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BÖLÜM 1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki 

fiziki mekan farkının neredeyse ortadan kalkması, ülkemizin Avrupa Birliğine girme 

çabaları gibi gelişmeler sonucu sermaye hareketleri her zaman olduğundan daha farklı 

bir boyut kazanmış, tüm ülkelerin aynı havuzda toplandığı ortamlar oluşmuş ve 

yatırımlar hız kazanmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak da gerek ulusal gerekse de 

uluslararası düzeyde güvenilir finansal bilgiye olan ihtiyaç artmıştır. 

Güvenilir finansal bilgiye olan ihtiyacın artması bir taraftan finansal bilgilerin 

güvenilirliğini sağlayan denetim ve denetimle ilgili organizasyonların önemini arttırmış, 

diğer taraftan da işletmelerin bu konuya önceki zamanlara göre daha fazla önem 

vermelerine neden olmuştur. 

Küreselleşme süreciyle birlikte özel sektörün ülke ekonomisinde daha çok yer 

almaya ve söz sahibi olmaya başlaması da tüm diğer alanlarda olduğu gibi, 

işletmelerdeki denetim işlemlerinin öneminin artmasına neden olan bir başka faktördür. 

Artık günümüzde muhasebe – denetim veri ve bilgileri geçmişi değerlendirmekten 

çok geleceğe ışık tutmak amacıyla kullanılmakta, muhasebe-denetim bölümleri 

tarafından üretilen bilgiler vergisel sorumlulukların yerine getirilmesinde aracı olan 

muhasebeci ve denetçilere, daha etkin kararlar alabilmek için yöneticilere, daha doğru 

yatırım kararları için işletme ile ilgili üçüncü kişilere kadar uzanan bir yelpaze 

tarafından da talep edilmektedir. 

Muhasebe verilerinden hareketle oluşturulan mali tabloların, genel kabul görmüş 

muhasebe standartlarına uygunluğunu yine genel kabul görmüş denetim standartlarına 

göre inceleyerek, muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini arttıran muhasebe denetimi, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik sistemin bir parçasıdır. Muhasebe 

denetimi, çeşitli nedenlerle muhasebe bilgilerini ihtiyaç duyan çevrelere mali bilgi 
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vermede bir araç olan mali tabloların daha doğru kolay ve mevzuata uygun şekilde 

düzenlenmesi açısından büyük önem taşır. 

Bu çalışmadaki amaç denetim aşamasındaki önemlilik seviyesinin bağımsız denetim 

raporlarındaki görüş üzerine etkisinin nasıl olduğunu olağan çabalarımızla anlatmaktır. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde Bağımsız Denetim, Denetim, Bağımsız Denetçi, 

Bağımsız Denetimin Konusu ve Kapsamı, Amaçları, Raporları hakkında bilgi 

verilmiştir. Daha sonra, Önemlilik kavramına değinilmiş ve Önemlilik kavramı 

anlatılırken Belirlenen Önemlilik Türlerini, Bir Bütün olarak Finansal Tablolar için 

Önemlilik, Performans Önemliliğini, Belli İşlem Sınıfları, Hesap Bakiyeleri ve 

Açıklamalar için Önemlilik Tutarı Belirlenmesini, Denetim için Önemliliğin Tespitini, 

Önemliliğin Nicel Yönleri ve Nitel Yönlerini, Nitel Önemlilik Konusundaki Son 

Gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Çalışmamızın üçüncü bölümünde 

Bağımsız denetimde önemlilik düzeyinin belirlenmesi, belirlenirken kullanılabilecek 

yöntemler, hesap düzeyinde önemlilik seviyesinin belirlenmesi ve önemlilik düzeyinin 

denetçi görüşü açısından önemi hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak da konu hakkında 

sonuç ve önerilerde bulunulmuştur. 
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BÖLÜM 2. BAĞIMSIZ DENETİM ve ÖNEMLİLİK 

SEVİYESİ 

2.1. BAĞIMSIZ DENETİM KAVRAMI 

2.1.1. Denetim 

Muhasebe, kurum ve kuruluşların ekonomik faaliyetlerinin rakamsal kayıtlarını 

düzenler, bu bilgileri, faaliyetler ve sonuçlar ile ilgililere doğru ve açık şekilde iletir. 

Denetim ise, bu bilgilerin ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine 

uygun olarak ekonomik olayların gerçek mahiyetinin kayıtlarda yer alıp almadığını 

tarafsız olarak kanıtları ile araştırarak sonuçlandıran ve onaylanan sistematik 

çalışmadır.
1
 

2.1.2. Bağımsız Denetim 

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 gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır. Bağımsız Dış Denetimin Yararları; 

Bağımsız dış denetimin sağladığı yararları genel olarak denetleyen firmaya sağladığı 

yararlar, denetlenen firma ile ilişkisi olabilecek 3.kişilere ve sermaye ve para 

piyasalarında sağladığı yararlar ve denetlenen firma ortaklarına sağladığı yararlar olmak 

üzere 3 ana grupta toplamak mümkündür.
2  

Bağımsız Denetimin Denetlenen Firmaya Sağladığı Yararlar:
3
 

 Bağımsız Denetim Sonucu düzenlenen raporlar işletme yönetimine işletmenin 

olumlu ve olumsuz Mali durumunun ne olduğunu tarafsız ve nesnel bir biçimde 

                                                           
1
 Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hk. Yönetmelik Md.5 

2
 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, ”Denetim İlke ve esasları”,1999, İstanbul, 338-340 

3
 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, ”Denetim İlke ve esasları”,1999, İstanbul, 338-340 



4 
 

ortaya koyar. Bağımsız denetçi tarafından tasdik edilen bir mali tablo, güvenilir, 

doğru ve şeffaf bir mali tablodur. Bu da işletme yöneticisine daha sağlıklı ve 

doğru karar verebilme imkanı verir. 

 Bağımsız Denetim sonucundan işletme yöneticisi, işletmede var olan 

yanlışlıkları, yolsuzlukları, eksiklikleri, uluslararası muhasebe standartlarına 

uyumsuzlukları vb. unsurları zamanında öğrenmek imkanı bulur. 

Bağımsız Denetimin Denetlenen Firma ile ilişkisi olan 3.kişilere ve Sermaye-Para 

Piyasasına Sağladığı Yararlar
4
 

 Mali Tabloları, bağımsız bir dış denetçi tarafından denetlenmiş olan firmalar, 

gerek alım satım ilişkisinde bulundukları firmalar açısından ve gerekse ilişkide 

bulunacakları para ve sermaye piyasası kuruluşları açısından yapılan 

değerlendirmelerde mali tabloları bir bağımsız dış denetçi tarafından 

denetlenmemiş olan firmalara kıyasla önemli avantajlar sağlamaktadırlar. Böyle 

olması da son derece doğaldır. Çünkü bağımsız dış denetimden geçmiş ve mali 

tabloları tasdik edilmiş bir firma denetim raporunda belirtilen şartlar ve kayıtlar 

çerçevesinde güvenilir ve tercih edilir bir firmadır. Bu durum ise son derece 

önemlidir. 

 Kişisel kanımız odur ki, Bağımsız denetim olgusu 1987 yılı yerine 1960’lı 

1970’li yıllarda başlamış olsa idi, Türkiye’de bir bankerlik skandalı yaşanmaz, 

bankaların artık trilyonları bulunduğu yetkili herkesin bildiği batak alacakları 

oluşturmazdı. Çünkü bağımsız dış denetimden geçmiş mali tablolarla, para ve 

sermaye piyasası kuruluşlarını, yatırımcıları yanıltabilmek yanlışlara 

sürükleyebilmek son derece zordur. Her şey şeffaftır ve görebilen uzman gözler 

için her şey açık ve seçik ortadadır. Burada yalnız bir konunun üzerinde durmak 

istiyoruz. O da şu: Bağımsız Denetim faaliyetini batıda son derece yaygın olan 

yorumlama derecelendirme, değerlendirme kuruluşlarının (Rating) 

faaliyetleriyle de karıştırmamak gerekir. 

 Bağımsız denetim bir anlık (enstantane) durumunda işletmenin Mali tablolarının 

gerçekleri yansıttığını, işletmenin bilançosunda yer alan tüm aktif ve pasif 

hesapların kanuni defter ve belgelere ve uluslararası muhasebe standartlarına 

                                                           
4
 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, ”Denetim İlke ve esasları”,1999, İstanbul, 338-340 
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uygun bulunduğunu söyler. Ama bu şirketin örneğin 3 yıl sonra ne olacağını bu 

şirkete yatırım yapmanın karlılığının ne olup olmadığını, alternatif yatırım 

konuları içerisinde bu işletmenin hangi sırada yer alabileceği gibi hususları 

söylemez. Bu hususları yukarıda sözünü ettiğimiz yorum ve değerlendirme 

konusunda uzman olan kuruluşlar söyler. 

 Diğer yandan Bağımsız Denetim, vergi denetimini yapacak Mali Müşavir ve 

Vergi Denetimi yapacak olan Vergi İdaresi açısından da çok büyük yararlar 

sağlar. Onların faaliyetlerini çok daha verimli bir şekilde sürdürebilmelerine 

imkan tanır. 

Bağımsız Denetimin Denetlenen Firmanın Ortaklarına Sağladığı Yararlar  

 Bağımsız denetimin tamamen tarafsız kişilerce yürütülen bir faaliyet olması ve 

bağımsız denetim çalışmalarının son derece objektif bir şekilde raporlanması 

nedeniyle Bağımsız denetimden geçmiş bir firmada tüm ortakların ve özellikle 

yönetimde yer almayan ortakların hakları ve görevleri daha iyi korunmuş olur. 

İşletme içi ve dışı her türlü eksik, yanlış ve haksız uygulama açıkça ortaya çıkar. 

İşletme yönetiminin bilerek veya bilmeyerek bazı olayların ve bazı olguların 

üzerini örtmesine imkan tanımaz. 

3568 sayılı kanuna göre kimler denetim yapar?
5
 

3568 sayılı kanun’ un 1.Maddesinde Kanun’un amacı “işletmelerde faaliyetin ve 

işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili 

mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu 

ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak.” olarak 

belirlendiğinde söz konusu faaliyetleri yapacak kişilerin vasıfları da sayılmış 

olmaktadır. Genel tanımla adı geçen faaliyete “denetim” faaliyeti gerçekleştirene de 

“denetçi” dersek; Genel tanımla “denetçi” dediğimiz söz konusu kişiler 3568 sayılı 

Kanunla 3 kategoride ele alınmıştır. Bu kanunun hükümlerine göre, meslek icrasını hak 

kazananlara “Serbest Muhasebeci”, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ve “Yeminli 

Mali Müşavir” denir. 

                                                           
5
 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, ”Denetim İlke ve esasları”,1999, İstanbul, 338-340 
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a) 3568 sayılı Kanundan Serbest Muhasebeci aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

4.maddedeki genel şartların yanı sıra 5/A-a maddesinde belirtilen şartlardan ön lisans 

seviyesinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden 

mezun olanlar, staj süresi ön lisans seviyesinde mezun olanlar için 4 yıl ticaret 

liselerinden ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar için 6 yıldır. 

Serbest Muhasebecilerin yetkileri; gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve 

işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili ve mevzuat hükümleri 

gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer 

belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmakla sınırlandırılmıştır. 

b) Madde 4 ve Madde 5’e göre: 

Anılan Kanun’un Madde 4- genel şartları ve madde 5 özel şartları çerçevesinde 

serbest muhasebecilerin yapabildikleri işlerin yanı sıra; muhasebe sistemlerini kurmak, 

geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile 

ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak bu konularda 

belgelerine dayanılarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle 

ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek veya bu 

konularda müşavirlik yapmak olarak sayılan ve bu işleri bir iş yerine bağlı olmaksızın 

yapanlara “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” denmiştir. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler istisnai durumlar hariç 2 yıllık staj ve yeterlilik 

sınavıyla serbest muhasebeci mali müşavir olurlar.  

c) Madde 12’ye göre: 

Anılan Kanun’un serbest muhasebeci mali müşavir için aradığı şartlar ve yetkilerin 

yanı sıra 12.maddesinde belirtilen tasdik işlerini yapanlara “yeminli mali müşavir” 

denir. Yeminli mali müşavirler istisnai durumlar hariç en az 10 yıl serbest muhasebeci 

mali müşavirlik yapmış olarak yeminli mali müşavir ruhsatı almak şartıyla yeminli mali 

müşavir olabilirler. Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, 

muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar. Yukarıda 

açıklanan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali 

müşavir olarak saydığımız denetçilerin yapmış oldukları iş, genel anlayışla denetim, 

başlı başına özelliği olan bir olgudur. 
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2.1.2.1. Bağımsız Denetçi 

Bağımsız denetçiler kurumsal yönetiminin olmazsa olmaz unsurlarından biri olarak 

firmaların finansal tablolarının ve raporlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda 

bir güvence vererek gerek hissedarlara gerek kurumsal yatırımcılara gerekse düzenleyici 

ve denetleyici otoritelere bilgi sağlamaktadır. Hatta birçok ülkede kurumsal yönetim 

düzenlemelerinde bağımsız denetçilerle firmalar arasındaki ilişkiler detaylı olarak 

kurallara bağlanmakta ve firma faaliyet sonuçlarının gerçeğe uygun bir şekilde 

raporlanmasında firma yönetim kurulu, üst yönetimi ve bağımsız denetim kuruluşlarına 

önemli sorumluluklar yüklenmektedir. ABD’de bağımsız dış denetimin bir kamu 

hizmeti olduğu ve bağımsız dış denetçilerin sadece denetledikleri firmaya değil topluma 

karşı da yükümlülükleri olduğu sıklıkla ifade edilen bir konudur. 

2.1.2.2. Bağımsız Denetimin Konusu ve Kapsamı  

Firmaların faaliyet sonuçlarının dönemsel ve yıllık olarak açıklandığı finansal 

raporlar, hissedarlardan, kurumsal yatırımcılara, tedarikçilerden müşterilere, düzenleyici 

ve denetleyici otoritelerden sermaye piyasalarına kadar çok sayıda paydaşa firma 

faaliyetleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Her paydaş ilgi alanlarının farklılığına göre 

söz konusu raporlardan farklı verileri kendi kararlarında kullanmaktadır. Örneğin, bir 

tedarikçi firma, denetlenen firma ile çalışmaya devam edip etmeyeceğine, düzenleyici 

bir kurum firmanın finansal açıdan ne kadar sağlam olduğuna, vergi kurumları firmanın 

vergi ve gelir beyanlarının doğru olup olmadığına, bir kurumsal yatırımcı firmanın hisse 

senetlerine yatırım yapıp yapmayacağına finansal raporlarda yer alan verilere bakarak 

karar verecektir. Özellikle halka açık firmaların finansal raporlarının belirli muhasebe 

standartlarına uygun hazırlanması ve içeriklerinin doğruluğunun bir bağımsız dış 

denetim firması tarafından denetlenmesi tüm dünyada bir zorunluluktur. Bağımsız 

denetim firmaları, finansal tabloların firma faaliyetlerini gerçek bir şekilde yansıttığı 

konusunda gerek hissedarlara ve kurumsal yatırımcılara ve gerekse tüm paydaşlara 

güvence sağlayarak kurumsal yönetim uygulamalarının en önemli aktörlerinden birisi 

olmaktadır. Kurumsal yönetim prensiplerinde ve sermaye piyasalarını düzenleyen 

uluslararası ve ulusal düzeydeki tüm yasal düzenlemelerde bağımsız denetim 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bağımsız denetim firmalarının denetim faaliyetleri 

sırasındaki bağımsızlığının korunması ve artırılması, bağımsız denetim firmalarınca 
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uyulması gereken tüm muhasebe standartları, raporlama standartları çok sıkı kurallara 

bağlanmaktadır. Bağımsız denetim mesleği dünyanın en saygın meslekleri arasında yer 

almaktadır. Bağımsız denetim mesleği ve firmaları köklü geçmişe sahip kendi 

faaliyetlerini ilk düzenlemelere tabi tutan, ilk mesleki uygulama standartlarını geliştiren, 

söz konusu standartlara uyumu yakından takip ederek meslek disiplini oluşturan, ilk etik 

kuralları uygulamaya koyan ve bu etik kurallara uyumu yakından takip eden güçlü 

mesleki geleneklere sahip bir meslektir. Ancak, Avrupa ve ABD’de görülen ve yanıltıcı 

finansal raporlama eylemleri nedeniyle sermaye piyasalarında oluşan büyük 

güvensizlik, yatırımcıların ve toplumun büyük maddi zararlara uğraması sürecinde 

bağımsız denetim firmalarının yoğun eleştirilere maruz kalması hatta ABD’de Enron 

vakasında görüldüğü gibi dünyanın en büyük bağımsız denetim firmalarından olan 

Arthur Andersen’in faaliyetlerine son vermek zorunda kalması, bağımsız denetim 

faaliyetlerine yönelik düzenlemelerin ve kamu otoritelerinin denetim firmaları 

üzerindeki gözetimlerinin artmasına yol açmaktadır. Bağımsız denetim faaliyetlerine 

yönelik düzenlemeler ağırlıklı olarak denetim faaliyetlerine yönelik muhasebe ve 

denetim standartlarının geliştirilmesi, bağımsız denetim firmasının veya denetçilerin 

firma yöneticilerinin etkisi altında kalma ihtimalini engellemek amacıyla denetçilerin 

veya denetim firmalarının bağımsızlığının kuvvetlendirilmesi ve bağımsız denetim 

faaliyetleri üzerindeki kamu gözetiminin artırılması konularında yoğunlaşmaktadır. 

