeti vermediğidir. Burada üzerinde

durulması gereken konu bağımsızlığı zedeleyen hususlardır. Söz konusu bağımsızlığı

zedeleyen beş hususa aşağıda yer verilmiştir100.

1. Enron ile Andersen arasındaki eleman değişimleri: Andersen elemanlarının bir

kısmı firmalarından ayrıldıktan sonra Enron’un finans ve muhasebe

departmanlarında çalışmaya başlamışlardır. İki firma arasında olan sıkı eleman

değiş-tokuş ilişkisi bağımsızlığı zedeleyici bir husus olmuştur.

2. Alınan ücret: Arthur Andersen, 2000 yılında, denetim hizmetleri için 25 milyon

dolar, danışmanlık hizmetleri için ise 27 milyon dolar olmak üzere toplam 52

100 “Enron Olayı” İsimli Yazı,
http://www.ba.metu.edu.tr/~manclub/yayinlar/glokal/glokalarsivi/sayi12/enron_olayi.htm, (22.04.2008).
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Milyon A.B.D. doları ücret almıştır. Diğer bir ifade ile Andersen Enron’dan

haftada 1 milyon dolar ücret almaktadır. Bu düzeyde ücret alan bir denetim

firmasının bağımsızlığını koruması oldukça güçtür101.

3. Danışmanlık ve denetim hizmetlerinin birlikte verilmesi: Arthur Andersen’in

Enron’da mali tabloların hazırlanmasında rol alması ve ardından bunları

denetlemesi bağımsızlığı etkileyen önemli bir faktördür. Diğer bir ifade ile

Andersen’ın bir tarafta yapılmasına yardım ettiği bir şeyi diğer tarafta

sorgulaması mümkün olmamıştır.

4. Çok alıcı varsayımı: Bir sürü ufak müşterisi olan bir denetçi firma için herhangi

birini kaybetmek bir sorun teşkil etmezken, Enron gibi önemli bir müşterinin

kaybedilmesi denetçi firmanın piyasadaki itibarını olumsuz etkileyeceğinden,

söz konusu durum Enron’u vazgeçilmez kılmıştır.

5. Uzun süreli iş birliği: Andersen, Enron’a 16 yıldır denetim hizmeti vermektedir.

Söz konusu uzun süreli işbirliği bağımsızlığı etkileyen önemli bir faktör

olmuştur.

Diğer taraftan, Enron olayının dünyada yankı bulması ile birlikte Andersen, çok

ciddi problemlerle yüz yüze kalmıştır. Prestij ve saygınlık kaybına uğrayan firma,

öncelikle önemli müşterilerini kaybetmiş olup buna bağlı olarak ciddi boyutta gelir

kaybına uğramıştır. ‘Beş Büyük’lerden (Five Bigs) biri olarak kabul edilen denetçi

firmanın itibarını koruyamaması birleşme baskılarına dayanmasını güçleştirmiştir. 2002

yılı içerisinde dünyanın çeşitli ülkelerindeki Arthur Andersen sıfatıyla faaliyetlerini

sürdüren denetim firmaları diğer ‘Dört Büyük’ denetim firmaları ile birleşmiştir.

Andersen ofislerinin çoğunu Ernst&Young’a, ikinci olarak Deloitte&Touche’a ve geri

kalanlar da KPMG ve PricewaterhouseCoopers denetim firmaları ile birleşmiştir102.

Andersen Türkiye 2002 sonbaharında faaliyetlerine Ernst & Young bünyesinde devam

101 Daniel Kadlec, “Who’s Accountable?” İsimli Yazısı, Time Dergisi, Yayım Tarihi 21 Ocak 2002,
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1001636,00.html,(22.04.2008).
102 Arthurlular Derneği Resmi Sitesi, “AA Sonrası” İsimli Yazı,
http://www.arthurlular.com/Content.asp?cType=AfterAA , (22.04.2008).
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edeceğini bildirmiştir103. Enron’un iflası ve denetçi firmanın akıbeti dünya çapında ‘Beş

Büyük’lerden oluşan denetim endüstrisinde taşları yerinden oynatmıştır.

2.1.2.2.3. Kamu Gözetim Kurulu Gereksinimi, Önemi

2001 ve 2002 yıllarında Enron, Worldcom, Tyco International gibi büyük

şirketlerde yaşanan muhasebe hileleri ve denetim sorunları başta Amerika Birleşik

Devletleri olmak tüm dünyada büyük bir sarsıntı meydana getirmiş, krizlere neden

olmuş ve büyük şirketlerin batması ile sonuçlanmıştır. Büyük işletmelerin batması,

ticari ilişkiler içerisinde bulunduğu büyük bankaların da batmasına sebep olmuştur.

ABD’de yaşanan bu büyük kriz ile tüm dünya ekonomisi etkilenmiş ve yeni

düzenlemeler hayata geçirilmeye başlanmıştır. Yaşanan bu krizler ile ABD’de 2002

yılında Sarbanes-Oxley Yasası çıkarılmıştır.

Sarbanes-Oxley Yasası’nın çıkma amacı finansal piyasalarda güven bunalımını

ortadan kaldırmak, HAAO’ların iş yapma ve bunların denetçileri tarafından denetlenme

biçimlerinin değiştirilmesidir. Bu kanun ile SEC tarafından ve SEC bağlı olmak üzere,

özel sektör düzenleyici yapısında bulunan Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim

Kurulu (Public Company Accounting Oversight Board) kurulmuştur104. Halka Açık

Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu, Kamusal Gözetim Kurulu (Public Oversight

Board) yerini alarak, halka açık şirketlerin denetçilerine yönelik standartlar oluşturmak

yetkisiyle donatılmıştır. Bununla birlikte bilgi akışında da güven istikrarı sağlanmaya

çalışılmıştır.

Sarbanes-Oxley Yasası’nda Kamuya Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu

(PCAOB-Public Company Accounting Oversight Board) tanımı şu şekildedir.

PCAOB; bilgilendirici, adil ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması ile

kamunun ilgilenmesi ve yatırımcıların ilgilerini korumak amacıyla kamu şirket

103 Şaban Erdikler, 2002 Andersen Türkiye Genel Müdürü, “Andersen Türkiye E&Y İle Yoluna
Devam Ediyor”, Activeline Gazetesi, Temmuz 2002,
http://www.makalem.com/Search/ArticleDetails.asp?nARTICLE_id=1290, (22.04.2008).
104 Özgür Özmen Uysal, Sarbanes-Oxley Yasası ve Sermaye Piyasası ve Borsa Kurulu’nun (SEC)
Düzenlemeleri Açısından Bağımsız Denetim Olgusu, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül
2004, Yıl:4, Sayı: 13, s. 22.
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denetçilerini denetlemek üzere, 2002 yılında Sarbanes-Oxley Kanunu ile oluşturulmuş,

kar amacı gütmeyen anonim şirket(tüzel kişilik)dir
105.

Kamuya Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu, kar amacı gütmeyen, yerel

yatırımcıları ve yatırımcıların menkul kıymetlere ilgisini korumak amacıyla adil ve

bağımsız denetim olması sağlamak ve denetim şirketlerini denetlemek üzere

kurulmuştur106.

Halka Açık Şirketler Muhasebe Denetim Kurulu, beş üyeden oluşmakta ve bu

üyeler SEC tarafından atanmaktadır. Kurul’un (Halka Açık Şirketler Muhasebe

Denetim Kurulu) işleyişini şu şekilde özetleyebiliriz.

PCAOB, denetim firmalarını ve denetçileri sorgulamak ve gerekirse yaptırım

uygulama yetkisine sahiptir. ABD Sermaye Piyasası Kanunu ile denetim yapan yabancı

denetim şirketlerine soruşturma ve yaptırım yetkisini uygulayabilmektedir.

PCAOB, SEC tarafından atanan beş üyeden oluşmaktadır107. Kurul üyeleri, tam

güm esasına göre çalışmakta ve yerlerine hiç kimse vekalet edemez. Üyeler mesleki

firmaların karların pay alamazlar ve bu yönde gelen teklifleri kabul edemezler108. Her

üyenin hizmet süresi 5 yıldır ve yerine birisi belirleninceye kadar hizmete devam

edecektir.

Kurulun başlıca görevleri109;

 Denetim raporu sunması gereken firmalar için denetim raporu düzenleyen

muhasebe firmalarının kaybedilmesi.

 Muhasebe firmaları Kurul’un belirleyeceği detayları için bilgileri sunmak

zorundadır. Her kayıtlı muhasebe firması Kurul’a dönemsel bir rapor sunacaktır.

105 The Public Company Accounting Oversight Board http://www.pcaobus.org/, (29 Mayıs 2008).
106 Sarbanes-Oxley Act of 2002, SEC 101,
http://www.pcaobus.org/About_the_PCAOB/Sarbanes_Oxley_Act_of_2002.pdf, (29 Mayıs 2008).
107 Mehmet Özbirecikli, “ABD Yeni Muhasebe Meslek Yasası: Amerika Birleşik Devletleri 107.
Kongresinde Kabul Edilen Yeni Muhasebe Meslek Kanunu-1”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,
Sayı: 17, Ocak 2002, s.98.
108 Sarbanes-Oxley Act of 2002, SEC 101/e–3, (2 Haziran 2008).
109 Sarbanes-Oxley Act of 2002,SEC 101/c, (2 Haziran 2008).
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 Denetim raporunun hazırlanması ile ilgili denetim, kalite kontrol, etik,

bağımsızlık ve diğer standartların oluşturulması.

 Kayıtlı muhasebe firmalarının denetimlerinin yönetimi.

 Kayıtlı muhasebe firmalarının ve bu firmalara bağlı olarak çalışan kişilerin

kusurlu görüldüğü durumlarda, inceleme ve disiplin işlemlerinin belirlenmesi ve

gerekli görülen cezanın verilmesi.

 Yatırımcıların ve kamu çıkarlarının korunması amacıyla Kurul veya Komisyon

tarafından uygulanması gerekli görülen yüksek mesleki standartların

gerçekleştirilmesi.

 Kurul personelinin ve Kurul’un faaliyetlerini yönetmek ve bütçesini hazırlamak.

Denetim, Kalite Kontrol ve Bağımsızlık Standartları ve Kuralları

Kurul’un denetim, kalite kontrol ve bağımsızlıkla ilgili standart ve kuralların

belirlenmesine yönelik faaliyetleri; muhasebe meslek mensupları grubu veya danışman

grupları tarafından önerilen standartların kabulü, düzeltilmesi, değiştirilmesi gibi

işlemleri içerir. Bu standartlar, kayıtlı muhasebe firmalarının hazırladıkları denetim

raporlarında kullanılmak üzere hazırlanır ve bu standartlara, denetim firmalarının

uymaları zorunludur.

Denetim firmaları tarafından açıklanacak denetim raporları belge ve verilerle

desteklenmeli ve raporun sonucu Kurul tarafından belirlenecek denetimde yer almamış

bir kalifiye kişinin vardığı sonuçla örtüşmelidir. Denetim raporları ile müşterinin iç

kontrol sisteminin kontrol edilme amaçları ve denetçinin ulaştığı sonuçlar

açıklanmalıdır110. Bunlara ek olarak denetim raporunda, işletme kayıtlarının genel kabul

görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlayacak şekilde tutulup

tutulmadığı ifade edilmelidir ve iç kontrollerde saptanmış bir eksiklik veya uyumsuzluk

varsa bunlar da belirtilmelidir.

110 Sarbanes-Oxley Act of 2002, Sec 103/a, (2 Haziran 2008):
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Kayıtlı Muhasebe Firmalarının Denetimi

Kurul her kayıtlı muhasebe firması ve çalışanlarının Sarbanes-Oxley Kanunu’na

ve diğer düzenlenmiş kurallara ve mesleki standartlara uyumunu sürekli gözetleyecek

bir program uygulayacaktır111.

Düzenli olarak denetim raporu düzenlediği müşteri sayısı dönemsel olarak

100’den fazla olan kayıtlı muhasebe firmaları her dönem, 100 ve 100’den az olan kayıtlı

muhasebe firmaları da en az üç yılda bir denetlenir.

Kurul, farklı denetim programlarını, bu kanunun, kamu çıkarlarının ve

yatırımcıların korunması amaçları ile uyumlu bulursa denetim programını kanunla

düzenleyebilir.

Denetim ve Disiplin İşlemleri

Kurul, yasa hükümlerini ve Kurul’un düzenlemelerini ve Amerikan Sermaye

Piyasası Kanunlarını ihlal eden kayıtlı muhasebe firmasının kayıtlı muhasebe firmasına

bağlı olarak çalışan kişilerin uygulamalarına yönelik incelemeyi yürütebilir112. Kurul

gerek gördüğü takdir bu incelemeyi ilgili makamlara havale edebilir.

Kurul, gerektiğinde kayıtlı muhasebe firması ya da firma çalışanlarından

inceleme için gerekli gördüğü defter, belge ve kayıt gibi materyalleri beyan etmesini

isteyebilir. Kayıtlı muhasebe firması, Kurul’un istediği beyanda bulunmazsa faaliyeti

geçici durdurulabilir ya da tamamen feshedebilir. Firmanın çalışanı beyan vermekten ya

da işbirliğinden kaçınırsa kişinin faaliyeti geçici durdurulabilir ya da kayıtlı muhasebe

firmasından kişinin işine son verilmesi istenebilir. Kurul, gerek gördüğü takdirde kayıtlı

muhasebe firması ya da çalışanı hakkında disiplin işlemi yapabilir.

Kurul’un yasa ve standartların ihlali durumunda; kınama cezası, gerekli ek

meslek eğitim ve kursu, geçici olarak faaliyet durdurma ya da kaydın daimi olarak feshi

gibi müeyyidelere karar verebilir.

111 Sarbanes-Oxley Act of 2002, Sec 104, (2 Haziran 2008).
112 Sarbanes-Oxley Act of 2002, Sec 105, (2 Haziran 2008).
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Muhasebe Standartları

US SEC, ABD finansal raporlama sistemi olarak ilke bazlı muhasebe sisteminin

(principle-based accounting system) kabul edilmesi konusunda bir çalışma yapacaktır.

Bu inceleme ve çalışma; ilke bazlı muhasebe sisteminin ABD’de ne derece var

olduğunu, kural bazlı muhasebe sisteminden ilke bazlı muhasebe sistemine geçiş için ne

kadar zaman gerektiğini, ilke bazlı muhasebe sisteminin uygulanabilir, makul ve

önerilen yöntemlerini, ilke bazlı muhasebe siteminin uygulanabilirliğinin tam bir

ekonomik analizini içerecektir113.

2.1.2.3. Sarbanes-Oxley Kanunu

A.B.D.’de son yıllarda Enron, Worldcom, Tyco International ve Adelphia

Communications skandallarının ortaya çıkması, sermaye piyasalarına, şirket

yönetimlerine, finansal raporlara ve söz konusu şirketlerin denetimini yapan bağımsız

denetim şirketlerine olan güveni derinden sarsmış ve hem A.B.D. hem de dünya

piyasalarını etkilemiştir. 30 Temmuz 2002 yılında yasallaşan Sarbanes-Oxley Kanunu,

Amerikan yönetiminin Enron ile başlayan güven kaybına yönelik; kamuoyunun

piyasalara olan güvenini yeniden tesis etme çabasıdır.

Sarbanes-Oxley Kanunu temel amacı, finansal raporlama yapan şirketlerin

yaptıkları açıklamalar ve düzenleyerek kamuya sundukları finansal tabloların

doğruluğunun ve güvenirliliğinin yükseltilerek yatırımcıları koruma altına almaktır. Bu

amaçla kabul edilerek yürürlüğe konan bu kanun ile hem şirketlerin raporlama ve

açıklama kuralları yeniden gözden geçirilmiş ve daha sıkı kurallarla donatılmış, hem de

sorumlular ile ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı cezalar getirilmiştir114.

SEC, 2000 yılında denetçinin bağımsızlığı konusunda çalışmalar yapmakta idi.

Yeni hükümler ve düzenleme çalışmaları Enron ve Worldcom patlak vermesine engel

113 Sarbanes-Oxley Act of 2002, Sec 108, (02.06.2008).
114 Masum Türker ve Recep Pekdemir, Uluslar arası Denetim Standartları, Türkiye Uygulaması ve
Beklentiler, Bildiri Yazısı, http://www.semor.com.tr/misc/muhasebe/turker-pekdemir_bildiri.html,
(02.06.2008).
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olamamıştır Bunun üzerine kamusal infial, Sarbanes-Oxley Act adında yeni bir kanun

çıkmasına yol açmıştır115.

Sarbanes-Oxley Kanunu, ABD muhasebe uygulamalarını ve halka açık anonim

ortaklıkların bağımsız denetim düzenini önemli ölçüde değiştirmiştir. Onbir ana

başlıktan ibaret olan Kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden biri de halka açık şirket

denetçilerine yönelik standartlar oluşturma yetkisine sahip yeni bir Halka Açık Şirket

Muhasebe Gözetim Kurulu’nu kurmuş olmasıdır. SEC’in gözetimi altında faaliyet

gösterecek olan Kurul, bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini denetleyerek açık,

doğru ve tarafsız bir denetim raporu hazırlanmasını ve böylelikle yatırımcıların

çıkarlarının korunması amacıyla oluşturulmuştur.

Yasa Metninin Ana Başlıkları şu şekildedir116.

1. Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu

2. Denetçi Bağımsızlığı

3. Kurumsal Sorumluluk

4. Kapsamı Genişletilmiş Mali Bildirimler

5. Analist Çıkarlarının Çatışması

6. Komisyonun Kaynakları ve Yetkileri

7. Çalışmalar ve Raporlar

8. Kurumsal ve Kriminal Suistimal Sorumluluğu

9. Büro Elemanlarının Suç ve Cezalarının Arttırılması

10. Kurumsal Vergi Beyanı

115 Moore/ Tetlock/ Tanlu/ Bazerman, s. 12 .
116 Ayça Zeynep Süer, Profesyonel Muhasebe Mesleğinde Enron Skandalı ve Sonrası Gelişmeler, İ.Ü.
İşletme fakültesi,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/06Sempozyum/2oturum/AycaZeynepSuer.pdf,
(02.06.2008).
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11. Kurumsal Suistimal ve Sorumluluğu

Kurulun görev ve yetkilerini kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Bağımsız denetçilerin tescil edilmesi için bir sicil oluşturmak ve denetim

yetkisine sahip kuruluşları kaydetmek. Bağımsız denetim süreci içinde denetim, kalite

kontrol, etik, bağımsızlık ve gerekli gördüğü öteki mesleki standartları oluşturmak.

Sicile kayıtlı bağımsız denetim kuruluşlarını standartlar çerçevesinde denetlemek.

Bağımsız denetimi yapacak kayıtlı kuruluşlar ve bu kuruluşlarda çalışanlar hakkında

gerektiği hallerde inceleme yaparak gerekli cezaları vermek. Mesleki standartlara,

denetim raporunun hazırlanması ve yayımlanması ile ilgili Sermaye Piyasası

Hükümlerine uyumu artırmak. Kurulun kendi iç faaliyetlerini yönetmek, kadrosunu

oluşturmak ve bütçesini hazırlamak.

Sarbanes-Oxley Kanunu, bağımsız denetim şirketlerinin müşterilerine

sağlayamayacakları hizmetleri belirlemiştir. Bu yasaklamanın dayanağı mali tabloların

denetimi sürecinde denetim kuruluşlarının (bu kapsamda bağımsız denetim kuruluşunda

çalışan denetçilerin), müşteri şirketlere karşı bağımsızlıklarını korumaktır. Müşteri

şirketin muhasebe kayıtlarını tutmak, finansal bilgi sistemlerinin tasarımı ve

geliştirilmesi, iç denetim hizmeti sunulması, hukuki danışmanlık gibi konular

yasaklanmıştır.

Denetim kuruluşları yasaklanan bu hizmetleri faaliyet konusu olarak denetim

hizmeti adı altında verebilmekte ancak bu hizmetleri aynı denetim müşterisine aynı

dönem içerisinde sağlayamazlar. Denetim ve denetim dışı hizmetler için müşteri şirketin

denetim komitesinden onay alınmak zorunda ve bu sayede denetim süreci içerisinde ek

bir gözetim sağlanmış olunacaktır.

2003 yılında, kamu denetçi bağımsızlığı konusunda SEC daha önem vererek bu

konuda alınan hükümlerin uygulanmasını sağlamıştır. SEC’in bağımsızlık konusundaki

tutumu ise üç temel ilke etrafında çizilmektedir. Bunlar; Denetçi yönetim işlevini

göremez, Kendi yaptığı işi denetleyemez, Müşterisine yönelik savunma hizmeti

veremez.
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Sarbanes-Oxley Act ile denetim kurulları ve denetçiler için getirilen yeni

görevler şu şekilde sıralayabiliriz117.

1. Denetçilerin Raporlarını Denetim Kuruluna Sunmaları

2. Denetçiler Yeni Bilgileri Denetim Komitesine Bildirmelidir

3. Denetimle İlgili Olmayan Hizmetlerin Verilmesi Yasaklanmıştır

4. Denetim Partnerlerinin Rotasyonu

5. İşçi-İşveren İlişkileriyle İlgili Düzenlemeler

Kanun aynı zamanda denetçilerin işledikleri suçlarla ilgili yeni düzenlemeler

yapılmıştır. Kanun ile birlikte, kayıtların yok edilmesi, raporda sahte kayıtlara yer

verilmesi gibi suçlara ağır cezalar getirmiştir. Bu düzenlemeleri ise şu şekilde

özetleyebiliriz:

Çalışma evraklarının korunmaması ile ilgili olarak 5 ile 10 yıl arasında, Güven

sahteciliği için 25 yıla kadar hapis öngörülmüştür, Sahtecilik ile ilgili zaman aşımı

öğrenme tarihinden itibaren iki yıl ve fiilin gerçekleşmesi tarihinden itibaren 5 yıl

olarak düzenlenmiştir.

Bunların dışında diğer düzenlemeler şirketle ilgili yolsuzlukları kamuoyuna

duyuranların korunması, şirket yöneticilerine borç para verilmesinin yasaklanması gibi

finansal raporlama ve denetleme ile ilgili ilave yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bunları

ise aşağıdaki başlıklar halinde sıralayabiliriz118;

1. İkincil Partnerin Yeniden Gözden Geçirmesi ve Finansal Raporların

Onaylanması;

2. Yönetsel Değerlendirmelerin İç Kontrolü;

117 Murat Yıldırım, Uluslararası Son Gelişmeler Işığı Altında Denetçinin Bağımsızlığı, 3568 Sayılı
Yasa Ve Türkiye'deki Durum, 26/12/2005 Tarihli Yazısı, http://www.muhasebetr.com/ozelbolum/006/,
(23.06.2008).
118 Yıldırım, 26/12/2005 Tarihli Yazısı, http://www.muhasebetr.com/ozelbolum/006/.
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3. Denetim Raporları İç Kontrol Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçları

İçermelidir.

2.1.3. AB Hukukunda Bağımsız Denetim

Avrupa Birliği, 1932 yılında Benelux (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg

ülkelerinin coğrafi olarak birlikteliği) ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik

Topluluğu, 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulmuştur. 1958 yılında

Roma antlaşması ile topluluk içerisinde muhasebe sistemleri, standardizasyon

sağlanması ile birlikte, belirli bir yapıya kavuşturulmak istenmiştir119.

Önceleri sadece ekonomik birlik olan AB daha sonraları hem ekonomik hem de

hukuki bir birlik haline gelmiştir. Çalışma konumuz olan bağımsız denetime ve

muhasebeye yönelik olarak “Direktifler/Yönergeler” adı altında dördüncü, yedinci ve

sekizinci yönergeler yayımlanmıştır.

Dördüncü yönerge ile yıllık finansal tabloları, yedinci yönerge ile konsolide

finansal tabloları, sekizinci yönerge ile ise bağımsız denetim ilkelerine standart

getirmeyi amaçlamıştır120.

1978 yılında yayınlanan dördüncü yönerge, Uluslararası Finansal Raporlama

Standartlarının uygulanması ve şeffaflık ve dürüstlüğün ilke benimsenmesini

sağlamıştır. Aynı zamanda “açıklık ilkesi” getirilerek finansal raporların açık ve doğru

bazında açıklanması amaçlanmıştır121.

1983 yılında yayınlanan Yedinci Yönerge ile AB’ye üye devletlerde faaliyet

gösteren ortaklıkların hesaplarının uyumlaştırılması kararlaştırılmıştır.

Yedinci yönerge ile dördüncü yönergede yetersiz alanlar tamamlanmaya

çalışılmıştır. Dördüncü direktifte yer alan konsolide bilanço, gelir tablolarının aynen

119 Ali Çalışkan, Sekizince Yönerge Çerçevesinde Avrupa Birliğinde Bağımsız Dış Denetim,
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der63m3.pdf, (21.04.2008).
120 Çalışkan, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der63m3.pdf, (21.04.2008).
121 Tamer Aksoy, “Müzakere Süreci Işığında AB Muhasebe Hukukunda Düzenlemeler”, Mevzuat
Dergisi, ISSN 1306-0767,Yıl: 8, Sayı: 93, Eylül 2005, http://www.mevzuatdergisi.com/2005/09a/02.htm,
(23.04.2008).
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uygulanması, dipnot ve faaliyet raporlarından faydalanılması ve hesapların

birleştirilmesi için gerekli koşulların belirlenmesi öngörülmüştür.

AB düzenlemeleri içerisinde Dördüncü ve Yedinci Direktif, muhasebe alanında

temel yapıyı oluşturmaktadır. Alacaklıları, sınırlı güvence sunan Avrupa’daki

şirketlerden korumak ve kamuoyuna açıklanması gereken mali bilgiler için gerekli

muhasebe ilkelerini asgari ölçüde de olsa sağlamak bu direktiflerin temel amaçları

olarak özetlenebilir122.

Sekizinci yönerge 1984 yılında, ABD genel kabul görmüş denetim standartları

ve uluslararası denetim standartlarına paralel nitelikte, dış denetim ve standartları,

denetlemeyi yapacak kişilerin özellikleri ve Birliğ’e üye ülkelerin denetim

standartlarına uyumu sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.

Sekizinci yönerge ile birlikte ABD’ndeki gelişmelerle birlikte yeni düzenlemeler

getirilmiştir. 1994 yılında mesleki eğitim ve yetkinlik konularında ayrıntılı olarak

düzenlemeler yapılmış, 1996 yılında denetçilerin sorumlulukları hakkında rapor

yayınlanması, 1998 yılında “Denetim Komitesi” kurulması ve 2000 yılında denetimin

kalite güvencesinin getirilmesi yönelik olarak bazı çalışmalar gerçekleştirilmiş, 2006

yılında yapılan çalışmalar ile dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak 1984 yılında

yayınlanan yönergede olmayan bir çok konu ele alınmıştır123. 2006 yılında özellikle

bağımsız denetim ve standartları konuları büyük değişikliklere uğramıştır.

Sekizinci Yönerge ile birlikte; denetçilerin bağımsızlığı konusu derinlemesine

irdelenmiş, mesleki yeterliliklerinin sağlanması amaçlanmıştır.

AB, uluslar arası denetim standartlarına göre üye ülkelerin mevzuatlarını

uyumlaştırması amacıyla çalışmalar yürütmüştür. Son yapılan değişiklikler ile birlikte

HAAO’ların uluslararası denetim standartlarına uyumu sağlanmaya çalışmaktadır.

Yapılan bu düzenlemeler ile finansal alanda uyum sağlanması ve şeffaflık

ilkesinin benimsenmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

122 Aksoy, http://www.mevzuatdergisi.com/2005/09a/02.htm, (23.04.2008).
123 Ulusoy, s.57.
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25.04.2006 Tarihli Sekizinci Yönerge İle Getirilen Yenilikler

Dünyada son dönemlerde yaşanan finansal skandalların AB’de yaşanmaması

amacıyla ve mali tablolara olan güveni sağlamak amacıyla 2006 yılında sekizinci

yönergeye yönelik olarak yeni bir tasarı kabul edilmiştir. Bu eklemeler ile kamu

gözetimi, denetimde kalite güvencesi, müşteri bilgilerinin gizliliği, denetim komiteleri,

denetim firmalarında şeffaflık, denetim ücretinin açıklanması, denetçilerin bağımsızlığı

ve tarafsızlığı, uluslararası denetim standartlarına uyum gibi bazı alanlarda değişiklikler

getirilmiştir.