Örneğin, OECD prensiplerinde “finansal tabloların firmaların finansal durumunu ve 

bütün önemli hususlarda firma performansını dürüst bir biçimde yansıttığına dair 

yönetim kurulu ve hissedarlara dış ve tarafsız bir güvence sağlamak amacıyla bağımsız, 

yeterli ve nitelikli bir denetçi tarafından yıllık bir denetim yapılmasının gerektiği, 

bağımsız denetçilerin hissedarlara karşı hesap verebilir olması gerektiği ve denetim 

faaliyetlerinin mesleki özen gösterilerek gerçekleştirilmesi konusunda firmaya karşı 

yükümlü olduğu” ifade edilmektedir. 
6
 

Avrupa Komisyonu tarafından Mayıs 2006’da tüm üye ülkelerde uygulanmak üzere 

yürürlüğe konulan “Yıllık ve Konsolide Tabloların Yasal Denetimi” başlıklı “8 Nolu 

direktif” büyük oranda yasal denetçilerin faaliyetlerini düzenlemektedir. Direktifte 

bağımsız denetim faaliyetlerine yönelik olarak özetle; yasal denetçilerin ve denetim 

firmalarının onaylanması, denetçilerin sahip olması gereken özellikler, denetçilere 
                                                           
6
 Çelik, 2005,s.55 
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yönelik yapılacak mesleki yeterlilik sınavı ve içeriği, işbaşı eğitimi, kısa ve uzun 

dönemli eğitim gereklilikleri, mesleki bilginin sürdürülmesi için alınması gereken 

eğitimler, bağımsız denetçilerin lisanslanmaları, bağımsız denetçilerin uyması gereken 

etik kurallar, bağımsız denetçilerin bağımsızlık ve tarafsızlığı, gizlilik ve sır saklama 

yükümlülükleri denetim firmaları adına denetim yapan bağımsız denetçilerin denetim 

firmalarına karşı bağımsızlık ve tarafsızlığı, bağımsız denetçilerce uyulması gereken 

denetim standartları, raporlama, bağımsız denetim faaliyetlerine yönelik kalite güvence 

programı, mevzuata aykırı uygulamalar karşısında yapılacak inceleme ve yaptırımlar, 

bağımsız denetim faaliyetlerinin gözetimi amacıyla oluşturulan bağımsız gözetim 

sistemleri, bağımsız denetim firmalarının denetim yapacakları firmalardaki seçilme 

atanma ve görevden alınma usulleri, bağımsız denetim firmalarınca kendilerinin 

şeffaflığı amacıyla yapılması gereken bildirim ve açıklamalar gibi hususlara detaylarıyla 

yer verilmektedir.
7
 

Yanıltıcı finansal raporlama faaliyetlerinin önemli düzeyde bireysel ve kurumsal 

yatırımcı zararına yol açtığı ABD’de 2002 yılında yürürlüğe konulan Sarbanes-

Oxley(SOX) Yasası ise bağımsız denetim faaliyetlerine yönelik en detaylı yasal 

düzenlemeleri içeren bir düzenleme olup içerdiği hususlar diğer alanlarda olduğu gibi 

dünyanın geri kalanında da takip edilmektedir. SOX, birçok yönüyle ülkelerin veya 

uluslararası kuruluşların kendi düzenlemelerine uyarladıkları hususlar içermektedir. 

SOX yasasının II. Nolu başlığı altında 201-209’ uncu maddelerinde bağımsız denetim 

faaliyetleri düzenlenmektedir. Söz konusu maddelerde özetle, bağımsız denetim hizmeti 

verilen firmalarda aynı zamanda muhasebe veya muhasebeyle ilgili herhangi bir hizmet 

verilmesi, finansal bilgi sistemlerinin dizayn edilmesi ve uygulamaya konulması, 

değerleme hizmetleri veya benzer hizmetler, sigorta hizmetleri, dışarıdan iç denetim 

hizmetleri, yönetim fonksiyonları veya insan kaynakları hizmetleri, aracılık, yatırım 

danışmanlığı veya yatırım bankacılığı hizmetleri, denetim ilgisi olmayan yasal veya 

uzmanlık hizmetleri veya yönetim kurulu tarafından belirlenen herhangi bir hizmet 

verilmesi yasaklanmaktadır. Denetim komitesi tarafından onaylanmak kaydıyla vergi 

danışmanlığı bu yasaların dışında tutulmuştur. Bağımsız dış denetim firmaları 

denetlenecek firmanın denetim komitesi tarafından onaylanmalıdır. Denetim 

                                                           
7
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partnerlerinin 5’er yıllık dönemlerde rotasyona tabi tutulması gerekmektedir. Firmaların 

CEO, Kontrolör (özellikle ABD firmalarında firmanın vergi işlemleri, maliyet 

muhasebesi, finansal muhasebe yönetimi ve bilgi sistemlerinden sorumlu üst düzey 

yönetici), finans yöneticisi (Chief Financial Officer, CFO) muhasebe yöneticisi (Chief 

Accounting Officer, CAO) veya eşdeğer pozisyonlarda çalışan yöneticilerin son bir 

yılda firmaya bağımsız denetim hizmeti veren denetim firmasında görev yapması 

halinde ilgili denetim firmasının söz konusu firmaya bağımsız dış denetim hizmeti 

veremeyeceği hususları ifade edilmektedir.
8
 

Türk Ticaret Kanunu dış denetim konusunda önemli değişiklikler içermektedir. 

Yasanın anonim şirketleri düzenleyen ikinci kitap dördüncü kısmının üçüncü bölümü 

tamamen denetleme konusuna ayrılmakta ve firmaların finansal tablolarının genel kurul 

tarafından atanan denetçiler tarafından denetlenmesi uygulamasına son verilmektedir. 

Finansal tablolarının denetimi yine genel kurul tarafından seçilen ve ancak ortakları, 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını taşıyan ve 

bağımsız denetleme kuruluşları olan “denetçiler” tarafından yapılabilecektir. Limited 

şirketler içinde anonim şirketler için geçerli olan düzenlemeler uygulanacaktır. 

Kanunun 397 ila 406. Maddeleri denetim ve denetçilere ilişkin hususları düzenlemekte 

635.Madde ile de aynı hususların limited şirketler için geçerli olacağı belirtilmektedir. 

Kanunun dış denetim ile ilgili getirdiği yeniliklere detaylı olarak girilmesi kitabın 

kapsamı nedeniyle mümkün görülmemektedir. 30 Haziran 2012 tarihinde 

gerçekleştirilen değişiklik ile bağımsız denetime tabi firmaların Bakanlar Kurulu 

tarafından belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 
9
 

Ülkemizde dış denetçilerin faaliyetlerine ilişkin bir diğer düzenleme ABD’de de 

SOX ile getirilen ve dış denetim faaliyetlerine ilişkin bir tür gözetim kurulu olarak 

faaliyet gösterecek olan PCAOB benzeri bir yapı olan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumunun oluşturulmasıdır. 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 Nolu 

Resmi Gazetede yayımlanan Kanun hükmündeki Kararname ile “ uluslararası 

standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, 

bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim 
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standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını 

yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında 

kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun kuruluş, teşkilat görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve 

esaslar” düzenlenmektedir. 
10 

 

2.1.2.3. Bağımsız Denetimin Amaçları  

Bağımsız Denetimin Amaçları Şöyle İfade Edilebilir: 

 Finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına 

uygunluğunu tespit etmek, 

 Finansal tablolar üzerindeki bilgilerin doğruluğu ve gerçekliği dürüst bir şekilde 

yansıtıp yansıtmadığının gösterilmesidir. 

Bağımsız denetimin amacı hiçbir şekilde yatırımcı yerine karar vermek ya da 

yatırımcıya tavsiyede bulunmak değildir. Bağımsız denetimle yapılan şey sadece mali 

tabloların güvenilirliğini konusunda ilgililerin bilgilendirilmesidir. Bağımsız denetimle 

geleceğe yönelik bilgiler de verilmemektedir. Bağımsız denetim anlık bir fotoğrafa 

benzetilmektedir. Buna göre anlık bir fotoğraf çekilmekte, işletmenin sadece denetimin 

yapıldığı andaki durumu değerlendirilmektedir. Ayrıca bu fotoğraf üzerinde hiçbir 

oynama ve düzeltme yapılmamakta, çekilen fotoğraf olduğu gibi sunulmaktadır. 

Bağımsız denetim pek çok amaca hizmet ediyormuş gibi görünse de, aslında tek bir 

amaca odaklanmıştır. O da yatırımcının korunmasıdır. Zira sermaye piyasasında 

korunmaya muhtaç olan kişiler konumlarından dolayı her zaman yatırımcılardır.
11

 

2.1.2.4. Bağımsız Denetimin Raporları 

Denetim faaliyetinin son safhası denetçi raporudur. Denetçi bulgularını ve yargısını 

düzenlediği denetim raporu ile kamuya açıklar. Kamunun tamamlanan denetim 

çalışması ile ilgili olarak gördükleri tek belge denetim raporudur. Okuyanlara güven 

vermesi için denetim raporunun mesleki bir görüş ile hazırlanması ve sunulması 

gerekmektedir. Muhasebe mesleği, denetim raporunu okuyacakların bu raporları yanlış 
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anlamalarını önlemek amacıyla raporlamada bir birlik bulunması gereğini 

benimsemiştir. 
12

 

Bu doğrultuda, denetim raporu, aşağıda belirtilen hususlardan oluşmalıdır. 

 Genel Bilgi Bölümü; ilgililerin belirtildiği, 

 Denetim Kapsam Bölümü; dönemi belirten mali tabloların genel kabul görmüş 

denetim standartlarına göre düzenlenip düzenlenmediğinin belirtildiği, 

 Meslek mensubunun açıklama ve görüş bölümü denetiminin sonucunda meslek 

konusunda oluşan kanaatinin belirtildiği, 

 Rapor Tarihi Bölümü, denetimin bittiği tarihin gösterildiği, 

 Meslek mensubunun imzası, sözleşmeyi imzalayan denetimin sorumluluğunu 

yüklenen meslek mensubu tarafından raporun imzalandığı, 

Bölümlerini içermelidir. Raporlamada bir birlik sağlamak için uluslararası düzeyde 

çalışmalar yürütülmüş ve 13 no.lu uluslararası denetim yönergesi hazırlanmıştır. 

(International Auditing Guidelines, IAG No.13). Bu yönerge denetçi raporunun içeriği 

ile ilgili hususları belirlemektedir. 
13

 

Türkiye’de faaliyet gösteren denetim kuruluşları, yurtdışına hazırladıkları denetim 

raporlarında, A.B.D.  uygulamasını temel almaktadırlar. Bu uygulamada; denetim 

raporunda çalışmanın kapsamı belirtilmekte ve denetim çalışmasının genel kabul 

görmüş denetim standartları doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır. 

Finansal tabloların işletmenin durumunu, devamlılık temeline göre uygulanmış olan 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri doğrultusunda açık ve dürüst olarak yansıttığı 

ya da yansıtmadığını açıklamaktadır. Denetçi bu konuda raporunda mutlaka bir yargı 

belirtmelidir. Yargı belirtilmediği hallerde bunun nedeni de raporda açıklanmalıdır.
14

 

Denetim Raporu Çeşitleri 
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Denetim Raporları kısa şekilli denetim raporu ve uzun şekilli denetim raporu olmak 

üzere başlıca iki türdedir. En yaygın olarak kullanılan rapor kısa şekilli denetim 

raporudur. Bu rapora özet rapor veya denetçinin standart raporu adı da verilmektedir. 
15

 

Her standart denetim raporunda beş bölüm bulunmalıdır. 

1. Denetim raporu genel olarak işletmeye, ortaklarına veya yönetim kuruluna hitaben 

hazırlanmalıdır. Kapsam bölümünde denetçi incelediği finansal tabloları tek tek 

sıralamalı ve çok genel olarak denetim sırasında ne yapılmış olduğu konusunda 

bilgi vermelidir.  

2. Görüş bölümü “görüşümüze göre finansal tablolar” şeklinde başlamalıdır. Bu 

ifadenin özünde görüşün mesleki deneyime sahip uzman kişi veya kişilerce 

oluşturulduğu husus yer almalıdır. Görüş bölümünü oluşturan cümle “ devamlılık 

temeline göre” diye devam etmelidir. Cümle “ genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri doğrultusunda açık ve dürüst olarak yansıtmaktadır” ifadesi ile 

tamamlanmalıdır.  

3. Finansal tabloların açık ve dürüst olduğu konusundaki denetçi görüşü; 

 Seçilmiş ve uygulanmış muhasebe ilkelerinin genel kabul görmüş ilkelerden 

olup olmadığı, 

 Tüm koşullar açısından bu ilkelerin uygulanabilir olup olmadığı,  

 Finansal tabloların ve açıklayıcı notların bir bütün olarak, finansal tabloyu 

anlamaya ve kullanıma olanak tanıyacak biçimde bilgi sunup sunmadığı,  

 Finansal tablolarda sunulan bilgilerin anlamlı bir biçimde sınıflandırılıp 

özetlenmiş olup olmadığı, 

 Finansal tabloların işletmede kıymet hareketi doğuran olayları uygun sınırlar 

dahilinde yansıtıp yansıtmadıkları, konularında oluşturulan yargıya dayanılarak 

verilen görüşleri içermelidir.  

4. Denetçi denetim çalışmalarını tamamladığı günün tarihini denetim raporunun tarihi 

olarak belirlemelidir. Bu tarih finansal tabloların hazırlanmasından sonra meydana 

gelmiş önemli olayların gözden geçirilip incelenmesi ile ilgili denetçi 

sorumluluğunun bitmiş olduğu son günü belirtmelidir.  
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5. Denetim raporunun altına atılan imza, denetim çalışmasının uzman kişi veya 

kişilerce yürütülüp tamamlanmış olduğunu ifade etmelidir. 

Denetim Raporları bağımsız denetçinin denetim sonucu oluşan görüşüne göre;  

a) Olumlu görüş bildirme (şartsız görüş bildirme) ; görüşün olumlu 

bildirilmesinde standart denetim raporu kullanılır. Standart denetim raporu mali 

tabloların işletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarını ve nakit akımını, 

genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk olarak doğru olduğunu ifade 

etmelidir. Bu aynı zamanda mali tabloların dip notlarında ve eklerinde yeterli 

açıklamaların yapıldığı anlamını vermelidir. Standart raporda bu sonuçlar, ancak 

genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak yürütülen bir görüş 

oluşturulduğunu da ifade etmelidir.  

b) Şartlı denetim görüşü; şartlı bir görüş bildirilmesi gerektiğinde, denetçi bunun 

nedenlerini yazacağı ayrı bir açıklama bölümünde belirtmelidir. Açıklama 

bölümü, raporun kapsam bölümü ile yargı bölümü arasında yazılmalıdır. 

Denetlenen tarafından denetim işlevi sınırlanmasa bile, denetçi bazen finansal 

tabloların düzenlenmesi sırasında kullanılan genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerinin desteklenmediğini bildirmelidir. Birçok hallerde denetçi 

desteklemediği hususu özenle açıklarsa, yöneticiler bu görüşü benimser ve 

önerilen değişiklikler yerine getirilebilir. Yöneticiler görüşü benimsemezse 

denetçi görüşünü kabul ettirmek için yöneticileri zorlamalıdır. Eğer yine kabul 

edilmiyorsa, denetçi şartlı görüş bildirmekten vazgeçip, olumsuz görüş 

bildirmelidir.  

c) Olumsuz denetim görüşü; olumsuz görüş olumlu (şartsız) görüşün tam 

karşıtıdır. Bir bütün olarak finansal tabloların; finansal durumu faaliyet 

sonuçlarını ve finansal durumdaki değişmeleri genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri doğrultusunda açık ve dürüst olarak yansıtmaması halinde olumsuz 

denetim görüşü verilmelidir. Genel olarak aşağıdaki durumların varlığı denetçiyi 

olumsuz denetim görüşü vermeye zorlar: 

- Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden sapmalar, 

- Tam açıklama kuralına uymama, 

- Muhasebe ilkelerinde, kabul edilemeyecek değişiklikler yapmaktır.  
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Olumsuz görüş bildiren denetçi, raporuna koyacağı ayrı bir açıklama 

bölümünde, olumsuz görüş bildirmesine yol açan nedenleri ve bunların finansal 

tablolar üzerine yaptıkları etkiyi açıklamalıdır. Olumsuz görüşünü bildirdiği 

yargı bölümünde de açıkça açıklama bölümüne dikkati çekmelidir.  

d) Görüş bildirmekten kaçınma; denetçi görüş bildirmekten kaçınıyorsa, bunun 

nedenleri ayrıca düzenlenecek olan bir açıklama bölümünde belirtilmelidir. 

Denetçinin finansal tabloların dürüstlüğü hakkında tereddütleri varsa bunları da 

açıklama bölümünde belirtmelidir. Örneğin; denetçi, işletmede çıkan bir yangın 

nedeniyle muhasebe kayıtlarının büyük bir bölümünün yanmış olması ve 

denetim sürecine ilişkin bazı prosedürlerin uygulanamamış olması, gerekli bilgi 

ve belgelerin elde edilememiş olması dolayısıyla görüş bildirmekten kaçınılmış 

olabilir. Görüş bildirmekten kaçınmak, olumsuz görüş bildirmek ile aynı şey 

değildir. Denetçi yaptığı incelemeler sonucunda, genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerinden önemli sapmaların bulunduğunu belirlemişse, görüş bildiriminden 

kaçınma yolunu seçmemelidir.
16

 

2.2. ÖNEMLİLİK KAVRAMI 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kavramsal Çerçevesi önemliliği; “bilginin 

açıklanmaması, yanlış veya eksik açıklanması nedeniyle finansal tabloları esas alarak 

karar veren finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyebilecek 

hususlar” şeklinde tanımlanmıştır. Yeniden düzenlenen ISA 320 uluslararası denetim 

standardı kapsamında ise kavramsal olarak iki tür önemlilikten söz edilmekte denetçinin 

planlama aşamasında belirlemesi gereken önemlilik dışında performans önemliliği 

şeklinde tanımlanan diğer bir tür önemliliğin daha belirlenmesi öngörülmektedir. ISA 

320’ye göre; eğer tek tek ya da toplam olarak yanlışlıklar ve eksikliklerin finansal 

tabloya dayanarak ekonomik karar almak durumunda ki kullanıcıların kararlarını 

etkilemesi bekleniyorsa bu yanlışlıklar ve eksikliklerin önemli olduğu düşünülmelidir. 

Önemlilik hakkındaki yargılar içinde bulunulan koşulların ışığında yapılır ve bu yargılar 

yanlışlığın büyüklüğü, niteliği veya her ikisinin bileşiminden etkilenir. Önemlilik 

konusundaki yargılar kullanıcıların bir grup olarak ortak finansal bilgi ihtiyaçlarının 
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dikkate alınmasına dayanır. Yanlışlıkların her bir kullanıcı üzerindeki muhtemel etkisi 

düşünülmez. 
17

 

Burada sözü edilen finansal tablo kullanıcıları çok geniş bir yelpazede bulunan pay 

ve menfaat grubunu kapsamaktadır. ISA 320’ye göre denetçinin önemlilik belirlemesi 

mesleki bir yargı meselesi olup denetçinin finansal tablo kullanıcılarının finansal bilgi 

ihtiyaçlarını nasıl algıladığından etkilenir. Söz konusu standart bu kapsamda denetçinin 

kullanıcılarla ilgili aşağıdaki varsayımlarda bulunmasını akılcı bir yaklaşım olarak 

öngörmektedir. 
18

 

Finansal bilginin kullanıcıları; 

a) Makul ölçüde işletmecilik bilgisine sahip ekonomik faaliyetler ve muhasebeden 

anlayan ve makul bir çabayla finansal tablolardaki bilgiyi incelemeye istekli 

olan, 

b) Finansal bilgilerin önemlilik düzeyine göre hazırlandığı, sunulduğu ve 

denetlendiğini kavrayan; 

c) Tahminlerin kullanımına dayalı ve gelecekteki olayları dikkate alan tutarların 

ölçümündeki doğal belirsizlikleri kavrayan; 

d) Finansal tablolardaki bilgiye dayanarak makul ekonomik kararlar alan 

kişilerdir.
19

  

ISA 320 açıklama notlarında halka açık şirketlerin finansal tablolarının 

kullanıcılarının önemli bir grubunu düzenleyici ve gözetici kurumların oluşturduğunu 

vurgulayarak, denetçinin önemlilik düzeyi belirlerken bu grubun ihtiyaçlarını da göz 

önünde bulundurması gerektiğini belirtmektedir. ISA 320 ve 450 önemliliğin denetimin 

hem planlanması ve yürütülmesinde, hem de denetçinin belirlediği yanlışlıklarla eğer 

varsa düzeltilmemiş yanlışlıkların etkisinin değerlendirilmesi ve denetim raporunda 

görüş oluşturulması aşamasında kullanılmasını öngörmektedir.
20

  

Denetçi planlama aşamasında aşağıda belirtilen konularda bir dayanak oluşturmak 

amacıyla yanlışlıkların büyüklüğü konusunda yargıda bulunmalıdır:  
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 Risk değerlendirmenin kapsamı yapısı ve zamanlaması  

 Önemli yanlışlık riskinin tanımlanması ve değerlendirilmesi  

 Denetim prosedürlerinin yapısı zamanlaması ve kapsamının belirlenmesi
21

 

Standartlara göre önemlilik düzeyinin belirlenmesinde sadece tutarın büyüklüğü 

değil nitelik de dikkate alınır. Ayrıca bunların meydana geldiği koşulları da göz önünde 

bulundurmak gereklidir. Bazen tutarı önemsiz gibi görünen küçük bir yanlışlık ya da 

eksiklik çok daha önemli yanlışlıklara işaret edebilir. Bu kapsamda kastedilen niteliksel 

yanlışlık, özellikle hileden kaynaklanan veya sözleşmeye dayalı yükümlülükleri ya da 

kazanç yüzdesini etkileyebilen yanlışlıklardır. Örneğin işletmenin gelirleri geçmiş 5 

yılda yıllık %5 artarken cari dönemde %1 azalmışsa cari yıldaki bu %1 lik rakamsal 

değişim önemsiz olarak görülmemelidir. Bazen küçük tutarlardaki manipülasyonlarla 

zararlı olan bir işletme karlı gibi gösterilebilir. Bilanço tarihine yakın bir tarihte 

gerçekleşen bir satın alma ya da birleşme, hukuka aykırı bir işlemin gizlenmesi, önceki 

dönemlerde ortaya çıkarılmış olan hileler ya da hile belirtileri vb. gibi durumlarda 

sadece tutara değil niteliğe de bakmak gerekir. SEC’in muhasebe ofisi tarafından 

Ağustos 1999 da yayınlanmış olan 99 no’lu uygulama bülteni (Staff Accounting 

Bulletin No.99) ile AICPA tarafından Ağustos 2007’de yayınlanmış olan (SAS 107- 

Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit) başlıklı standartta niteliksel açıdan 

önemli olabilecek durumlar listelenmiştir. 15 Aralık 2009 dan itibaren yürürlüğe giren 

ISA 450 de aynı paralelde düzenlemeler yapmıştır.
22

  

ISA 320 denetçinin önemliliği; daha önce de vurguladığımız gibi denetimin hem 

planlama aşamasında hem de denetimin uygulanmasında kullanmasını öngörmektedir. 

Aynı kapsamda standart performans önemliliği diye bir önemlilik kavramı daha tarif 

ederek denetçinin önemli yanlışlık riskinin değerlendirilmesi ve uygulanacak diğer 

denetim tekniklerinin yapısının, zamanlamasının ve kapsamında belirlenmesinde bu 

önemlilik kavramının kullanılmasını öngörmektedir.
23

 

Standarda göre; Performans önemliliği düzeltilmemiş ve ortaya çıkarılmamış 

yanlışlıkların toplamının finansal tabloların geneli için belirlenen önemlilik tutarını 
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aşma olasılığını uygun şekilde düşük bir düzeye indirmek için, finansal tabloların geneli 

için belirlenen önemlilik düzeyinden daha düşük tutar ya da tutarlar oluşturmak 

anlamına gelmektedir. Standartlar çerçevesinde özetlemek gerekirse denetçi, denetim 

sürecinde temel olarak iki türde önemlilik yargısı/kararı oluşturacaktır. Birinci karar 

denetim sürecinin başında oluşturulan başlangıç önemlilik düzeyi kararıdır. İkinci 

önemlilik düzeyi kararı ise denetim sürecinin sonunda denetim raporu yazarken 

yararlanılacak önemlilik düzeyi kararıdır. Denetim sürecinin başında belirlenen 

önemlilik düzeyi esas olarak yukarıda tanımını yaptığımız makul bir kullanıcının 

kararını etkilemeyecek maksimum yanlışlık tutarıdır. Bu tutar denetçinin denetim 

yöntemlerinin yapısını, zamanını ve kapsamını belirlemesine yardım eder. Denetçi 

denetimin ilerleyen aşamalarında bu önemlilik kararını değiştirebilir. Örneğin cari 

dönemin kar rakamının ön incelemelerde öngörülmüş olan ya da ara dönem finansal 

verilerine göre hesaplanmış olandan daha az çıkması durumunda Denetçi belirlediği 

önemlilik tutarını daha aşağıya çekebilir. Bazen Denetçi yanlışlıkları ortaya çıkarmak 

amacıyla başlangıçta daha düşük tutarda bir önemlilik düzeyi öngörmüş de olabilir. 
24

 

2.2.1. Belirlenen Önemlilik Türleri 

Denetçi önemlilik düzeyinin denetimde kullanılması sürecinde üç ayrı önemlilik 

düzeyi belirlemek durumunda kalmaktadır: 

Bir bütün olarak finansal tablolar için önemlilik düzeyi (toplam önemlilik), 

Performans önemliliği, 

Özel önemlilik.
25

 

2.2.2. Bir Bütün Olarak Finansal Tablolar için Önemlilik 

Profesyonel alanda önemliliği belirlemek için kullanılan ana yöntem belli bir 

başlangıç noktası seçilir ve seçilen kıyaslama noktasına belirli bir yüzde 

uygulanmasıyla oluşur. Ancak bu işlem nitel-nicel bir yaklaşım benimsenerek olmazsa 

gerçek değerlere ulaşmak imkânsız olmaktadır.
26
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Uygun karşılaştırma noktasının saptanmasını etkisi altına alabilecek çok sayıda 

etmen aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

Finansal tablolara dair unsurları (varlıklar, borçlar, öz kaynaklar, gelirler, 

harcamalar), 

Bazı kurumlar için finansal tablo kullanıcılarının odak noktaları. 

İşletmenin yapısı yaşam döngüsü içinde faaliyette bulunduğu endüstri ve 

ekonomik ortam, 

İşletmelerin finansman kaynakları ve sahiplik yapıları. 

Başlangıç karşılaştırma ölçütünün esnekliği.
27  

Başlangıç kıyaslama ölçütü için standart açıklama notları olarak da verilen örnekler; 

vergiden önceki kâr, toplam gelir, brüt kâr, toplam harcamalar, toplam varlık veya net 

varlık gibi kurumun şartlarına bağlı olarak değişebilecek kategoriler şeklinde 

sıralanmıştır. İşletmelerde henüz tamamlanmamış faaliyetlere yönelik 

vergilendirilmemiş kârlar çoğunlukla kâr amaçlı firmalar için kullanılırlar. 

Sonuçlanmamış faaliyetler aracılığıyla kazanılan henüz vergilendirilmemiş kârın 

değişkenlik göstermesi durumunda, brüt ya da toplam gelir gibi diğer kıyaslama 

noktaları daha uygun olabilir.
28

 

Belirlenen kıyaslama noktasına dair, bağlantılı finansal veriler; çoğunlukla eski 

dönemlerin finansal sonuçlarını ve finansal durumlarını, cari dönem başından 

belirlenmiş bir tarihe kadarki finansal sonuçları ve finansal durumu, firmanın içinde 

olduğu şartlardaki önemli değişikliklere ve firmanın faaliyet gösterdiği alan veya 

ekonomik çevrenin şartlarındaki dönem tahminlerini ya da bütçelerini içerir.
29

 

Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse, finansal tablolara ilişkin önemlilik 

kavramı bütün olarak belirlenirken, başlangıç noktası olarak henüz tamamlanmamış 

faaliyetler aracılığıyla kazanılan ve henüz vergilendirilmemiş kârın yüzdesel bir oranı 

göz önünde bulundurulduğunda; bu kârda istisnai yükselişe ve düşüşe neden olan 

durumlar denetçiyi, bir bütün olarak finansal tablolar için önemliliğin, geçmiş sonuçları 
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baz alarak devam ettirilen faaliyet verilerinden türetilen düzeltilmiş vergi öncesi kâr 

değerlerinden yararlanılarak daha doğru belirleneceği sonucuna ulaşılabilir.
30

 

Standart, başlangıç kriterine yapılacak yüzdenin mesleğe dair yargı baz alınarak 

belirleneceğini ifade etmekle başlangıç noktası ile yüzde arasında ilişkinin varlığını ön 

plana çıkararak yürütülen çalışmalardan; toplam gelire uygulanacak yüzdenin normal 

olarak vergi öncesi kâra uygulanacak yüzdenin daha az olacağını belirtmektedir.
31

 

Örneğin, denetçi üretim sektöründe varlığını sürdüren kâr amaçlı bir işletme için 

devam eden çalışmalarda vergi öncesi kârın % 5 'inin esas alınmasının uygun olduğunu 

düşünürken, kâr amacı gütmeyen bir işletme için toplam gelirin veya toplam giderlerin 

%1'ini uygun olabileceğini düşünebilir. Ancak şartlara uygun olarak daha yüksek veya 

daha düşük oranlar da uygun kabul edilebilir. Standarda göre küçük firmalarda henüz 

tamamlanmamış faaliyetlerden vergi öncesi kâr sürekli olarak düşük tutarda ise bu tür 

bir firmada, firma sahibi ya da ortağı hizmet bedeli görünümünde henüz 

vergilendirilmemiş kârdan daha yüksek bir miktar elde edebilir. 
32

 