Aşağıda her iki düzenleme arasındaki farklılıklara ve 25.04.2006 tarihli

Sekizinci Yönerge ile getirilen bazı yeniliklere yer verilecektir 124:

 Yasal denetçi ile denetim firmaları ayrı olarak tanımlanmış ve denetim

firmalarına verilen önem artmıştır.

 Mali tablo denetiminin daha güvenilir yapılabilmesi için Bağımsız Denetim

Komitesinin kurulması gerektiği belirtilmiştir.

 Birlik üyeleri, denetçi ve denetim firmalarının elektronik ortamda kayıtlarının

tutularak ve bilgilerin güncellenmesini sağlamalıdır. Sicil bilgileri elektronik

ortamda kamunun erişimine açık olacaktır.

 Yasal denetçi ya da denetim firması denetlenen kuruluştan bağımsız olmalıdır ve

denetlenen kuruluşun karar alma sürecinde hiçbir şekilde yer almamalıdır.

 Kalite güvence sistemi getirilerek, denetimlerin organize edilmesi ve kamu

gözetiminde yapılması ile birlikte denetimlerin uluslararası denetim

standartlarına uygun olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 AB mevzuatlarına göre, denetlenen firma tarafından, denetçi firmaya ödenen

ücretler açıklanmalıdır.

124 Council of The European Union, Luxembourg, 25 April 2006, 8635/06 Presse 115
(http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/89293_en.pdf#search=%22press.office%20council%2
0adopted%20directive%20accounts%22, (22.04.2008).
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 Üçüncü ülkelerden AB ülkelerinde denetim yapan kuruluşlar, AB’ndeki

yaptırım ve uygulamalara tabi olacaklardır.

 Denetçi ya da denetim firması, ancak denetçinin denetimi tamamlamasını

engelleyen önemli bir etkenin varlığı halinde o denetim görevinden

alınabilecektir. Görevden alma ve çekilme halleri sorumlu gözetim otoritelerine

açıklanmalıdır.

 Yasal denetçiler ve denetim firmaları için etkin bir kamu gözetimi sistemi

kurulacaktır. Sistem şeffaf olmalıdır.

 Etkin bir şekilde işleyecek soruşturma ve yaptırımları sistemleri oluşturulacak.

Yönerge ile bir çerçeve çizilmekte ve AB üyesi devletlerin bu yönergeyi aynen

kabul etmesi istenmemekte aksine yönerge ile kendi mevzuatlarını şekillendirerek

uyumlu hale getirmeleri istenmektedir125.

2008 yılında yönergeye yeni eklenen verilerle, bağımsız denetimin gözetiminin

kamu çıkarını gözeten ve meslekten bağımsız bir kuruluşta yerine getirilmesi

öngörülmektedir126.

AB sekizinci yönergesiyle birlikte Türkiye’de de SPK tarafından Sermaye

Piyasasında Bağımsız Dış Denetim Hakkında Yönetmeliği yayımlanarak sermaye

piyasalarına yönelik çalışmalar yapılmıştır127. AB’de olduğu gibi Türkiye’de de 2005

125 Adnan Dönmez, P. Başak Berberoğlu, Ayten Ersoy, Ülkemiz Bağımsız Denetim Standartlarının
ABD Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, AB Sekizinci Yönergesi ve Uluslararası Denetim
Standartlarıyla Karşılaştırılması, Akdeniz İİBF Dergisi (9), 2005, s.59,
http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/dergi/Sayi09/08Donmez.pdf, )22.05.2008).
126 Cemal Küçüksözen, “Sermaye Piyasaları ve Mevzuat”, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar
Finansmanı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 23.05.2006,
www.deu.edu.tr/userweb/yasemin.yeginboy/dosyalar/kucuksozen.ppt, (23.04.2008).
127 Metin Sağmanlı/ Çağla Ersen, “Avrupa Birliği 8 No’lu Yönergesi Çerçevesinde Denetim Mesleği
İle İlgili Uyumlaştırma Çalışmaları“, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:59, Nisan-Mayıs Haziran 2002,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/59MaliCozum/07%20-
%2059%20METIN%20SAGMANLI.doc, (21.04.2008); Arslan Başer Kafaoğlu, “Denetim
Standartları”, Mali Çözüm Dergisi, S.4, Haziran 1991,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/04MaliCozum/03-
ARSLAN%20BASER%20KAFAOGLU11.doc, (21.04.2008)
; Arslan Başer Kafaoğlu, “Ülkemizde ve AT’da Denetim Standartları”, Mali Çözüm Dergisi, S.5-6,
Temmuz-Ağustos 1991, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/05MaliCozum/03-
ASLAN%20BASER%20KAFAOGLU11.doc, (21.04.2008).
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yılından itibaren uluslar arası muhasebe standartlarının kabulü128 sonucunda

HAAO’ların mali performansı, dünya standartlarında kamuoyuna duyurulmaya

başlanmıştır.

AB’nde çıkarılan 8 Yönerge ile birlikte Türkiye’de de SPK, AB’ye uyum

sağlamak amacıyla, sermaye piyasalarına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bağımsız

denetim kuruluşlarına 7 yılda bir denetlenecek firmayı değiştirme zorunluluğu

getirmektedir, yani denetlenecek firma ile iş ilişkisinin 7 yılda sonlanacağı gibi

değişiklikler yapılmaktadır. Ancak bir önceki bölümde de belirtildiği üzere SPK

tarafından istenen gerekli şartları taşıyan kuruluşlar için 7 yıllık azami süresi ortadan

kalkmaktadır.

AB ile Türkiye mevzuatları arasında fazla bir fark bulunmamaktadır. Ancak

Türkiye’de SPK ve 3568 sayılı kanun ile muhasebe standartları iki farklı düzenlemeye

tabidir. AB’de düzenlemeler tüm şirketleri kapsarken, biz de bu Yeni Türk Ticaret

Kanunu (TTK) ile getirilmektedir, şu anki düzenlemeler sadece HAAO’ları

kapsamaktadır.

AB ile finansal alanda bütünleşmenin en temelinde sermaye piyasasının

kurumlar bazında gelişmesi, hukuki alt yapının tamamlanması ve iyi bir teknolojik alt

yapının oluşturulmasıdır. AB düzenlemelerine uyum için düzenleyici otoriteler arasında

işbirliğinin artırılması, muhasebe ve bağımsız denetim alanında uluslararası standartlara

uyum gerekmektedir129.

2.2. Türkiye’de Bağımsız Denetim Kavramı ve Bağımsız Denetim

Kuruluşları

Bağımsız denetim ile ilgili dünyada yaşanan olaylar ve çıkarılan yasalar ile

kabul edilen standartlara Türkiye’de de uyum gösterilmektedir. Dünya ile denetim

128 15.11.2003 T. ve S. 25290 mükerrer R.G. de yayımlanan Seri XI No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında
Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”.
129 “AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Sermaye Piyasaları Yol Haritası”, Arama Konferansı
Deklarasyonu”, 17–19 Aralık 2004, Abant,
http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20041220&subid=1&ct=f&ext=.pdf&filename=20041220
_1.pdf , (25.04.2008).
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alanında aynı çizgiyi izleyen Türkiye, ABD ve AB’de çıkan yasalara ve dünya

genelinde kabul edilen standartlara uyum sağlamaktadır.

2.2.1. Türkiye’de Bağımsız Dış Denetim Kavramı

Mali piyasalarda faaliyet gösteren banka ve diğer mali kuruluşların talepleri ile

Türkiye’de bağımsız denetim mesleği oluşmaya başlamıştır. 1960’lı yıllarda mali

piyasalarda faaliyet gösteren banka ve bazı mali kuruluşlar, yurtdışı fon kaynaklarının

talebi üzerine mali tablolarının bağımsız denetimini yaptırmaya başlamışlardır. Önceleri

uluslar arası denetim firmaları yurtdışından Türkiye’de denetim faaliyetlerini

yürütürken 1970’li yıllardan sonra Türkiye’de firmalarını açmaya başlamışlardır. İlk

zamanlarda bankalara, daha sonra Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler için

bağımsız denetim zorunlu hale gelmeye başlamıştır. 3568 sayılı kanunun çıkması ile

birlikte de Türk mali piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunan firmaların

sayısı artmıştır.

Bağımsız denetim sektörünün gelişmesi mali piyasalarda ihtiyaç duyulan

“şeffaflığın” artmasını sağlamakla birlikte güven ortamının da artmasına yardımcı

olduğundan dolayı, uluslar arası standartlara ve etik kurallarına uygun şekilde

gerçekleştirilmesi mali piyasalar için önem arz etmeye başlamıştır.

3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”’nun 1989 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte

Türkiye’de bağımsız denetim mesleği ilk kez kanunlar tarafından tanımlamıştır.

Sermaye piyasasında, menkul kıymet ,ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç

edenler ve bunlara yatırım yapan yatırımcılar açısından kamuyu aydınlatma ilkesi

gereği olarak bağımsız denetim özel bir önem arz etmektedir.

Bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kanunu’nda şu şekilde tanımlanmıştır.

“Sermaye piyasasındaki ihraççılar ile halka açık anonim şirketlerin ve sermaye

piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya SPK tarafından istenecek mali

tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu

ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının,
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denetçilerce denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden

incelenmesini ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanmasını ifade etmektedir.”
130

Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmeliğe göre

Bağımsız denetleme; “Ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların hesap ve işlemlerinin

bağımsız denetleme kuruluşlarınca görevlendirilen yetkili denetleme elemanları

tarafından bu kuruluşlar adına, denetleme ilke, esas ve standartlarına göre incelenmesi

ve bu inceleme sonuçlarına dayanılarak, düzenlenmiş mali tabloların, 2499 sayılı

Kanun çerçevesinde gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır.”

Denetim, bir işletmenin hazırlamış olduğu finansal tabloların önceden

belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun test edilmesi, bağımsız denetim kanıtları ve

bağımsız standartların gerektirdiği bağımsız denetim tekniklerinin kullanılarak kayıt ve

belgelerin değerlendirilmesi ve rapor halinde sonuca dökülmesidir131.

Tanımdan da anlaşıldığı üzere üç önemli unsur bulunmaktadır.

 Dış denetimin önceden belirlenmiş ölçütlere dayanmasıdır. Denetçinin bilgileri

hangi standartlara göre inceleyeceğini gösterir. Denetim şirketleri kanunlarca

belirlenmiş olan standartları uygularlar.

 Bağımsızlık ilkesi, denetim açısından olmazsa olmaz bir olgudur. Denetim

raporunun güvenirliliği denetçinin bağımsızlığına bağlıdır. Denetleme süresinde

denetçi tarafsız ve bağımsız hareket etmelidir.

 Denetim standartlarına uyum denetim daha sağlıklı ve güvenilir olması

açısından önem taşır.

Bağımsız Denetimin Amaçları

Genel olarak denetimin amacı; işletmenin hesaplarının işletmenin mali

durumunu doğru ve açık olarak temsil ettiğine dair mesleki görüşün oluşturulması

olarak ifade edebiliriz.

130 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, m. 4/ b.
131 Deloitte, “Dış Denetim Nedir?”, http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=350; (11 Nisan 2008).
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Sermaye piyasasında bağımsız denetim hakkında Seri X, No: 22 sayılı Tebliğde

“bağımsız denetimin amacı, mali tabloların finansal raporlama standartları

doğrultusunda bir işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli

yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda

bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.”132

Denetim raporu, işletmenin sunmuş olduğu mali tablolar doğruluğu, güvenirliliği

ve gerçeğe göre düzenlenip düzenlenmediği hakkında denetçinin çalışmaları sonucu

görüşü belirtilir133. Bağımsız denetimin amacı, işletmenin mali tablolarına ilişkin

güvenirliliği sağlamakla birlikte, işletmenin geleceğe yönelik kararlar almasında da yol

gösterici olmasıdır134.

Sermaye piyasasını geliştirerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla

tasarrufların halka açık anonim ortaklıklara(HAAO) yönlendirilmesi büyük önem arz

etmektedir. Bunun için de HAAO’ın dış denetimi ile güven ortamı sağlamak önem arz

etmektedir.

Mali tablolar işletme yönetiminin, işletme hedeflerine ne derece yaklaştığını

göstermektedir. Dış denetim ile birlikte işletme yönetiminin bu yöndeki faaliyetleri

dürüst bir şekilde sürdürmesi ve yatırımcıların haklarının korunması sağlanır.

Bağımsız denetimin çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Bunları Bilgilendirme,

Koruyucu, Caydırıcılık ve Ekonomik işlevler olarak inceleyebiliriz.

Bilgilendirme işlevi: Son 20 yıl içerisinde hızla gelişen dünya ekonomisi ile

birlikte yabancı sermaye Türkiye’ye artarak girmeye başlamış, bu da kamuyu

aydınlatma ilkesinin önemini dolayısıyla bağımsız denetimin önemini artırmıştır.

Bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma ilkesi ile tasarruf sahipleri yatırım kararları

alabilmektedir135.

132 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, Birinci kısım madde 3/I,
(27.11.2007).
133 Kepekçi, s. 201.
134 Baran, s. 60.
135 Ulusoy, s. 47.
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Koruyucu İşlevi: Bağımsız denetim ile tasarruf sahiplerinin doğru ve eksiksiz

bilgi almaları sağlanarak yanlış kararlar almalar engellenerek yatırımcılar korunmaya

çalışılır136. Mali tablolardaki hata ve hile en aza indirilerek yatırımcıların olası zararları

engellenmeye çalışılır137. Aynı zamanda işletmeyi, yönetenlerin kötü faaliyetlerinden

korumakta bağımsız denetimin önemli unsurlarındandır.

Caydırıcılık İşlevi: işletme mali tablolarında yöneticilerin kendi çıkarlarına

düzenlemeler yapılması engellenerek hem işletme imajı kurtarılır hem de yatırımcıların

hakları korunur138. Ayrıca tasarruf sahiplerinin bu sayede piyasalardan uzaklaşması da

engellenmiş olunur. İşletmelerin bağımsız denetimden geçmeleri piyasaya güven

aşılaması açısından da önemlidir139.

Ekonomik İşlevi: piyasaya yeni yatırımcıların akmasının sağlanması ve mevcut

yatırımcıların piyasada kalmalarını sağlamak için en önemli araç kamuoyunu

aydınlatmadır. Kamuoyunu aydınlatmak ise ancak etkin bağımsız denetim oluşturulması

ile mümkündür.

Yabancı yatırımların ülkemize gelebilmesi açısından güvenilir bir sermaye

piyasasının oluşabilmesi açısından bağımsız denetim piyasada yoğun olarak

kullanılması ile mümkündür.

Bağımsız denetimin özelliklerine kısaca şu şekilde inceleyebiliriz.

HAAO’ların hisse senedini elinde bulunduran yatırımcıların kendilerini şirketin

ortağı olarak görmedikleri için genel kurul toplantılarına katılmamakta ve şirketlerin

aynı yönetim kurulu tarafından senelerce yönetilmesi ve hisse senetlerinin günlük

hareketler ile el değiştirmesinin ortakların şirket yönetimi ve denetimi ile olan ilgilerini

azaltan bir etken olması sebebiyle bağımsız denetim oluşan güç boşluğunu doldurarak

yatırımcıların çıkarları korunmaktadır.

136 Ulusoy, s. 49.
137 Güredin, s. 16.
138 Ulusoy, s. 50.
139 Kepekçi, ss. 8-9.
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Bağımsız denetim, sermaye piyasalarına doğru ve güvenilir bilgi verilmesini

sağlayarak, piyasalarda güven ve istikrarın artmasına yardımcı olurlar.

Bağımsız denetimin en önemli özelliklerinden biri denetçilerin bağımsız

olmasıdır. Denetçilerin bağımsızlığı kanunlarla güvence altına alınmaya

çalışmaktadır140.

Bağımsız denetimin diğer bir özelliği standartlaşmanın olmasıdır. Bu sayede

hem uygun bir denetim süreci gerçeklemiş olur hem de hazırlanacak denetim raporunun

önceden belirlenen esaslar ışında tek tip hazırlanması sağlanmış olacaktır. Bu konuda

SPK yayınlamış olduğu tebliğ ( Seri: X, No: 22 ) ile sermaye piyasasında denetim

sonucunda hazırlanacak raporların örnekleri verilmiştir.

Yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler dahilinde anlaşılacağı üzere bağımsız

denetimin en önemli özelliği “Bağımsızlık” unsurudur. Bağımsız denetim, çıkar

ilişkilerinden uzak, doğur ve gerçeği yansıtan bilgiler vermelidir.

Bağımsız denetim, güvenirlilik olgusuna sahip olduğu için sermaye

piyasalarında vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bağımsız denetim günümüz

ekonomisinde oldukça büyük öneme sahiptir ki bunu bağımsız denetim ile ilgili

çıkarılan kanunlar ve bağımsız denetim üzerinde yapılan çalışmalarla daha iyi

anlamamız mümkündür.

Hiç kuşkusuz bu kadar önem verilen bir olgunun yararları da vardır. Bu

yararları aşağıda özetlemekteyiz.141.

Bağımsız denetimin, denetimi yapılan firmaya başlıca yararlarını aşağıdaki gibi

sıralayabiliriz;

1. İşletmenin finansal raporlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını belirler.

140 Ulusoy, s. 53.
141 Erol Çelen, “Bağımsız Denetimin Önemi, Yararları ve Kamuyu Aydınlatma İlkesi”, İstanbul
Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/55MaliCozum/20%20-
%2055%20EROL%20%C3%87ELEN.doc, (17.04.2008).
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2. İşletmenin faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmadığını araştırı ve uygun

olmayan durumlar varsa düzeltilmesini sağlar.

3. İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile ve sahtekarlık yapmalarını engelleyici rol

oynar ve İç Kontrol Sisteminin etkinliğini sağlar. Finansal tabloların

denetlenmesi ile sunulan rapor işletme yönetiminin sağlıklı kararlar alasını

sağlar.

4. Denetlenmiş finansal tablolar vergi beyannamelerini oluşturacaklarından, bu

tabloların güvenilirliği, devlet tarafından yapılacak bir vergi denetiminin riskini

azaltır.142

5. Finansal tabloların incelenmesi ile işletmenin ekonomik durumu ilgili mercilere

tam ve güvenilir olarak iletilmesi ile işletmenin kredibilitesini arttırılır.

Bağımsız denetimin kamuya yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Bağımsız denetim, sermaye piyasalarına doğru ve güvenilir bilgi akışı

sağlayarak etkin ve verimli bir piyasanın oluşumu ve güven ortamının

oluşmasını sağlamaktadır143.

2. Yatırım ve ticaret bankaları gibi mali kurumlar, işletmelere ödünç verme

durumu söz konusu olduğunda işletmeler hakkında detaylı bilgi isterler.

Sunulacak olan bu detaylı bilgi ancak işletmenin bağımsız denetime tabi

tutulması ile elde edilebilir.

3. Denetlenmiş finansal tablolar, işverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal

yardımların pazarlığında nesnel bilgiler sağlar.

4. İşletmelerin satılması ya da birleşme durumlarında, alıcı ve satıcı taraflara

güvenilir bilgi bağımsız denetim ile sağlanır.

142 Güredin, s. 25.
143 Bağımsız Denetimin Önemi, İşletmeye Sağladığı Fayda ve Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluğu
İlkesi,
http://www.spklisanslama.net/index.php?option=com_fireboard&Itemid=27&func=view&id=457&catid=
20, (23/01/2010).
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5. Denetlenmiş finansal tablolar işletme ve menfaat sahiplerine, işletmenin

karlılığı, faaliyetleri durumu ve finansal durumu hakkında güvenilir bilgi

sağlanır144.

6. Kamuya açıklanan denetim raporları, işletmeye yatırım yapacak olan

yatırımcılara bilgi akışı sağlayarak işletme ile ilgili doğabilecek risklerden korur.

7. Denetim raporları, işletme ile ilişkisi olan tüm kurumlara, denetlenen işletme ile

ilgili tarafsız, gerçeği yansıtan ve güvenilir bilgi verir.

Bağımsız Denetimin Devlete Yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Bağımsız denetim, devletin ülke ekonomisi için alacağı devlet teşviki ve kredi

politikaları gibi kararlar için bilgi üretimi ve planlama açısından yararlar

sağlar145.

2. Bağımsız denetim, işletmelerin vergi konusunda sahtekarlık ve kaçakçılığı

yapmasını önleyerek devlete, vergi gelirlerinin artmasında yardımcı olur.

3. Bağımsız denetim raporları sayesinde vergi denetim elemanları mali tabloları

incelemek için daha az zaman harcayarak diğer vergi kayıpları ile

ilgilenebileceklerdir.

4. Kamu kuruluşlarının bağımsız denetime tabi tutulmaları, yolsuzlukların

önlenmesine ve etkin çalışma sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

5. Özelleştirilmek istenen Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’lerin bağımsız

denetime tabi tutulmaları, bu kuruluşlar hakkında yatırımcılarına doğru ve

güvenilir bilgi verecektir.

144 Güredin, s. 25
145 Bağımsız Denetimin Önemi, İşletmeye Sağladığı Fayda ve Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluğu
İlkesi,
http://www.spklisanslama.net/index.php?option=com_fireboard&Itemid=27&func=view&id=457&catid=
20, (23/01/2010).
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2.2.2. Türkiye’de Bağımsız Denetime İlişkin Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de bağımsız denetim alanında ilk çalışmalar SPK tarafından

gerçekleştirilmiştir. HAAO’ların bağımsız denetimine dair kurumların kurulması,

mevzuatın hazırlanması ve tek düzen hesap planının hazırlanması ile bağımsız

denetimin geliştirilmesine çalışılmıştır.

HAAO’larda Sermaye Piyasası Kurulu, mevduat ve katılım bankalarında

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), sigorta, finansman ve faktoring

şirketlerinde ise Hazine Müsteşarlığı denetim alanında ve diğer konularda düzenleme

yetkisine sahiptir. Finans piyasalarımızda, farklı kamu kurumlarına farklı yetkiler

verilmiş, her kurum kendi standardını belirlemekte, bu da yetki karmaşasına neden

olmaktadır. Her kurum kendi yasal çerçeveleri içerisinde standartlar oluşturmakta ve

bağımsız denetçiler bu standartların hepsini de uymak zorundadır. Farklı yasal

düzenlemelerin hepsine uyulması gerektiğinden dolayı bağımsız denetim alanında

çalışmak kolay iş değildir146.

1988 yılında SPK’nın desteği ile piyasalarda meydana gelen gelişmeler ışığında

“Bağımsız Denetim Derneği” kurulmuştur147. 1989 yılında kabul edilen 3568 sayılı

meslek kanuni ile bağımsız denetimin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerle Yeminli

Mali Müşavirler tarafından yapılmasını ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya

Yeminli Mali Müşavirlik şirketlerince bağımsız denetim işlevinin yapılması mümkün

kılınmıştır.

I.Türk Ticaret Kanunu

Türk Hukukunda anonim ortaklık ilk defa 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret ile

hukuk sistemimize girmiş, daha sonraları 1926 ve şu an yürürlükte olan 1956 tarihli

Türk Ticaret Kanunu’nda yer almıştır.

146 Aslan Çoşkun, Denetim, Yayım Tarihi: 15.11.2006,
http://www.tmud.org.tr/UserFiles/File/kongre/denetim_aslancoskun.doc , (28.04.2008).
147 Çoşkun, (28.04.2008).
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Yeni Türk Ticaret Kanunu oluşturma çalışmaları 1999 yılında başlamış, oldukça

kapsamlı ve geniş katılımlı çalışmalar neticesinde toplam 1535 maddeden oluşan bir

taslak ortaya çıkmıştır148.

Bu bölümde Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlükte olan düzenlemesi ve halen

tasarı halinde olan yeni düzenlemesi hakkında bilgi verilecektir.

A.Yürürlükteki Düzenleme

TTK’da anonim şirketlerin iç denetimine yönelik düzenlemeler mevcut iken

bağımsız denetimine ilişkin hükümler yer almamaktadır. Kanunda iç denetimin, beşten

fazla olmamak üzere bir veya daha çok denetçi tarafından yürütülmesi zorunlu

kılınmıştır.

TTK ile denetçilere çok kapsamlı yetki ve görevler verilmiş olmakla birlikte

denetçilerin sahip olmaları gereken nitelik, mesleki yeterlilik ve bağımsızlık ile ilgili

herhangi bir tedbir alınmaması denetimde önemin azalması, iç denetimin etkisiz hale

gelmesine sebep olmuştur.

Denetçilerin yönetim kurulunu da seçen genel kurul tarafından seçilmesi,

denetçilerin mesleklerini bağımsız olarak sürdürememesine ve denetçilerin yönetim

kurulunu denetlemede etkin olamamasına neden olmaktadır.

1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetime yönelik olarak

düzenlemeler getirmemiş olmaması sebebiyle, bağımsız denetim ile ilgili olarak yeni

düzenlemeler getirecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarı önem taşımaktadır.

B. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı

TTK Tasarısında, sermaye piyasasında tasarruflarını yatırımcıların güven

ihtiyacını karşılayacak hükümlere yer verilerek, sermaye piyasası mevzuatında olduğu

gibi bağımsız denetim sistemi getirilmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısına göre

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve limited şirketler de anonim şirketler

148 Ekrem Kayı, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Meslek Mensuplarının (SMM ve
YMM’lerin) Hazırlanma Süreçleri ve Sorumlulukları”, s.17, Yayın Tarihi 27.07.2007,
http://www.izmirymmo.org.tr/Pictures/Docs/0f2c42666ac5771729032eb0fe90e784.doc, (24.01.2010).
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gibi bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Tasarıda, anonim şirketlerin ve şirketler

topluluğunun denetimi tamamen işletme dışına taşınmakta ve bağımsız denetim zorunlu

hale getirilmektedir.

Denetim, uluslar arası piyasalarla bütünleşmek amacıyla uluslar arası denetim

standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetçiler tarafından

denetlenir149. Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim

kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılmakta, denetlenmemiş finansal

tablo hukuken yok sayılmaktadır. Denetlenip olumlu görüş almamış finansal raporlara

bağlı olarak karar alınamayacağı gibi alınan kararlarda batıl sayılır. Finansal tablosu

olumlu görüş almamış yönetim kurulu görevine devam edemez, istifa etmez zorundadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre150;

“Denetim;

a) Şirketin finansa tablolarının ve 397 nci maddenin birinci fıkrası ve 402 nci

maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun;

b) Topluluğun konsolide finansal tablolarının ve 397 nci maddenin birinci

fıkrası ve 402 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet

raporunun,

denetçinin denetleme sırasında elde ettiği bilgilerle uyum içinde olup olmadığını

belirtip açıklayacak şekilde yapılır.”

Şirketlerin büyük, küçük veya yerli, yabancı olması denetleme konusunda ayrım

getirmemekte, her şirket denetlenmek zorundadır. Tasarı ile şirketlerin denetimi sadece

149 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Madde 397, (Adalet Komisyonun Kabul Ettiği Metin, Esas No:
1/1138, Karar No: 123), http://www.kgm.adalet.gov.tr/tbmmgk/ttk.pdf, (04.06.2008).
150 Yeni Türk Ticaret Kanunu;
MADDE 397 - (1) Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından,
uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standarlarına 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
MADDE 402 -(2) Bundan başka ayrı bir rapor hâlinde, yönetim kurulunun, şirketin veya topluluğun
durumu hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, denetçi tarafından, finansal tablolar ile
tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından değerlendirilir.
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bağımsız denetçiler tarafından yürütülecek, şirketlerde bulunan denetçi organı

kaldırılmış olacaktır. Buna göre denetim, bağımsız denetim şirketlerine veya Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirler aracılığıyla

yapılacaktır. Tasarıda buna istinaden sermaye şirketi- büyük sermaye şirketi ayırımı

getirilmiştir.

Büyük anonim şirketlerin denetimi, bağımsız denetim firmaları tarafından,

küçük ve orta boy anonim şirketlerin denetimi ise en az bir yeminli mali müşavir veya

serbest muhasebeci mali müşavir tarafından yapılacaktır151. Yeni TTK tasarısı madde

400’de denetçi olamamanın şartları sayılmış ve denetçinin bağımsızlığı için tedbirler

alınmıştır.

Denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her

hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır 152.

Tasarı ile denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit edebilecek tehlikelere

zamanında teşhis eden, şirketi etkin yönetecek sistem kurup kurmadığı ve gerekli

önlemleri alıp almadığı denetim raporunda belirtilmesi konusu da belirtilmiştir.

Tasarıya göre, bir denetçi, bir şirketi en fazla arka arkaya yedi yıl denetleyebilir.

Yedi yılın ardından şirket o denetçi ile en az iki çalışamaz.

Tasarı ile tüm sermaye şirketleri bağımsız denetçiler tarafından denetlenmek

zorundadır. Tasarıda denetçi bağımsızlığı kesin olarak ortaya konulmaktadır. Bu sayede

kuramsallaşmış, gelişmiş ve şeffaf bir piyasaya oluşturulması amaçlanmaktadır.

II. Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK Tebliğleri

1992 yılında Sermaye Piyasası Kanunu’nda bağımsız denetim ile ilgili genel

hükümler yayınlanmıştır153.

2006 yılında önceki tebliğlerin yerine yayımlanan “Sermaye Piyasasında

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile bağımsız denetime ilişkin

151 Yeni TTK Tasarısı, Madde 400.
152 Yeni TTK Tasarısı, Madde 399/1.
153 3794 Sayılı Kanun ile 16. ve 22. Maddelerde yapılan değişiklikler, 13.05.1992 T. ve S. 21227 R.G.
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hükümler düzenlenmiştir. Tebliğin amacı, sermaye piyasasında bağımsız denetim

faaliyeti ve faaliyette bulunacak kuruluşlar hakkında standart ve esasları tespit

etmektir154.

1987 yılında yayımlanmış olan Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme

Hakkında Yönetmelik halen yürürlükte bulunmaktadır. “Bu Yönetmeliğin amacı,

kamunun aydınlatılmasını sağlayarak sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık

içinde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması maksadıyla,

bağımsız denetlemeye tabi olacak ortaklıklar ve yardımcı kuruluşlar tarafından

düzenlenen mali tablo ve raporların, Sermaye Piyasası Kurulunca 2499 sayılı Kanun

çerçevesinde tespit edilecek ve esas ve standartlar dahilinde bağımsız denetleme

kuruluşlarınca denetlenmesine dair esasları belirlemektir.” Yönetmelikte, bağımsız

denetim raporlarının “Olumlu Rapor”, “Olumsuz Rapor”, “Şartlı Rapor” olarak

düzenlenebileceği belirtilmiştir155.

Seri: X, No: 22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları

Hakkında Tebliğ”’de Seri: X, No: 23 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim

Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bağımsız

denetçilerle ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır.

22 Sayılı tebliğe göre; bir denetçi, bir şirketi en fazla arka arkaya yedi yıl

denetleyebilir. Yedi yılın ardından şirket o denetçi ile en az iki çalışamaz.

Ancak, 25 Ekim 2009 tarihinde SPK tarafından yayınlanan yeni tebliğle birlikte

(Seri: X, No: 25, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) bazı şartları yerine getiren kuruluşlar için

bu azami süresi ortadan kaldırılmış. Denetçi ve daha üstün pozisyonda bulunan personel

sayısının, 25 sorumlu ortak baş denetçi olması ile birlikte 75 kişiden oluşması, kalite

kontrol sisteminden sorumlu tam zamanlı çalışacak en az 2 sorumlu ortak baş denetçi

bulundurmak gibi şartlara haiz durumlarda 7 yıllık azami denetim süresi ortadan

154 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”, Seri: X, No: 22,
12.6.2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmi Gazete, Madde 1/Amaç.
155 Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik, 13 Aralık 1987 tarih ve
19663 sayılı Resmi Gazete, Madde 1/Amaç, Madde 6.
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kalmaktadır. Bir sorumlu ortak baş denetçinin, bir müşteri ile ilişkisinde ise 7 yıllık

azami süre geçerli olmaktadır.

Daha önceki bölümlerde yapılan tanımlamalarda ilgili tebliğlerden yararlanıldığı

için tanımlamalar, kavramlar burada tekrar olarak işlenmeyecektir.

III. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

Bağımsız denetçiler, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali

müşavir olması zorunluluğundan dolayı ve denetçilerin sahip olması gereken özellikleri

içermesinden dolayı 3568 sayılı Kanun156, bağımsız denetim ile ilişkilidir.

Kanunun amacı; işletmelerin faaliyetlerinin denetlenerek, değerlendirilip gerçek

durumu ilgililere ve resmi kurumların kullanımına tarafsız bir şekilde sunmaktır.

Kanunda, denetimi yapabilecek olan kişilerin özellikleri ve muhasebecilik ve malî

müşavirlik mesleğinin ve yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu belirtilmiştir157.

3568 sayılı kanun ile Serbest Muhasebeci, SMMM ve YMM Kanununa göre

SMMM ve YMM unvanını almış olanların, bağımsız denetim kuruluşlarında yönetici ve

denetçi olabilecekleri belirtilmiştir158. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile bağımsız denetimin

öneminin artması ve 3568 sayılı kanunun da bağımsız denetimi yapacak olan kişiler

hakkında hükümler içermesi, bu meslek kanunun önemini daha da artırmaktadır.

IV. Bankalar Kanunu ve Merkez Bankası Tebliğleri

Merkez Bankası Kanunu’na göre; Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, özel

finans kurumları ve Merkez Bankası tarafından uygun görülecek diğer mali kurumlar

hakkında, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak denetim raporlarını bir ay

içinde Merkez Bankası’na vermekle yükümlüdürler159.

156 13.06.1989 T. ve S. 20194. R.G.de yayımlanmıştır.
157 “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu” , 13.06.1989 T. ve S. 20194. R.G, Madde 1.
158 Seri X No: 22 sayılı Tebliğ - İkinci Kısım- m.4/a.
159 “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu”, Kabul Tarihi: 14.01.1970, Kanun No: 1211,
Madde 43, (25.4.2001 tarih, 4651 sayılı Kanun ile değiştirilen şekli).
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Bankaların bağımsız denetimine ilişkin düzenlemeler ilk olarak 1987 yılında

yapılmaya başlanmıştır. Yaşanana ekonomik krizlerle birlikte finans alanında en çok

bankacılık sektörü üzerine değişimler gerçekleşmiş ve son olarak 2005 yılında 5411

sayılı Bankacılık Kanunu ile bağımsız denetim düzenlenmiştir160.

Yeni düzenlemeler çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu,

bankaların bağımsız denetimini gerçekleştirecek kuruluşları yetkilendirilmesi ve yekinin

kaldırılması konularında ve BDDK, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Merkez

Bankasının görüşünü alarak bağımsız denetim kuruluşlarının çalışmalarına ilişkin

esasları düzenlemeye yetkilidir161.

Kanuna göre bağımsız denetim kuruluşları verdikleri hizmetlerden doğabilecek

zararlardan dolayı sorumludurlar ve zararları karşılamak amacıyla sorumluluk sigortası

yaptırmak zorundadır.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun da, halka açık bankalar ile sermaye piyasası

faaliyetlerinde bulunan bankaların, bu kapsamla sınırlı olmak üzere Sermaye Piyasası

Kanunu hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir162. Sermaye Piyasası Kanunun aynı

maddesinde “Bankalar ve sigorta şirketleri kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, mali

tablo ve rapor standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir”

ibaresi yer almaktadır.

Halka açık bankalar ve diğer bankalar, Bankacılık Kanunu hükümlerine tabi

olup, BDDK’nun denetimi ve gözetimindedir. Bununla birlikte Bankalar Kanunu

hükümlerince bağımsız denetimden geçen bankalar, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu

hükümlerince ayrı olarak denetimden geçmeyeceklerdir.

V.Vergi Usul Kanunu

Vergi Usul Kanunu gereği; mükellefler belirlenen esaslara uymak koşulu ile

istedikleri muhasebe usulünü seçebilirler. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı;

160 01.11.2005 T. ve 25983 Mükerrer Sayılı, 5411 Sayılı Kanun R.G. de yayımlanmıştır.
161 “Bankacılık Kanunu”, 19.10.2005 Tarihli, 5411 Sayılı Kanun, Madde 15, 39.
162 “Sermaye Piyasası Kanunu”, Kanun No: 2499, Kabul Tarihi: 28/7/1981, (30/7/1981 tarihli ve
17416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.), Madde 50/a.
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muhasebe standartları ve mali tablo çıkarılmasına ilişkin usulleri belirlemede ve bunları

mükelleflere uygulatmada yetkilidir163. Maliye Bakanlığı, muhasebe usul ve esaslarını

tespit ederek, tutulmakta olan defter ve belgelerin şekil ve içermesi gereken bilgileri

belirleme ve bunlarda değişiklik yapmaya ve defter ve belgelerin tutulma zorunluluğunu

da kaldırmaya yetkilidir164.

VI. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca

Denetlenmesi İle İlgili Yasal Düzenlemeler

1927 “Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi Hakkında Kanun”, sigorta

şirketlerinin devlet tarafından denetlenmesine ilişkin ilk kanuni düzenlemedir.

Şirketlerin sigorta şirketlerinin ihtiyaçlarına karşılamak amacıyla bu kanun çıkarılmıştır.

1993 yılından beri uygulanan “Tek Düzen Hesap Planı”, “Sigortacılık Muhasebe

Sistemi Yönetmeliği” ile yürürlükte kaldırılmış ve 2005 yılından itibaren sigorta ve

reasürans şirketleri mali tablo ve raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlemek

zorundadırlar165.

7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nun 39. maddesinin 9. fıkrasının 7

numaralı bendiyle, Türkiye’de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı

ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubeleri tarafından

sigortacılık mevzuatı dahilinde yayımlanacak mali tablolarının bağımsız denetime tabi

tutulması hakkında düzenleme yapma yetkisi Hazine Müsteşarlığı’na verilmiştir.

Konuya ilişkin ilk düzenleme, 1996 tarihli yayımlanan, “Sigorta ve Reasürans

Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında

Yönetmelik”tir. Daha sonra bu yönetmelik yürürlükten kaldırılarak “Sigorta ve

Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”

08.09.2003 tarihinde 25223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

163 “Vergi Usul Kanunu”, Md. 175, 213 Sayılı, 10.01.1961 Tarihli, 10703–10705 Sayılı Resmi Gazete.
164 “Vergi Usul Kanunu”, Mükerrer Madde 257, 22.07.1998 Tarih ve 4369 Sayılı Kanun, Madde 5 ile
Yapılan Değişiklik Gereği.
165 “Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliği” 31.12.2005 T. ve S. 25687 (3.Mükerrer) R.G. de
yayımlanmıştır.
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Yönetmelikle, bağımsız denetim kuruluşlarının nitelikleri, faaliyetleri,

yetkilendirilmeleri, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılması, bağımsız

denetim sözleşmesinin içeriği ile bağımsız denetim sözleşmesinde tarafların hak ve

yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bundan sonra “Sigortacılık

Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik166” yayınlanmıştır.

“Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında

Yönetmelik167”’te belirtildiği üzere; faktoring şirketlerinde denetim yapacak bağımsız

denetim kuruluşlarının Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş olması gerekmektedir168.

2.2.3. Bağımsız Denetim Kuruluşları

Ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların mali tablo ve raporlarının dış denetimi ile

görevlendirilecek bağımsız denetleme kuruluşlarının; anonim ortaklık şeklinde

kurulması ve hisse senetlerinin nama yazılı olması gerekmektedir169.

Halka açık anonim ortaklıkların mali tablolarının bağımsız denetimi ile

görevlendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartları Seri X No: 22 sayılı

Tebliğin –İkinci Kısım- 3. maddesinde belirtilmiştir. Maddede belirilen şartlar şu

şekildedir:

a) Anonim şirket şeklinde kurulmuş olması ve hisse senetlerinin nama yazılı

olması,

b) Ticaret unvanlarında “bağımsız denetim” ibaresinin bulunması,

c) Ortaklarının Tebliğin Seri X No: 22 sayılı Tebliğ’in ikinci kısmının  “Yönetici

ve bağımsız denetçiler170” başlıklı 4’üncü maddesinde sayılan niteliklere haiz

gerçek kişilerden olması,

166 08.09.2003 T. ve S. 25223 R.G. de yayımlanmıştır.
167 “Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”, 21.12.1994 T. ve
S. 22148 R.G. de yayımlanmıştır.
168 “Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” m.12
169 “Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik”, Madde 9/a-d;
“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”, İkinci Kısım, Madde 3/a
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d) Esas sermayenin en az %51’inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması,

e) Sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet göstermeleri,

f) Organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin bağımsız

denetim işini yürütecek düzeyde bulunması ve

g) Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları

şarttır.

Bağımsız denetim faaliyetinde faaliyette bulunmak isteyen kuruluşlar Seri X No:

22 sayılı Tebliğin –İkinci Kısım- 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle Kurula

başvururlar.

a) Kuruluşun esas sözleşmesi,

b) Merkez ve varsa şube adresleri,

c) Sermaye paylarının ortaklar arasında dağılımı, taahhüt edilen ve ödenen

tutarlar,

d) Başvuru tarihindeki mizan veya son bilanço,

170 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”, İkinci Kısım, Madde
4/a’da Yönetici ve bağımsız denetçilerin;
a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını almış
ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları,
b) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları,
c) Türkiye’de yerleşik olmaları,
ç) Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim
kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen
denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışmış olmaları,
d) Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olmaları,
e) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş
olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit
edilmemiş olması,
f) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş
işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
g) Kanuna muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması,
ğ) Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması ve
h) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları şarttır.
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e) Ortak, yönetici ve bağımsız denetçilere ilişkin bilgiler ile Tebliğin bu Kısmının

“Yönetici ve bağımsız denetçiler” başlıklı maddesinde sayılan niteliklere sahip

olunduğunu gösteren belgeler (nüfus cüzdanı örneği, imza sirküleri, mesleki

ruhsat örneği, sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans belgesi, diploma

örneği, müflis olunmadığına ve mesleki faaliyetler dışında ticari hiçbir işle

uğraşılmadığına ilişkin beyan, adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, sorumlu ortak

baş denetçilerin mesleki deneyim süresinin en az iki yılını fiilen bağımsız

denetim kuruluşlarında geçirdiğine ve görev aldıkları bağımsız denetim işlerine

ilişkin belge ve Kurulca istenen diğer belgeler),

f) Kuruluşun organizasyonu, donanımı, istihdam ettiği destek personel ve finansal

durumu hakkında genel bilgiler,

g) Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bağımsız denetim sözleşmesi,

işletme türleri itibariyle ayrı ayrı hazırlanmış ve Kurulun finansal raporlama

standartlarına ilişkin tüm düzenlemelerini kapsayan genel bağımsız denetim

programı ve çalışma kağıdı örneği ile program ve çalışma kağıtlarını

ilişkilendiren kodlama sistemini tanıtan bilgiler,

h) Merkezi yurtdışında bulunan bir başka şirket ile hukuki bir bağlantının

bulunması durumunda söz konusu şirket ile yapılan sözleşmenin kuruluş

yetkilerince onaylanmış bir örneği.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgeler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli

incelemeler yapıldıktan sonra, koşullara uyanlar sermaye piyasasında bağımsız denetim

faaliyetinde bulunma yetkisi verilir171. Ayrıca

Kurulca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları, faaliyetleri sırasında Seri

X No: 22 sayılı Tebliğ, İkinci Kısım, “Kuruluş şartları” başlıklı 3’üncü maddesinin

birinci fıkrasında belirtilen; “Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı

olduğu Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mesleki sorumluluk

sigortası yaptırmaları” gerekmektedir.

171 Seri X No: 22 sayılı Tebliğ, İkinci Kısım, m.5/III.
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Bağımsız denetim kuruluşları hakkındaki yasaklar aşağıdaki şekilde

özetleyebiliriz.

Yasakları haksız rekabet yasağı, ticaret ve mesleğe aykırı faaliyet yasağı, reklam

yasağı olarak kısaca açıklayabiliriz.

Haksız Rekabet Yasağı

Haksız rekabet konusunda Türk Ticaret Kanunu ve SPK tebliğleri ile 3568 sayılı

meslek kanununda işletmelerin neleri yapmayacakları belirtilmiştir.

Bu kanunlarda yer alan haksız rekabet konusundaki düzenlemeleri aşağıda

özetlemekteyiz.

Haksız rekabet, iyi niyet ve ahlak kurallarına uygun olmayan rekabet türü

olmakla birlikte, TTK’na göre haksız rekabete dair bir dava açılabilmesi için zarar

tehlikesinin ortaya çıkması bile yeterlidir172. Denetim kuruluşları ve denetçiler, denetimi

olumsuz yönde etkileyebilecek ya da meslektaşlarına zarar verecek şekilde rekabete

giremezler ve denetim ücreti, personel gibi konularda mesleki kurallar ve denetim

ilkelerine aykırı davranamazlar173.

Seri X No: 22 sayılı tebliğde belirtildiği üzere denetim sözleşmesinin sona

erecek olması, özel bağımsız denetim veya SPK tarafından gerekli görülen haller hariç

olmak üzere, bağımsız denetim kuruluşu başka bir bağımsız denetim kuruluşunun

hizmet sözleşmesinin devam ettiği bir müşteriden teklif aldığı takdirde bunu kabul

edemez. “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararında174” haksız

rekabet teşkil eden durumlar hakkında 14’üncü maddesinde belirtildiği üzere; bir

denetim kuruluşu, başka bir denetim kuruluşunun iş yaptığı kuruluşa iş yapmak üzere

müracaatta bulunamaz.

172 Türk Ticaret Kanunu, Madde 56 (Haksız Rekabet), Madde 58/1.
173 Seri X No: 22 sayılı Tebliğ, İkinci Kısım, Madde 18/I.
174 18.10.2001 T. ve S. 24557 R.G. de yayımlanmıştır.
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Ticaret ve mesleğe aykırı faaliyet yasağı

Seri X No: 22 sayılı Tebliğ, İkinci Kısım, madde 15’te ticaret ve mesleğe aykırı

faaliyet yasağı ile açıklamalar yapılmıştır. Bu maddeye göre; bağımsız denetim

kuruluşları ve bağımsız denetçiler; ticaret şirketlerinin karar alıcı pozisyonları dahil

tebliğde yer alan mesleki faaliyetler dışında ticari, sınai ve zirai hiçbir işle

uğraşamazlar. Başka bir bağımsız denetim kuruluşu ile birleşilmesi veya merkezi

yurtdışında bulunan bir kuruluşun aynı çalışma yöntemleri ile ülkemizdeki bir kuruluşa

katılması halleri hariç başka bir bağımsız denetim kuruluşunda ortak olamazlar, yönetici

ve bağımsız denetçi olarak çalışamazlar175.

Reklam yasağı

Bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler, kanun ve tebliğlerde belirlendiği

üzere reklam konusunda belirli kurallara uymak zorundadırlar. Sermaye Piyasasında

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Serbest Muhasebecilik, Serbest

Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda belirlenen kurallar

dışında, bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler, reklam sayılabilecek faaliyetlerde

bulunarak iş elde edemezler ve müşterilerine bu yönde iş öneremezler. 3568 sayılı

Kanunda, meslek mensuplarının iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyetlerde

bulunamayacakları açıkça belirtilmiştir176.

Bağımsız denetim kuruluşları, tanıtıcı broşürler hazırlayıp dağıtabilir, eleman

aramak üzere ilan verebilir, mesleki alanda bilimsel çalışmalarda bulunabilirler.

Reklam sayılabilecek faaliyetler Seri: X, No: 22 sayılı tebliğde ikinci kısım, 16.

maddede belirtilmiştir. Bu faaliyetler;

a. Raporların sonucu ile ilgili vaatlerde bulunulamaz,

b. Mesleğin gerektirdiği şekilde ciddiyet sağlanmalı,

175 Seri X No: 22 sayılı Tebliğ, İkinci Kısım, Madde 15.
176 Seri X No: 22 sayılı Tebliğ –İkinci Kısımm. 16/I ve 3568 Sayılı Kanun, Madde 44/1.
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c. Gerçeğe uygun olmayan, kamuoyunu yanıltıcı bilgilere yer verilmemesi ve bu

şekilde bir izlenimin yaratılmaması,

d. İcra edilecek iş ve hizmetler somut temellere dayanmalı,

e. Denetim kuruluşu başka bir denetim kuruluşu ile karşılaştırılmamalıdır.
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3. XYZ DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİM

ÇALIŞMASI

Tezimizin birinci ve ikinci bölümlerinde; bağımsız denetim kavramlarına,

Türkiye ve dünyada bağımsız denetim ile ilgili yasal bilgilere ve bağımsız denetim ile

ilgili dünyada yaşanmış olan krizlere yer verilmiştir. Uygulama bölümümüz de ise

bağımsız denetim aşamasında hesap kalemleri üzerinde denetim çalışmasını ele

almaktayız.

3.1.  XYZ DERİ Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Tanıtımı

Bu bölümün başında uygulama konumuz olan şirket hakkında bilgi vermek

konunun anlaşılırlığı açısından etkili olacaktır.

İncelediğimiz XYZ Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1992 yılında Fatih Fidan

tarafından kurulmuştur.  Deri ayakkabı üretimi ile başlayan faaliyetleri bugün gelinen

noktada konfeksiyon, çanta, kemer, cüzdan gibi pek çok giysi aksesuarı ile Türkiye

piyasasında önemli bir oyuncu olmuştur. XYZ Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Fatih

Holding ve Fatih Özkaynak olmak üzere iki büyük ortağı bulunmaktadır.

XYZ Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pendik’te üretimine başladığı ürünleri Türkiye

piyasasının büyük bir oyuncusu olarak satmaktadır.

XYZ Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01 Ocak 2001 tarihinde halka arz edilmiş olup

%27,23’ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.

XYZ Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin 31.12.2009 tarihinde dönem sonu

itibariyle denetim raporu hazırlıkları çerçevesinde hesap kalemlerini incelemek suretiyle

incelemeler yapılmaktadır.

Bu bölümde XYZ Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin 2009 yılı finansal tablolarına

ilişkin hesap kalemleri ile ilgili çalışmalar yer almaktadır.
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XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Denetim Süreci

Bu bölümde XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bağımsız denetim süreci

incelenmektedir.

Şirketle ilgili bağımsız denetim uygulamasına geçmeden önce denetim süreci ile

ilgili kısa vermek uygulamamızın anlaşılması için faydalı olacaktır.

Denetim süreci, bağımsız denetim firması ile denetlenecek olan firmanın

denetim ile ilgili tüm aşamaları kapsamaktadır.

Denetim süreci; bağımsız denetim firmasının, denetleyeceği müşteri firmayı

seçmesi, işi kabul etmesi ile başlayıp, denetim çalışmalarının yürütülmesi ile devam

etmekte ve denetim görüşünün raporlanıp açıklanması ile biten bir süreçtir.

Denetim sürecinde dört safha vardır:

1) Müşterinin seçimi ve işin kabul edilmesi,

a. Müşteri kabul politikası ışığında gerekli bilgilerin toplanması.

b. Bir önceki denetçi ile görüşme

c. Denetim anlaşma mektubunun yazılması.

d. Denetim sözleşmesinin imzalanması.

2) Denetimin planlanması,

a. Müşteri işletmeyi tanıma amacıyla faaliyetleri hakkında bilgi toplama

b. Denetim programının hazırlanması

c. Çalışma programının hazırlanması(işgücü ve zaman planlaması)

3) Denetim programının yürütülmesi

a. İç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirmesinin yapılması

b. Denetim programında gerekli değişikliklerin yapılması

c. Hesap bakiyelerinin doğruluğunun araştırılması

d. Toplanan kanıtları değerleme

4) Denetimin tamamlanması ve bulguların raporlanması

a. Mali tabloların dürüstlüğü hakkında yargıya varılması
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b. Yargının şekillendirilmesi, denetim raporunun yazılması ve

yayınlanması.

XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Denetim Süreci

FANSA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., XYZ DERİ

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bundan önceki dönemde de denetleyici firması olduğundan

dolayı şirket hakkında gerekli bilgilere sahiptir. Denetim çalışmaları başlamadan önce

bağımsız denetçisi ve denetçi yardımcıları Şirkete giderek Şirket yöneticileriyle

görüşmüş, Şirketin politikalarında, iç denetim sisteminde, finansal durumunda, ortaklık

yapısında herhangi bir değişiklik olup olmadığını test etmek için çeşitli sorular sormuş

ve topladığı bilgileri değerlendirmeye almıştır. FANSA Bağımsız Denetim ve Yeminli

Mali Müşavirlik A.Ş. ayrıca, XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili her türlü bilgi

toplamak için şirket ile iş ilişkisinde bulunan kuruluş ve kişilerden işletmenin durumu

ve yöneticileri hakkında bilgi toplamaya çalışmıştır. Tüm bu araştırma ve

görüşmelerden sonra müşterinin yeni denetim döneminde kabul edilmesine engel teşkil

edecek, bağımsızlığını tehlikeye düşürecek  bir durumun varlığı tespit edilmediği için

müşteri ile yeni denetim sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

FANSA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., XYZ DERİ

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bir önceki bağımsız denetim çalışmalarını bizzat yürüttüğü

için mali tablolarda yer alan her türlü önceki dönem düzeltme kayıtlarına vakıftır. Bu

şirketin denetim çalışmalarını bir önceki dönem başka bir şirket yapmış olsaydı, şirketin

genel durumu ve mali tablolarda yer alan düzeltmelere ilişkin bir önceki denetim

şirketinden bilgi talep edecektik.

XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yeni denetim döneminde de denetimini

gerçekleştirecek olan FANSA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,

“denetim anlaşma mektubu” hazırlayıp imzalayarak XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret

A.Ş.’ye göndermiştir. XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. de denetim anlaşma

mektubunu imzalayarak FANSA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

A.Ş.’ye göndererek denetim anlaşması yapılmıştır. Denetim anlaşma mektubu ile XYZ

DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye denetimin koşulları, yapılan anlaşmanın amacı,

denetim çalışmasının kapsamı ve SPK ilgili tebliğlere uygun olarak yürütüleceği,
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denetim ile ilgili belirli risklerin olduğu,  denetimi gerçekleştirecek olan denetçiler,

denetçi yardımcıları ve baş denetçi, denetimin kapsamı, tamamlanacağı tarih, denetim

ücreti gibi bilgilere verilmiştir. İlgili “Denetim anlaşma mektubu” EK 3’de yer

almaktadır.

Denetim sürecinin ikinci ayağı olan “denetimin planlaması” safhasında,

denetim görüşüne ulaşmak amacıyla bağımsız denetçilerin faaliyetlerini ne şekilde

yürüteceği konusunda hususları içermektedir. Denetim planının amacı, denetçileri

denetim alanlarında görevlendirmek ve denetim alanları için uygulanacak denetim

yöntem ve işlemleri belirlemek ve denetim faaliyetinin zamanını belirlemektir.

FANSA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., XYZ DERİ

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi denetlemesi için denetim uygulama safhalarında

karşılaşılabilecek farklı durumlara uyum sağlanması amacıyla esnek bir denetim planı

hazırlamıştır.

Bağımsız denetim çalışmalarına başlanmadan önce denetim ekibi Şirkete

giderek yapılacak olan denetim çalışmalarının kapsamını belirlemek üzere ön hazırlık

çalışmaları yapar. Ön hazırlık çalışmalarında şirketin iç kontrol yapısı hakkında bilgi

edinilir. Eğer şirketin iç kontrol yapısı, yapılan testler sonucunda yeterli bulunursa

denetim çalışmaları sırasında bazı hesapların incelenmesinde sadece analitik inceleme

yapılabilecek, daha az kanıt toplanacak ve incelenerek doğru kanıya ulaşılabilecektir.

Ön hazırlık çalışmasında Denetim Şirketi;

 Önemlilik düzeyi belirlenir. Bir hesap için belirlenen önemelilik düzeyi

denetçinin, ilgili hesap için hoş görebileceği hata sınırını belirler.

 Uygulayacağı denetim prosedürlerinin neler olacağı,

 İnceleyeceği birim sayısını gösteren örnek hacminin ne olacağı,

 Hangi birimleri seçip inceleyeceği,

 Bu işlemleri ne zaman yapacağını tespit etmeye çalışır.