Bu tür işletmelerde önemlilik için başlangıç kriteri olarak vergiden ve hizmet 

ücretinden önceki kâr rakamını almak daha uygun olabilir. Halka arz edilmiş 

işletmelerde denetim programı çalışmaları için toplam maliyet ya da net maliyetler 

kriter olarak kabul edilebilir. Bu tür işletmeler kamusal varlıklardan yararlanıyorsa bu 

kez varlıklar kriter olarak kabul edilebilir.
33

 

2.2.3. Performans Önemliliği 

BDS 320'de verilen tanıma göre; “ Performans önemliliği düzeltilmiş ve 

sunulmamış hataların toplamının finansal tabloların bütününe yönelik belirlenen 

önemlilik miktarını geçme ihtimalini uygun biçimde düşük bir seviyeye indirgemek 

için, finansal tabloların bütününe yönelik belirlenen önemlilik seviyesinden daha düşük 

miktar veya miktarlarda meydana getirmek’’ anlamı taşımaktadır.
34
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    Belirtilen standart finansal bilgi kullanıcılarının alacakları finansal kararlarını kabul 

edilebilir ölçüde etkisi altına alması beklenen finansal tablo alanlarına performans 

önemliliğinin yerine getirilmesini öngörmektedir. Örneğin: Bir ilaç firmasının ar-ge 

departmanında yeni üretilecek bir ilaç için katlanılan ar-ge harcamaları yüksek miktarda 

gerçekleştirmiştir. UFRS'ye göre finansal raporlama gerçekleştiren bu işletmenin 

31.12.2013'te son bulan hesap dönemine ilişkin BDS kapsamında bağımsız denetim 

gerçekleştirilmektedir. Finansal tabloların bütününe yönelik belirlenen önemlilik 

seviyesi 300.000 TL’dir.
35

  

İşletmeyle ilgili olan potansiyel yatırımcılar işletmenin 31.12.2013 tarihli bağımsız 

denetimden geçmiş finansal tablolarını beklemektedirler. Aktifleştirilmiş geliştirme 

giderlerinin net defter değeri 7.500.000 TL olup önemli bir bilanço kalemini 

oluşturmaktadır. Denetçi şirket eğiliminin olabildiği kadar bilançoyu şişirme yönünde 

tavır sergilediği bu giderleri aktifleştirme taraftarı olduklarını fark etmiş ve finansal 

tablo kalemine performans önemliliği uygulanması önerisinde bulunmuştur. UFRS'ye 

göre yalnızca geliştirme harcaması tanımına uygun ar-ge giderleri aktif hale getirilebilir. 

Bu kritere dahil olmayan ar-ge giderinin dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmesi 

gereklidir. Denetçi bu şirketlerde önemli hata riski varlığı fikrine kapılmaktadır.
36

 

Yapılan bu işlemin denetçinin mesleki yargısına dayalı olan gerçekleştirmesi 

performans önemliliğe dair en önemli husus olarak kabul edilebilir. Denetim 

standartlarında bunun hesaplanmasına yardımcı rehber niteliğinde bilgiler yer 

almaktadır. Fakat bu konuda denetçinin mesleki yargısını etkisi altına alabilecek şu 

etmenler göz önünde bulundurulmalıdır: 

Firmanın yeterli biçimde anlaşılması, 

Geçmiş dönemlere dair denetim birikimleri, 

Geçmiş denetimlerde ifade edilmiş önemli hataların niteliği ve kapsamı, 

Denetçinin cari döneme dair beklentileri, 

Risk değerlendirme.
37
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Denetçi tarafından risk değerlendirmeye ilişkin prosedürlerin uygulanması esnasında 

denetlediği firmaya dair anlayış, geçmişte yapılan denetimlerde saptanan hatalar ve bu 

hataların nitelik ve nicelik bakımından değerlendirilmesi gibi kavramlar performans 

değerlendirmesi üzerinde etkilidir.
38

 

UFRS ye göre yalnızca tanınma kriteriyle uyumlu ar-ge masrafları aktifleştirilebilir. 

Denetçi bu şirketlerde önemli hata riski varlığı fikrini benimsemektedir. Bu hesap 

kalemi için genel önemlilik seviyesinin %60 oranında performans önemliliği 

öngörmektedir. (300.000 x%60)=180.000 TL olacaktır. Denetçi mesleki yargısını 

kullanarak daha küçük veya büyük yüzdeler saptayabilir ya da diğer hesaplama 

yöntemlerinden faydalanabilir.
39

 

2.2.4. Belli İşlem Sınıfları, Hesap Bakiyeleri ve Açıklamalar 

İçin Önemlilik Tutarı Belirleme 

Denetçi işlem sınıfları hesap bakiyeleri ve açıklamalar için önemlilik seviyesi 

saptarken; aşağıda ifade edilen etmenlerin kabul edilebilir ölçülerdeki finansal tablo 

kullanıcılarının beklentilerini etkisi altına alabileceğini göz önünde bulundurmalıdır: 

Yasalar, düzenlemeler ya da UFRS çerçevesinin; finansal tablo kullanıcılarının bir 

takım kalemlerin ölçümü veya açıklanmasına ilişkin beklentilerini etkisi altına alıp 

almadığı 

Şirketin çalıştığı endüstriye dair kilit roldeki açıklamalar 

Şirketin belirli bir yönüne dair Finansal tablolarda ayrı bir biçimde ifade edilen 

bilginin dikkate alınıp alınmadığı firmaların içerisinde olduğu şartlar dikkate 

alındığında bu tür işlem sınıflarının, hesap bakiyelerinin veya açıklamaların var olup 

olmadığının belirlenmesinde, denetçi yönetimin ve üst yönetimden sorumlu kişilerin 

görüşlerini ya da beklentilerini dikkate alabilir. 
40

 

2.2.5.Denetim İçin Önemliliğin Tespiti 

Önemlilik Düzeyinin Tespiti 
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Genel önemlilik düzeyi vergi öncesi karın %’5’i, performans önemliliği ise bunun 

%75’i olarak ve düzeltme eşiği farkı da %3’ü olarak kabul edilmiştir. 7.2.Önemlilik 

Düzeyinin Fiili Denetimde Ele Alınışı Yapılacak işlemler aşağıda özetlenmiştir: 

7.2.1.Performans Önemlilik Düzeyi 750.000 TL’nin Kullanımı -Hesap bakiyeleri 

bazında 750.000 TL önemlilik düzeyi esas alınmalıdır. -Bilanço ve Gelir Tablosundaki 

tüm hesaplara tek tek bakılmalıdır. Normal şartlar altında hesaplar bazında bakiyesi 

750.000 TL’yi geçenler incelenmelidir. -Bazı hesaplar (Kasa, Menkul Kıymetler, Öz 

kaynaklar hesapları vb.) ise önemlilik sınırı gözetilmeksizin tamamen incelenmelidir. 

Örneğin, yukarıdaki bilançodan görüleceği üzere Nakit ve Nakit Benzerleri hesabının 

bakiyesi 100.000 TL ve bağımsız denetimi yapılan bu işletmenin hesaplar bazında 

yapılan risk değerlendirmesinde, Nakit ve Nakit Benzerleri içinde yer alan tüm 

hesapların (100 Kasa, 101Alınan Çekler, 102 Bankalar, 103 Verilen Çek ve Ödeme 

Emirleri, 108 Diğer Hazır Değerler) doğal (yapısal) riski, kontrol riski ve önemli 

yanlışlık riskinin orta düzeyde olduğuna karar verilmiş olabilir. Ancak, bu hesaplar 

önemlilik seviyesine bakılmaksızın tamamen kontrol edilmelidir. 
41

 

Mizan üzerinde her hesabın yıl içi hareketlerine de bakılmalıdır. Çünkü hesabın 

dönem sonu bakiyesi önemlilik düzeyinin altında olsa bile dönem içinde işlemler 

yapılmış olabilir. Örneğin, Ticari Alacaklar (120 Alıcılar) hesabının 31.12. bakiyesi 

20.000 TL olmasına ve önemlilik düzeyinin altında kalmasına rağmen, bu hesabın 

detayına inilip müşterilerin cari hesapları incelenmeli ve özellikli işlemler varsa bunlar 

değerlendirilmelidir. Yıl içinde biri 3.000.000 TL, diğeri 5.000.000 TL’lik iki ayrı 

satıştan kaynaklanan alacak işlemi doğmuş ve bunlar önceki yıldan devreden 2.400.000 

TL alacak ile birlikte tahsil edilmişse, bu işlemlerin tümünün içerikleri detaylı olarak 

incelenmelidir. Burada tespit edilecek olan bir hata önemlilik seviyesinin üzerinde 

olacağından işletme yönetiminden düzeltilmesi istenecek, düzeltme yapılmazsa, bu 

hatanın finansal tablolar üzerindeki etkisine göre denetçi görüşü şartlı veya olumsuz 

görüşe dönüşecektir.
42

 

Yukarıdaki bilançoda 120 Alıcılar hesabının bakiyesi 750.000 TL’nin üzerinde ve 

5.000.000 TL olduğunda, bu hesabın içinde yer alan cari hesaplara bakılmalıdır. 
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Örneğin 3 tanesinin bakiyesi çok büyük; biri 850.000 TL, biri 1.000.000 TL ve biri de 

1.500.000 TL ise, bunların direkt olarak incelenmesi gereklidir. Bunların dışındaki diğer 

müşteriler eğer çok sayıda ve 300 tane ise bunların hepsinin incelenmesi 

gerekmemektedir, ancak bu hesabın yukarıdaki 3 büyük bakiye dahil toplamda yaklaşık 

%60-70’ini oluşturan bölümünü inceleyecek şekilde, 750.000 TL’nin üzerinde bakiyesi 

olanlar ile 750.000 TL’nin altında bakiyesi olanlardan örnekleme ile seçilecek olanlar 

incelenmelidir. -Daha detaylı olarak inceleme gereği görülen bazı hesaplarda özel 

önemlilik düzeyi saptayarak daha düşük önemlilik düzeyi tespit edilmeli ve bu hesaplar 

için daha çok kanıt toplanmalıdır. 
43

 

Örneğin, yukarıdaki bilançoda Ticari Borçlar hesabını oluşturan hesaplardan (320 

Satıcılar, 321 Borç Senetleri, 322 BS Reeskontu (-), 329 Diğer Ticari Borçlar) 320 

Satıcılar hesabının bakiyesi 750.000 TL’nin üzerinde ve 3.000.000 TL ise, ancak cari 

hesaplara tek tek baktığımızda bu cari hesapların hepsinin bakiyesi 750.000 TL’nin 

altında ise, bu durumda GÖD’ün %75’i yerine duruma göre mesela GÖD’ün %60’ını 

geçenleri ele alıp bunlar üzerinde önemli görülenler direkt olarak ve bunun dışında 

kalanlar örnekleme ile seçilerek incelenebilir. Bu takdirde, söz bu hesaba ilişkin olarak 

1.000.000 x %60 = 600.000 TL özel performans önemliliği esas alınmalıdır. Ancak, 

bunu bir kural olarak kabul etmemek gerekir, her zaman %60-70 incelenmeyebilir, 

özellikle liste küçük bir sürü bakiyeden oluşuyorsa esas alınacak kriter değişecektir. 
44

 

Diğer taraftan, örneklem seçiminin de Önemli Yanlışlık Riskine bağlanarak 

yapılması söz konusudur, risk yüksek ise daha çok örnek, az ise daha az örnek 

seçilecektir. -Yukarıda belirtilen anlayıştan hareketle, bilanço ve gelir tablosu 

hesaplarının denetlenmesinde olağan denetim yöntemleri uygulanacak ve tespit edilen 

hatalar önemlilik düzeyine göre değerlendirilecektir.
45

 

Örneğin, yukarıdaki gelir tablosundaki 46.206.000 TL’lik satış gelirleri hesabı için; 

hasılatın gerçekleşmesi ilkesine uygunluk, satış hesaplarının testi, dönemsellik ilkesine 

uygunluk, yabancı para değerlemesi vb. gibi testler yapıldıktan sonra tespit edilen 

hatalar, önemlilik düzeyini aşmalarına göre değerlendirilecektir. Denetimin planlanması 
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aşamasında yapılan risk değerlendirmesinde doğal (yapısal) risk ve kontrol riski çok 

düşük olarak belirlenen hesaplarda analitik inceleme ile değerlendirme yapıldığında, 

beklentiler dışında dikkati çeken hususlara rastlanırsa detay incelemeye gidilmeli ve 

tespit edilen hatalar önemlilik düzeyine göre değerlendirilmelidir. Hesaplar incelenirken 

yapılacak olan örneklemede istatistiki örnekleme veya iradi örnekleme yöntemleri 

kullanılabilmektedir. İstatistiki örnekleme excel veya başka bilgi işlem ortamlarında 

hazırlanan programlar aracılığıyla yürütülür. İstatistiki yöntem ya da iradi yöntem 

bunlardan hangisi kullanılırsa kullanılsın, bir hesaptaki en büyük işlem ile en küçük 

işlem arasındaki tüm işlemler arasından örnekleme yöntemiyle seçim yapılarak, bir 

hesaba ilişkin olarak belli bir denetim yüzdesini sağlamak hedeflenir. Örneğin, iradi 

örneklemede, ilgili hesabın tutarsal olarak %60’ına bakmak gibi bir hedef alınır, bu 

durumda öncelikle büyük tutarlı olan işlemlere odaklanılır, 750.000 TL’nin üzerindeki 

ve altındakilerle birlikte, 30.000 TL’nin altındaki işlemlerden de örnekler seçilir.
46

 

Düzeltme Eşiği Farkı 30.000 TL’nin Üzerindeki Hatalar Tespit edilen hatalardan 

30.000 TL’nin üzerindeki hatalara ilişkin olarak olarak yapılacak işlem şöyledir: 30.000 

TL’nin üzerindeki tüm farklar için düzeltme kaydının yapılması işletme yönetiminden 

istenecektir. İşletme yönetiminin düzeltmeyi kabul etmesi ve kayıtları yapması halinde 

finansal tablolar muhasebe standartlarına uygun hale gelecektir. Ancak, yönetim bu 

kayıtları yapmayı kabul etmezse durum denetçilerce tekrar değerlendirilecektir. 

Denetçiler düzeltmenin yapılmasına dair görüşlerinde ısrarlı ise, tespit ettikleri hataların 

GÖD’e göre seviyesi denetçi görüşünde belirleyici olacaktır.
47

 

Hataların toplamı GÖD’ü geçerse şartlı görüş veya hataların yaygınlığına göre tüm 

finansal tablolar etkilendiğinde olumsuz görüş verilecektir. Örneğin, düzeltme eşiği 

üzerinde kalan 100.000 TL ve 420.000 TL’lik iki fark olsun, bunların toplamı 520.000 

TL’dir. Bu tutar GÖD 1.000.000 TL’den düşük olduğu için, işletme yönetimi kayıtlarını 

düzeltmese bile toplam tutar finansal tablo kullanıcısının alacağı kararları 

değiştirmeyeceği için şartlı görüş verilmeyecektir. Farkların düzeltilmediğine dair 

işletme yönetiminden bir temsil mektubu alınacaktır.
48
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Düzeltme eşiği tablosundaki farklar iki çeşittir. Bunlardan ilki hatalardır 

(matematiksel hatalar) ve dolayısıyla düzeltilmesi beklenir. İkincisi yorum 

farklılıklarından kaynaklanan farklardır, örneğin denetçi elindeki mevcut kanıtları 

değerlendirerek bir ticari alacağın şüpheli duruma geldiğine kanaat getirebilir, ancak 

İşletme yönetimi aynı kanıtlar çerçevesinde alacağın hala tahsil edilebilir olduğunu 

yorumlayabilir. Dolayısıyla, bu tarz farklılıklardan dolayı işletme yönetimi zaman 

zaman denetçinin tespitlerini bir düzeltme olarak kabul etmez ve bunlar düzeltme eşiği 

fark tablosuna yoruma ilişkin bir fark olarak not edilir. 
49

 

Düzeltme Eşiği Farkı 30.000 TL’nin Altındaki Hatalar Tespit edilen hatalardan 

30.000 TL’nin altındaki hatalara ilişkin olarak şu işlemler yapılacaktır: -30.000 TL’nin 

altında kalan hatalar için muhasebe kayıtlarında düzeltme kaydı yapılması 

gerekmemektedir, bu işlemler işletme yönetimine mektupla iletilecektir. Örneğin, 250 

hesap için 10.000 TL, 150 hesap için 5.000 TL düzeltme kaydı söz konusu ise, bunların 

düzeltilmemesi denetçinin rapor görüşünü değiştirmeyecektir. -Diğer taraftan, bunların 

toplamı nette 30.000 TL’yi geçiyorsa, örneğin 250 hesap için 20.000 TL, 150 hesap için 

15.000 TL düzeltme kaydı söz konusu ise (20.000+15.000= 35.000 TL) bu durumda ne 

yapılacaktır? Bu tür tespitlerin toplamının hangi seviyeye kadar geldiği önemlidir. 

Matematiksel olarak bakıldığında bu tür hataların toplamının çok yüksek değerlere 

ulaşması düşük olasılıktır. 
50

 

Genel olarak bu tespitlerin az sayıda ve hacim olarak da çok etkili olmayacağı 

düşünülebilir. Ancak bunların toplamının 30.000 TL‘nin çok üstünde ve çok yaygın 

olması ve işletme yönetimince düzeltilmemesi halinde, denetçi görüşü yukarıda izah 

edildiği şekilde GÖD esas alınarak oluşturulacaktır. -Yapılan tüm tespitler açısından, 

bulunan farklar finansal sonuçları artı veya eksi yönde etkiliyor olabilir, bunların hepsi 

düzeltilmelidir. 7.2.4.GÖD’ün Denetçi Görüşüne Etkisi Denetçi görüşünün değişmesi 

için GÖD’ün (yukarıdaki örnekte 1.000.000 TL) üzerinde ve işletme yönetimi 

tarafından düzeltilmemiş bir hatanın veya hataların mevcut olması gereklidir. GÖD’ün 

denetçi görüşünü nasıl etkileyeceğini yukarıdaki örnekten hareketle şu şekilde izah 

edebiliriz: GÖD: Genel önemlilik düzeyi olan 1.000.000 TL açısından, bir veya birden 
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fazla hatanın toplamı 1.000.000 TL’yi aşıyorsa bu işlemlerin hepsi işletme yönetimince 

düzeltilmelidir, düzeltilmemişse hatanın yaygınlığına göre şartlı veya olumsuz görüş 

verilir. 1.000.000 TL’nin altındaki hatalar işletme yönetimince düzeltilmelidir, 

düzeltilmemişse görüş değişmez, işletme yönetiminden alınan temsil mektubunda söz 

konusu işlemler ve farkların düzeltilmediği belirtilir.
51

 

PÖD: Performans düzeyi olarak tespit edilen 750.000 TL hesapların daha alt bir 

düzeyde incelenmesi içindir, ancak tek bir hesapta 750.000 TL’nin üzerinde ama 

1.000.000 TL’nin altında bir hata tespit edilmişse bu hata işletme yönetimince 

düzeltilmelidir, düzeltilmemişse görüş değişmez, farkın düzeltilmediğine dair işletme 

yönetiminden alınan temsil mektubunda söz konusu işlem ve düzeltme yapılmadığı 

belirtilir.
52

 

Bir veya birkaç hesapta saptanan hataların toplamının GÖD olan 1.000.000 TL’yi 

aşması halinde tüm işlemler işletme yönetimince düzeltilmelidir, düzeltilmemişse 

hatanın yaygınlığına göre şartlı veya olumsuz görüş verilir. DFE: Düzeltme farkı eşiği 

olan 30.000 TL’nin altında veya üstündeki hataların toplamı için de aynı durum 

geçerlidir. 1.000.000 TL’nin altında bir hata veya toplamı GÖD’ün altında kalan birçok 

hatalar tespit edilmişse, bu hata/hatalar işletme yönetimince düzeltilmelidir, 

düzeltilmemişse görüş değişmez, farkın düzeltilmediğine dair işletme yönetiminden 

alınan temsil mektubunda söz konusu işlem ve düzeltme yapılmadığı belirtilir. Bir veya 

birkaç hesapta saptanan hataların toplamının GÖD olan 1.000.000 TL’yi aşması halinde 

ise tüm işlemler işletme yönetimince düzeltilmelidir, düzeltilmemişse hatanın 

yaygınlığına göre şartlı veya olumsuz görüş verilir.
53

  

Sonuç Finansal tablolardaki eksiklik ve yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak 

finansal tablo kullanıcılarının alacakları kararları etkileyecek düzeyde olması önemlilik 

kavramı olarak bilinir. Kullanıcıların karar alırken yanılmalarını önleyebilmek için 

finansal tablolardaki önemli hata ve hilelerin bağımsız denetçi tarafından tespiti gerekir. 

Bağımsız denetimde finansal tabloların önemli yanlışlıklar içerip içermediğine ilişkin 

makul bir güvence verildiğinden, belirli bir önemlilik düzeyinin belirlenmesi ve buna 
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göre kanıt toplanması söz konusudur. Bu nedenle, önemli hataların tespit edilebilmesi 

için önemlilik düzeyinin uygun şekilde tespit edilmesi denetimin sıhhati açısından da 

önemlidir.
54

  

Bağımsız denetim sürecinin önemli unsurlarından birini oluşturan önemlilik 

düzeyinin belirlenmesi BDS 320 ve BDS 450 çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak, 

BDS’ler uygulamaya ilişkin genel bir çerçeve çizmekte, evrensel olarak uygulanabilir 

kesin bir rakamsal düzey, bir oran veya matematik formül empoze etmemektedir. 

Bunun nedeni çeşitli sektörlerde çok farklı finansal tablolara sahip çok sayıdaki işletme 

için tek bir reçete yazmanın güçlüğüdür.
55

 

Finansal tabloların denetimindeki bu önemli unsurun tespiti, BDS’nin belirlediği 

genel çerçeve içinde denetçinin mesleki yargısına ve mesleki şüpheciliğine tabidir, bu 

nedenle önemlilik düzeyi nihayetinde sübjektif olarak belirlenir. Dolayısıyla, önemlilik 

düzeyinin işletmenin finansal tablolarına göre en uygun şekilde tespit edilmesi; 

işletmeye, denetçiye ve finansal tablo kullanıcılarına en yararlı sonucu sağlayacaktır. 

Çalışmamızda, önemlilik düzeyinin BDS’lerde yer alan teorik çerçevesi ortaya 

konulduktan sonra uygulamada kullanılan yöntemler açıklanmış ve bir uygulama 

üzerinden önemlilik düzeyinin tespiti ve denetimde kullanımı ana hatlarıyla 

incelenmiştir. 
56

 

Uygulama örneğinden de görüldüğü gibi, denetçinin önemlilik düzeyini tespit etikten 

sonra başlayacağı fiili denetimde önemlilik düzeyi daima göz önünde bulundurulacak 

ve denetimde tespit edilen bulgulara göre denetim sonuçlanıncaya kadar değişime 

uğrayabilecektir. Ayrıca, müşteri kabulünden denetim raporunun imzalanmasına kadar 

olan süreçte çeşitli aşamaları bünyesinde barındıran bağımsız denetim çalışmalarının, 

iyi dökümante edilmiş (belgelendirilmiş) çalışma kâğıtlarından oluşan bir denetim 

dosyası ile belgelendirilmesi gereklidir. 
57

 

Söz konusu dokümantasyon doğal olarak sadece önemlilik düzeyi ile sınırlı değildir, 

süreçteki tüm aşamalara ait unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Denetim dosyası 
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içinde; önemlilik düzeyine ilişkin olarak, bu düzeyin denetim sürecinde ele alınışına ve 

düzeltilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki ve denetçi raporundaki görüşün 

oluşturulması üzerindeki etkisine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerin de yer alması 

gereklidir. Denetim söz konusu olduğunda mümkün olduğunca tüm hesapların tüm 

detaylarıyla incelenmesi gerektiği düşünülse de, çalışmaların makul bir sürede ve makul 

bir maliyetle yürütülmesi gerekliliği, bağımsız denetimin yapısal kısıtlamalarından 

birisidir. Bu çerçevede, önemlilik düzeyinin standartlara uygun olarak tespit edildiğine 

ilişkin dokümantasyon, ileride bir dava ile karşılaşıldığında veya denetim 

sorgulandığında denetçinin sorumluluğunu yerine getirdiğinin ispat vasıtası olması 

yönünden de önem arz etmektedir.
58

 

2.2.6. Önemliliğin Nicel Yönleri ve Nitel Yönleri 

Önemlilik hakkında ilk yargı oluşturulurken denetçiler tabloların yanlış beyan 

edilebileceğini ancak yine de basiretli kullanıcıların kararlarını etkileyemeyeceğini 

düşündükleri maksimum tutarı belirlerler. Bu belirlemede finansal tablo kullanıcısının 

kararını değiştirmesi için gereken tutardan fazla olan bir tutar önemli kabul edilir. 

Kanıtlar toplandıkça ve gerçekler değiştikçe önemlilik, ilk planlama yargısından son 

raporlama yargısına doğru değişebilir. Nicel yaklaşımlar kullanılarak elde edilen ilk 

önemlilik yargısı, nitel faktörlerin olası etkilerine göre artırılabilir veya azaltılabilir. Bu 

belirlemede niceliksel ve niteliksel önemlilik göz önüne alınır.
59

  

Nicel önemlilik, ekonomik yapıdadır ve bir olgunun işletmenin finansal performansı 

üzerindeki etkisine dayanır. Nicel önemlilikte bir olgunun etkisi, temel ölçü olarak 

kullanılan bir kalemin (örneğin net kar, toplam varlıklar gibi) belli bir yüzdesini veya 

tutarını aşınca olay yanıltıcı beyan (material misstatement) olarak açıklanır.
60

  

Nitel önemlilik ise kolaylıkla belirlenebilen maddi olmayan olgulardan meydana 

gelir; fakat tanıma göre ölçülmeleri kolay değildir. Deneyimli denetçiler, riskin 
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niteliksel özelliklerinin önem derecesini bir şekilde sezgisel olarak 

yargılayabilmektedirler.
61

  

ISA 400, denetim riskini “finansal tablolar yanıltı ı şekilde b yan edildiğinde 

denetçinin uygun olmayan görü bildirimsi riski” olarak tanımlamaktadır. Denetim riski 

“yanıltıcı beyana” göre tanımlanmaktadır. Hem teorik hem de pratik perspektiften 

denetim riski, uygun bir önemlilik düzeyi ele alınmadan anlamlı bir şekilde tartışılamaz. 

Temelinde önemlilik yargısı olan risk fikri niteliksel bir kavramdır. Riske, belirsizliğin 

bir ölçüsü ve önemliliğe de büyüklüğün veya önemin bir ölçüsü olarak bakılabilir. İkisi 

bir araya gelince, belli bir büyüklükteki tutarın belirsizliğini ölçerler. Ne yazık ki, nicel 

önemlilik en iyimser olasılıkla risk boyutunun sadece bir kısmını elde eder ve daha tam 

bir resim elde etmek için niteliksel önemliliğe başvurmak zorunludur. Böyle ölçümde 

niteliksel faktörlerin önemi açıktır.
62

 

Sonuç olarak riski sadece niceliksel bakımdan ölçmek yetersizdir, kapsamlı ve daha 

doğru bir risk belirlemesi yapmak için nitel faktörlerin de dikkate alınması gerekir. 

FASB, kalemin yapısına ve yargının yapıldığı koşullara bakılmaksızın kalemin kendi 

başına öneminin, genel olarak bir önemlilik yargısı için yeterli bir temel olmayacağını 

belirtmektedir.
63

 

Enron olayı, mevcut standartlarda önemliliğin belirlenmesine ilişkin öngörülen 

yordamların yeterli olmadığını ve sadece nicel önemlilik üzerinde durarak yapılan 

önemlilik belirlemesinin denetimlerin amacına ulaşmasını sağlamadığını göstermiştir.
64

 

Enron olayında denetçiler net kar 105 milyon dolar iken 51 milyon dolarlık işlemi 

önemsiz bulmuşlardır. J.Edward Ketz bu durumun sorunun özünü oluşturduğunu ve 

uzmanların bu konuya açıklık getirmeleri gerektiğini belirterek şu soruları sormuştur.
65

  

 Özellikle günümüzün finansal raporlarının güvenilirliği konusundaki şüpheci 

atmosferinde, pratik hesap yapmanın anlamı var mıdır? 
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 Tek tek işlemlere veya işlem sınıflarına bakmaya teşebbüs etmek, diğer işlem ve 

olaylardaki olası hatalar ile birleştiğinde herhangi bir anlama gelir mi? 

Yine aynı makalede Brody Lowe ve Penny tarafından 2003 yılında yapılan bir 

araştırmanın ilk soruya yanıt oluşturduğunu, araştırmacıların geleneksel pratik 

hesaplanma kuralları olan; net karın veya vergi öncesi karın %5- %10, toplam 

varlıkların %1 - %1,5, Satışların %1 - %1.5 ni Enron’un 1994–1997 verilerine 

uyguladıklarını ve önemlilik eşiği için farklı düzeyler bulduklarını, fakat söz konusu 51 

milyon doların bu sınır noktalarının hepsi için değil fakat bir çoğu için önemli bir tutarı 

oluşturmadığı sonucuna vardıklarını belirtmektedir. Yazarın belirttiği ikinci nokta ise 

çoklu hataların meydana gelmesi durumunda oluşan etkileşimlerin dikkate alınması 

gerektiğidir ve bu durumu çarpıcı bir örnekle açıklamaktadır; Bir firmanın 10.000 $ 

geliri, 6000 $ gideri ve 4000 $ net karı olduğu, incelenen işlemlerden birinin gelirleri 

%5 arttırdığı (10.000 $ x %5 = 500 $), diğerinin giderleri %5 azalttığı (6000$ x %5 = 

300 $) varsayıldığında işletmenin karı 4800 $ olacaktır. Bu durumda kardaki artış %20 

dir. Sonuç olarak %5’lik bir yanlışlık karlarda %20’lik bir artış yaratabilmektedir. 

Yazar, örneğin her biri küçük tutarda 100 hatalı işleme sahip bir işletmede bu küçük 

hatalar bir araya geldiğinde karlarda çok büyük değişiklik yaratabildiğini gösterdiğini 

belirtmektedir. Görüldüğü gibi sadece nicel önemlilik üzerinde durmak yeterli 

olmamakta, bunun yanında nitel önemliliğe de eşit derecede önem verilmesi başarılı bir 

önemlilik yargısında bulunmak için gerekli olmaktadır. 
66

 

2.2.7. Standartlar ve Uygulamada Nitel Önemlilik 

Bir denetimde denetçi, denetim riski ve önemliliği hem denetimin planlanmasında 

hem de bir bütün olarak finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

uygun olarak dürüstçe sunulup sunulmadığının belirlenmesinde kullanır. Denetimin 

planlanmasında denetim riski ve önemliliği açıklayan SAS 47 (AU 312) 9.paragrafında 

“yanlışlıkların tek tek veya toplu olarak etkisinin önemli olup olmadığı sonucuna 

varırken, denetçi genellikle onların tutarları ve yapılarını, denetlenen finansal 

tablolardaki kalemlerin tutarları ve yapılarına orantılı olarak dikkate almalıdır” ifadesi 

yer almaktadır. Ayrıca 11. paragrafında “önemlilik yargısında, nicel ve nitel hususların 
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etkileşiminin bir sonucu olarak denetçinin dikkatini çeken göreli olarak küçük tutarların 

yanlı beyanı, finansal tablolar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği” 

belirtilmektedir ve 14. paragrafında da, denet- çinin denetim riskini göz önüne almasını 

ve denetimin başında önemlilik hakkında başlangıç niteliğinde bir yargıda bulunması 

gerektiği ifade edilmektedir. 
67

 

ISA 320’nin 5. paragrafında “Denetim planının tasarlanmasında denetçi nicel olarak 

önemli yanlışlıkları ortaya çıkartacak şekilde kabul edilebilir bir önemlilik düzeyi 

oluşturur. Bununla birlikte yanlışlığın hem tutarının (niceliği) hem de yapısının 

(niteliğinin) göz önüne alınması gerekir.” denmektedir. 6. Paragrafta ise “denetçinin 

küçük tutarlardaki yanlışlıkların kümülatif olarak finansal tablolar üzerinde önemli 

etkiye sahip olabilecekleri olasılığını dikkate alması gerektiği” belirtilmektedir. 