Ön hazırlık sırasında XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin iç denetim raporları

da incelenmiştir. Bilgi işlem sistemi çeşitli testler uygulanarak değerlendirilmiştir.

Tespit edilen eksiklikler yöneticilerle paylaşılmıştır.
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Ayrıca ön hazırlık çalışmasında aşağıdaki durumlar da dikkate alınır:

 XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyette bulunduğu deri sektörü ve bu

sektörün özellikleri, Şirketin sektör ortalamalarına göre durumu

 XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. örgüt yapısı, üretim türü, öz kaynak yapısı,

merkez- şube yapılanmaları, pazarlama ve dağıtım yöntemleri, stok değerleme

prosedürleri,

 XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin uygulamakta olduğu muhasebe

politikaları,

 XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin finansal kalemlerinin önemlilik

dereceleri,

 XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin denetimi sırasında olabilecek hata ve

düzensizliklere karşın denetim kapsamının genişletilmesine yol açabilecek

nedenler.

FANSA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., XYZ DERİ

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve genel

müdür yardımcıları ile denetim sırasında denetçilere yardımcı olacak görevliler

hakkında ve XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. personel yönetmeliği hakkında bilgi

edinmiştir.

XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, şirket ana sözleşmesi, ortaklar, bağlı

bulunduğu vergi dairesi, ticaret mahkemesi, denetçi ile ilgili yönetim kurulu, denetim

kurulu ve genel kurul kararları ile ürün lisansları hakkında bilgi edinilmiştir. Bu sayede

XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yasal yükümlülükleri hakkında bilgi elde

edilmiştir.

XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin iktisadi faaliyetleri ile ilgili olarak;

şirketin finansal raporları, finansal tabloları, üretim programı, yıllık satış hacmi, şirketin

pazar payı, şirketin müşteri ve satıcıları, sigorta ve şirket yazışmaları gözden

geçirilmiştir.
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Ön hazırlık çalışmaları kapsamında Şirketin 30 Kasım itibariyle mizanı alınır.

Gelir gider hesaplarında analitik inceleme yapılarak hangi alanlarda detay testlere

ihtiyaç olduğu tespit edilmektedir. Şirket’in bir önceki yılsonu, bir önceki yılın 30

Kasım verileri alınarak dönemler itibariyle analitik incelemesi yapılmış, bulunan oranlar

sektördeki benzer şirketlerin oranlarıyla ve sektör ortalamalarıyla karşılaştırılır, şirketin

durumu hakkında değerlendirmeler yapılır. Yapılan bu değerlendirmeler ve toplanan

bilgiler sadece denetim çalışmalarının kapsamının belirlenmesinde kullanılmaz,

verilecek olan denetim görüşünde de dikkate alınacaktır.

Ön hazırlık çalışmasında elde edilen bulgular ışığında kapsamlı bir denetim

programı hazırlanır. Denetim programında hangi hesabın ne şekilde, ne kadar detaylı

inceleneceği, her hesap için harcanması öngörülen zaman, kullanılacak denetim

yöntemlerinin ne olacağı, hesapların kimler tarafından denetleneceği, ne tür alt evrak ve

kanıt toplanacağı, denetim raporundaki dipnotların hazırlanması için harcanacak olan

zaman gibi bilgilere detaylı olarak yer verilir. Denetim çalışması bittikten sonra da

öngörülen zaman ile gerçekleşen zaman karşılaştırılır. Arada çok fazla fark olmaması

denetimin etkinliği ve verimliliği açısından önemlidir.

Yıl sonu denetimi ara dönem denetimlerine göre daha kapsamlı olduğundan

ayrılacak olan zaman da ara dönem denetim çalışmalarına oranla daha uzun olacaktır.

XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin konsolidasyon kapsamında iştiraki olmadığından

denetimden geçmiş solo mali tablo ve dipnotlarının SPK’ya teslim tarihi 12 Mart

2010’dur. Şirketin muhasebe kayıtlarını tamamlayıp, dönem sonu işlemlerini bitirerek

ilgili muhasebe dönemini kapatması zaman aldığından Denetim şirketi denetim

çalışmalarına başlamak için şirketin hazır olmasını beklemek zorundadır. Bu hazırlık da

bilgi işlem alt yapısı yetersiz olan bu şirket için en az 2 hafta aldığından denetim

çalışması Ocak ayının 2. Haftasında başlayabilecektir. Denetim çalışmalarının

tamamlanıp denetim raporunun oluşturulması için denetçilerin sekiz hafta süresi

bulunmaktadır.

FANSA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin, XYZ DERİ

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.01.2009-31.12.2009 faaliyet dönemi ön hazırlık ve

denetim çalışmaları aşağıdaki zaman dilimlerinde yapılmaktadır:
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 01.12.2009-15.12.2009 tarihleri arası XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile

ilgili yılsonu denetimi ön hazırlık çalışmasının yapılması için denetçilerin

görevlendirilmesi.

 15.01.2010-08.02.2010 tarihleri arası XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin

hesap bakiyelerinin doğrulanması, detay testlerin yapılması, denetim raporu ve

dipnotların hazırlanması.

 12.03.2010 tarihinde XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili denetim

raporunun yayınlanması.

Bu süreler dikkate alınarak hazırlanan denetim programı EK-5’te yer

almaktadır. Denetim programında, denetimin diğer safhaları da incelendiği için denetim

süreleri dakika olarak verilmiştir. Denetim programında belirtilen dakika olarak

belirtilen süre Ek 3’te yer alan denetim anlaşma mektubunda saat olarak gösterilmiştir.

Denetim programı ile denetimde görev dağılımı iyi bir şekilde organize

edilmiştir. Denetim programı ile denetimde bir düzen sağlanmış ve zamanı en iyi

şekilde kullanmak amaçlanmıştır. Denetim programı ile denetim sırasında önemli

hususların gözden kaçırılma riski azaltılmış ve denetim standartlarına uygun bir denetim

yapılması sağlanmaya çalışılmıştır.

Denetim programı, denetim çalışmaları ilerledikçe ortaya çıkan durumlar

karşısında gerekli düzeltmelere maruz kalmıştır. Örneğin, XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret

A.Ş.’nin bilgi işlem sisteminin stok kontrolünde yeteri kadar iyi olmadığı ön hazırlık

çalışmalarında tespit edilmiş olduğu halde yapılan testler sonucunda stok raporlarını

fiziki durumla uyumlu olduğu görülmüştü. Bu nedenle denetim programında fiziki stok

sayımına katılmak stok kontrolü açısından yeterli bulunmuştu. Ancak, denetim

çalışmalarının ilerleyen aşamalarında birim maliyetin belirlenmesi sırasında hata tespit

edilmiş ve denetim programında değişiklikler yapılmıştır. Denetim programına maliyet

hesaplamalarının detaylı olarak kontrol edilmesi amacıyla ek kontroller ve hesaplamalar

eklenmiştir.
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3.3. XYZ DERİ Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 31.12.2009 Yıl Sonu Bağımsız

Denetim Çalışmaları

Denetim Sırasında Kullanılan Veriler:

TCMB 30.12.2009 tarihinde açıklanan döviz kurları;

1 ABD Doları : 1.4820 TL

1 EURO : 2.1603 TL

1 GBP : 2.3549 TL

10 Nakit ve Nakit Benzerleri

100 Kasa Hesabı

XYZ’nın yılsonu bağımsız denetiminden önce müşteri Şirket (XYZ Deri San. Ve

Tic. A.Ş.) ile imzalamış olduğumuz denetim sözleşmesine istinaden 31.12.2009 mesai

bitiminde yapılan kasa sayımına ve 01.01.2010 sabah yapılan stok sayımına katıldık.

Sayımı bizzat gerçekleştirmekten çok gözlemci olarak sayımlara katılıp tutanak tuttuk.

Denetim için şirkete gittiğimizde 31.12.2009 tarihli mizanlarını aldık. Hesap bazında

detaylı çalışma sayfalarımızı oluşturup incelemelerimize başladık.  Mizanda görünen

kasa bakiyesi ile sayım tutanağımızda görünen kasa bakiyesini karşılaştırdık.

Kasamızda yılsonunda 17.760 EUR, 1.544 USD ve 172.897 TL nakit bulunduğunu

gördük.

31.12.2009 TCMB efektif döviz alış kurundan yabancı para tutarları değerledik

ve şirket mizanında yer alan bakiyenin doğru olduğu kanaatine vardık.

102 Banka hesabı

Yılsonu denetiminde şirketin, mizanda bakiyesi bulunan bankaların ekstrelerini

ve mutabakat yazılarını mizan bakiyeleri ile karşılaştırdık. İncelemelerimiz sonucunda

mizan bakiyeleri ile ekstreleri ve mutabakat yazıları arasında herhangi bir fark tespit

edilmemiştir.



109

Vadesiz mevduat hesabında 732.650 TL, 1.743 USD, 4.519 EUR ve 7.346 GBP

bulunduğunu gördük.

31.12.2009 TCMB efektif döviz alış kurundan yabancı para tutarları değerledik

ve şirket mizanında yer alan bakiyenin doğru olduğu kanaatine vardık.

12 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

120 Alıcılar

31.12.2009 itibariyle müşterilerle ilgili hesaplar incelenmiş ve ilişkili taraflardan

alacakların olup olmadığı kontrol edilerek, sınıflandırılma incelenmiştir. Ticari nitelikte

olmayan hesaplar ilgili hesaplara aktarılmıştır. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)

39. maddeye göre “bilanço tarihindeki değer” tespiti için “etkin faiz yöntemi”

kullanılarak reeskonta tabi tutulmuştur. Avans, depozit ve teminat niteliği dışında kalan

tüm senetli ve senetsiz alacaklar bilanço tarihinde reeskonta tabi tutulmak zorunluluğu

sebebiyle 122 Alacak Senetleri Reeskont hesabı da incelenmeye tabi tutulmuştur.

Alacakların bugünkü değere indirgenmesi sırasında TL işlemler için müşteri

tarafından beyan edilen peşin iskonto oranı, yabancı para işlemler için ise libor oranları

kullanılmıştır. Müşteri tarafından yapılan reeskont hesaplaması yeniden hesaplama

yöntemiyle kontrol edilmiştir, yanlış libor oranları kullanıldığı tespit edilmiş ve hata

tarafımızdan düzeltilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde Alıcılar hesabında 9.704.681 TL’lık tutar teyit

edilmiştir.

Ayrıca ticari alacakların incelenmesi sırasında Şirket tarafından beyan edilen ve

yapılan incelemeler sonucunda doğruluğuna kanaat getirilen ilişkili taraflarla yapılan

işlemler sonucu oluşan borç ve alacak durumu da incelenmiştir. Tespit edilen tutarların

tahsil durumu kontrol edilmiş ve vadesi geçmiş bir alacak olmadığı saptanmıştır. Bu

tutarlar da yukarıda bahsedildiği gibi reeskonta tabi tutulmuştur.
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121 Alacak Senetleri

Portföydeki tahsile, teminata verilen, protesto olan senet ve çeklere ilişkin

listeler temin edilerek vadeleri kontrol edilmiştir. Halen mizanda yer alan alacak

senetlerinin neden hala mizanda yer aldığı yer aldığı öğrenilerek çalışma kağıdına rapor

edilmiştir. Vadelerine göre 1 yıldan uzun olanlar 221 nolu alacak senetleri hesabına

aktarılması sağlanmıştır.

Alacak senetlerinin 118.920 TL olarak doğru bir şekilde kaydedildiği tespit

edilmiştir.

Alınan ve verilen senetler için bordroların düzenlenip düzenlenmediği kontrol

edilmiştir. Yapılan işlemlerin doğruluğu tespit edilmiştir.

Mevcutsa dönem sonu değerlemelerinin “TCMB Döviz Alış Kurları” üzerinden

doğru olarak yapılıp yapılmadığını kontrol edilmiştir.

128 Şüpheli Ticari Alacaklar

31.12.2009’da şüpheli ticari alacakların, 548.393 TL olduğu tespit edilmiştir.

Vergi idaresi ve SPK’nın bir alacağın şüpheli sayılabilmesi için belirli kriterler

belirlenmiştir. Bu kriterlere göre incelemeler yapılmıştır. TMS’nın hükümlerine göre

şüpheli alacaklar için karşılık ayırma zorunluluğu vardır. İlgili karşılık hesapları (129

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı) incelenerek kayıtlarının doğruluğu tespit

edilmiştir.

13 Diğer Kısa Vadeli Alacaklar

Diğer kısa vadeli alacaklar, muavin kağıtlar incelenerek; muavin kağıtlar ile

mizan bakiyeleri karşılaştırılarak doğruluğu tespit edilmiştir.

131 Ortaklardan Alacaklar

Ortaklardan olan alacakların her bir ortak ile ilgili muavinler temin edilerek

seçilen alım ve satım işlemlerine ait faturalar temin edilmiştir. Şirketin iki büyük ortağı

bulunmakta olup, Fatih Holding’e ait kayıtlarda 965.716 TL ve Fatih Özkaynak’a ait
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kaynaklarda 235.908 TL’lik olmak üzere ortaklardan alacakların toplam tutarı

1.201.624 TL olduğu görülmüştür. Ortaklardan olan bu alacakların ticari olduğu fatura

incelemeleri sonucu doğrulanmış ve bu tutarlar ilişkili taraflardan alacaklara tasnif

edilmiştir.

136 Diğer Alacaklar

31.12.2009 itibariyle diğer kısa vadeli alacaklar içerisinde 136 nolu diğer alacak

hesabı alt kalemlerinde, Vergi Dairesinden Alacaklar 1.751 TL, Verilen Depozito ve

Teminatlar 705 TL, Personelden Alacaklar 16.102 TL’lik tutarları incelenmiş ve

doğrulukları muavin kağıtlar ile mazin bakiyeler karşılaştırılarak doğruluğu tespit

edilmiştir.

15 Stoklar

Dönem sonu itibariyle fiili stok sayımına gözlemci olarak iştirak edilerek sayım

tutanağının bir örneğini temin edilmiştir. Müşteriden denetim sırasında alınan stok

envanterinde yer alan miktarlar sayım tutanaklarındaki miktarlarla karşılaştırılmıştır.

Fiili stoklarla kaydi stokların karşılaştırılması sonucu tespit edilen eksikliklerin  “197

Sayım ve Tesellüm Noksanları”; fazlalıkların “397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları”

hesaplarına kaydedilmiştir.

150 İlk Madde ve Malzeme

İlk madde ve malzeme alış faturaları ile bu faturalara ilişkin irsaliyeleri

karşılaştırılmıştır. Faturalarla irsaliyeler arasında tarih, cins, miktar, tutar yönünden

farklılık olup olmadığını kontrol edilmiştir. Yıl sonu itibariyle ilk madde ve malzeme

hesabında 28.047.802 TL’lık tutar olduğu doğrulanmıştır.

151 Yarı Mamuller

Dönem sonu itibariyle üretim aşamasında olan yarı mamuller ile ilgili gerekli

belgeler incelenmiş ve 1.627.105 TL’lık tutarın doğruluğu tespit edilmiştir.
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152 Mamuller

Mamullere ilişkin stok kartları incelenmiştir,  mizanda yer alan 29.905.012

TL’lık tutarın doğruluğu tespit edilmiştir.

153 Ticari Mallar

İşletmeye hiçbir işleme tabi tutulmadan aynen satılmak üzere alınan Ticari

Mallar maliyet bedelleri üzerinden hesaba giriş çıkış yapılıp yapılmadığı incelenmiştir.

Fiili envanter kaydı da incelenerek 12.311.155 TL’lık tutarın doğruluğu tespit

edilmiştir.

157 Diğer Stoklar

Diğer stoklar hesabında, hurdalar, deşeler, tali ürünler, defolu mallar ve fason

üretime gönderilen mallar izlenmektedir. Bu malların, dönem içerisinde üretim

çıkışlarında “iz bedelleri” üzerinden kayıtlara alındığı tespit edilmiştir. Dönem

sonunda, bu ürünlerin emsal bedel ile 744 TL olarak envantere kaydı yapıldığı tespit

edilmiştir.

Stokların toplam değeri, 71.891.818 TL olduğu yapılan incelemeler neticesinde

doğrulanmıştır.

19 Diğer Dönen Varlıklar

159 Verilen Sipariş Avansları

Verilen sipariş avansları ile ilgili belgeler incelenmiş ve 1.584.937 TL’lik tutar

olduğu görülmüştür. Verilen sipariş avansları içinde ilişkili taraf bakiyesi olup olmadığı

kontrol edilmiştir.

SPK’ya göre “Verilen Sipariş Avansları” “Diğer Dönen Varlıklar” kaleminin

altında yer aldığından 159 nolu hesap kalemi 18 nolu hesap kalemnin altında

incelenmektedir.
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180 Gelecek Aylara Ait Giderler

Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına

kaydedilmemesi gereken, gelecek aylara ait giderlerin izlendiği hesap olan Gelecek

Aylara Ait Giderler hesabı muavin kağıtlarının incelenerek gider belgeleri kontrol

edilmiştir. Vade yapıları da incelenmiş ve herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

Gelecek aylara ait kira, sigorta vb giderlerin 107.076 TL tutarında olduğu görülmüştür.

190 Devreden KDV

Belli bir dönemde indirim konusu yapılamadığı için bir sonraki döneme

devreden KDV tutarının izlendiği hesap olan Devreden KDV, 124.027 TL olduğu

görüşmüştür. Şirketten alınan KDV beyannameleriyle kayıtları kontrol edilmiştir ve

fark olmadığı görülmüştür.

193 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar

Peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergi ve fonlar ile iade alınacak KDV’nin

izlendiği hesaptır. İlgili vergi kayıtları kontrol edilmiş ve herhangi bir usulsüzlük

saptanmamıştır. Peşin ödenen vergiler ve fonlar hesabı yapılan incelemeler sonucunda

1.301 TL olduğu görülmüştür.

195 İş Avansları

İş avansı alan personel ve bu avansların kullanım yerlerinin yer aldığı listeler

muhasebeden temin edilmiştir. Denetimlerimiz sırasında (ocak ayı içinde) kapanan iş

avanslarına ilişkin faturalar alınarak denetim dosyamıza işlenmiştir. 65.824 TL’lik iş

avansı olduğu görülmüştür.

199 Diğer Dönen Varlıklar

Dönem sonunda sayım noksanlıkları tutarı ile sayım fazlaları tutarı birbirinden

mahsup edilmiştir. Noksanlık fazlalıktan fazla olduğu için aradaki fark kadar karşılık

ayrılarak 199 nolu hesapta izlenmektedir. Noksanlığın fazlalıktan 4.660 TL daha fazla

olduğu görülmüştür.
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22 Uzun Vadeli Ticari Alacaklar

226 Verilen Depozito Ve Teminatlar

Depozito ve teminatın verildiği yer, veriliş tarihi, geri dönüş tarihi, veriliş amacı

ve tutarına ilişkin bilgileri içeren listeyi temin ederek, vade yapıları da incelenmiştir.

Depozito ve teminatlar içinde vadesi 1 yılı aşanların tutarı 387.097 TL olarak

görülmüştür.

25 Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar incelenirken müşteriden 01.01.2009 – 31.12.2009

dönemine ait maddi duran varlık kalemlerinin muavini temin ettik. Dönem içinde alınan

veya satılan her bir sabit kıymet tespit ederek örnekleme yoluyla belge incelemesi

yaptık. Dönem içinde alınan makine, tesislere ve demirbaşlara ait faturalar incelenmiş

ve birer örnekleri denetim dosyamıza eklenmiştir. Dönem içinde maddi duran varlıklara

eklenen herhangi bir taşıt olmadığı doğrulanmıştır. Dönem içinde satışı yapılan maddi

duran varlıklara ilişkin satış faturalarından da örnekler seçilerek incelenmiş ve denetim

dosyamıza eklenmiştir

Maddi duran varlık alımlarında KDV kayıtlarının doğru yapıldığı tespit

edilmiştir.

Şirket maddi duran varlıklarını Vergi Usul Kanunu’na göre amortismana tabi

tutmakta olduğundan amortismanlar TMS (maddi duran varlıkların değerlenmesi

standardı) na göre yeniden hesaplanarak aradaki fark kadar düzeltme kayıtlara

alınmıştır. Maddi duran varlık hesabında, toplam maliyetten 33.308.998 TL, birikmiş

amortisman (12.056.475 TL) çıkarılarak maddi duran varlık net değeri 21.252.523 TL

olarak hesaplanmıştır.

Maddi duran varlık ile ilgili amortisman listeleri incelenerek, her bir maddi

duran varlık grubu için ayrı liste düzenlendiği tespit edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği

üzere 12.056.475 TL’lik amortisman değeri doğrulanmıştır.
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İlgili muavin evraklar incelenerek, maddi duran varlıkların 1.998.547 TL’lik

tutarının finansal kiralama yolu ile yapıldığı tespit edilerek doğrulanmıştır. Finansal

kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıkların maliyeti 2.508.598 iken bu varlıkların

amortismanı 510.051’dır. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlık net

değeri 1.998.547 TL’dir.

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar

TMS’ye göre “Özel Maliyetler”, maddi duran varlıklar hesabı içerisinde

incelenmektedir. Özel maliyetler kaleminin maliyet tutarı 12.176.750 TL, birikmiş

amortismanı 4.942.433 TL olduğu görülmüştür.

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar incelenirken maddi duran varlıkların incelenmesi

sırasında yapılan işlemler tekrarlanmıştır.

31.12.2009 tarihi itibariyle; maddi olmayan duran varlıklarda; 638.001 TL’lik

Haklar (260 Haklar hesabı) kalemi maliyeti görülmüştür. Maddi olmayan duran

varlıklarda; 85.057 TL’lik Haklar kalemi birikmiş amortismanı olduğu görülmüştür.

Maddi olmayan duran varlık net değeri (Maliyet – Birikmiş Amortisman) (

638.001 – 85.057) 552.994 TL’dir.

Haklar kaleminde yer alan 183.200 TL’lik tutarın Leasing yolu ile edinildiği

tespit edilmiştir.

Birikmiş amortismanların, 268 nolu Birikmiş Amortismanlar hesabına doğru

olarak kaydedildiği gözlemlenmiştir.

30 Finansal Borçlar

300 Banka Kredileri

Yılsonu denetiminde şirketin, bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından

kullandığı “kısa vadeli krediler”, şirket mizanında türlerine göre sınıflandırıldığı
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görülmüştür. Mizanda görünen kredilerin ekstrelerini, sözleşmelerini ve mutabakat

yazıları temin edilerek, mizandaki bakiyelerle karşılaştırılmıştır. Yapılan incelemelerde,

%4,85–5,04 etkin faiz oranı ile 1.077.940 TL tutarı karşılığı 727.355 USD’lik; %4,75–

6,50 etkin faiz oranı ile 4.563.184 TL tutarı karşılığı 2.112.292 EURO’lik kısa vadeli

banka kredisi ve TL olarak %9,00–20,41 etkin faiz oranı ile 13.795.636 TL’lik kısa

vadeli banka kredisi kullandığı görülmüştür. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle toplamda

19.436.761 TL.-‘lik kısa vadeli banka kredisi kullanıldığı görülmüştür.

Bu kredilerin dönem sonu itibariyle yukarıda belirtilen oranlar kullanılarak faiz

tahakkukları hesaplanmış ve yükümlülüklerine eklenmiştir. Ödeme planları alınarak

vade ayrımının doğruluğu kontrol edilmiştir. Kısa vadede olması gereken kısım

tarafımızdan uzun vadeden kısa vadeye tasnif edilmiştir.

31.12.2009 TCMB döviz alış kurundan yabancı para tutarları değerledik ve

şirket kur değerlemesinin doğru olarak yapıldığı görülmüştür.

TMS 39’a göre, banka kredileri “Finansal Borçlar” kapsamına girmektedir. TMS

39’a göre, finansal borçların, “etkin faiz yöntemi” ile bilanço tarihindeki değerine

indirgenmesi gerekir.

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Bir kiralama işlemi yapıldığında, kiralanan sabit kıymetin faizsiz anaparası “267

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar” hesabına kaydedilir (aktif değeri burada yer

alır). Bu hesabın alacak tarafını 301, 302 ve 401, 402 nolu hesaplar oluşturur.  301 ve

302 nolu hesaplar, gelecekte ödenecek kısa ve uzun vadeli faiz tutarlarının; 401 ve 402

nolu hesaplar da kısa ve uzun vadeli (Faiz + Anapara ) tutarlarının izlendiği hesaplardır.

31.12.2009’da yapılan incelemeler neticesinde tamamı EURO cinsinden

gerçekleşen 21.680 TL kısa vadeli finansal borçların, maliyet tutarı olan 22.352 TL’lik

kısmı 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar” hesabında izlendiği, 672 TL’lik

ertelenmiş finansal kiralama borçlarının da 302 ve 402 nolu “Ertelenmiş Finansal

Kiralama Borç Maliyetleri” hesaplarında izlendiği tespit edilmiştir. Net finansal

kiralama borcu 21.680 TL olduğu görülmektedir.
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2009 cari dönemi için uzun vadeli finansal kiralama borçlarının bulunmadığı

görülmüş ve ilgili hesaplar incelenerek doğruluğu tespit edilmiştir.

Yapılan işlemlerin doğruluğunun tespiti için 191 İndirilecek KDV ve 102

Bankalar ile 780 Finansman giderleri gibi ilişkili hesaplar kontrol edilmiştir.

32 Kısa Vadeli Ticari Borçlar

320 Satıcılar

Satıcılar hesabının firmalar itibariyle ayrıntılı döküm listesi temin edilerek, cari

dönem ile ilgili borç bakiyesi veren satıcı olup olmadığını kontrol edildi. Borç bakiye

veren satıcılar alıcılar hesabına tasnif edilmiştir. Satıcılar hesabında yer alan

tedarikçilerle yapılan işlemlerden örnekler seçilerek fatura kontrolü yapılmıştır. Ayrıca

tedarikçilere olan borçlar bugünkü değerine indirgenmiştir. Borçların bugünkü değere

indirgenmesi sırasında TL işlemler için müşteri tarafından beyan edilen peşin iskonto

oranı, yabancı para işlemler için ise libor oranları kullanılmıştır. Müşteri tarafından

reeskont hesaplaması yapılmadığı görülmüş,  hesaplanan reeskont düzeltme kaydı

olarak tarafımızdan girilmiştir.

İlişkili taraflara borç olup olmadığı kontrol edilerek, tespit edilen ilişkili tarafa

borç ilgili hesaba tasnif edilmiştir. Ticari nitelikte olmayan hesaplar ilgili hesaplara

aktarılmıştır.  31.12.2009 tarihi itibariyle 15.166.965 TL’lik borç bakiyesi mevcut

olduğu tespit edilmiştir.

321 Borç Senetleri

Yılsonu denetiminden önce yapılan incelemeler ile birlikte, mizan bakiyesini

oluşturan bütün borç senet ve çeklerin ayrıntılı bir listesini temin edilerek borç

senetlerinin durumu incelenmiştir. Borç senetleri de libor oranları kullanılarak reeskonta

tabi tutulmuştur. Müşterinin bu indirgemeyi yapmadığı tespit edilmiş ve ilgili düzeltme

tarafımızdan kayıtlara girilmiştir. Kısa vadeli ticari borçlarda 4.165.005 TL’lik borç çek

ve senetlerinin ve uzun vadeli ticari borçlarda 57.144 TL’lik borç senetleri mevcut

olduğu tespit edilmiştir. Ertelenmiş finansman geliri (1.321) TL düşüldükten sonra net

borç senetlerinin 55.823 TL olduğu yapılan incelenmeler sonrasında teyit edilmiştir.
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34 Alınan Sipariş Avansları

340 Alınan Sipariş Avansları

İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili

olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlendiği hesaptır.  Avansların tutarı nitelikleri

incelenmiş olup, kayıtların müşteri bazında tutulduğu liste temin edilmiş olup, vade

yapıları incelenmiştir. Müşteri listesinde ilişkili taraf olup olmadığı kontrol edilmiştir.

Hesapların incelenmesi sonucunda 2.290.690 TL’lik kısmı alınan sipariş

avanslarının olduğu, 5.188 TL’lik bir tutarında diğer avanslar olduğu görülmüştür.