Görüldüğü gibi mevcut standartlarının hepsi önemlilik yargısında hem nicel hem de 

nitel faktörlerin göz önüne alınması gerektiğini, küçük tutarlı yanlışlıkların bir araya 

gelmeleri halinde finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olabileceklerini 

belirtmelerine rağmen, bu konularda yeterli açıklama ve yol göstermede 

bulunmamaktadırlar. 
68

 

Uygulamada önemlilik hakkında denetim firmalarınca ve yapılan diğer araştırmalar 

sonucu, nicel önemliliğin belirlenmesi için bir takım eşikler oluşturulmakta ve bu 

eşikler denetimin planlanması aşamasında ilk önemlilik yargısında kullanılmaktadır. 

Denetçiler son önemlilik yargısına ulaşmak için nicel olmayan faktörleri göz önüne 

almakla birlikte, önemlilik yargısında bulunurken çoğunlukla başlangıç niteliğinde nicel 

önemliliği ölç- meyi tercih etmektedirler. Mevcut denetim uygulamalarında önemlilik 

yargısının, kolay ve yaygın bir uygulama olması nedeniyle çoğunlukla böyle nicel 

perspektifle, parasal eşiklere dayanarak açıklanması da denetçilerin daha çok nicel 

önemlilik üzerinde durmalarına neden olmuştur. 
69

 

Sonuç olarak finansal tablo hazırlayanlar ve denetçiler profesyonel yargıya dayanan 

önemlilik belirlemesinden uzaklaşmışlardır. Uygulamadaki bu eksikliğin sonuçlarının 

açıkça görüldüğü Enron olayından sonra SEC (Security and Exchange Commission) 
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başkanı Arthur Levit, özünü işletmeler tarafından karların-bazen kasıtlı olarak-yanlış 

beyanının ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin yanlış uygulamalarının, 

önemlilik kavramı referans gösterilerek haklı gösterilmeye çalışılmasının oluşturduğu 

“Numbers Game-Rakamların Oyunu” adını verdiği konuşmasında, “Bazı işletmelerin 

önemlilik kavramını suiistimal ettiklerini, belirlenmiş bir yüzde tavanı içinde kasıtlı 

olarak hatalı kayıt yaptıklarını, sonra da yanlışlığın sonuç üzerindeki etkisinin çok 

küçük olduğunu kanıtlamaya çalışarak beyaz yalanlarını mazur göstermeye 

çalıştıklarını” belirterek “Eğer durum öyleyse bu hataları yaratmak için neden o kadar 

sıkı çalışıyorlar?”diye sormuştur. Önemliliğin nicel yönünün kestirme bir yol 

olmadığını, yatırımcını kararları üzerinde etkili olabilen tüm ilgili faktörlerin dikkate 

alınması gerektiğini belirtmiştir.
70

 

Uygulamaya Yönelik Mevcut Düzenlemeler Mevcut durumun ışığında SEC, AICPA 

ve FASB finansal muhasebe ve denetimde önemliliğin uygulanmasına yol göstermek ve 

standartlara açıklık getirmek amacıyla açıklamalar yayınlamışlardır SEC, 13 Ağustos 

1989’da finansal tabloların hazırlanmasında ve denetiminde önemlilik uygulaması ile 

ilgili mevcut literatüre açıklık getirmek amacıyla Staff Accounting Bulletin (SAB) 99’u 

çıkartarak kendi görüşünü bildirmiştir. SAB 99 önemlilik hakkında yeni bir standart 

veya tanım getirmemekte, sadece finansal tabloların hazırlanmasında ve denetiminde 

yanlış beyanların önemliliğinin belirlenmesinde yol göstermeyi amaçlamaktadır.
71

 

Bülten önemli bir kalemi hangi tutarın tayin edeceği gibi önemlilik hakkında genel, 

somut kurallar oluşturmamakta, bunun yerine finansal tabloları hazırlayanlara nicel 

faktörlerle birlikte nitel faktörlerin göz önüne alınması gerektiğini hatırlatmaktadır. 

SAB 99, önemliliğin belirlenmesi ile ilgili olarak bu çerçevenin dışında bir kılavuz 

sağlamaya niyet etmemektedir. Bültende, finansal tablolar için bir kalemin önemliliği 

belirlenirken sadece bir yüzde eşiğinin altına düştüğü için kalemin önemsiz 

sayılamayacağını, sayısal eşiklere aşırı güvenmenin hem muhasebe hem de yasal 

literatürde bir temelinin olmadığı böyle bir belirlemenin başlangıç niteliğinde 

kullanılabileceği, daha sonra tüm ilgili koşulların kapsamlı analizinin yapılması 

gerektiği belirtilmektedir. Önemliliğin belirlenmesi nicel ve nitel faktörler kadar bu 
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faktörlerin etkileşimini kapsayan tüm koşulların dikkatli bir şekilde göz önüne 

alınmasını gerektirir. Örneğin nitel faktörler, nicel olarak önemsiz bir yanlışlığın önemli 

olmasına neden olabilir. SAB 99’da nicel olarak küçük bir yanlışlığı, nitel olarak önemli 

kılan koşullar açıklanmıştır. 
72

 

Bir finansal tablo kalemindeki nicel olarak küçük bir yanlışlığın;  

 Kesin olmayan tahminlerden doğup doğmadığı,  

 Kar trendlerinde ve diğer trendlerdeki değişimleri maskeleyip maskelemediği, 

 Finansal sonuçların, analistin beklentilerini karşılamasına neden olup olmadığı, 

 Bir zararı kara veya tersine dönüştürüp dönüştürmediği, 

 İşletmenin faaliyetlerinde ve karlılığında önemli rol oynadığı belirlenmiş olan 

bölümlerle ilgili olup olmadığı, 

 İşletmenin düzenleyici koşullara uymasını etkileyip etkilemediği,  

 İşletmenin borç anlaşmalarına veya diğer sözleşme koşullarına uymasını 

etkileyip etkilemediği,  

 Yönetimin ücret artışını etkileyip etkilemediği ikramiye ve teşvik ödülü için 

gerekenleri karşılayarak  

 Yasa dışı bir eylemin gizlenmesini içerip içermediği gibi koşullar, söz konusu 

yanlışlığı önemli kılabilir. Bültende bu listenin, nicel olarak küçük yanlışlıkların 

önemliliğini etkileyen koşulların ayrıntılı bir listesi olmadığı belirtilmiştir. 
73

 

FASB 1975 de kurulduğu günden bu yana önemlilik kavramıyla ilgilenmiştir ve 

sonuçta önemlilik yargısının sadece tüm gerçeklere sahip kişiler tarafından uygun 

şekilde yapılabileceği kararına vararak, “deneyimli bir insan yargısına giren tüm 

koşulları hesaba katacak şekilde hiçbir genel önemlilik standardı formüle edilemez” 

şeklinde kendi görüşünü bildirmiştir.12 Böylelikle önemlilik genel olarak bir 

profesyonel yargı konusu kabul edilmiştir. Ayrıca “önemlilik kararının esasen nicel 

olduğu, bununla birlikte kalemin ve işlemin yapısının da dikkate alınması gerektiği” 

belirtilmektedir.
74
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FASB önemlilik hakkında genel kılavuzlar oluşturma konusundaki isteksizliğine 

rağmen, geçmişte çok özel ve sınırlı koşullar içinde, nicel önemlilik konusunda 

önemlilik eşikleri olarak yorumlanabilecek açıklama kılavuzları yayınlamıştır.
75

  

AICPA da Aralık 2000 de SAS 47 (AU • Düzeltme yapmanın maliyeti. 312) nin 

yorumu olan AU 9312 yayınlandı Bu yorumda de nicel ve nitel önemlilik uygulamasına 

ilişkin denetçilere yol gösterilmesi amaçlanmıştır ve denetçinin önemlilik yargısında 

göz önüne alabileceği nitel önemlilik faktörleri listelenmiştir. Fakat bu yorum de SAB 

99 gibi tavsiye niteliğindedir ve bir standart kadar yaptırım gücü yoktur.
76

 

SAS 47 (AU 312)’nin 34. paragrafında “nitel değerlendirmeler yanlışlıkların önemli 

olup olmadığı konusunda denetçiyi etkiler” ifadesi yer almaktadır O halde denetçi 

yanlışlığın önemli olup olmadığını belirlemede hangi nitel faktörleri dikkate almalıdır? 

Bu faktörler AU 9312 de şu şekilde sıralanmaktadır;  

 Yanlışlığın trendler, özellikle kar trendleri üzerindeki etkisi.  

 Bir zararı kara dönüştüren veya tersini yapan bir yanlışlık.  

 Yanlışlığın bölüm bilgisi üzerindeki etkisi. 

 Yanlışlığın işletmenin, kredi sözleşmeleri, diğer akitten doğan sözleşmelere ve 

mevzuat hükümlerine uyması üzerindeki olası etkisi.  

 Önemlilik eşiğini etkileyen yasal ve düzenleyici raporlama zorunluluklarının 

varlığı.  

 Yanlışlığın yönetimin primlerini arttırıcı etkiye sahip olması.  

 Yanlışlığı çevreleyen koşulların hassasiyeti 

 Yanlışlığın etkilediği finansal tablo unsurunun önemi. 

 Yanlış sınıflamaların etkisi.  

 Bilinen kullanıcı ihtiyaçlarıyla ilgili olarak yanlışlık veya açıklamaların önemi.  

 Yanlışlığın betimleyici özelliği. 

 Yanlışlık hakkında yönetimin motivasyonu  

 Kendi başına önemli fakat farklı yanlışlıkların telafi edici etkisinin olması 

 Cari dönemde önemsiz bir yanlışlığın kümülatif etki nedeniyle gelecek 

dönemlerde önemli etkiye sahip olabilme olasılığı 
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 Düzeltme yapmanın maliyeti 

 Denetçinin değerlemesini etkileyecek ortaya çıkarılmamış ilave yanlışlıkların 

olasılığı riski
77

 

2.2.8. Nitel Önemlilik Konusundaki Son Gelişmeler  

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) , Aralık 2004 de ISA 

320’ nin gözden geçirilmiş taslağını (ISA 320- Proposed International Standard on 

Auditing-Revisted) “Yanlış beyanların Belirlenmesi ve Değerlemesinde Önemlilik” 

adıyla görüşlere sundu.14 Son yıllarda birçok ülke standartlarını IAASB tarafından 

çıkartılan standartlara uygun hale getirmektedir. ISA 320’de standardın amacı 

“önemlilik kavramı ve onun denetin riski ile ilişkisi hakkında bir standart oluşturmak ve 

yol göstermek” olarak belirtilirken yeni standart taslağında amaç “önemlilik ve finansal 

tablolar denetlenirken yanlışlıkların belirlenmesi ve değerlendirilmesinde önemliliğin 

nasıl kullanılacağı hakkında bir standart oluşturmak ve yol göstermek” olarak 

belirtilmektedir.
78

 

İfadelerden de görüleceği gibi yeni standart taslağında, önemliliğin finansal tablo 

denetiminde nasıl uygulanacağı konusunda önceki standarttaki eksikliklerin giderilmesi 

amaçlanmaktadır. Taslakta önemlilik “kalemlerin atlanması veya yanlı beyanı, eğer tek 

tek veya toplu olarak finansal tabloları temel alan kullanılmasının ekonomik kararlarını 

etkiliyorsa önemlidir. Önemlilik, çevreleyen koşullar içinde, yargılanan atlama veya 

yan-lı beyanın büyüklüğüne ve yapısına dayanır. Kalemin büyüklüğü veya yapısı veya 

her ikisinin bile imi belirleyici faktör olabilir” şeklinde tanımlanmaktadır. Taslakta 

önemliliğin değerlendirilmesinde bir kalemin yapısını (nitel yönlerini) vurgulayan bir 

önemlilik tanımlaması yapılmıştır.
79

 

Ancak taslağın devamında bir kalemin nitel yönleri üzerindeki bu vurgu devam 

etmemektedir. Taslağın 13-15. paragraflarında16 önemliliğin nicel yönlerine, nitel 

yönlerine oranla oldukça geniş yer verildiği görülmektedir. Bununla birlikte taslağın 37. 

paragrafında, işletmenin özel koşulları içinde, finansal tabloların bütünü için belirlenen 
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önemlilik düzeyinin altında kalan küçük tutarlı yanlışlıkları denetçinin göz önüne 

alması gerektiği belirtilerek önemliliğin nitel yönlerinin örnekleri verilmektedir.
80

  

Ancak bu örnekler yeterli değildir. Zaten paragrafın sonunda bu koşulların sadece 

örnekler olduğu, ne her denetimde hepsinin olmasının ne de listenin mutlaka tam 

olmasının muhtemel olmadığı, bu koşullardan herhangi birinin varlığının da mutlaka 

yanlışlığın önemli olduğu sonucuna götürmeyeceği belirtilmektedir. Bu ifadeden nitel 

önemliliğin değerlendirilmesinde denetçilerin mesleki yargılarının önemli rol 

oynayacağı anlaşılmaktadır. Ancak burada önemli olan, artık denetçilerin bir kalemi 

önemlilik eşiğinin altında kaldığı için önemsiz sayamayacaklarıdır.
81

  

Ayrıca taslağın 39. paragrafında, denetçinin bir bütün olarak finansal tablolarda 

yanıltıcı beyan bulunup bulunmadığının değerlemesini yaparken, işletmenin muhasebe 

uygulamalarının nitel yönlerini dikkate alması gerektiği belirtilmekte fakat planlama 

aşamasında önemliliğin belirlenmesine ilişkin olan 12. paragrafta, 37 paragraf referans 

gösterilirken 39. paragraf referans gösterilmemektedir. Oysa işletmenin muhasebe 

uygulamalarının nitel yönleri planlama aşamasında da göz önüne alınmalıdır. 

Amerika’da AICPA’nın Denetim Standartları Kurulu (ASB) 15 Haziran 2005 tarihinde 

SAS 47(AU 312)’nin yerine geçecek yeni bir standart taslağı (SAS 107) yayınlamıştır 

17 SAS 47 (AU 312) yerine önerilen standardın denetimin kalitesi ve etkinliğini 

arttıracağı kuşkusuzdur. Taslakta nicel ve nitel önemliliğe daha dengeli vurgu 

yapıldığını görmekteyiz. Taslağın 4. paragrafında, SFAC 2’deki önemlilik tanımı 

verilerek, önemlilik yargısının çevreleyen koşullar ışığında hem nitel hem de nitel 

faktörlerin değerlendirilmesinin gerektiği belirtilmiştir. 58. Paragrafta, 4. paragrafa atıf 

yapılarak nitel ve nicel faktörlerin etkileşimlerinin sonucu olarak göreli olarak küçük 

tutardaki yanlışlıkların, finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olabileceğinin 

denetçinin dikkatini çekeceği ifade edilmiştir. 59. paragrafta ise denetçinin yanlışlığın 

önemli olup olmadığı konusunda göz önüne alabileceği nitel faktörlere yer verilmiştir. 

Bu faktörler SAS 47 nin yorumu olan AU 9312 de yer alan faktörlerin hemen hemen 

aynısıdır. Diğer bir deyişe yorum geniş letilerek standardın kapsamına alınmıştır. 

Paragrafın sonunda da ISA 320 nin yerine geçecek taslakta olduğu gibi bu durumların 
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sadece örnekler olduğu, tüm denetimlerde hepsinin olmasının ve de listenin tam 

olmasının olanaksız olduğu, bu durumların herhangi birinin varlığının mutlaka yanıltıcı 

beyan sonucuna götürmeyeceği ifade edilmektedir. Uluslararası gelişmelere paralel 

olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 26.10.2005 de çıkartmış olduğu “Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Taslağının 11. kısmında 

“Önemlilik ve Denetim Riskine yer vermiştir. Tüm taslaklarda önemlilik yargısının 

veya önemlilik derecesine ilişkin bir kanaat oluşturulmasının mesleki değerlendirme 

konusu olduğu ve hem nicel hem de nitel önemliliği kapsaması gerektiği 

belirtilmektedir. Bununla birlikte, gerek SAS 47 (AU 312)’nin gerekse ISA 320’nin 

taslaklarında eskilerine oranla nicel ve nitel önemlilik uygulamaları konusunda daha 

ayrıntılı şekilde yol gösterilmektedir. Ancak bu durumu SPK’nın taslağında 

görememekteyiz.
82

 

Önemliliğin ne kadar veya ne olduğunun belirlenmesi, finansal raporlama ve 

açıklama seçimlerinin finansal tablo kullanıcılarının kararları üzerindeki göreli önemi 

ve etkisi hakkında profesyonel yargıyı gerektirir. Denetçinin önemlilik yargısı, denetçi 

tarafından yapılan işin kapsamını etkiler. Bu nedenle denetçiler her denetimde önemlilik 

yargısında bulunmak zorundadırlar. İyi bir önemlilik yargısı, başarılı bir denetim için 

çok önemlidir. Durum böyle olmakla birlikte denetim standartları önemliliğin nasıl 

uygulanacağı konusunda yol göstermemektedirler. Bu konuda yol gösteren açıklama ve 

yorumların ise standartlar kadar yaptırım gücü yoktur. Denetçinin önemlilik yargısı hem 

nicel hem de nitel yapıdadır. 
83

 

Nitel önemlilik konusunda bazı uygulanabilir ve tutarlı araçların olmaması nedeniyle 

denetçiler çoğunlukla aşırı derecede nicel önemlilik üzerinde durmaktadırlar ve bu 

durum uygun bir önemlilik yargısında bulunmak için yeterli olmamaktadır. 

Uygulamada denetçilerin nitel önemliliği deneyimlerine dayanarak, sezgisel olarak 

değerlendirdiklerini ve denetçiler arasında nitel önemlilik konusunda bir konsensüs 

olmadığını görmekteyiz. Oysa ortaya çıkan mali skandallar, parasal eşiklere aşırı 

güvenmenin kötü sonuçlarını göstermiştir. Bu durum önemlilik yargısında nitel 

faktörlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Skandalların ardından gerek 
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SEC tarafından yayınlanan bültenin, gerek se AICPA tarafından yapılan SAS 47 

yorumunun, standart kadar yaptırım gücü ve yaygınlığı yoktur. Mevcut standartlardaki 

bu eksikliklerin görülerek, hazırlanan yeni standart taslaklarında hem nicel hem de nitel 

önemlilik uygulamaları konularındaki açıklamaların daha ayrıntılı ve eşit şekilde yer 

almasının bu konudaki boşluğu dolduracağı ve denetimlerin kalitesini arttıracağı açıktır. 

Ancak yine de hiç bir açıklamanın denetçinin mesleki yargısının yerini alamayacağı da 

bir gerçektir ASB yeni standart taslağını oluştururken IAASB nin ilgili denetim 

standardını dikkate almıştır.
84

  

Ayrıca birçok ülke de kendi standartlarını IAASB’ninkiyle uyumlu hale getirmeye 

başlamıştır. Böylelikle tüm standartlarda nitel önemliliğe daha fazla vurgu yapıldığını 

görmekteyiz. Ayrıca bu durum standartların bir noktada birleşmesine ve tüm dünyadaki 

denetimlerin planlanması ve uygulamasının tutarlılığını arttırmaya yardımcı olacaktır.
85

 

2.3. ÖNEMLİLİK SEVİYESİ   

Bağımsız denetim sürecinde denetçilerin esas alması gereken iki temel uygulama 

seti, denetim standartları ve muhasebe standartlarıdır. Ülkemiz uygulaması yönünden 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) bağımsız denetimde esas aldığı standartlar; 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

yayınlanan uluslararası denetim standartlarıyla (UDS) uyumlu Türkiye Denetim 

Standartları / Bağımsız Denetim Standartları (BDS) ile uluslararası standartlara uyumlu 

olacak şekilde yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (TMS/TFRS) ve yorumları ve KGK tarafından değişik işletme 

büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için belirlenen standartlar ve 

diğer düzenlemelerdir.
86

  

Finansal tablolar denetiminin temel amacı, bir işletmenin finansal tabloları ile 

ilgilenmek ve karar almak durumunda olan tarafların bu tablolara olan güven derecesini 

artırabilmek olup, bu güven, denetçinin “tüm önemli durumlar dikkate alınarak, bir 

işletmenin finansal tablolarının uygulanabilir finansal raporlama çerçevesi ile uyumlu 
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olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş beyan etmesi’’ ile 

sağlanmaktadır.
87

 

Bağımsız denetim sürecinin UDS’lerde yer alan denetim standartlarına göre ve temel 

olarak uluslararası standartlara uyumlu finansal raporlama çerçevesi esas alınarak 

gerçekleştirilmesi söz konusu olmakla birlikte, genel olarak Avrupa Birliği’ndeki (AB) 

uygulamalara bakıldığında, belirli özelliğe sahip işletmelerde UFRS’nin esas alındığı, 

bunlar dışındakilerde ise yerel muhasebe standartlarının kullanıldığı, bağımsız denetime 

tabi olma yönünden de farklı kriterlerin kullanılabildiği gözlenmektedir. Konuya ilişkin 

ülkemiz uygulamasında, bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenmektedir. 
88

 

Bugünkü düzenlemeler çerçevesinde bağımsız denetimin UDS’ye (BDS’ye) uygun 

olarak yapılması gerekli olmakla birlikte, KGK’nın 26.08.2014’de yayınlanan Kararı ile 

uygulanabilir finansal raporlama çerçevesi yeniden yapılandırılmıştır. KGK, yapılan 

yeni düzenlemeye 05.11.2014 tarihli Duyurusu ile açıklık getirmiş olup, söz konusu 

duyuruda; bağımsız denetimde genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların 

(KAYİK) finansal tablolarının hazırlanmasında TMS’nin esas alınacağı, TMS uygulama 

kapsamı dışında kalanlar için ise Kurumca yayımlanacak standart ve düzenlemeler 

yürürlüğe girinceye kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanabileceği açıklanmıştır.
89

 

Dolayısıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 

istisnasız tamamının denetiminin bağımsız denetim standartlarına (BDS) uygun olarak 

yapılması zorunlu olmakla birlikte, finansal raporlama çerçevesinin TMS/TFRS 

(UMS/UFRS) olması zorunluluğu KAYİK kapsamı dışındakilerde kaldırılmış (ihtiyari 

kılınmış) olmaktadır. KGK’nın KAYİK kapsamı dışındakiler için yeni bir raporlama 

çerçevesi oluşturulmak için çalışmalara başlandığı ve bunun Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ve eki Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) üzerine inşa 

edileceği, ancak bu şekilde hazırlanacak finansal tabloların “münhasıran vergi 

kanunlarına uygun tablolar’’ olmadığı anlayışından hareketle, MSUGT ve eki 
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TDHP’nin revize edilmesi suretiyle bağımsız denetimde esas alınacak olan bir yerel 

mevzuatın oluşturulacağı görülmektedir.
90

 

Böylece, TMS’nin; -TMS/TFRS (UMS/UFRS) çerçevesi (uluslararası) ve -Yerel 

Raporlama (MSUGT-TDHP) çerçevesi (ulusal) olmak üzere iki ana başlıkta 

(standartta)toplanmasının ve bağımsız denetimlerin bu finansal raporlama çerçeveleri 

esas alınmak suretiyle gerçeğe uygunluk standardında yapılmasının amaçlandığı ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda, yerel raporlama çerçevesine ilişkin olarak KGK tarafından 

hazırlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin 

01.01.2014 Tarihi ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemine İlişkin Finansal 

Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İla ve Hususlar”a ilişkin Kurul Kararı 

taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır. 
91

 

Bu taslakta özetle, MSUGT’lerde açıklığa kavuşturulması gereken belirli hususlarda 

düzenleme yapılması ihtiyacı belirtilmiştir. Bu hususlar; bağımsız denetime konu olacak 

finansal tablolar, reeskont işlemi, kıdem tazminatı yükümlülüğü, amortisman ve itfa 

payı, değer düşüklüğü ve konsolide finansal tabloların hazırlanması ve konsolidasyon 

işlemleridir. Risk Tabanlı Denetim Yaklaşımı Bağımsız denetçi, denetim sürecini BDS 

setinde yer alan düzenlemelere uygun olarak yürütmek zorundadır. Raporda vereceği 

görüşüne temel olmak üzere işletmenin finansal tablolarının bir bütün olarak hile ve 

hatayı kapsayan önemli yanlışlıklar içerip içermediği konusunda mantıklı bir güvence 

elde etmek zorundadır.
92

 

Bu güvence, denetim riskini azaltacak düzeyde ve yeterlilikte kanıt toplanması ile 

sağlanmaktadır. ‘’Denetim kanıtları denetimin özünü teşkil eder ve denetim kısaca kanıt 

toplama ve değerlendirme süreci olarak tanımlanabilir’’. Bu bağlamda, denetçi denetim 

yaparken denetim riski ile karşılaşmaktadır. 
93

 

Bu risk, denetçinin bir işletmenin finansal tablolarında önemli yanlışlıklar olmasına 

karşın, uygun olmayan bir görüş beyan etmesi olasılığıdır ki bu husus iki unsurun 
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bileşiminden oluşmaktadır: önemli yanlışlık riski ve ortaya çıkartma riski. Önemli 

yanlışlık riski, doğal (yapısal) risk ile kontrol riskinden oluşur. 
94

 

Doğal risk, ilgili herhangi bir kontrol olmadan, bir muhasebe işleminin, bakiyesinin 

ve sunumunun önemli bir yanlışlık içermesi olasılığıdır. Kontrol riski, işletmenin iç 

kontrol sisteminin bir muhasebe işleminin, bakiyesinin ve sunumunun içerdiği önemli 

bir yanlışlığı önleyememesi veya ortaya çıkartamaması olasılığıdır. Ortaya çıkartma 

riski ise, denetçinin denetim riskini kabul edilebilir bir düzeye indirmek amacıyla 

uyguladığı prosedürlerin, finansal tablolarda olabilecek önemli yanlışlıkları ortaya 

çıkartamama olasılığıdır. 
95

 

Yürürlükteki BDS’lere göre denetim çalışmalarında ‘’Risk Tabanlı Denetim 

Yaklaşımı’’ esas alınmaktadır. Risk Tabanlı Denetim Yaklaşımı üç aşamalıdır. Birinci 

aşama ‘’Risk Değerlendirme’’, ikinci aşama ‘’Riske Karşılık Verme’’ ve üçüncü aşama 

‘’Raporlama’’dır. Birinci aşama olan Risk Değerlendirme aşamasında, denetim 

planlanırken denetim stratejisi içinde önemlilik düzeyi belirlenir, bu belirleme BDS 320 

çerçevesinde yapılır. Bu aşamada, denetim ekibi tarafından işletmenin tanınması ve 

önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi ile önemlilik düzeyinin belirlenmesi faaliyetleri 

yürütülmektedir. Buradaki yaklaşım, denetim riskinin sıfıra indirilmesi ve tüm 

yanlışlıkların ortaya çıkartılması yerine, denetim riskinin olabildiğince en aza 

indirilmesi ve önemli yanlışlıkların ortaya çıkartılabilmesidir. 
96

 

Bu bağlamda, denetimde neyin önemli neyin önemsiz olduğuna ilişkin niceliksel ve 

niteliksel belirlemeler yapılmakta ve bunun sonucunda ‘’Önemlilik Düzeyi’’ denilen bir 

tutar belirlenmektedir. Önemlilik, finansal tablolarda yer alan tek tek veya topluca 

yanlışlıkların finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileme olasılığıdır. Bir 

yanlışlık bir finansal tablo kullanıcısının vereceği kararı olumsuz yönde etkiliyorsa o 

yanlışlık önemli kabul edilmekte, tersine etkilemiyorsa da önemsiz kabul 

edilmektedir.
97
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Örneğin, bir işletmenin finansal tablolarında; uzun süredir hareket görmeyen donuk 

alacaklar için karşılık ayrılmamış, stoklar uygun olmayan bir yöntemle değerlenerek 

olduğundan yüksek tutarla bilançoda gösterilmiş, iştiraklere olan borçlar çok düşük 

tutarla gösterilmiş olabilir. Yanlış beyanların büyüklüğüne bağlı olarak, bu işletmeye 

kredi verme durumundaki finansal tablo kullanıcısı bir banka bu işletmenin borç ödeme 

gücünü doğru bir şekilde tespit edemez. Dolayısıyla, ister hata ister hile yoluyla bir bilgi 

yanlışlığı yapılsın eğer bu bilgi yanlışlığı bilgi kullanıcılarının kararlarını etkilemekte 

ise bu yanlışlık önemlidir. İkinci aşama olan Riske Karşılık Verme aşaması fiili denetim 

aşamasıdır ve önceden birinci aşamada değerlendirilmiş olan önemli yanlışlık riski için 

denetim prosedürleri uygulanır. Bu aşamada BDS 450 dikkate alınmak suretiyle, fiili 

denetim yürütülürken belirlenen yanlışlıkların dikkate alınması ve bulgulara göre genel 

denetim stratejisi ile denetim planının revize edilmesinin gerekip gerekmediğine karar 

verilir. 
98

 

Ayrıca, fiili denetimde, başlangıçta tespit edilen önemlilik düzeyine ilişkin farklı bir 

tutar belirlenmesine neden olacak bir bilgiden haberdar olunması halinde başlangıçta 

belirlenen önemlilik düzeyi değiştirilebilecektir. Bu husus, BDS 450’de; BDS 320’ye 

uygun olarak belirlenen önemliliğin fiili finansal sonuçlar esas alınarak revize edilmesi 

gerekebileceği şeklinde açıklanmıştır. Üçüncü aşama olan Raporlama aşamasında, elde 

edilen kanıtlara göre denetim riskinin kabul edilebilecek düzeyde azaltılabilmesine 

yönelik olarak yürütülecek olan çalışmalarda önemlilikte revizyon gerekip gerekmediği 

hususu ayrıca değerlendirilecektir.
99

 

Çalışmamızın izleyen bölümlerinde önemliliğe iliş- kin BD Standardı 

düzenlemelerine değinilecek, önemlilik düzeyinin tespitinde esas alınan genel kriterler 

açıklandıktan sonra, konu bir uygulama üzerinden değerlendirilecektir. Bağımsız 

Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Standardında (BDS 320) ve 

Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi 

Standardında (BDS 450) Yer Alan Düzenlemelerin Özeti Finansal tabloların bağımsız 

denetiminin planlanmasında ve yürütülmesinde bağımsız denetçinin önemlilik 

kavramını uygulama sorumluluğunu BDS 320 düzenlerken, belirlenmiş yanlışlıkların 
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denetim üzerindeki ve varsa düzeltilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki 

etkisinin değerlendirilmesinde önemliliğin nasıl uygulanacağını “Bağımsız Denetimin 

Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi” başlıklı BDS 450 

açıklamaktadır.  