Diğer avanslar 349 nolu Alınan Diğer Avanslar hesabına kaydedilmektedir.

38 Gelecek Aylara Ait Gelir Ve Gider Tahakkukları

381 Gider Tahakkukları

Gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider

tahakkuklarının izlendiği hesaptır. Gider tahakkukları hesabı, ücret tahakkukları, dava

karşılığı, ödenecek kıdem ihbar tazminatları ve diğer gider tahakkuklarından oluştuğu

görülmektedir. Bu giderler, mahsup fişleri incelenerek doğru hesaplandıkları

doğrulanmıştır. Ayrıca bu hesapta yer alan gelecek yıllara ait ödenecek giderlerin 481

nolu gider tahakkukları hesabına virmanlanması sağlanmıştır.  Gelecek aylara ait

ödenmesi gereken tutar 1.867.952 TL olduğu görülmüştür.

40 Uzun Vadeli Finansal Borçlar

400 Uzun Vadeli Banka Kredileri

Kredi incelemesi kapsamında bankalardan alınan kredi sözleşmeleri,

mutabakatlar ve ödeme planları incelenerek vade ayrımları kontrol edilmiş ve vadesi 1

yıldan uzun olan kısımlar buraya tasnif edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, %4,85 etkin faiz oranı ile 5.335.200 TL tutarı karşılığı

3.600.000 USD’lik uzun vadeli banka kredisi kullandığı tespit edilmiştir.
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50 Öz Kaynak Hesapları

500 Sermaye

Şirket’e tahsis edilen, Şirket esas sözleşmesinde yer alan ve ticaret siciline tescil

edilmiş, Kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesi

54.221.970 TL olarak görülmüştür. En son tarihli hazirun cetveli alınarak hisse

yapısında değişiklik olup olmadığı kontrol edilmiştir. Ayrıca sermayesine ilişkin

hükümlerin yer aldığı ticaret sicili gazetesinin bir örneği alınarak incelenmiş ve sermaye

yapısında değişiklik olmadığı görülmüştür.

Şirket’in Fatih Holding ve Fatih Özkaynak olmak üzere iki ortağı vardır.

Şirket’te Fatih Holding % 58,50, Fatih Özkaynak % 13,54 ortaklığa sahipken, Şirket’in

% 27,23 halka açık olduğu görülmüştür.

540 Yasal Yedekler

Türk Ticaret Kanunu 466. madde uyarınca ayrılmış bulunan birinci tertip ve

ikinci tertip yedek akçelerin izlendiği hesaptır. 735.597 TL olan Kardan ayrılan

kısıtlanmış yedeklerin kanunu ölçüler içinde olduğu ödenmiş sermayenin %20’sini

aşmadığı görülmüştür. 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2009 tarihli Kardan Ayrılan

Kısıtlanmış Yedekler 735.597 TL olduğu görülmüştür.

580 Geçmiş Yıllar Zararları

Şirket 2008 yılına kadar kar etmiş olup 31.12.2007 itibariyle toplam karı

10.294.295 TL iken 2008 yılında 3.537.301 TL’lık zarar etmiştir. 2009 yılı başında

toplam geçmiş dönem kar/zararı 6.756.994 TL kar olmuştur.

591 Dönem Net Zararı

31 Aralık 2009 tarihinde mizanlarda yapılan incelemeler sonucunda 2009 yılına

ilişkin vergi sonrası net zarar tutarı 3.869.170 TL olduğu görülmüştür. İlgili hesaplar

incelenerek herhangi bir hata veya usulsüzlük olmadığı görülmüştür.
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60 Satışlar

600 Yurtiçi Satışlar

Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan

ya da tahakkuk ettirilen toplam değeri 48.073.612 TL’dir.

601 Yurt Dışı Satışlar

Şirket’in yurtdışına yapmış olduğu satışlara ilişkin fatura, çıkış beyannameleri

ve döviz alım bordroları incelenmiştir. İhracat kur farklarının "602 Diğer Gelirler"

hesabına kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde

Yurtdışı satışlar hesabının 24.483.726 TL olduğu görülmüştür. Dövizli olarak

düzenlenen faturaların TL değerleri, mal ve hizmetin intaç ( fiili ihraç ) tarihindeki

döviz kuru esas alınarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

602 Diğer Gelirler

Şirketin ihracat işlemleri ve organize sanayi bölgesinde faaliyet göstermesi gibi

nedenlerle devletten almakta olduğu teşviklerin yer aldığı hesaptır. Müşteriden

teşviklere ilişkin evrakları alınarak kontrol edilmiştir. 31.12.2009 itibariyle müşterinin

almış olduğu teşviklerin toplam tutarı 62.950 TL’dir.

61 Iskonto ve İndirimler

610 Satıştan İadeler

Satılan malların iade edilen bölümünün fatura tutarlarının izlendiği bu hesapta

31 Aralık 2009 tarihinde 3.444.275 TL’lik bir iade olduğu görülmüştür. Müşteriden

ilgili hesabın muavini alınarak seçilen iade faturaları incelenmiştir.

611 Satış Iskontoları

Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her

türlü kasa ve miktar iskontosunun izlendiği bu hesapta 664.721 TL’lik bir iskonto
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yapıldığı görülmüştür. Satış iskontoları hesabı ile ilgili iskonto faturaları kontrol

edilmiştir.

62 Satışların Maliyeti

Şirket’in esas faaliyet konusu dahilinde üretilen mamuller ve herhangi

değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar ve benzerleri ile diğer

satış maliyetleri, Şirket’in Satışlar Maliyet hesabını oluşturmaktadır.

Satılan mamuller maliyeti, satılan ticari mallar maliyeti ve diğer satışların

maliyeti ile ilgili hesaplar incelenmiş ve incelenen hesapların maliyet hesaplarıyla

uyumlu olduğu görülmüştür. Müşteriden alınan stok takip ve maliyet tabloları

incelenmiş, maliyet hesaplamaları örnekleme yoluyla yeniden hesaplama yöntemiyle

kontrol edilmiştir.

Satışların toplam maliyeti 45.039.392 TL olduğu görülmüştür.

620 Satılan Mamuller Maliyeti

Şirket esas faaliyet konusu ile ilgili üretilen mamullerden satılanların maliyeti bu

hesap üzerinde izlenmektedir. Bu hesap ile 600 Yurtiçi satışlar ve 601 Yurtdışı satışlar

hesabı paralel olarak sınıflandırıldığı gözlemlenmiştir. Maliyet tabloları incelenerek,

satılan mamul maliyetinin doğru olduğu gözlemlenmiştir. Satılan mamul maliyeti

26.857.422 TL olarak görülmüştür.

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti

Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar ve

benzeri kalemlerin maliyetleri bu hesapta izlenmekte olup, Bu hesap ile 600 Yurtiçi

satışlar ve 601 Yurtdışı satışlar hesabı paralel olarak sınıflandırıldığı gözlemlenmiştir.

Satılan ticari mallar maliyeti hesabı incelenirken; ticari malların nakliye ve

sigortasına ödenen giderler, ödenen alış komisyonları gibi giderlerin de maliyete

eklendiği incelenen ilgili kayıtlarda görülmüştür. Satılan ticari mamul maliyeti

16.276.923 TL olarak görülmüştür.
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623 Diğer Satışların Maliyeti

Tali ürün ve üretim artığı maliyetleri ile Üretimde kullanılmak üzere satın

alındığı halde doğrudan satışı yapılan ilk madde ve malzeme maliyetleri bu hesapta

izlenmekte olup, 1.905.047 TL’lik maliyet olduğu gözlenmiştir.

63 Faaliyet Giderleri

Araştırma ve geliştirme giderleri, Pazarlama satış ve dağıtım giderleri ile Genel

yönetim giderleri hesaplarını içeren Faaliyet Giderleri hesabı, bu alt hesapların

muavinlerinin tespiti ve alt evrak (fatura vb) incelenmesi neticesinde 24.756.798 TL’lik

tutarın doğruluğuna kanaat getirilmiştir.

630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

Aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilen araştırma ve

geliştirme giderlerinden bu döneme isabet eden itfa payları 630 Araştırma ve geliştirme

giderleri kaleminde kayıt edildiği, ilişki olan 700’lü hesaplar da paralel hareket ettiği

kontrol edilmiştir. Araştırma ve geliştirme giderlerinin, yapılan incelemeler neticesinde

1.011.533 TL olduğu gözlemlenmiştir. Şirket’in Araştırma ve geliştirme giderleri

hesabı; Personel Giderleri, Tasarım giderleri, Vergi Resim ve Harç, Elektrik, Su ve

Yakıt Giderleri, Seyahat Giderleri, Temsil ve Ağırlama Giderleri, Bağış Ve Yardımlar

ve diğer giderlerden oluşmaktadır. Araştırma ve geliştirme giderleri içerisinde en

yüksek gider kalemi olarak personel giderleri yer aldığı görülmüştür. Bu giderlerle ilgili

alt evrak kontrolü yapılmış, birer örnekler alınarak denetim dosyamıza eklenmiştir.

631 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

İlişkili hesaplarla birlikte incelenen pazarlama satış ve dağıtım giderlerinin

19.623.411 TL olduğu gözlemlenmiştir. Pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabı;

personel giderleri, gayrimenkul kira giderleri, elektrik, su ve yakıt giderleri, reklam ilan

giderleri, nakliye giderleri, kargo giderleri, amortisman giderleri, seyahat giderleri,

banka komisyon giderleri, telefon, fax, data hattı ve diğer giderlerden oluşmaktadır.

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri içerisinde en yüksek gider kalemleri olarak



123

personel giderleri ve gayrimenkul kira giderlerinin yer aldığı görülmüştür. Bu giderlerle

ilgili alt evrak kontrolü yapılmış, birer örnekler alınarak denetim dosyamıza eklenmiştir.

632 Genel Yönetim Giderleri

İlişkili hesaplarla birlikte incelenen pazarlama satış ve dağıtım giderlerinin

4.121.854 TL olduğu gözlemlenmiştir. Şirket’in Genel yönetim giderleri; Personel

Giderleri, Amortisman Giderleri, Kira Giderleri, KKEG, Danışmanlık Giderleri, Banka

Masraf ve Komisyonları, Seyahat ve Yol Giderleri, Vergi Resim Harçlar, Gümrükleme

Giderleri ve diğer giderlerden oluşmaktadır. Genel yönetim giderleri içerisinde en

yüksek gider kalemi olarak personel giderlerinin yer aldığı görülmüştür. Bu giderlerle

ilgili alt evrak kontrolü yapılmış, birer örnekler alınarak denetim dosyamıza eklenmiştir.

64 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

642 Faiz Gelirleri

Faiz gelirleri hesabı içerisinde; mevduat faizleri, varlığa dayalı menkul kıymet

faizleri, hazine bonosu faizleri, devlet tahvili faizleri, gelir ortaklığı senedi faizleri, özel

kesim finansman bonosu faizleri, özel kesim tahvil faizleri, diğer faiz gelirleri

(ortaklardan alınan faizler ) kalemleri yer alır.

Faizlerin, gelir tablosuna brüt tutarları üzerinden aktarıldığı kontrol edilmiştir.

Faizlerin; dönemleri, tutarları ve stopaj tutarları incelenmiştir. 31 Aralık 2009 tarihinde

faiz gelirlerinin 58.138 TL olduğu görülmüştür.

646 Kambiyo Karları

Şirket kasasında, bankalarda ve ticari alacaklar dışındaki alacak hesaplarında

bulunan dövizli nakit, mevduat ve alacakların dönem sonunda ilgili döviz kuru ile

değerlenmesi sonucunda ortaya çıkan olumlu farklar bu hesapta izlenmekle birlikte, bu

hesap ve bu hesaba kaydedilen tutarların doğruluğu değerleme tablolarından kontrol

edilmiştir. 31 Aralık 2009 tarihinde kambiyo karlarının 2.687.633 TL olduğu

görülmüştür.
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647 Reeskont Faiz Gelirleri

Ticari borçlar, borç senetleri gibi Şirketin gelecekte ödemekle yükümlü olduğu

kalemlerin bugüne indirgenmesi sonucunda elde ettiği gelirleri bu hesapta takip

edilmektedir.  31.12.2009 itibariyle Şirket’in 1.831.203 TL’lik reeskont geliri

bulunmaktadır. Reeskont hesaplamaları tekrar hesaplama yöntemiyle kontrol edilmiş,

gereli kalemlerde reeskont tarafımızdan hesaplanmıştır.

649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir Ve Karlar

Şirket’in elde ettiği kira gelirleri bu hesapta takip edilmektedir. Mali tabloda yer

alan 2.634.005 TL’lik  diğer faaliyet gelirlerinin 179.054 TL’lik tutarı 649 faaliyetle

ilgili diğer gelir ve kardan (kira geliri) oluşmaktadır.

65 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar

656 Kambiyo Zararları

Şirket kasasında ve bankalarda bulunan döviz mevcutlarının dönem sonunda

ilgili döviz kuru ile değerlenmesi sonucunda ortaya çıkan olumsuz farklar bu hesapta

izlenmekle birlikte, bu hesap ve bu hesaba kaydedilen tutarların doğruluğu değerleme

tablolarından kontrol edilmiştir. 31 Aralık 2009 tarihinde kambiyo zararlarının

2.619.339 TL olduğu görülmüştür.

657 Reeskont Faiz Giderleri

Ticari alacaklar, alacak senetleri gibi Şirketin gelecekte tahsil edeceği kalemlerin

bugüne indirgenmesi sonucunda oluşan giderleri bu hesapta takip edilmektedir.

31.12.2009 itibariyle Şirket’in 1.970.694 TL’lik reeskont gideri bulunmaktadır.

Reeskont hesaplamaları tekrar hesaplama yöntemiyle kontrol edilmiş, gereli kalemlerde

reeskont tarafımızdan hesaplanmıştır.
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659 Diğer Faaliyetlerden Gider Ve Zararlar

Satış primi komisyonları bu hesapta takip edilmektedir. Mali tabloda yer alan

2.336.061 TL’lik diğer faaliyet giderlerinin 34.997 TL’lik tutarı 659 faaliyetle ilgili

diğer gider ve zarardan oluşmaktadır.

691 Ertelenmiş Vergi Karşılıkları

Dönem karı üzerinden ilgili mevzuat hükümlerine göre vergi ve yasal

yükümlülük karşılıklarının doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol edilmiştir.

Vergi karşılıkları ile ilgili olan hesap kalemleri kontrol edilmiştir. Şirket’in yapmış

olduğu hesaplamaya ilişkin çalışmalar temin edilerek hesapların doğruluğu kontrol

edilmiştir. Şirket kayıtlarını Vergi Usul Kanunu (VUK)’a göre tutmaktadır ancak mali

tabloları SPK’nın düzenlemelerine göre değiştirilmektedir. VUK düzenlemeleri ve SPK

düzenlemeleri arasındaki farklar nedeniyle bazı gelir ve gider hesap kalemlerinde

değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikler dikkate alınarak hesaplanan vergi ertelenmiş

vergidir. Tarafımızdan hesaplanan ertelenmiş vergi karşılıkları hesabının 30.039 TL

olduğu görülmüştür.
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SONUÇ

Tarihin her döneminde, insanoğlu yapılan işlerin doğru yapılıp yapılmadığını,

düzensizlik olup olmadığını anlamak için, çalışanların yanlış ya da bilerek uygunsuz

davranışları olup olmadığını kontrol etme ihtiyacı duymuştur. Eski uygarlıklarda

izlerine rastlanan denetim, son yüzyılda, teknolojik, bilimsel ve ticari alanda yaşanan

gelişmeler ışığında iletişim ve ulaşımın kolaylaşması ile birlikte sermayenin küresel

olarak yayılması ile özellikle ekonomik sistem içerisinde büyük bir önemli kazanmıştır.

Sermayenin, küresel anlamda gelişmesi ve büyümesi ile birlikte, borsaların

yaygınlaşması ve insanların borsalara ilgisi artmıştır. Günümüzde önemli bir güç haline

gelen sermaye ve büyük şirketlerin, hem bulundukları topluma ve devlete hem de

küresel bazda sorumlulukları vardır. Örneğin, Türkiye’den ABD borsasında hisse senedi

alıp satmak mümkün iken, bu hisse senetlerine paralarını yatıran kişi veya kuruluşların

paralarını yatırmak için belirli kriterlere ihtiyaçlara ihtiyaçları vardır. Şirketin dönemsel

bazda elde ettiği kar, bilanço ve diğer kayıtlar gibi bilgilerin yatırımcıların kararlarını

etkilemektedir.

Şirketlerin yayınlamış olduğu bilgilerden sadece kişi veya kuruluşlar değil

devletlerde faydalanmaktadır. Ülke ekonomilerine yöne veren devletler elde ettikleri

bilgiler ışığında gerekli kanunları çıkararak piyasa koşullarını düzenlemektedirler.

Şirketlerin yayınlamış oldukları bilgilerden şirketlerin yönetimi, çalışanları, o

şirketlere yatırım yapacak olan yatırımcılar ve devlet (ki bunlar karar alıcıları

oluşturmaktadır) faydalanmaktadır.

Elde edilen bilgilerin doğru, güvenilir olması gerekmektedir. Kamuyu

aydınlatma ilkesi ışığında şirketlerin doğru ve güvenilir bilgi yayınlamaları ile karar

alıcıların kararlarını etkilemektedir. Gelişen ekonomik çerçevede, şirketler sosyal bazda

önemli konumlara ulaştıkları için yayınladıkları bilgilerin doğru ve güvenilir olması,

piyasanın daha sağlıklı gelişmesini sağlamaktadır. Enron ve Arthur Anderson örneğinde

görüldüğü üzere, şirketlerin yanlış ve yanıltıcı bilgi yayınlaması hem şirkete, hem

yatırımcılara, hem de piyasaya zarar vermektedir.



127

Son yüzyılda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte denetim önemi artmıştır.

Bu nedenle devletler denetim alanında kanuni çalışmalar yapmışlardır. Uluslar arası

alanda kabul edilen standartlar ile birlikte özellikle gelişmiş ülkelerde, denetim alanında

büyük adımlar atılmıştır.

Denetim alanında sürekli yapılan kanuni güncellemeler ile birlikte oluşan kötü

durumların bir daha meydana gelmemesi ya da kötü durumlar oluşmadan önlemler

alınmaya çalışılmıştır.

2001 yılında Enron ve Arthur Anderson olayının ardından öncelikle ABD’de

ardından da AB’de yeni kanunlar hazırlanmış ve piyasalarda bu tür vakaların tekrar

oluşmaması sağlanmamaya çalışılmıştır.

Türkiye’de de yaşanan bu gelişmeler ışığında uluslar arası standartlar ve

gelişmiş ülkelerde alınan kanuni kararları kendine örnek alarak piyasada SPK aracılığı

ile düzenlemelere gitmiştir.

Açıkça görüldüğü üzere, bağımsız denetimin doğru ve güvenilir bir şekilde

yapılmaması hem denetimi yapan şirkete hem denetlenen şirkete hem de bu şirkete

yatırım yapanlara ve piyasaya zarar vermektedir.

Ülkemizde SPK, BDDK, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Enerji Piyasası

Düzenleme Kurumu (EPDK) gibi kurullar ile denetim alanında çalışmalar yapılmıştır.

Özellikle SPK, dünyada denetim alanında gelişmeleri takip ederek, denetim alanında

tebliğler çıkarmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun, yürürlükte olan TTK’nun

aksine denetime ve denetimin bağımsızlığına önem vermesi beklenmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi sosyal bir olgu haline gelen şirketler,

ekonomilerin temel taşları olmuşlardır. Şirketlerde yaşanan kötü durumlar piyasayı da

kötü etkilemektedir. Bu nedenle 2000 yılından bu yana yapılan düzenlemeler piyasa için

oldukça önemlidir.

Denetim alanında çalışanlar insanlar, belirli nitelik ve özellikle sahip olmaları

halinde meydana gelebilecek kötü durumların önüne geçilmiş olunur. Bu nedenle

öncelikle en önemli olgulardan biri denetim alanında çalışacak olan insana gerekli



128

eğitim verilmesidir. Eğitimlerin yanı sıra çıkarılan kanunlar, yapılan düzenlemelerin

denetimci için işini kolaylaştıracak düzeyde olması gerekmektedir.

Denetimin, doğru ve düzgün bir şekilde yapılması, yatırımcıların karar

almalarını etkileyeceği gibi piyasanın daha verimli çalışmasını sağlayarak daha sağlıklı

bir ekonominin oluşması sağlanabilir.

Tez çalışmasında; denetim ve denetçi tanıtılmış, denetim standartları ile ilgili

genel bilgilere yer verilmiştir. Denetimin önemini vurgulamak için Dünya’da “Bağımsız

Denetim”’den dolayı meydana gelen önemli olaylar örnek verilmiş ve Türkiye’deki

yasal düzenlemeler genel kapsamlı olarak anlatılmaya çalışılmıştır.

Gelişen Dünya ekonomisinde lokomotif görevi gören sermaye (şirketler),

küreselleşen ve tek dünya ekonomisine doğru giden yolda oldukça büyük öneme sahip

olmaktadır. Şirketlerin, büyümeleri ve küreselleşen dünya ekonomisinde daha da

yayılmaları ile birlikte artık sadece tek bir ülkede ya da birkaç ülkede faaliyet

göstermemekte, dünyanın pek çok ülkesinde faaliyetler göstermektedir. Otomobil ve

petrol şirketleri, bu duruma verilebilecek şirket yapısındadırlar. Bununla birlikte kendi

ülkelerinde faaliyet gösteren yerel şirketlerde ülke ekonomileri için büyük önem arz

etmektedir. Örneğin, ABD’de yer alan eyaletlerdeki bankalar, milyarlarca dolarlık

hacimleri ile ekonomik açıdan önem taşımaktadır.

Hisse senetleri borsada işlem gören şirketler (halka açık şirketler), bağımsız

denetim konusunda ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedeni ise halka açık şirketlerin hisse

senedini alan yatırımcıların, halka açık şirketlerin kötü yönetilmesi ya da kamuoyuna

yanlış bilgi vermelerinden dolayı zarar görmesini engellemektir.

Şirketlerin bu yapıları ile birlikte, belli sorumlulukları vardır. Sosyal

sorumlukları, piyasaya vermiş oldukları bilgilerin doğru olması, yatırımcılarına kar

ettirmeleri gibi önemli sorumlulukları bulunan şirketler, bu sorumluluklarının

sağlanması amacıyla bağımsız denetimden geçerler. Şirket ortaklarının, yöneticilerinin

hatalı ya da kötü niyetli kararları sonucunda yatırımcıların ve piyasanın zarar

görmemesi amacıyla “Bağımsız Denetim” kanuni bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Bağımsız denetime tabi tutulan şirketlerin durumlarının doğru bir şekilde kamuoyuna
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bildirilmesi içinde bağımsız denetimi yapan kuruluşların ve bu bağımsız denetimde

çalışan kişilerin sahip olması gereken özellikler vardır. Bağımsız hareket etme, kabul

edilmiş olan standartlar çerçevesinde gerekli incelemeleri yapmak, yapmış oldukları

incelemeleri doğru bir şekilde kamuoyuna yansıtmak gibi önemli görevleri vardır.

Bağımsız denetim, Enron ve Arthur Anderson olayında da görüldüğü gibi

ekonomik alanda büyük öneme sahiptir. Bağımsız denetimin doğru, güvenilir

yapılmaması sonucu milyarlarca dolarlık ciroya sahip iki şirketin batması ve bu iki

şirketin ilişkili oldukları şirketlerin zarar görmesi; bağımsız denetimin ne denli önemli

olduğunu ortaya koymaktadır.

Enron ve Arthur Anderson olayında görüldüğünde üzere şirketlerin yayınlamış

olduğu bilgilerin önemi ve bu şirketlerin denetimi doğru ve güvenilir bir şekilde

yapılması gerektiğini gözler önüne sürmektedir. Şirketlerin belgelerinde, bilançolarında

usulsüzlük, hile ve hata yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendirmeleri ve bu şirketleri

denetleyen denetim firmaları ve denetim elemanlarının yapmış oldukları denetlemeler

hakkında yanlış bilgi vermesi yatırımcıları ve ekonomiyi olumsuz etkilemektedir.

Özellikle Enron gibi büyük şirketlerin iş yaptığı şirketlerin de zarar görmesini göz

önüne alırsak ekonomiye verilecek zararın ne kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır.

Tez çalışmamızın uygulama kısmında ise denetçilerin bağımsız denetim için

yapmış oldukları çalışmaları ele almış olduk. Bir yıllık dönem sonunda bağımsız

denetime tabi tutulacak şirketler, aralık ayı sonu itibari ile bağımsız denetim elemanları

tarafından incelenmeye başlanırlar. Tez çalışmasında “Bağımsız Denetim Raporu”

hazırlanmadan evvel şirketlerin mizan ve diğer tüm kayıtlarını inceleyerek bir bağımsız

denetim süreci boyunca neler yapıldığı, hesap kalemlerini ele alarak açıklamaya

çalışıldı.

Bağımsız denetim, çalışmaları sırasında denetim elemanları her bir hesap kalemi

için ayrı ayrı çalışma kağıtları üzerinde çalışırlar. Tek bir hesap kaleminin incelenmesi

için kimi zaman yüzlerce çalışma kağıdı kullanılmaktadır. Bu nedenle tezimizin

uygulama kısmında çalışma kağıtlarına yer vermeden bağımsız denetim raporunu

hazırlamak için yapılan çalışmayı aktardık.
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Bağımsız denetim elemanları, denetleyecekleri şirketlerin, mizanları başta olmak

üzere mizanla ilgili kayıtların olduğu fatura vb diğer belgeleri inceleyerek şirketlerin

faaliyetlerinin ne yönde gittiği hakkında bilgi edinmeye çalışırlar ve edinilen bilgi

denetim raporu olarak karşımıza çıkar. Tezimizde XYZ Şirket’inin mali tablolarını ele

alarak hesap kalemlerini inceleyip bağımsız denetim raporunun nasıl oluşturulduğunu

incelemiş olduk. Şirketin mizan bilgilerinin hepsinin detaylarını incelemek çok zor

olduğu için denetim elemanları denetledikleri şirketleri bulundukları sektöre göre belli

hesap kalemlerini ön plana çıkararak incelemektedir. Tezimizde üretim sanayisinde yer

alan bir şirketi ele alarak hesap kalemlerinin nasıl incelendiği ele almış olduk.

Yapılan bağımsız denetim çalışmalarıyla şirketlerin kamuya açıkladıkları

bilgilerin doğruluğu, gerçeği ne ölçüde yansıtmakta olduğu ortaya çıkartılmaya çalışılır.

Şirketlerin yayımladığı mali tablolarda yer alan bilgileri açıklayan dipnotlar

oluşturularak daha aydınlatıcı bilgi vermek amaçlanmaktadır. Denetimde görevli olan

sorumlu ortak baş denetçi denetimin sonunda denetim dosyasını inceler, yapılan

çalışmalar sonucunda mali tabloların durumuyla ilgili görüş belirtir ve rapor resmi

kurumların (SK’nın, BDDK’nın ) onayından geçerek halka açıklanır.
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XYZ DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin
1 OCAK – 31 ARALIK 2009 DÖNEMİNE AİT

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

XYZ Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

XYZ Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan

ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye

değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve

dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan

finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan

sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten

kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir

şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını,

uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin

yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar

hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca

yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu

standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği

doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi

sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili

bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin

kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların

hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil

olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de

kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde,

işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol
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sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini

koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan

finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız

denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile

yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak

sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının,

görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, XYZ Deri Sanayi ve Ticaret

A.Ş.’nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla

ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan

finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde

yansıtmaktadır.

İstanbul,  12 Mart 2010

FANSA BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Tauna Kıran
Sorumlu Ortak Başdenetçi
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XYZ DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN
GEÇMİŞ

31 Aralık 2009 TARİHLİ BİLANÇO
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir. )

Cari Dönem
Geçmiş
Dönem

Notlar
31 Aralık

2009
31 Aralık

2008

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 88.596.964 80.405.088

Nakit ve Nakit Benzerleri 6
938.468 260.366

Finansal Yatırımlar 7
- -

Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10

1.201.624 1.073.121
- Diğer Ticari Alacaklar 10

12.658.671 8.784.461
Diğer Alacaklar 11

18.558 67.533
Stoklar 13

71.891.818 68.311.449
Diğer Dönen Varlıklar 26

1.887.825 1.908.158

Duran Varlıklar 22.192.564 23.843.951

Diğer Alacaklar 11
387.097 337.212

Maddi Duran Varlıklar 18
14.018.206 14.324.113

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19
7.787.261 9.182.626

TOPLAM VARLIKLAR 110.789.528 104.249.039
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XYZ DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 Aralık 2009 TARİHLİ BİLANÇO
( Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir. )

Cari Dönem
Geçmiş
Dönem

Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler 45.783.412 34.354.891
Finansal Borçlar 8

19.458.441 8.685.959
Ticari Borçlar

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10
2.748.604 1.596.130

- Diğer Ticari Borçlar 10
18.659.106 20.003.613

Diğer Borçlar 11
753.431 850.314

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35
- -

Borç Karşılıkları 22
1.867.952 1.755.691

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26
2.295.878 1.463.184

Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.160.725 8.179.587
Finansal Borçlar 8

5.335.200 6.263.843
Ticari Borçlar 10

55.823 67.278
Kıdem Tazminatı Karşılığı 24

901.952 950.677
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35

867.750 897.789
ÖZKAYNAKLAR 57.845.391 61.714.561
Şirkete Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye 27

54.221.970 54.221.970
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27

735.597 735.597
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27

6.756.994 10.294.295
Net Dönem Karı/Zararı

(3.869.170) (3.537.301)
TOPLAM KAYNAKLAR 110.789.528 104.249.039
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XYZ DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 Aralık 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU
( Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir. )

Cari Dönem Önceki Dönem

Notlar
1 Ocak 2009 /

31 Aralık 2009
1 Ocak 2008/

31 Aralık 2008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri

28
68.511.292

76.895.591

Satışların Maliyeti (-)
28

(45.039.392)
(52.755.380)

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
23.471.900

24.140.211

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
-

-

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
-

-

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
-

-

BRÜT KAR/ZARAR 23.471.900 24.140.211
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)

29
(19.623.411)

(18.181.472)

Genel Yönetim Giderleri (-)
29

(4.121.854)
(4.818.270)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
29

(1.011.533)
(1.095.759)

Diğer Faaliyet Gelirleri
31

2.634.005
2.434.274

Diğer Faaliyet Giderleri (-)
31

(2.336.061)
(423.141)

FAALİYET KARI/ZARARI
(986.954)

2.055.843

Finansal Gelirler
32

4.576.974
8.019.593

Finansal Giderler (-)
33

(7.489.229)
(10.399.452)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
(3.899.209)

(324.016)
VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri

35
-

(145.944)

- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
35

30.039
86.811

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
DÖNEM KARI/ZARARI (3.869.170)

(383.149)

DÖNEM KARI/ZARARI (3.869.170) (383.149)
DİĞER KAPSAMLI GELİR - -
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (3.869.170) (383.149)
HİSSE BAŞINA KAR / ZARAR (0,000786) (0,000078)
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XYZ DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 Aralık 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT NAKİT AKIM TABLOSU
( Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir. )

Cari Dönem
Önceki
Dönem

Notlar 30 Eylül2009 30 Eylül 2008

VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI / ZARARI (3.899.209) (324.016)
Düzeltmeler 3.079.317 2.807.703

1-Amortisman ve İtfa Payları (+) 30 3.015.781 1.950.949
2-Karşılıklardaki Değişiklikler (+ / -) 63.536 856.754

VARLIK ve BORÇLARDAKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ
NET NAKİT (819.892) 2.483.687

Varlık ve Borçlardaki Değişimler (7.031.336) (6.191.933)

1-Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış (3.874.210) (2.791.238)

2-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki (Artış) / Azalış (128.503) 513.310

3-Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış (910) (99.112)

4- Stoklardaki (Artış ) /Azalış (3.580.369) (6.819.395)

5-Diğer Varlıklardaki (Artış) / Azalış 20.333 (705.473)

6-Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) (1.355.962) 4.145.051

7-İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış / (Azalış) 1.152.474 729.126

8-Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) 735.811 1.285.931

9- Ödenen Vergiler - (2.450.133)
ESAS FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NET
NAKİT (7.851.228) (3.708.246)

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit (1.314.509) (10.454.103)

1-Duran Varlık Yatırımları (-)
18,19

(1.333.565) (10.464.234)
2-Duran Varlık Satışı (+) 18,19 19.056 10.131

Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 9.843.839 14.486.169

1- Finansal Borçlardaki Artış / (Azalış) 9.843.839 14.486.169

2-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit - -

3-Tahsil Edilen Faiz ve Temettüler (+) - -
NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ
AZALIŞ 678.102 323.820
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ
DEĞERLER

6
260.366 10.326.946

DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE BENZERİ
DEĞERLER

6
938.468 10.650.766
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XYZ DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 Aralık 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak ifade edilmiştir)

Notlar Sermaye

Sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi

Farkları

Kardan
Ayrılmış

Kısıtlanmış
Yedekler

Net Dönem
Karı /
Zararı

Geçmiş
Yıllar
Karı /
Zararı Toplam

1 Ocak 2008 itibariyle 54.221.970 - 659.596 6.142.057 4.152.238 65.175.861

Sermaye Artışı - - - - - -

Dönem Karından
Geçmiş Yıl Karlarına
Transfer - - - - - -

Yedeklere Transfer - - 76.001 - - 76.001

Net Dönem Karı / Zararı - - - (3.537.301) - (3.537.301)

31 Aralık 2008 itibariyle 27 54.221.970 - 735.597 2.604.756 4.152.238 61.714.561

1 Ocak 2009 itibariyle 54.221.970 735.597 (3.537.301) 10.294.295 61.714.561

Sermaye Artışı - - - - - -

Geçmiş Yıl Karlarından
Transfer - - - 3.537.301 (3.537.301) -

Net Dönem Karı / Zararı - - - (3.869.170) - (3.869.170)

31 Aralık 2009 itibariyle 27 54.221.970 - 735.597 (3.869.170) 6.756.994 57.845.391
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EK 2.  XYZ DERİ Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2009 Tarihli Finansal

Tablolara İlişkin Notlar

XYZ DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin

31 ARALIK 2009 TARİHLİ

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
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NOT 1 – ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1.1. Faaliyet Konusu

XYZ Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 01 Ocak 1992’de kurulmuş olup deri
konfeksiyon, çanta, ayakkabı ve her çeşit saraciye mamullerinin imali, satışı, ihracı ve
ithali ile meşgul olmaktadır.

Şirket’in merkezi Ankara Cad. No:108 Pendik / İstanbul adresinde yer almaktadır.
Şirketin ayrıca Tuzla’da şubesi bulunmaktadır. Şirketin şubesinin Atatürk Cad.
Kasımpatı Sok. No: 27 Tuzla/İstanbul adresinde yer almaktadır.

Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
Tel    : 0090 216 432 18 65
Fax   : 0090 216 432 18 62
Web : www.xyz.com.tr

Şirket’in hisseleri 01 Ocak 2001 tarihinde halka arz edilmiş olup, 31 Aralık 2009 tarihi
itibariyle % 27,23’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) işlem
görmektedir.

Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle çalışan sayısı 1.234 kişidir. ( 31 Aralık 2008 –
1.238 )

1.2. Sermaye Yapısı

Şirket 2007 yılı içerisinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı
150.000.000 TL’dir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi ise 49.221.970
TL ( 31 Aralık 2008: 49.221.970.- TL) olup her biri 1 Kr nominal değerli 4.922.196.986
(31 Aralık 2008: 4.922.196.986) adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin %10’dan fazla paya sahip ortaklarının unvanları ve ortaklık payları aşağıdaki
gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Adı Soyadı/ Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı
Fatih Holding A.Ş. % 58,50 31.717.682 % 58,50 31.717.682
Fatih Özkaynak % 13,54 7.343.918 % 13,54 7.343.918

1.3. Finansal Tabloların Onaylanması:

Şirket’e ait finansal tablolar 12 Mart 2010 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar, finansal tabloları değiştirme
yetkisine sahiptir.
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2.1.  Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Finansal Tabloların Hazırlanış Esasları ve Belirli Muhasebe Politikaları

Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak
tutmakta, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) sunduğu finansal tablolarını ise Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatta hazırlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri XI, No 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Seri XI, No 29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler
tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere
sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008
tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli
olmak üzere yürürlüğe girmiş ve bu Tebliğin yürürlüğe girmesiyle Seri XI, No 25 sayılı
"Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" (“Seri: XI, No: 25
sayılı Tebliğ”) yürürlükten kalkmıştır. Anılan tebliğ (“Seri XI, No 29 sayılı Tebliğ”)
gereğince, işletmeler tarafından, finansal tabloların 31.03.2008 tarihinden itibaren
Uluslararası Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları’na  (UMS/UFRS
) uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

İlişikteki finansal tablolar, SPK’nın Seri XI ; No 29 tebliği çerçevesinde UMS/UFRS’ye
göre hazırlanmış ve SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması
tavsiye edilen formatlara uygun olarak sunulmuştur.  1 Ocak 2009 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olan TMS 1’deki değişikliklere
uygun olarak bilanço, finansal durum tablosu adıyla ve kar/zarar bölümleri tek bir
kapsamlı gelir tablosunda sunulmuştur.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve
SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının
gerekli olmadığını ilan etmiştir. Bu nedenle,  ekli finansal tablolarda, 1 Ocak 2005
tarihinden başlamak kaydıyla, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( IASB )
tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” standardı (“UMS 29”) uygulanmamıştır.

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Şirket’in finansal tabloları Şirket’in mali durumu, performansı ve nakit akımlarındaki
eğilimleri belirlemek amacıyla önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır.
SPK’nın 14 Nisan 2010 tarihli duyurusunda belirlemiş olduğu finansal raporlama esasları
doğrultusunda karşılaştırılmalı olarak verilen 31 Aralık 2008 tarihli bilanço ve gelir
tablosunda bazı sınıflamalar yapılmıştır.
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2.2. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

Şirket,  muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. Muhasebe
politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.

2.3. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

Finansal tabloların hazırlanmasında şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve
yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel
yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını
belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar
tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte,
önemli sapmaların varlığı durumunda gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri
dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar.

2.4. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Şirket, cari dönemde TMSK tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları
uygulamıştır.

2009 Yılında Yürürlüğe Giren ve Şirket Finansal Tabloları Üzerinde Etkisi Olan,
Değişiklikler ve Yorumlar:

UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”- Değişiklik, Doğrudan Özkaynağa
Kaydedilen Net Gelir Tablosu Gerekliliğine İlişkin Kapsamlı Değişiklikler

2009 Yılında Yürürlüğe Giren ve Şirket Finansal Tabloları Üzerinde Etkisi
Olmadığından Uygulanmayan Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar:

Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1
Ocak 2009 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için
zorunlu olduğu halde  Şirket faaliyetleri ile ilgili değildir veya uygulaması tercih
edilmemiştir.

UFRS 1 – ‘’TFRS’nin İlk Defa Uygulanmasına İlişkin İlkeler’’ (Değişiklik )
UFRS 2 – “Hisse Bazlı Ödemeler
UFRS 3 – ‘’İşletme Birleşmeleri’’ (Değişiklik)
UFRS 5 – ‘’Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler’’

(Değişiklik)
UFRS 7 - “Finansal Araçlar: Açıklamalar” (Değişiklik
UFRS 8 – “Faaliyet Bölümleri”
UMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik)
UMS 7 - Nakit Akış Tabloları (Değişiklik)
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UMS 16 – ‘’Maddi Duran Varlıklar” (Değişiklik)
UMS 17 – ‘’Kiralama İşlemleri” (Değişiklik)
UMS 19 – ‘’Çalışanlara Sağlanan Faydalar” (Değişiklik)
UMS 20 – ‘’Devlet Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının
Kamuya Açıklanması”
UMS 23 – Borçlanma Maliyetleri” (Değişiklik)
UMS 27 – ‘’Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar’’ (Değişiklik)
UMS 28 – “İştiraklerdeki Yatırımlar” (Değişiklik)
UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” (Değişiklik)
UMS 31 – “Ortak Girişim Paylarının Mali Raporlaması”
UMS 32 –Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1’de yapılan değişiklikler: “Tasfiyeden
Kaynaklanan Satılabilir Finansal Araçlar ve Yükümlülükler” (Değişiklik)
UMS 36 - “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” (Değişiklik)
UMS 38 - “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” (Değişiklik)
UMS 39 –“Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme”
UMS 40 –“Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller”
UFRYK 15 – ‘’Gayrimenkul İnşaat Sözleşmeleri’’
UFRYK 17 – ‘’Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı’’
UFRYK 18 – ‘’Müşterilerden Varlık Transferi’’

Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde
Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünmektedir.

2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

a) Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı; nakit benzeri ise, tutarı belirli bir nakde
kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski
önemsiz olan ( çekler, B tipi likit fonlar, ters-repo işlemlerinden alacaklar, vadesi 3
aydan kısa olan mevduat, vadesine 3 aydan az kalmış kamu borçlanma araçları, para
piyasalarından alacaklar gibi ) fonları ve yatırımları ifade etmektedir. (Not 6)

b) Finansal Yatırımlar

Sınıflandırma: Finansal Yatırımlar finansal tablolarda “Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar”, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal
Varlıklar” ve “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” olarak sınıflandırılmaktadır. Gerçeğe
Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar, yakın bir tarihte satılmak
ve kar elde etmek amacıyla elde tutulan finansal varlıkları; Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Finansal Varlıklar, işletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkânının
bulunduğu sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren, sabit bir vadesi bulunan ve
işletme tarafından ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan ya da satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanmayan finansal varlıkları;
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar, işletme tarafından satılmaya hazır olarak
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tanımlanan veya vadeye kadar elde tutulacak ya da gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan finansal varlıkları ifade eder.

Değerleme: Finansal bir varlık veya borç ilk muhasebeleştirmesi sırasında ‘gerçeğe
uygun değeri’ ile değerlenir.  İlk muhasebeleştirmedeki gerçeğe uygun değer, finansal
varlığın ‘elde etme maliyeti’dir. Finansal varlıklar, izleyen dönemlerde bilanço
tarihindeki ‘gerçeğe uygun değeri’ ile ( Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
etkin faiz yöntemiyle ) değerlenir. Aktif bir piyasada ( Borsada ) işlem gören finansal
varlıkların gerçeğe uygun değeri ‘Borsa Rayici’dir.

Gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilememesi nedeniyle gerçeğe
uygun değerinden gösterilemeyen borsaya kayıtlı olmayan öz kaynağa dayalı finansal
varlıklar, kayıtlı değerleri ile elde etme maliyeti tutarından şayet mevcutsa değer
düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenir.

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal varlık
veya finansal borca ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç ve kayıp, kar/zarar olarak
muhasebeleştirilir. Satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç ve
kayıp ( değer düşüklüğü zararları ve kur farkı kazanç ve kayıpları hariç ) söz konusu
finansal varlık bilanço dışı bırakılıncaya kadar özkaynaklarda muhasebeleştirilir. İlgili
finansal varlığın bilanço dışı bırakılması durumunda, daha önceden özkaynaklarda
muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç ve kayıplar, kar/zarara aktarılır. Etkin faiz yöntemi
kullanılarak hesaplanan faizler kar/zararda muhasebeleştirilir. İşletmenin ilgili ödemeyi
elde etme hakkının oluşması durumunda, satılmaya hazır öz kaynağa dayalı finansal
araçlardan kaynaklanan temettüler, kar/zararda muhasebeleştirilir. (Not 7)

c) Ticari Alacaklar

Ticari alacaklar, esas faaliyetler çerçevesindeki ticari mal veya hizmet satışları
karşılığında müşterilerden olan alacakları ifade etmektedir. Belirlenmiş faiz oranı
olmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmaması
durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmektedir. Faiz tahakkuk etkisinin
büyük olması durumunda, etkin faiz oranı ile ıskonto edilmiş net gerçekleşebilir
değerlerinden olası şüpheli alacak karşılıkları düşülmek suretiyle gösterilmektedir.

Şüpheli alacaklara ilişkin karşılıklar, tahsil edilemeyen alacakların tutarını, bunlara
karşılık alınan teminatları, Şirket Yönetimi’nin geçmiş yıllardaki tecrübeleri ve
ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak ayrılmaktadır. Şüpheli alacak tutarına
karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil
edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek
diğer faaliyet gelirlerine kaydedilmektedir. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil
edilemeyecekleri anlaşıldığı yılda zarar kaydedilmektedir. Net gerçekleşebilir değerin
tespitinde, etkin faiz oranı olarak yurtiçi peşin satışlarda % 15’lik, yurtdışı satışlarda ise
libor oranı esas alınmıştır.
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d) Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki
finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne
uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi
tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla
olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz
etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir
göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar
için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal
varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter
değeri arasındaki farktır.

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar
haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın
kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu
tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir
tablosunda muhasebeleştirilir.

e) İlişkili Taraflar

Finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim
Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler,
iştirak ve ortaklıklar ile grup şirketleri, ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade
edilmişlerdir.

f) Hasılat:

Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve tahmini
müşteri iadeleri, iskontolar ve benzer diğer karşılıklar kadar indirilir.

Malların satışı

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında
muhasebeleştirilir:

-Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar
üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde
ölçülmesi, işlemle ilişkili olan ekonomik faydaların

işletmeye akışının olası olması, ve işlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir
bir şekilde ölçülmesi.
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Hizmet sunumu

Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin tamamlanma aşamasına
göre muhasebeleştirilir.

Temettü ve faiz  geliri

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı
doğduğu zaman kayda alınır. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal
varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu
varlığın net defter değerine getiren efektif faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk
ettirilir.

Kira  geliri

Kira geliri: Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi
boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleştirilir.

g) Stoklar

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir.
Stoklara dâhil edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, işçilik ve genel üretim
giderleridir. Maliyet, ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleşebilir
değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini satışı
tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış masrafları
düşüldükten sonraki değerdir.  (Not 13)

h) Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar, finansal tablolarda, kayıtlı değerlerinden birikmiş
amortismanların düşülmesinden sonra kalan net değerleri üzerinden gösterilmektedir.
Amortisman, maddi duran varlığın faydalı ömrü üzerinden, kıst esası uygulanarak,
doğrusal amortisman yöntemi ile hesaplanmaktadır.

Amortisman hesabında esas alınan faydalı ömürler ve uygulanan amortisman oranları
aşağıdaki gibidir.

Maddi Varlık Cinsi Faydalı Ömür (Yıl) Amortisman

Binalar 25-50 % 4 - % 2
Makine Tesis 15 % 6,7
Demirbaşlar 5 % 20
Taşıt Araçları 5 % 20
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Maddi varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme
sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise,
karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri
kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit
akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir.

Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet
gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler.

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım
onarım maliyetleri ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte
ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça gelir tablosunda gider kalemleri
içinde muhasebeleştirilir. (Not 18)

i) Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını,
bilgisayar yazılımlarını ve geliştirme maliyetlerini içermektedir. Maddi olmayan duran
varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra 15
yılı geçmeyen bir süre için tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman
yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Markalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle
amortisman ayrılmamaktadır. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan
duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir.  (Not 19)

j) Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

Karşılıklar, şirketin bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan
yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için
ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve
yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda
muhasebeleştirilmektedir.

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde
bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip
gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün varlık ve yükümlülükler finansal
tablolara dahil edilmemektedir. Bu tür varlık ve yükümlülükler “şarta bağlı
yükümlülükler ve varlıklar” olarak notlarda açıklanmaktadır. (Not 22)

k) Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, personelin Türk İş Kanunu uyarınca en az bir yıllık
hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılması, iş ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için
çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin toplam
karşılığının bugünkü tahmini değerini ifade eder. ( Not 24 )
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l) Borçlanma Maliyeti

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem giderleri çıkartıldıktan
sonraki değerleriyle kaydedilir. Krediler, takip eden tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle
hesaplanmış iskonto edilmiş değerleri ile finansal tablolarda takip edilirler. Alınan kredi
tutarı (işlem giderleri hariç) ile geri ödeme değeri arasındaki fark, gelir tablosunda kredi
süresince tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir.

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz
konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile direkt ilişki kurulabilen faiz
giderleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar maliyetine dahil
edilir. Diğer tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde doğrudan gider yazılır.

m) Finansal Kiralamalar

Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin
başındaki vergi avantaj veya teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden
veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden
aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe
azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir tablosunda
giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar,
varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.

n) Dövizli İşlemler

Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları
üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde
geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve
yükümlülüklerin çevirimlerinden doğan kur kazancı veya zararları, gelir tablosuna gelir
ya da gider olarak yansıtılmıştır.

o) Vergi Varlık ve Yükümlülükleri

Vergi Yükümlülüğü, cari yıl vergisi ile ertelenmiş vergilerin toplamından oluşur.

Cari Yıl Vergisi: Cari yıl vergisi, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden
hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir
kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri
hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirketin
cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde
yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
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Ertelenmiş Vergi: Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, varlık ve yükümlülüklerin
finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar
üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi hesaplamasında yürürlükteki vergi mevzuatı
uyarınca bilânço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranları kullanılır. Ertelenmiş
vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken,
indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi
kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel
olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali
kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve
yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında)
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı
faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel
olmadığı ölçüde azaltılır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi
yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık
ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle
ilişkilendirilmesi ya da şirketin cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek
suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

Dönem Cari ve Ertelenmiş Vergisi: Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak
muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de
doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme
birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait
ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. (Not  35)

p) Hisse Başına Kar/Zarar

Hisse başına kar/zarar, gelir tablosunda yer alan net kar/zararın ilgili dönem içinde mevcut
hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi suretiyle tespit edilir.

Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve öz sermaye enflasyon
düzeltmesi farkları hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”)
sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kar/zarar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı
çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar/zarar hesaplamasında
kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye
dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

Şirketçe yıl içinde dağıtılan bedelsiz hisse yoktur.
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r) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço
tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması
durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.

s) Türev Finansal Araçlar ve Gömülü Türev Araçları

Şirket’in türev finansal araçlarını vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri oluşturmaktadır.
Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Şirket için risklere karşı etkin bir
koruma sağlamakla birlikte, risk muhasebesi yönünden UMS 39 “Finansal araçların
muhasebeleştirilmesi” standardına ait gerekli koşulları taşımaması nedeniyle finansal
tablolarda alım-satım amaçlı türev finansal araçlar olarak muhasebeleştirilmektedir.

Alım satım amaçlı türev finansal araçlar, finansal tablolara ilk olarak maliyet değerleri ile
yansıtılır ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri üzerinden değerlenir.
Bu enstrümanların makul değerlerinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan
kazanç ve kayıplar gelir veya gider olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir.

Vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri piyasa fiyatları veya ıskonto edilmiş nakit akımları
ile değerlenmektedir. Makul değeri pozitif olan türev ürünleri bilançolarda diğer
varlıklarda, negatif olanlar ise  diğer yükümlülüklerde muhasebeleştirilmektedir. (Not 39)

t) Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; kredi
riski, likidite riski ve piyasa ( kur ve faiz oranı ) riskidir. Şirketin genel risk yönetimi
programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirketin
finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.

Kredi Riski: Bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt
edilmiş işlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.

Likidite riski: Genel olarak şirketin nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit
çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde nitelikte nakit mevcuduna
veya nakit girişine sahip bulunmaması riskidir. Piyasaya ilişkin olarak veya fonlamaya
ilişkin olarak ortaya çıkabilir.
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Piyasaya ilişkin likidite riski: Şirketin piyasaya gerektiği gibi girememesi, bazı
ürünlerdeki sığ piyasa yapısı ve piyasalarda oluşan engeller ve bölünmeler nedeniyle
pozisyonlarını uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak kapatamaması veya
pozisyonlardan çıkamaması durumunda ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder.

Fonlamaya  İlişkin Likidite Riski: Nakit giriş ve çıkışlarındaki düzensizlikler ve vadeye
bağlı nakit akımı uyumsuzlukları nedeniyle fonlama yükümlülüğünü makul bir maliyet
ile potansiyel olarak yerine getirememe ihtimalini ifade eder.

Piyasa Riski: Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda tutulan pozisyonlarda, finansal
piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur farkı ve hisse senedi fiyat
değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan riskler nedeniyle zarar etme ihtimalidir.

Faiz Oranı ve Döviz Kuru Riski: Döviz kuru veya faiz oranlarındaki değişimler
nedeniyle bir varlık veya finansal aracın değerinin azalması riskidir. Bu risk, faiz ve kur
değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle
yönetilmektedir.

u) Nakit Akım Tablosu

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Nakit akım tablosunda yer
alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatı ile vadesi 3 ay veya daha kısa
olan menkul kıymetleri içermektedir.

v) Netleştirme

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak
gösterilirler.

NOT 3 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Yoktur. (31 Aralık 2008 - Yoktur)

NOT 4 – İŞ ORTAKLIKLARI

Yoktur. (31 Aralık 2008- Yoktur)

NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Şirket’in ana faaliyet konusu tek olduğundan ve faaliyetlerini Türkiye’de
sürdürdüğünden bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. (31 Aralık 2008- Yoktur)
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NOT 6 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle nakit ve benzeri değerlerin ayrıntısı
aşağıdaki gibidir:

NOT 7 – FİNANSAL YATIRIMLAR
Yoktur. (31 Aralık 2008- Yoktur)

NOT 8 – FİNANSAL BORÇLAR

a) Kısa Vadeli Finansal Borçların detayı aşağıdaki gibidir,

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Banka Kredileri 19.436.761 8.595.974

Finansal Kiralama Borçları (Net) 21.680 89.985

Dönem Sonu Değeri 19.458.441 8,685,959

aa) Kısa vadeli banka kredilerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Para
Birimi

Döviz
Tutarı

TL
Tutarı

Etkin Faiz
%

Döviz
Tutarı

TL
Tutarı

Etkin Faiz
%

USD 727.355 1.077.940 4,85-5,04 586.403 886.818 4,52 - 4,74

EURO
2.112.292 4.563.184 4,75-6,50 773.947 1.656.865

10,60-
11,50

TL 13.795.636 9,00-20,41 6,052,291 16,20- 22
Toplam 19.436.761 8.595.974

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Kasa 192.201 125.514
- TL 172.897 97.528
- USD 1.544 12.750
- EUR 17.760 15.235

- Diğer - 1
Bankalar 746.267 134.852
Vadesiz Mevduat 746.267 134.852
- TL 732.650 120.943
- USD 1.743 2.600
- EUR 4.519 2.196
- GBP 7.346 8.633
- Diğer 9 480

Toplam 938.468 260.366
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ab) Kısa vadeli finansal kiralama borçlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar 22.352 95.551
Ert. Fin. Kir. Borç. Maliyetleri ( - ) (672) (5.566)
Finansal Kiralama Borcu ( Net ) (*) 21.680 89.985

(*) 21.680 TL’lik tutarın tamamı Euro cinsinden finansal kiralama borcudur. (31 Aralık
2008 – 89.985 TL)

b) Uzun Vadeli Finansal Borçların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Banka Kredileri 5.335.200 6.261.211

Finansal Kiralama Borçları (Net) - 2.632

Dönem Sonu Değeri 5.335.200 6.263.843

ba) Uzun vadeli banka kredilerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Para
Birimi

Döviz
Tutarı

TL
Tutarı

Etkin Faiz
%

Döviz
Tutarı

TL
Tutarı

Etkin Faiz
%

USD 3.600.000 5.335.200 4,85 4.000.000 6.049.200 8,38
TL - - 212.011 16,20 - 23,46
Toplam 5.335.200 6.261.211

bb) Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar 434 3.462

Ert. Fin. Kir. Borç. Maliyetleri ( - ) (434) (830)

Finansal Kiralama Borcu ( Net ) (*) - 2.632

(*) (31 Aralık 2008 – 2.632 TL’lik tutarın tamamı Euro cinsinden finansal kiralama
borcudur.)

NOT 9 – DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Yoktur. (31 Aralık 2008- Yoktur)
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NOT 10 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

aa) İlişkili Taraflardan Alacaklar

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Ortaklar 1.201.624 1.073.121
Fatih Holding 965.716 990.734
Fatih Özkaynak 235.908 82.387

Toplam 1.201.624 1.073.121

ab) Diğer Ticari Alacaklar

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Alıcılar 9.704.681 5.908.534
Alacak Senetleri 118.920 15.800
Şüpheli Ticari Alacaklar 548.393 484.809
Kredi Kartı Alacakları 108 diğer hazır
değerler 3.154.315 3.120.869

Toplam 13.226.309 9.530.012

Şüpheli Ticari Alacaklar karşılığı (-) (548.393) (484.809)
Ertelenen Finansman Gideri (-) (218.603) (92.952)
Kredi Kartı Alacakları Reeskontu (-) (57.370) (123.405)

Kredi Kartı Alacakları Komisyonu (-) (43.272) (44.385)

Ticari Alacaklar ( Net ) 12.658.671 8.784.461
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Şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Dönem Başı 484.809 219.716

Dönem İçinde Ayrılan Karşılık (+) 145.347 341.804
Dönem İçinde Tahsil Edilen Karşılık (-
) (65.210) (75.361)
Kayıtlardan Çıkarılan Karşılık  (-) (16.553) (1.350)

Dönem Sonu 548.393 484.809

Karşılık ayrılan şüpheli ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

90 güne kadar vadesi geçmiş alacaklar - 29.288

90 gün üstü vadesi geçmiş alacaklar - 307.150

180 gün üstü vadesi geçmiş alacaklar 548.393 148.371

Dönem Sonu 548.393 484.809

b) Kısa Vadeli Ticari Borçlar

ba) İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Ortaklar 2.882.755 1.672.935

Fatih Holding 2.100.000 1.672.935
Fatih Özkaynak 782.755 -

Ertelenmiş Fin. Geliri/Gideri (-) (134.151) (76.805)

Toplam 2.748.604 1.596.130
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bb) Diğer Ticari Borçlar

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Satıcılar 15.166.965 15.774.565
Borç Çek ve Senetleri 4.165.005 4.755.630
Toplam 19.331.970 20.530.195

Ertelenen Finansman Geliri (-) (372.864) (526.582)

Toplam 18.959.106 20.003.613

bc) Uzun vadeli ticari borçların ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Borç Senetleri 57.144 71.880
Ertelenen Finansman Geliri (-) (1.321) (4.602)

Toplam 55.823 67.278

NOT 11 – DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

a)Kısa Vadeli  Diğer Alacaklar

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Vergi Dairesinden Alacaklar 1.751 61.404
Verilen Depozito ve Teminatlar 705 927
Personelden Alacaklar 16.102 5.202

Toplam 18.558 67.533

b) Uzun Vadeli Diğer Alacaklar

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Verilen Depozito ve Teminatlar 387.097 337.212

Toplam 387.097 337.212
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c)Kısa Vadeli Diğer Borçlar

NOT 12 – FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETİNDEN ALACAK VEYA BORÇLAR

Yoktur. (31 Aralık 2008 – Yoktur.)

NOT 13 – STOKLAR

Stokların ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

İlk Madde ve Malzeme 28.047.802 26.537.629
Yarı Mamuller 1.627.105 4.730.320
Mamuller 29.905.012 24.185.512
Ticari Mallar 12.311.155 12.857.988
Diğer 744 -

Toplam 71.891.818 68.311.449

Stoklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 51.116.102 TL (31 Aralık 2008 – 51.205.376
TL)’ dir.

NOT 14 – CANLI VARLIKLAR

Yoktur. (31 Aralık 2008- Yoktur)

NOT 15 – DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR

Yoktur. (31 Aralık 2008- Yoktur)

NOT 16 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

Yoktur. (31 Aralık 2008 - Yoktur)

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Ödenecek Vergi Fon 195.366 294.207
Ödenecek Sosyal Güvenlik
Kesintileri 404.658 441.077
Personele Borçlar 116.958 108.841
Diğer 6.189 6.189

Toplam 753.431 850.314
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NOT 17 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Yoktur. (31 Aralık 2008 - Yoktur)

NOT 18 – MADDİ DURAN VARLIKLAR

Şirket’in işletme içi oluşturulan maddi duran varlığı bulunmamaktadır.

a) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir.

Maliyet 1 Ocak 2009 Giriş Çıkış Transfer 31 Aralık 2009

Arazi ve arsalar 1.394.384 - - - 1.394.384

Binalar 7.770.965 1.750 - - 7.772.715

Makine Tesis(*) 3.597.559 58.397 (3.732) 302.687 3.954.911

Demirbaşlar 6.386.401 533.925 (4.025) - 6.916.301

Taşıtlar 1.118.013 - (26.756) - 1.091.257

Yapılmakta Olan Yat. 2.680 - - - 2.680

Özel Maliyetler 12.177.265 703.718 (704.233) - 12.176.750

Toplam 32.447.267 1.297.790 (738.746) 302.687 33.308.998

Birikmiş Amortisman

Binalar (489.849) (139.849) - - (629.698)

Makine Tesis(*) (1.311.344) (247.647) 38 (66.760) (1.625.713)

Demirbaşlar (3.725.041) (637.776) 927 - (4.361.890)

Taşıtlar (419.655) (91.578) 14.492 - (496.741)

Özel Maliyetler (3.787.783) (1.858.883) 704.233 - (4.942.433)

Toplam (9.733.672) (2.975.733) 716.690 (66.760) (12.056.475)

Net Değer 22.713.595 21.252.523

(*) Söz konusu transferler maddi olmayan duran varlıklar ile maddi duran varlıklar
arasında gerçekleşmiştir. Bkz. Not 19

Sabit Kıymetler üzerindeki toplam sigorta tutarı 63.493.308 TL (31 Aralık 2008:
62.313.751 TL)’ dir.
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NOT 18 – MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

b) Maddi duran varlıkların 1.998.547 TL’lik ( 31 Aralık 2008 – 1.793.780 TL) kısmı
finansal kiralama yolu ile edinilmiş olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

Maliyet 1 Ocak 2009 Giriş Çıkış Transfer 31 Aralık 2009

Binalar 1.703.583 - - - 1.703.583

Makine, Tesis 328.283 - - 302.687 630.970

Taşıtlar 174.045 - - - 174.045

Toplam 2.205.911 - - 302.687 2.508.598

Birikmiş Amortisman

Binalar (266.896) (25.554) - - (292.450)

Taşıtlar (57.549) (2.734) - - (60.283)

Makine, Tesis (87.686) (2.872) - (66.760) (157.318)

Toplam (412.131) (31.160) - - (510.051)

Net Değer 1.793.780 1.998.547

c) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir.

Maliyet 1 Ocak2008 Giriş Çıkış Transfer 31 Aralık 2008

Arazi ve arsalar 141.020 1.253.364 - - 1.394.384

Binalar 4.795.867 2.871.131 - 103.967 7.770.965

Makine Tesis 2.432.590 896.766 (9.912) 278.115 3.597.559

Demirbaşlar 5.038.151 1.374.726 (26.476) - 6.386.401

Taşıtlar 781.450 198.983 - 137.580 1.118.013

Yapılmakta Olan Yat. - 951.056 - (948.376) 2.680

Özel Maliyetler 7.624.776 3.715.351 - 837.138 12.177.265

Toplam 20.813.854 11.261.377 (36.388) 408.424 32.447.267

Birikmiş Amortisman

Binalar (312.388) (177.461) - - (489.849)

Makine Tesis (960.351) (292.712) - (58.281) (1.311.344)

Demirbaşlar (2.995.031) (756.269) 26.259 (3.725.041)

Taşıtlar (271.873) (117.973) - (29.809) (419.655)

Özel Maliyetler (2.405.381) (1.383.129) - 727 (3.787.783)

Toplam (6.945.024) (2.727.544) 26.259 (87363) (9.733.672)

Net Değer 13.848.830 22.713.595
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NOT 19 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Şirket’in işletme içi oluşturulan maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır.

a) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıkların hareketleri aşağıdaki
gibidir.

Maliyet 1 Ocak 2009 Giriş Çıkış Transfer 31 Aralık 2009

Haklar (*) 904.913 35.775 - (302.687) 638.001

Toplam 904.913 35.775 - (302.687) 638.001

Birikmiş Amortisman

Haklar (111.769) (40.048) - 66.760 (85.057)

Toplam (111.769) (40.048) - 66.760 (85.057)

Net Değer 793.144 552.994

(*) 183.200 TL’ lik tutar, Leasing yolu ile edinilip VUK Mevzuatına göre kayıtlara
alınan kıymetlerdir.

b) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıkların hareketleri aşağıdaki
gibidir.

Maliyet 01.01.2008 Giriş Çıkış Transfer 31.12.2008

Haklar (*) 908.774 404.563 - (408.424) 904.913

Toplam 908.774 404.563 - (408.424) 904.913

Birikmiş
Amortisman

Haklar (137.448) (61.684) - 87.363 (111.769)

Toplam (137.448) (61.684) - 87.363 (111.769)

Net Değer 771.326 793.144

(*) 519.779 TL lik tutar, Leasing yolu ile edinilip VUK mevzuatına göre kayıtlara
alınan kıymetlerdir.

NOT 20 – ŞEREFİYE

Yoktur. (31 Aralık 2008- Yoktur)
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NOT 21 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

a) Şirket İthal Edilen Makine ve Ekipmanlara Uygulanan Gümrük Vergisinden %100
Muafiyet teşvikinden yararlanmaktadır.
b) Şirket Dâhilde İşletme İzin belgelerine sahiptir. Bu belgeler kapsamında Şirket 31
Aralık 2009 itibariyle 8.045.376 USD tutarında teşvikten yararlanmıştır. (31 Aralık
2008- 16.166.987 USD)
c) Şirket Araştırma Geliştirme Harcamaları Karşılığı Turquality’ den nakit destek
teşvikinden yararlanmaktadır. Şirket ayrıca yurt dışı fuar katılım desteği almaktadır. Bu
destekler kapsamında Şirket 31 Aralık 2009 itibariyle 276.129 TL tutarında teşvikten
yararlanmıştır. (30 Eylül 2008- 339.882 TL) (Bkz. Not 31/A)
d) Vergi, resim ve harç istisnası, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Pendik
fabrikasında çalışan asgari ücretli işçilerin gelir vergilerinin ödenmesi konusunda
muafiyet sağlamaktadır.  Şirket 31 Aralık 2009 itibariyle 1.208.543 TL tutarında
teşvikten yararlanmıştır. (30 Eylül 2008- 870.521 TL) (Bkz. Not 31/B)

NOT 22 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Şüpheli alacak karşılığı Not 10’da; kıdem tazminatı karşılığı Not 24’te açıklanmıştır.

b) Kısa vadeli borç karşılıklarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Ücret Tahakkukları 1.023.314 1.066.656

Dava Karşılığı 798.453 658.344

Ödenecek Kıdem İhbar Tazminatları 24.368 -

Diğer Gider Tahakkukları 21.817 30.691

Borç Karşılıkları 1.867.952 1.755.691
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NOT 22 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
(Devamı)

c) Şirketçe alınan ipotek, teminat ve kefaletlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Teminat Mektupları 622.145 623.937
TL 534.500 534.500

534.500USD 87.645 89.437

Teminat Çekleri 53.055 54.140

USD 53.055 54.140

Teminat Senetleri 10.000 10.000
10.000TL 10.000 10.000

Toplam 685.200 688.077

d) Pasifte yer almayan bilanço dışı yükümlülüklerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Verilen Teminat Mektupları
3.749.526

3.433.292
TL 2.235.107 1.572.760
USD 769.404 928.690
EURO 745.015 931.842

Verilen Senetler 902.800 914.920

TL 310.000 310.000
USD 592.800 604.920

Verilen Kefaletler 71.250 71.250
TL 71.250 71.250

İpotek Senedi (*) 8.892.000 9.073.800
USD 8.892.000 9.073.800

Verilen Emanetler 30 -
TL 30 -
Toplam 13.615.606 13.493.262

(*) Şirket kullandığı kredilere teminat olarak Pendik’da yer alan fabrika üzerinden
8.892.000 TL (6.000.000 USD)  ipotek senedi vermiştir.
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NOT 22 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
(Devamı)

d) Vadeli döviz alımı ve opsiyon sözleşmeleri;

Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle vadeli döviz alımı ve opsiyon sözleşmesi
bulunmamaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle açık olan 99.559 ABD Doları
karşılığında 56.575 İngiliz Sterlini satın alma taahhüdüne dayanan iki adet vadeli döviz
alımı sözleşmesi bulunmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle döviz kurlarının vadeli
döviz alımı sözleşmelerinde belirlenmiş olan paritelerden daha düşük gerçekleşmesi
neticesinde Şirket, söz konusu sözleşmelerin piyasa değeriyle değerlenmesi ile oluşan
30.691 TL’lik olumsuz rayiç değer farkını cari dönem gelir tablosuna yansıtmıştır.

NOT 23 – TAAHHÜTLER

Yoktur. (31 Aralık 2008- Yoktur)

NOT 24– ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

T.C. Kanunlarına göre Şirket, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 17 yıllık çalışma
hayatı ardından emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen,
askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek
mecburiyetindedir.

Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31
Aralık 2009 tarihi itibariyle, 2.365,16 TL ( 31 Aralık 2008: 2.173,19 TL) ile
sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem
tazminatı karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki
muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla
hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam
yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda
belirtilmiştir:

Ana varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel
olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon
etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31
Aralık 2009 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin,
çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri
tahmin edilerek hesaplanmaktadır. Bilanço tarihindeki karşılıklar, yıllık %5,4 (31 Aralık
2008: %5,00) enflasyon ve %12,00 (31 Aralık 2008: %11,00) iskonto oranı
varsayımlarına göre yaklaşık %6,26 (31 Aralık 2008: %5,71) olarak elde edilen reel
iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar
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NOT 24– ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)

neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı
da dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmektedir.

Dönem içindeki kıdem tazminatı karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Dönem Başı 950.677 505.617
Dönem İçerisindeki Artış 487.186 690.392
Dönem İçerisindeki Ödemeler ( - ) (535.911) (245.332)

Dönem Sonu 901.952 950.677

NOT 25– EMEKLİLİK PLANLARI

Yoktur. (31 Aralık 2008- Yoktur)

NOT 26– DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Sipariş Avansları 1.584.937 1.049.794
Gelecek Aylara Ait Giderler 107.076 272.022
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 1.301 176.578
İş Avansları 65.824 43.269
Devreden KDV 124.027 309.023
Diğer KDV - 53.925
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 4.660 3.547

Toplam 1.887.825 1.908.158

b) Diğer kısa vadeli yükümlülükler detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Sipariş Avansları 2.290.690 1.463.184
Diğer Avanslar 5.188 -
Toplam 2.295.878 1.463.184
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NOT 27– ÖZKAYNAKLAR

a) Özkaynakların Ayrıntısı

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle şirketin öz sermayesi 58.345.646 TL ( 31 Aralık 2008 –
62.214.816 TL) olup, ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2009 31 Aralık2008

Ödenmiş Sermaye
54.221.970 54.221.970

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
735.597 735.597

Geçmiş Yıl Kar/Zararı
6.756.994 10.294.295

Dönem Net Karı/Zararı (3.869.170) (3.537.301)

Özsermaye 57.845.391 61.714.561

b) Ödenmiş Sermaye

Şirket 2007 yılı içerisinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı
150.000.000 TL’dir. Ödenmiş sermayesi ise 54.221.970 TL ( 31 Aralık 2008:
54.221.970 TL) olup her biri 1 Kr nominal değerli 5.422.196.986 (31 Aralık 2008:
5.422.196.986) adet hisseye bölünmüştür.

Yönetim Kurulu üyelerinin 4 (Dört) ‘ü ve denetçiler, (A) grubu hisse sahiplerinin
göstereceği adaylar arasından seçilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
(A) grubu hissedarların 1 hisse karşılığı 50 oy , (A) grubu hisse dışı hissedarların ise 1
hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır. Mali açıdan imtiyazlı hisse senedi yoktur.

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihlerinde çıkarılmış ve ödenmiş sermaye tutarları
defter değerleriyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Adı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı

Fatih Özkaynak % 13,54 7.343.918 % 13,54 7.343.918
Fatih Holding A.Ş. % 58,50 31.717.682 % 58,50 31.717.682
Halka Açık Kısım (*) % 27,23 14.766.591 % 27,23 14.766.591
Diğer %   0,73 393.779 %   0,73 393.779
Toplam % 100 54.221.970 % 100 54.221.970

(*)  Halka açık kısım içerisinde yer alan % 1,64 oranındaki 808.399 TL tutarındaki
hisse Fatih Holding A.Ş.’ye aittir.
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NOT 27– ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

c) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Birinci Tertip Yasal Yedekler 735.597 735.597

Toplam 735.597 735.597

d) Geçmiş Yıl Kar/Zararı

Geçmiş yıl kar/zararının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

2008 Yılı Kar/Zararı (3.537.301) -
2007 Yılı Karından Yasal Yedeklere Transfer (76.001) (76.001)
2007 Yılı Karı 6.142.057 6.142.057
2006 Yılı Karından Yasal Yedeklere Transfer (259.051) (259.051)
2006 Yılı Vergi Karşılığı Düzeltmesi (6.511.000) (6.511.000)
2007 Yılı Vergi Karşılığı Düzeltmesi (541.655) (541.655)
Sermayeye Transfer (4.921.970) (4.921.970)
2006 Yılı Karı 3.455.472 3.455.472
2006 ve Öncesi Geçmiş Yıl Kar/Zararı 13.006.443 13.006.443

Geçmiş Yıl Kar/Zararı 6.756.994 10.294.295

NOT 28 – SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

1 Ocak 2009 -
31 Aralık 2009

1 Ocak 2008 -
31 Aralık 2008

Yurtiçi Satışlar 48.073.612 50.769.713

Yurtdışı Satışlar 24.483.726 30.111.346
Diğer Gelirler 62.950 15.823

Brüt Satışlar 72.620.288 80.896.882

İadeler (-) (3.444.275) (3.105.831)
İndirimler ( - ) (664.721) (895.460)

Net Satışlar 68.511.292 76.895.591

Satışların Maliyeti ( - ) (45.039.392) (52.755.380)

Esas Faaliyet Geliri ( Net ) 23.471.900 24.140.211
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NOT 29 – FAALİYET GİDERLERİ

1 Ocak 2009-
31 Aralık 2009

1 Ocak 2008-
31 Aralık 2008

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (19.623.411) (18.181.472)
Genel Yönetim Giderleri (4.121.854) (4.818.270)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (1.011.533) (1.095.759)

Toplam (24.756.798) (24.095.501)

a) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri’nin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

1 Ocak 2009-
31 Aralık 2009

1 Ocak 2008-
31 Aralık 2008

Personel Giderleri (4.788.716) (4.646.917)

Gayrimenkul Kira Giderleri (7.142.934) (6.787.188)

Elektrik, Su ve Yakıt Giderleri (672.654) (513.311)

Reklam İlan Giderleri (1.171.581) (994.178)

Nakliye Giderleri (258.490) (195.746)

Kargo Giderleri (710.512) (1.042.357)

Seyahat Giderleri (93.511) (226.563)

Amortisman Giderleri (2.202.156) (1.183.284)

Banka Komisyon Giderleri (612.920) (644.338)

Telefon, fax, data hattı (229.049) (250.021)

Diğer (1.740.888) (1.697.569)

Toplam (19.623.411) (18.181.472)
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NOT 29 – FAALİYET GİDERLERİ (Devamı)

b) Genel yönetim giderlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

1 Ocak 2009-
31 Aralık 2009

1 Ocak 2008-
31 Aralık 2008

Personel Giderleri (1.861.095) (2.557.683)

Amortisman Giderleri (351.801) (304.908)

Kira Giderleri (416.354) (407.894)

KKEG (131.573) (159.760)

Danışmanlık Giderleri (206.028) (190.298)

Banka Masraf ve Komisyonları (202.522) (223.203)

Seyahat ve Yol Giderleri (295.308) (285.522)

Vergi Resim Harçlar (118.329) (77.272)

Gümrükleme Giderleri (19.042) (109.603)

Diğer (519.802) (502.127)

Toplam (4.121.854) (4.818.270)

c) Araştırma geliştirme giderlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

1 Ocak 2009-
31 Aralık 2009

1 Ocak 2008-
31 Aralık2008

Personel Giderleri (773.083) (582.452)

Tasarım giderleri (135.034) (331.613)

Vergi Resim ve Harç (33.759) (77.051)

Elektrik, Su ve Yakıt Giderleri (15.508) (18.362)

Seyahat Giderleri (28.503) (22.558)

Temsil ve Ağırlama Giderleri (12.823) (27.725)

Bağış Ve Yardımlar (4.917) (19.778)

Diğer (7.906) (16.220)

Toplam (1.011.533) (1.095.759)
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NOT 30-NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Önemli gider kalemlerinin niteliklerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

1 Ocak 2009-
31 Aralık 2009

1 Ocak 2008-
31 Aralık 2008

Ücret Giderleri (19.131.077) (22.247.293)

Üretim Maliyetine Giden (11.708.183) (14.460.241)

Genel Yönetime Giden (1.861.095) (2.557.683)

Pazarlama Satış Dağıtıma Giden (4.788.716) (4.646.917)

Araştırma Geliştirmeye Giden (773.083) (582.452)

Amortisman Giderleri (3.015.781) (1.950.949)

Üretim Maliyetine Giden (388.054) (462.757)

Genel Yönetime Giden (351.801) (304.908)

Pazarlama Satış Dağıtıma Giden (2.202.156) (1.183.284)

Çalışmayan Kısım Zararlarına Giden (73.770) -

Toplam (22.146.857) (24.198.242)

NOT 31 – DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER/GİDERLER

a) Diğer faaliyetlerden gelirlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2009-
31 Aralık 2009

1 Ocak 2008-
31 Aralık 2008

Sübvansiyon (SSK ve Stopaj) 1.208.544 870.521

Sübvansiyon (Turquality ve ITKIB) 276.129 339.882

Konusu Kalmayan Karşılıklar 150.911 90.981

Kira Gelirleri 179.054 204.772

Reklamasyon Geliri 608 83.681

Fiyat Farkları 153.241 42.232

Sabit Kıymet Satış Geliri 16.705 9.127

İthalat Terkinleri 2.981 364.331

Hasar Tazmin Geliri 298.754 105.381

Hizmet Gelirleri 127.683 -

Diğer 219.395 323.366
Toplam 2.634.005 2.434.274
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NOT 31 – DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER/GİDERLER (Devamı)

b) Diğer faaliyetlerden giderlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2009-
31 Aralık 2009

1 Ocak 2008-
31 Aralık 2008

Çalışmayan Kısım Zararları (1.878.572) -

Karşılık Giderleri (323.915) (279.441)

Önceki Dönem Gideri (80.058) (38.758)

Satış Primi Komisyonu (34.997) (46.344)

Diğer (18.519) (58.598)

Toplam (2.336.061) (423.141)

NOT 32 – FİNANSAL GELİRLER

1 Ocak 2009-
31 Aralık 2009

1 Ocak 2008-
30 Eylül 2008

Faiz Geliri 58.138 365.530

Kambiyo Karı 2.687.633 4.931.151

Ertelenen Finansman Geliri 1.831.203 2.722.912

Toplam 4.576.974 8.019.593

NOT 33– FİNANSAL GİDERLER

1 Ocak 2009-
31 Aralık 2009

1 Ocak 2008-
31 Aralık 2008

Kambiyo Zararları (2.619.339) (4.891.601)
Kredi Faiz Gideri (1.445.275) (1.828.266)
Ertelenen Finansman Gideri (1.970.694) (2.503.109)
K.Kartı Komisyon Giderleri (1.237.787) (760.347)
Kapanan Akreditif Giderleri (127.858) (245.679)
Diğer Finansal Giderler (88.276) (170.450)

Toplam (7.489.229) (10.399.452)

NOT 34 – SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE
DURDURULAN FAALİYETLER

Yoktur. (31 Aralık 2008- Yoktur)
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NOT 35 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Cari Vergi Yükümlülüğü 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Cari Kurumlar vergisi karşılığı - -
Peşin ödenen vergi ve fonlar (1.301) (176.578)

(1.301) (176.578)

Gelir tablosundaki vergi gideri 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Cari kurumlar vergisi karşılığı

- (145.944)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 30.039 86.811
Toplam vergi geliri / (gideri) 30.039 (59.133)

Devam eden faaliyetlere ilişkin vergi geliri / (gideri) 30.039 (59.133)
Durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi geliri / (gideri) - -

30.039 (59.133)

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir. ( 2008: % 20 ) Bu oran, kurumların ticari
kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin ( Ar-Ge
ve Bağış ve Yardımlar gibi ) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.

Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın
birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine
verilir. Beyan edilen vergi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar tek taksitte ödenir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe
kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları
değişebilir.

Kurumlar Vergisi mükellefleri,  cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup
edilmek üzere üçer aylık dönemler itibariyle mali karları üzerinden %20 (2008 mali yılı
için %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe
kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilir. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl
karlarından mahsup edilemez.

50 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca Türkiye’ye döviz olarak
getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen
kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/4 maddesi kapsamında menkul sermaye iradı
sayılmadığından Kurumlar Vergisi ve kurum stopajı matrahı dışında tutulmaktadır.
Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmez.
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NOT 35 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla
kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar
vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci
maddesinin 2’nci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları
üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılır. Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı
sayılmaz.

Ertelenen Vergi Varlığı / Yükümlülüğü Hareketleri

31 Aralık 2009
31 Aralık

2008
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi (897.789)

(914.843)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)

30.039 17.054
Finansal varlık değer artış fonundan mahsup edilen

- -
Ertelenmiş vergi aktifi karşılığı

- -
Dönem sonu itibariyle kapanış bakiyesi (867.750) (897.789)

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Vergi karşılığının mutabakatı 31 Aralık 2009
Vergilendirilebilir kar (3.544.914)

Hesaplanan vergi (2009: % 20, 2008: %20) -

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi -
Serbest bölge istisnası -
Özkaynak yönt. göre kons. edilen iştiraklerden gelen dönem zararı etkisi

-
Düzeltme kayıtlarının etkisi -
Ertelenmiş vergi avantajı / (gideri) 30.039

Vergi geliri / (gideri) 30.039
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NOT 36 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kar, cari yıl net karının, dönem boyunca
piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile
bulunmuştur.

Türkiye’de şirketler, sermayelerini hâlihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl
kazançlarından ve yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile
artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kar
hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda
kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük
etkilerini de hesaplayarak bulunmuştur.

Hisse başına kar hesaplamaları, net karın ihraç edilmiş bulunan hisse senetlerinin
ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile yapılmıştır.

Mali açıdan imtiyazlı hisse senedi yoktur. Buna göre, hisse grupları bazında hisse
başına kar/zarar aşağıdaki gibi olmaktadır.

Hisse başına kar 31 Aralık 2009 30 Eylül 2008

Net dönem karı / (zararı) (3.869.170) (383.149)

Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 4.922.196.986 4.922.196.986

( Her biri 1 Kr )

Devam eden ve durdurulan faaliyetlerden (0,000786) (0,0000778)

elde edilen hisse başına kar / (zarar)

Net dönem karı / (zararı) (3.869.170) (383.149)

Eksi: Durdurulan faaliyetlerden yıl içinde elde edilen kar - -
Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse başı karın
Hesaplanması için net dönem karı (3.869.170) (383.149)

Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse başına kar /
(zarar) (0,000786) (0,0000778)

Durdurulan faaliyetlerden dönem içinde elde edilen kar - -

Seyreltilmiş hisse başına kar /(zarar) (0,000786) (0,0000778)
Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse başına kar /
(zarar) (0,000786) (0,0000778)

Durdurulan faaliyetlerden elde edilen hisse başına kar - -
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NOT 37 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler:

İlişkili taraflarla yapılan alış ve satış işlemlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Grup Şirketi Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar

Fatih Holding - 53.100 - 35.400

XYZ International - 565.567 - -

Toplam 618.667 - 35.400

b) İlişkili Taraflardan alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Ortaklara ödenen işyeri kirası 149.386 124.145

Ortaklara ödenen taşıt kirası 7.476 6.840

Toplam Ödenen 158.862 131.565

c) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar:

31 Aralık 2009 yılı itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri
menfaatlerin toplamı 335.213 TL’dir.( 30 Eylül 2008 – 339.418 TL)

NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN
NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal araçlardan kaynaklanan başlıca riskler kredi riski, likidite riski, piyasa riski ve
faiz oranı ve döviz kuru riskidir.

38.1. Kredi Riski: Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş
alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan
müşterilerden oluşmaktadır. Risk kontrolü müşterinin finansal pozisyonunu, geçmiş
tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesini değerlendirir.
Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski
kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Yönetim, tarafların
performanslarını yerine getirmemesinden dolayı bir zarar beklememektedir.
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NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN
NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

38.1.1. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 itibariyle
Alacaklar

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

Cari Dönem
İlişkili
Taraf

Diğer Taraf İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

Bankalard
aki

Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski 1.201.624 12.358.671 - 18.558 746.267
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış
kısmı - 175.000

- -
-

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değerleri

1.201.624 12.358.671 - 18.558 746.267
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak fin. var.ın defter değerleri - - - - -
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri

- - - - -
- Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı (*)

- - - - -
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri - - - - -
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

8.697 539.696 - - -
- Değer düşüklüğü (-)

(8.697) (539.696) - - -
- Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış
kısmı (*) - - - - -
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

- - - - -
- Değer düşüklüğü (-)

- - - - -
- Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış
kısmı (*) - - - - -
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

- - - - -
(*) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan
unsurlar dikkate alınmamıştır.
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NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN
NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

31 Aralık 2008 itibariyle
Alacaklar

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

Önceki Dönem
İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

Bankalar
daki

Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski 1.073.121 8.784.461 - 67.533 134.852
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına
alınmış kısmı - 82.853

- -

-

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değerleri

1.073.121 8.784.461
- 67.533

134.852
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak fin. var.ın defter değerleri

- - - - -
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri

- - - - -
- Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı (*) - - - - -
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri - - - - -
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 1.265 484.809 - - -
- Değer düşüklüğü (-) (1.265) (484.809) - - -
- Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış
kısmı (*) - - - - -
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - -
- Değer düşüklüğü (-) - - - - -
- Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış
kısmı (*) - - - - -
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - -
(*) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan
unsurlar dikkate alınmamıştır.

38.1.2. Alacaklar için alınan teminatların detayı ve gerçeğe uygun değerleri
aşağıdaki gibidir:

Şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle alacakları için almış olduğu teminatların toplam
tutarı 175.000 TL’dir.

38.1.3. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıklar ile
koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların kredi kalitesine ilişkin
açıklamalar:
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NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN
NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Şirketin koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlığı bulunmamaktadır. Vadesi geçmemiş ve
değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların tahsilatlarında herhangi bir sıkıntı
yaşanmamakta olup ticari alacakların ortalama tahsilat süreleri 30-120 gün arasında
değişmektedir. (31 Aralık 2008- Yoktur)

38.1.4. Değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklara ilişkin olarak ayrılan değer
düşüklüğünün tespiti sırasında hangi etkenlerin göz önünde bulundurulduğuna
yönelik açıklamalar:

Bkz dipnot 2.6/d

38.1.5. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
yaşlandırma tablosu

Yoktur. (31 Aralık 2008- Yoktur)

38.1.6. Şirket’in güvence olarak elinde bulundurmakta olduğu teminatın mülkiyetini
üzerine almak veya kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurları kullanmak
suretiyle edindiği varlıkların;

- Niteliği ve defter değeri;

Yoktur. (31 Aralık 2008- Yoktur)

- Anılan varlıkların halihazırda nakde dönüştürülebilir nitelikte olmamaları durumunda,
işletmenin söz konusu varlıkların elden çıkarılması veya işletme faaliyetlerinde
kullanılmasına ilişkin yaklaşımı:

Yoktur. (31 Aralık 20088- Yoktur)

38.2.Likidite riski: Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine
getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının
düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana
gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket 31 Aralık 2009 ve 31
Aralık 2008 tarihleri itibariyle ciddi likidite riskine maruz kalmıştır. Şirket ticari
borçlarının vadelerini uzatmak, yeni hammadde alımı yerine hammadde stoklarına
ağırlık vermek suretiyle likidite yönetimi gerçekleştirmeyi planlamaktadır.
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NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN
NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

38.2.1.Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 Vadesiz 3 aya kadar 3-12 ay
1 yıl ve
üzeri Dağıtılmayan Toplam

Nakit ve Nakit Benzerleri 938.468 - - - - 938.468

Ticari Alacaklar (net) - 2.116.719 11.443.576 - - 13.560.295

Stoklar - - - - 71.891.818 71.891.818

Diğer Dönen Varlıklar - 1.655.421 - - 232.404 1.887.825

Diğer Alacaklar - - 16.807 387.097 1.751 405.655

Finansal Yatırımlar (net) - - - - 204.553 204.553
Özkaynak Yönt. Değ.
Yat. - - - - 665.442 665.442
Maddi Duran Varlıklar
(net) - - - - 14.018.206 14.018.206
Maddi Olmayan D. V.
(net) 7.787.261 7.787.261

Toplam varlıklar 938.468 3.772.140 11.460.383 387.097 94.801.435 111.359.523

Finansal Borçlar (net) - (11.561.506) (7.696.936) (5.335.200) - (24.593.642)

Ticari Borçlar (net) (7.107) (3.001.150) (18.699.452) (55.823) - (21.763.532)

Borç Karşılıkları - (1.069.499) - - (798.453) (1.867.952)

Diğer Borçlar - (723.171) - - - (735.171)
Kıdem Tazminatı
Karşılığı - - - - (901.952) (901.952)
Ertelenmiş Vergi
Yükümlülüğü - - - - (867.750) (867.750)
Dönem Karı Vergi
Yükümlülüğü - - - - - -

Diğer  Yükümlülükler - (2.295.878) - - - (2.295.878)

Özkaynaklar - - - - (58.345.646) (58.345.646)

Toplam yükümlülükler (7.107) (18.651.204) (26.396.388) (5.391.023) (60.913.801) (111.359.523)

Net Likidite Fazlası /
Açığı 931.361 (14.879.064) (14.936.005) (5.003.926) 33.887.634 -
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NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN
NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

31 Aralık 2008 Vadesiz 3 aya kadar 3-12 ay 1 yıl ve
üzeri

Dağıtılmayan Toplam

Nakit ve Nakit Benzerleri 260.366 - - - - 260.366

Ticari Alacaklar (net) - 4.062.076 5.753.996 - 41.510 9.857.582

Stoklar - - - - 68.311.449 68.311.449

Diğer Dönen Varlıklar - 1.096.610 272.022 - 539.526 1.908.158

Diğer Alacaklar - 6.129 - 337.212 61.404 404.745

Finansal Yatırımlar (net) - - - - 204.553 204.553

Özkaynak Yönt. Değ. Yat. - - - - 76.221 76.221

Maddi Duran Varlıklar (net) - - - - 14.324.113 14.324.113

Maddi Olmayan D. V. (net) - - - - 9.182.626 9.182.626

Toplam varlıklar 260.366 5.164.815 6.026.018 337.212 92.741.402 104.529.813

Finansal Borçlar (net) - (6.621.721) (1.844.757) (6.263.843) - (14.730.321)

Ticari Borçlar (net) (4.345) (4.079.513) (17.515.885) (67.278) - (21.667.021)

Borç Karşılıkları - (1.066.656) - - (689.035) (1.755.691)

Diğer Borçlar - (850.314) - - - (850.314)

Kıdem Tazminatı Karşılığı - - - - (950.677) (950.677)

Ertelenmiş Vergi
Yükümlülüğü - - - - (897.789) (897.789)

Dönem Karı Vergi
Yükümlülüğü - - - - - -

Diğer  Yükümlülükler - (1.463.184) - - - (1.463.184)

Özkaynaklar (62.214.816) (62.214.816)

Toplam yükümlülükler (4.345) (14.081.388) (19.360.642) (6.331.121) (64.752.317) (104.529.813)

Net Likidite Fazlası / Açığı 256.021 (8.916.573) (13.334.624) (5.993.909) 27.989.085 -
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NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN
NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

38.2.2.Türev ve türev olmayan finansal yükümlüklerin kalan vadelerine göre
dağılımı aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki tabloda Şirket’in yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en
erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden
ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Ticari borçların ortalama vadesi 90
gündür.

Cari Dönem:

Sözleşme Uyarınca Vadeler
Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca

nakit
çıkışlar
toplamı

3 Aydan
kısa 3 ay -1 yıl 1-5 yıl

5
yıldan
uzun

Banka Kredileri 24.245.874 24.158.992 11.164.582 7.659.210 5.335.200 -
Finansal Kiralama
Yükümlülükleri 22.786 21.682 18.982 2.700 - -

Ticari Borçlar 21.763.533 22.271.885 3.034.460 19.180.280 57.144 -

Diğer Borçlar 723.171 723.171 723.171 - - -

Diğer Yükümlülükler 2.295.878 2.295.878 2.295.878 - - -

Önceki  Dönem:

Sözleşme Uyarınca Vadeler
Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca

nakit
çıkışlar
toplamı

3 Aydan
kısa 3 ay -1 yıl 1-5 yıl

5 yıldan
uzun

Banka Kredileri 14.637.704 14.637.704 6.598.541 1.777.952 212.011 6.049.200
Finansal Kiralama
Yükümlülükleri 92.617 92.617 23.180 66.805 2.632 -

Ticari Borçlar 21.667.021 22.275.009 4.165.308 18.037.821 71.880 -

Diğer Borçlar 850.314 850.314 850.314 - - -

Diğer Yükümlülükler 1.463.184 1.463.184 1.463.184 - - -

38.3. Piyasa Riski: Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda tutulan pozisyonlarda, finansal
piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur farkı ve hisse senedi fiyat
değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan riskler nedeniyle zarar etme ihtimalidir.

38.3.1. Kur Riski: Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere
sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur
riski denir.
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NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN
NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden varlıkların
ve yükümlülüklerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
Para Birimi)

ABD
Doları Avro GBP DiğerCari Dönem

1. Ticari Alacaklar 6.466.322 185.194 1.135.080 1.588.072 -
2.a) Parasal Finansal Varlıklar not 4- kasa banka 32.920 2.218 10.313 3.119 6
2.b) Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - -
3. Diğer 263.396 98.581 45.842 7.757 -

4. Dönen Varlıklar Toplamı 6.762.638 285.993 1.191.235 1.598.948 6
5. Ticari Alacaklar - - - - -
6.a) Parasal Finansal Varlıklar - - - - -
6.b) Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - -
7. Diğer 72.744 48.823 - 165 -

8. Duran Varlıklar Toplamı 72.744 48.823 - 165 -
9. Toplam Varlıklar 6.835.382 334.816 1.191.235 1.599.113 6

10. Ticari Borçlar (11.440.833) (823.541) (3.639.891) (954.004) (77.428)
11. Finansal Yükümlülükler (5.662.805) (727.355) (2.122.328) - -
12.a) Parasal Olan Diğer Yükümlülükler (2.097.399) (37.388) (315.821) (577.401) -
12.b) Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - -

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı (19.201.037) (1.588.284) (6.078.040) (1.531.405) (77.428)
14. Ticari Borçlar - - - - -
15. Finansal Yükümlülükler (5.335.200) (3.600.000) - - -
16.a) Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - -
16.b) Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı (5.335.200) (3.600.000) - - -

18. Toplam Yükümlülükler (24.536.237) (5.188.284) (6.078.040) (1.531.405) (77.428)

19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların
Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu - - - - -
19.a) Aktif Karakterli Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı - - - - -
19.b) Pasif Karakterli Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı - - - - -

20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük
Pozisyonu (17.700.855) (4.853.468) (4.886.805) 67.708 (77.422)

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/
(Yükümlülük)  Pozisyonu (17.700.855) (4.853.468) (4.886.805) 67.708 (77.422)

22.Döviz Hedge’i için Kul. Fin. Araçların Top.
Gerçeğe Uygun Değeri - - - - -
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının
Tutarı - - - - -
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen
Kısmının Tutarı - - - - -

25. İhracat (*) 24.410.213 133.896 7.290.135 3.593.741 -

26. İthalat (*) 20.431.680 2.422.248 7.132.416 564.055 73.890
(*) İlgili ihracat ve ithalat tutarlarının Türk Lirası karşılıkları 31 Aralık 2009 TCMB döviz alış kurundan ifade edilmiştir.
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NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN
NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
Para Birimi) ABD Doları Avro GBP DiğerÖnceki Dönem

1. Ticari Alacaklar 4.810.410 1.540 1.489.470 738.652 -

2.a) Parasal Finansal Varlıklar 41.895 10.157 8.148 3.940 481

2.b) Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - -

3. Diğer 119.342 55.869 11.929 4.249 -

4. Dönen Varlıklar Toplamı 4.971.647 67.566 1.509.547 746.841 481

5. Ticari Alacaklar - - - - -

6.a) Parasal Finansal Varlıklar - - - - -

6.b) Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - -

7. Diğer 74.197 48.823 - 165

8. Duran Varlıklar Toplamı 74.197 48.823 - 165 -

9. Toplam Varlıklar 5.045.844 116.389 1.509.547 747.006 481

10. Ticari Borçlar (8.753.481) (585.495) (2.408.503) (1.163.202) (161.694)

11. Finansal Yükümlülükler (2.633.668) (586.403) (815.980) - -

12.a) Parasal Olan Diğer Yükümlülükler (1.245.567) (20.670) (237.202) (322.251) -
12.b) Parasal Olmayan Diğer
Yükümlülükler - - - - -

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı (12.632.716) (1.192.568) (3.461.685) (1.485.453) (161.694)

14. Ticari Borçlar (169.055) (46.577) (46.066) - -

15. Finansal Yükümlülükler (6.051.832) (4.000.000) (1.229) - -

16.a) Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - -
16.b) Parasal Olmayan Diğer
Yükümlülükler - - - - -
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplamı (6.220.887) (4.046.577) (47.295) - -

18. Toplam Yükümlülükler (18.853.603) (5.239.145) (3.508.980) (1.485.453) (161.694)
19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Araçların Net Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (26.728) (99.691) - 56.575 -
19.a) Aktif Karakterli Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutarı 124.035 - - 56.575 -
19.b) Pasif Karakterli Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutarı (150.763) (99.691) - - -
20. Net Yabancı Para Varlık/
(Yükümlülük Pozisyonu (13.834.487) (5.222.447) (1.999.433) (681.872) (161.213)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para
Varlık/ (Yükümlülük)  Pozisyonu (13.834.487) (5.222.447) (1.999.433) (681.872) (161.213)
22.Döviz Hedge’i için Kul. Fin.
Araçların Top. Gerçeğe Uygun Değeri - - - -
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen
Kısmının Tutarı - - - -
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge
Edilen Kısmının Tutarı - -

25. İhracat (*)68.777.041 135.983 15.843.672 15.764.435 91.314

26. İthalat (*)36.370.306 4.816.223 11.343.163 1.991.085 410.215

(*) İlgili ihracat ve ithalat tutarlarının Türk Lirası karşılıkları 31 Aralık 2008 TCMB döviz alış kurundan
ifade edilmiştir.
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NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ
VE DÜZEYİ (Devamı)

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi
tabloları aşağıdaki gibidir:

DÖVİZ KURU DUYARLILIK ANALİZİ TABLOSU
Kar /Zarar Özkaynaklar

Yabancı paranın
değer kazanması

Yabancı
paranın

değer
kaybetmesi

Yabancı
paranın değer

kazanması

Yabancı
paranın değer

kaybetmesi
Cari Dönem

ABD Doları’nın TL karşısında  % 10 değişmesi halinde:
1.ABD Doları net varlık / yükümlülüğü (719.284) 719.284 - -
2.ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - -

3. ABD Doları Net Etki (719.284) 719.284 - -

Avro’nun TL karşısında  % 10 değişmesi halinde:
4.Avro net varlık / yükümlülüğü (1.055.696) 1.055.696 - -
5.Avro riskinden korunan kısım (-) - - - -

6. Avro Net Etki (1.055.696) 1.055.696 - -

Diğer döviz kurlarının  TL karşısında  %  10 değişmesi halinde:
7.Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü 4.895 (4.895) - -
8.Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım
(-) - - - -

9. Diğer Döviz Kurları Net Etki 4.895 (4.895) - -

TOPLAM
(1.770.085)

1.770.085

DÖVİZ KURU DUYARLILIK ANALİZİ TABLOSU
Kar /Zarar Özkaynaklar

Yabancı
paranın değer

kazanması

Yabancı
paranın değer

kaybetmesi

Yabancı
paranın değer

kazanması

Yabancı
paranın değer

kaybetmesiÖnceki Dönem

ABD Doları’nın TL karşısında  % 10 değişmesi halinde:
1.ABD Doları net varlık / yükümlülüğü

(789.791)
789.791 - -

2.ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
- - - -3. ABD Doları Net Etki 789.791 - -

Avro’nun TL karşısında  % 10 değişmesi halinde:
4.Avro net varlık / yükümlülüğü

(428.039)
428.039 - -

5.Avro riskinden korunan kısım (-)
- - - -6. Avro Net Etki 428.039 - -

Diğer döviz kurlarının  TL karşısında  %  10 değişmesi halinde:
7.Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü

(165.615)
165.615 - -

8.Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım
(-) - - - -9. Diğer Döviz Kurları Net Etki 165.615 - -

TOPLAM
(1.383.445)

1.383.445 - -
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NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN
NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

38.3.1. Faiz  Riski : Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların
fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma
gerekliliğini doğurur. Şirket’in faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların
vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları
aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.

Faiz Pozisyonu Tablosu

Sabit faizli finansal araçlar
Cari

Dönem
Önceki
Dönem

Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan
varlıklar

- -
Satılmaya hazır finansal varlıklar - -
İtfa edilmiş değerlerden gösterilen diğer finansal
varlık

- -
Finansal yükümlülükler 7.567.529 4.768.178

Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar - -
Finansal yükümlülükler 17.026.112 9.962.143

Raporlama tarihinde faiz oranlarının %1 oranında daha yüksek olması ve diğer tüm
değişkenlerin sabit olması durumunda Şirket’in değişken faizli kredilerinden olan faiz
giderleri 37.204 TL artmaktadır.

38.4 Diğer Risklere İlişkin Duyarlılık Analizi:

Yoktur. (31 Aralık 2008: Yoktur.)
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NOT 39 – FİNANSAL ARAÇLAR ( GERÇEĞE UYGUN DEĞER
AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ
ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR )

39.1. Finansal Araç Kategorileri

İtfa edilmiş
değerlerden
gösterilen

diğer
finansal
varlıklar

Kredi ve
alacaklar

Satılmaya
hazır

finansal
varlıklar

Gerçeğe
uyg. değ.
fark. gelir
tablosuna
yans. fin.

var.lar

İtfa edilmiş
değerlerden
gösterilen

diğer finansal
yüküm.ler

Kayıtlı değer Rayiç değer Not

31 Aralık 2009

Finansal Varlıklar

Nakit ve nakit
benzerleri 938.468 - - - - 938.468 938.468 6
Ticari alacaklar - 13.560.295 - - - 13.560.295 13.560.295 10
Finansal yatırımlar - - 204.553 - - 204.553 204.553 7,16

Finansal
Yükümlülükler
Finansal Borçlar - - - - 24.593.641 24.593.641 24.593.641 8
Ticari Borçlar - - - - 21.763.533 21.763.533 21.763.533 10
Diğer Finansal
Yükümlülükler - - - - - - - -

31 Aralık 2008

Finansal Varlıklar

Nakit ve nakit
benzerleri 260.366 - - - - 260.366 260.366 6
Ticari alacaklar - 9.857.582 - - - 9.857.582 9.857.582 10
Finansal yatırımlar - - 204.553 - - 204.553 204.553 7,16

Finansal
Yükümlülükler
Finansal Borçlar - - - - 14.730.321 14.730.321 14.730.321 8
Ticari Borçlar - - - - 21.667.021 21.667.021 21.667.021 10
Diğer Finansal
Yükümlülükler - - - - - - - -
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NOT 39 – FİNANSAL ARAÇLAR ( GERÇEĞE UYGUN DEĞER
AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ
ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR ) (Devamı)

a) Gerçeğe Uygun Değer

Gerçeğe uygun değer, karşılıklı pazarlık ortamında bilgili bir alıcı ile bilgili bir satıcı
arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkan
tutardır.

Finansal varlıklar, bilançoya alınmalarından sonraki dönemlerde “Gerçeğe Uygun
Değer” ile değerlenirler.

Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri, şirket yönetimi tarafından mevcut piyasa
bilgileri ve uygun değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenir. Ancak gerçeğe uygun
değeri belirlemek için piyasa verilerin yorumlanmasında tahminler kullanılması
gerekmektedir. Buna göre, sunulan tahminler, şirketin güncel piyasa işleminde elde
edebileceği gerçek tutarları göstermeyebilir.

Borsada işlem gören hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri “Borsa rayici” dir.

Nakit ve nakit benzeri değerler, kısa vadeli ticari alacaklar ve borçların defter
değerlerinin gerçeğe uygun değere yakın olduğu kabul edilir.

Döviz cinsinden olan finansal varlıklar, dönem sonu kuru üzerinden değerlenir; bundan
dolayı gerçeğe uygun değerleri kayıtlı değerlerine yaklaşır.

Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıkları aktif bir piyasada işlem görmemeleri nedeniyle
gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülememiştir. Şirket, kısa vadede, anılan
finansal araçları elden çıkarmak niyetinde değildir.

b) Riskten Korunma Muhasebesi

Riskten korunma muhasebesi, riskten korunma amaçlı araçlar ( vadeli işlem
sözleşmeleri, option, forward ve swap işlemleri ) ile riskten korunan kalemlerin (
finansal tablolarda yer alan dövize döviz kuru, faiz ve fiyat riskine maruz borç ve
alacaklar ile finansal tablolara alınmayan aynı etkilere maruz kesin taahhütlerin )
gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişikliklerin birbirleriyle netleştirilmesi
suretiyle kar veya zarar olarak finansal tablolara alınmasını gerektirir.

Üç tür korunma ilişkisi mevcuttur:

-Gerçeğe uygun değer koruması
-Nakit akışı koruması
-Net yatırım koruması ( Yurt dışındaki iştiraklerde bulunan )
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NOT 40 – BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.

NOT 41 – FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA
FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Şirketin finansal tabloları, Tuzla’ da faaliyet gösteren şubesinin gelir ve giderlerini de
içerecek şekilde hazırlanmıştır.
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EK 3

XYZ DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin birinci tarafı olan, XYZ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. (sözleşmenin

bundan sonraki bölümlerinde "Müşteri" olarak anılacaktır) ile ikinci taraf olan FANSA

Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (sözleşmenin bundan sonraki

bölümlerinde "Kuruluş" olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

Müşteri ile Kuruluş arasında yapılmış olan işbu sözleşme, müşterinin 31 Aralık 2009

tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelir, nakit akım ve

özsermaye değişim tablolarının bağımsız denetime tabi tutularak Kuruluş’un finansal tabloları

hakkında görüş bildirilmesi amacı ile yapılmıştır.

Bağımsız denetim çalışması Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan “Sermaye

Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak

yapılacaktır. Söz konusu Tebliğ, bağımsız denetim çalışmalarının finansal tablolarda önemli

yanlışlıkların bulunmadığına dair makul güvence sağlayacak şekilde planlanmasını ve

gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Bağımsız denetim çalışması, finansal tablolarda yer alan

tutarları ve açıklamaları destekleyen bağımsız denetim kanıtlarının örnekleme metodu ile

incelenmesini içerecek olup, kullanılan muhasebe politikalarının ve müşteri yönetimi tarafından

yapılan önemli tahminlerin incelenmesi ve finansal tabloların bir bütün olarak sunuluş şeklinin

değerlendirilmesini de kapsamaktadır.

Bağımsız denetim çalışmasının örnekleme metoduna dayanması, ayrıca muhasebe ve iç

kontrol sisteminin doğasından kaynaklanan kısıtlamalardan dolayı, bazı önemli hataların tespit

edilememesi de dahil bağımsız denetimde kaçınılmaz bazı riskler söz konusu olabilir.

Finansal tablolar ve ilgili dipnotların finansal raporlama standartlarına uygun olarak

hazırlanmasından müşteri yönetimi sorumludur. Ayrıca, güvenilir finansal tablo oluşturmak için

gerekli muhasebe ve iç kontrol sisteminin mevcut olmasından, işletme faaliyetlerinin ilgili yasa

ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesinden, finansal raporlama standartlarının seçilmesi,

uygulanması, tüm işlemlerin muhasebe kayıtlarına tam ve doğru olarak kaydedilmesi ve işletme

varlıklarının korunmasından, bağımsız denetimin bir parçası olarak, finansal tablolar ve ilgili

dipnotlara yönelik olarak yapılmış olan tüm açıklamaları içeren yazılı bir teyit mektubunun

Kuruluşa verilmesinden de müşteri yönetimi sorumludur.

Müşteri çalışanlarının tam bir işbirliği içerisinde bağımsız denetim faaliyetlerini
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desteklemesi ve bağımsız denetime esas teşkil edecek her türlü kaydın, belgenin ve diğer

bilgilerin Kuruluşa verilmesinin sağlanması için gerekli önlemlerin müşteri yönetimince

alınması gerekmektedir. Ücret, çalışma için görevlendirilen bağımsız denetim ekibi için gerekli

olan zaman ve diğer masraflar (ulaşım, konaklama, yeme-içme vb) esas alınarak hesaplanacak

ve çalışmalar devam ettikçe faturalanacaktır. Bağımsız denetim çalışması için, beklenen beceri

ve üstlenilen sorumluluk çerçevesinde bağımsız denetçiler için belirlenen ücret aşağıda yer

almaktadır.

Bağımsız Denetim Ekibi

Bağımsız Denetim Ekibi
(Unvanları İtibariyle)

Bağımsız Denetim Saati Bağımsız Denetim Ücreti

Emine KIRAN 18 XXX
Selda EROL 15 XXX
Fadime SONER 10 XXX
Sıdıka NALE 5 XXX

Toplam       48 Toplam    XXXX

Yedek Bağımsız Denetim Ekibi:

Bağımsız Denetim Ekibi
(Unvanları İtibariyle)

Bağımsız Denetim Saati Bağımsız Denetim Ücreti

Bektaş AKBIYIK XXX XXX
Meral SADULA XXX XXX
Burak ERTEN XXX XXX

Toplam    XXXX Toplam      XXXX

Bu sözleşme sona erdirilmedikçe, düzeltilmedikçe veya yenilenmedikçe izleyen yıllar

için de geçerli olacaktır (*).

Bağımsız Denetim Kuruluşu Unvanı         Müşteri İşletme Unvanı

FANSA Bağımsız Denetim XYZ DERİ Sanayi

ve ve

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Ticaret A.Ş.

İmza İmza
İsim-Unvan İsim-Unvan
Tarih                                                                                                Tarih

(*) Bu Tebliğin 3 üncü Kısmının (Bağımsız Denetim Sözleşmesi) “Bağımsız denetim

sözleşmesinin yürürlüğü” başlıklı maddesinde belirlenen maksimum sürelere uyulur ve

yenileme halinde sözleşme usulüne uygun olarak değiştirilir.
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EK 4. Olumlu Bağımsız Denetim Raporu Örneği

ABC A.Ş. 201X DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

(Muhatap)
ABC A.Ş.’nin 31 Aralık 200X tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan

bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim
tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve
dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan

finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten
kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir
şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını,
uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar

hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca
yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi
sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili
bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin
kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların
hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil
olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de
kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde,
işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol
sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini
koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan
finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız
denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile
yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak
sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının,
görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, ABC A.Ş.’nin 31 Aralık 200X

tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını
ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama
standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Düzenleme Yeri/Tarih
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN UNVANI
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı-Soyadı ve İmzası
Adres
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EK 5.  XYZ DERİ Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 01.12.2009-31.12.2009 Dönemine

Ait Bağımsız Denetim Programı

XYZ DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin

01 OCAK – 31 ARALIK 2009 DÖNEMİNE AİT

Bağımsız Denetim Programı
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