BDS 320, finansal raporlama çerçeveleri yönünden denetimde önemlilik hususunda 

özetle şu belirlemeleri yapmaktadır : ‘’-Genel olarak eksiklik ve yanlışlıkların tek 

başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları 

ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa, söz konusu eksiklik ve 

yanlışlıklar önemli olarak değerlendirilir. -Önemliliğe ilişkin yargılara, içinde bulunulan 

şartlar çerçevesinde varılır ve bu yargılar, yanlışlığın büyüklüğünden veya niteliğinden 

ya da bu ikisinin bileşiminden etkilenir. -Finansal tablo kullanıcıları için önemli olan 

hususlar hakkındaki yargılar, kullanıcıların bir grup olarak ortak finansal bilgi 

ihtiyaçlarının dikkate alınmasına dayanır. Yanlışlıkların, ihtiyaçları birbirinden oldukça 

farklı olabilecek belirli bireysel kullanıcılar üzerindeki muhtemel etkisi dikkate 

alınmaz.’’ 
100

 

BDS 320, önemlilikle ilgili olarak bu genel yaklaşımı ortaya koyduktan sonra, 

denetçinin önemliliği belirlemesinin mesleki muhakemesini kullanmasını gerektiren bir 

konu olduğunu ve bu muhakemenin denetçinin finansal tablo kullanıcılarının finansal 

bilgiye olan ihtiyaçlarını algılayışından etkileneceğini belirtmek suretiyle, önemliliğin 

belirlenmesinde denetçinin mesleki yargısının önemini vurgular. Dolayısıyla, bağımsız 

denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan bilgilerin belirli bir düzeyde eksiklik ve 

yanlışlık içermesi, bu tabloyu kullanarak karar verecek olanların bu durumu 

bilmedikleri için farklı yönde karar vermelerine neden olabilecektir ve denetçi bu 

düzeyi mesleki yargısına dayanarak belirlemek durumundadır. Önemliliğin sadece 

niceliksel olarak, diğer bir deyişle sadece bir tutar olarak dikkate alınmaması gereği de 

BDS 320’de vurgulanmıştır: ‘’
101

 

Sadece nitelikleri sebebiyle önemli olabilecek yanlışlıkları tespit edecek denetim 

prosedürlerinin tasarlanması mümkün olmamasına karşın, denetçi düzeltilmemiş 

yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki etkisini değerlendirirken sadece 
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büyüklüklerini değil aynı zamanda niteliklerini ve ortaya çıkmalarına ilişkin şartları da 

dikkate alır.  BDS 320’nin Ana Hükümler başlıklı bölümünün 10 ve 11’inci paragrafları 

içeren alt başlığı ‘’Denetimin Planlanmasında Önemliliğin ve Performans Önemliliğinin 

Belirlenmesi’ ’dir. 10’uncu paragraf önemlilik düzeyinin belirlenmesine ilişkin olup 

şöyledir: ‘’
102

 

Denetçi, genel denetim stratejisini oluştururken, bir bütün olarak finansal tablolar 

için önemliliği belirler. İşletmenin içinde bulunduğu özel şartlara göre, kullanıcıların 

finansal tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkileyeceği makul şekilde 

beklenen, bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenen önemlilikten daha düşük 

tutarlardaki yanlışlıkları içerebilecek bir veya daha fazla işlem sınıfının, hesap 

bakiyesinin veya açıklamanın bulunduğu durumda, denetçi bu özel işlem sınıfları, hesap 

bakiyeleri ve açıklamalara uygulanmak üzere ayrıca önemlilik düzeyi veya düzeyleri 

belirler.
103

 

Yukarıdaki paragraftan görüldüğü üzere, BDS 320’de yer alan diğer bir husus 

performans önemliliğidir. ‘’Standarda göre; Performans önemliliği düzeltilmemiş ve 

ortaya çıkarılmamış yanlışlıkların toplamının finansal tabloların geneli için belirlenen 

önemlilik tutarını aşma olasılığını uygun şekilde düşük bir düzeye indirmek için, 

finansal tabloların geneli için belirlenen önemlilik düzeyinden daha düşük tutar ya da 

tutarlar oluşturmak anlamına gelmektedir .’’ BDS 320’de yer alan diğer bir belirleme, 

denetimin planlanması aşamasında belirlenen önemlilik düzeyinin denetim yürütülürken 

değiştirilebileceğine ilişkindir. 
104

 

Standarttaki düzenlemeye göre, ‘’Denetçi, başlangıçta önemliliğe ilişkin farklı bir 

tutar (veya tutarlar) belirlemesine sebep olacak bir bilgiden denetimin yürütülmesi 

sırasında haberdar olması durumunda, denetim sırasında bir bütün olarak finansal 

tablolar için belirlediği önemliliği (ve -uygun hâllerde- özel işlem sınıfları, hesap 

bakiyeleri veya açıklamalar için belirlediği önemlilik düzeyi veya düzeylerini) 

değiştirir. 
105

 

                                                           
102

 Cömert,2012,s.31-50 
103

 Cömert,2012,s.31-50 
104

 Cömert,2012,s.31-50 
105

 Cömert,2012,s.31-50 



46 
 

Denetçi, … (belirlediği önemlilik düzeyi veya düzeylerinden) daha düşük bir 

önemliliğin uygun olduğu sonucuna varması durumunda, performans önemliliğinin 

değiştirilmesinin gerekli olup olmadığına ve uygulanan veya uygulanacak olan denetim 

prosedürlerinin niteliğinin, zamanlamasının ve kapsamının hâlâ uygun olup olmadığına 

karar verir .’’ 
106

 

BDS 450’de denetim yürütülürken belirlenen yanlışlıkların dikkate alınmasına şu 

şekilde değinmektedir: ‘’Denetçi, (a) Belirlenen yanlışlıkların niteliğinin ve meydana 

geldiği şartların, denetim boyunca bir araya getirilen yanlışlıklarla toplanması hâlinde 

önemli olabilecek başka yanlışlıkların da bulunabileceğini göstermesi hâlinde (Bakınız: 

A4 paragrafı) veya (b) Denetim boyunca bir araya getirilen yanlışlıklar toplamının, 

BDS 320’ye uygun olarak belirlenen önemliliğe yaklaşması hâlinde (Bakınız: A5 

paragrafı) genel denetim stratejisi ile denetim planının revize edilmesinin gerekip 

gerekmediğine karar verir .’’ BDS 450’de denetim sürdürülürken belirlenen 

yanlışlıkların dikkate alınmasına ilişkin düzenlemeler yer almakta ve ayrıca 

düzeltilmemiş yanlışlıkların etkisinin değerlendirilmesi hususunda şu belirleme 

yapılmaktadır: ‘’ 

Denetçinin BDS 320’ye uygun olarak belirlediği önemlilik, fiili finansal sonuçlar 

henüz bilinemeyebileceği için çoğunlukla işletmenin finansal sonuçlarına ilişkin 

tahminlere dayanır. Bu sebeple, denetçinin düzeltilmemiş yanlışlıkların etkisine ilişkin 

değerlendirmesinden önce, BDS 320’ye uygun olarak belirlenen önemliliğin fiili 

finansal sonuçlar esas alınarak revize edilmesi gerekebilir30 .’’ 4.BDS 320’nin 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Bölümünde Yer Alan ‘’Önemlilik Düzeyine İlişkin 

Hususlar BDS’ lerin pozisyonunda standarda ait temel ilkeler 1’den başlayarak sırayla 

2, 3, 4, … şeklinde numaralandırılan başlıklarda açıklandıktan sonra, standartların son 

bölümünde özellikli hususlara ait açıklayıcı bilgiler ‘’Açıklayıcı Hükümler ve 

Uygulama’’ başlığı altındaki A1, A2, A3, … şeklinde belirlenen ayrımlarda 

yapılmaktadır.
107

  

Yukarıda değinildiği üzere, BDS 320’nin 9, 10 ve 11’inci paragrafları bağımsız 

denetimde önemliliğin belirlenmesi ve performans önemliliği hakkında açıklamalar 
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içermektedir. BDS 320’nin ‘’Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama’’ başlıklı son 

bölümünde A1’den A13’e kadar olan paragraflarda standarttaki çeşitli hususlara ait 

açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalar içindeki A3’ten A12’ye kadar olan 

paragraflarda, standardın 10’uncu paragrafına ilişkin (önemliliğin belirlenmesi ve 

önemlilik düzeyi) belirlemelere yer verilmiştir.
108

 

Standartta var olan bu hususlar, BDS düzenlemesinde kesin bir uygulama formülü 

verilmediğinin, aksine uygulamaya yön veren yaklaşımın veya felsefenin ortaya 

konulmasıyla yetinildiğinin anlaşılabilmesi için aşağıda özetlenmiştir : -A3 

paragrafında, bir bütün olarak finansal tablolarda önemliliğin belirlenmesinde, 

kıyaslama noktalarının kullanılmasına değinilmiş ve genellikle başlangıç noktası olarak 

seçilecek bir kıyaslama noktasına yüzdesel bir oranın uygulanacağı belirtilmiş ve uygun 

kıyaslama noktasına ilişkin örnekler (varlıklar, hasılat vb.) açıklanmıştır. 
109

 

Ayrıca işletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve ekonomik çevre ile ortaklık yapısı ve 

nasıl finanse edildiği gibi unsurların da dikkate alınacağı vurgulanmıştır. -A4 

paragrafında, kıyaslama noktalarına ilişkin açıklama detaylandırılmış olup, işletmenin 

içinde bulunduğu duruma göre hangi kıyaslama noktasının uygun olabileceğine 

(örneğin vergi öncesi kar mı, hasılat mı?) değinilmiştir. -A5 paragrafında, kıyaslama 

noktasına ilişkin olarak, işletmenin içinde bulunduğu şartlardaki önemli değişikliklerin 

dikkate alınmasının gerekebileceği açıklanmıştır. -A6 paragrafında, örneğin yeni bir 

işletme veya mevcut işletmenin finansal raporlama döneminin değişmesi gibi raporlama 

döneminin önemliliğe etkisi açıklanmıştır. -A7 paragrafında, seçilen kıyaslama 

noktasına uygulanacak olan oranın denetçinin mesleki değerlendirmesini gerektirdiği 

belirtilmiş ve oranın nasıl seçileceğine ilişkin yaklaşıma değinilmiştir. (örneğin kar 

amacı güden işletmede vergi öncesi karın %5’i, bu amacı gütmeyen işletmede hasılatın 

veya toplam giderlerin %1’i veya daha yüksek veya daha düşük oranlar gibi) . -A8 

paragrafında küçük işletmelere ve A9 paragrafında kamu sektörü işletmelerine özgü 

hususlar açıklanmıştır. -A10 paragrafında, genel önemlilikten daha düşük tutarda olan, 

finansal tablo kullanıcılarının alacakları kararları etkileyebilecek yanlışlıkları 

içerebilecek bir veya daha fazla sayıdaki belirli işlem sınıflarının, hesap bakiyelerinin 
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veya açıklamaların neler olabileceğine dair örnekler verilmiş ve A11 paragrafında, 

denetçinin işletmenin içinde bulunduğu şartlar altında bunların bulunup bulunmadığına 

ilişkin olarak yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların görüş ve beklentilerini 

anlamasının yararlı olacağı belirtilmiştir. -A12 paragrafında, performans önemliliği 

açıklanmıştır. Performans önemliliğinin (bir ve ya birden fazla tutar olarak tanımlanan), 

düzeltilmemiş ve tespit edilmemiş yanlışlıkların toplamının bir bütün olarak finansal 

tablolar için belirlenen önemliliği aşması ihtimalini uygun bir düşük seviyeye indirmek 

amacıyla belirlendiği, denetçinin mesleki muhakemesinin kullanılmasını içerdiği 

açıklanmıştır. BDS 320’deki Açıklamalar Çerçevesinde Bağımsız Denetim Sürecinde 

Önemlilik Düzeyinin Tespiti Genel (Toplam) Önemlilik Düzeyinin Tespiti BDS 320’de 

yer alan açıklamalardan görüleceği gibi, denetçiler önemlilik düzeyinin tespitinde farklı 

yaklaşımlar kullanabilirler, önemli olan işletmeye ve çevresine en uygun kriterin 

tespitidir.
110

 

Bağımsız denetçi, işletmenin faaliyet konusuna, operasyonlarına, çevresi ile olan 

ilişkilerine, işletmenin içinde bulunduğu pazara ve pazardaki ekonomik koşullara 

bakarak maddi hataları ortaya çıkaracak şekilde bir önemlilik düzeyi belirleyecektir. 

Hesaplama bazının seçilmesinde kullanılabilecek kriterlere ilişkin örnekler aşağıda yer 

almaktadır. Hesaplamaya ilişkin kriterler ve oranlar için uygulamada genel olarak bu 

oranların esas alınabileceği gözlenmektedir, bununla birlikte bunlara yakın ancak farklı 

oranlar veya kriterlerin kullanıldığı da gözlenmektedir. 
111

 

Bağımsız denetimi yapılacak olan şirketler için bu kriterler esas alınarak bir 

önemlilik düzeyi tespit edilebilir. Ancak, bazı durumlarda seçilen kriter şirket için en 

uygun kriter olsa bile uygulama imkanı bulunamayabilir. Örneğin, bir şirketin önemlilik 

düzeyinin tespitinde hesaplamaya esas alınabilecek en uygun kriter vergi öncesi kar 

olmasına rağmen, ilgili yılda şirketin vergi öncesi karı yoksa, diğer bir deyişle şirket o 

dönemde zarar etmişse, o zaman bu şirket için en anlamlı olan diğer kriterin ne olduğu 

değerlendirilmeli ve söz gelimi net satışların şirketin performansını ölçmekte önemli bir 

kriter olduğuna karar verilirse net satışlar esas alınmalıdır. 
112
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Önemlilik düzeyinin tespitine ilişkin olarak yukarıda açıklanan hesaplama bazının 

seçilmesinin yanında dikkat edilmesi gereken diğer hususları şu şekilde özetleyebiliriz.  

-Hesaplama bazının düzeltilmesi: Bazı durumlarda hesaplama bazını etkileyen cari 

döneme özgü olağandışı olaylar olabilir. Örneğin bir sefere mahsus yeniden 

yapılandırma gideri. Bu tip olağandışı olaylar var ise hesaplama bazı bu olayların 

etkisinden arındırılmalıdır. -Hesaplama bazının değiştirilmesi: Hesaplama bazı yıllar 

arasında farklılık göstermemelidir. Örneğin geçerli bir neden olmaksızın ilk yıl vergi 

öncesi kar, ikinci yıl net satış alınmamalıdır. Ön denetim çalışmaları sırasında önemlilik 

düzeyinin hesaplanması: Bilanço tarihinden önce ön denetim çalışması sırasında 

önemlilik düzeyi hesaplanırken ara dönem mali tabloları kullanılarak bulunan 

hesaplama bazı yıllık rakama iblağ edilmelidir (9 aylık net satış tutarının 12 aya 

getirilmesi gibi) -Önemlilik düzeyinde değişiklik yapılması: Önemlilik düzeyi denetim 

çalışmalarının başlangıcında tespit edilecek ve denetim ekibi bunu kullanacaktır. Ancak, 

denetim süreci içinde ortaya çıkan riskler, yanlışlıklar ya da dönem sonu tablolarının 

kesinleşmesiyle birlikte rakamların değişmesi halinde önemlilik düzeyi 

güncellenmelidir. 
113

 

Performans Önemliliği Düzeyinin Tespiti Performans önemliliği, önceden belirlenen 

genel (toplam) önemlilik düzeyinin altında bir tutar olarak denetçinin kendi yargısına 

göre kendisince belirlenir. Muhasebe hesapları bazında önemlilik düzeyinin belirlendiği 

bu hesaplama, yukarıda belirtilen genel önemlilik seviyesinin genellikle %50’si ile 

%75’i oranındaki bir aralıkta karar verilecek olan bir oranın kullanılması suretiyle 

yapılır. Bu oranın söz konusu marjlar içerisinde aşağıda mı yoksa daha yukarıda mı 

olması gerektiğini denetçi tarafından belirlenen risk düzeyi tayin edecektir. Denetçi 

doğal (yapısal) riskin ve kontrol riskinin görece düşük olduğu bir işletme için örneğin 

%70 oranını kullanırken, bu risklerin görece daha yüksek olduğu bir işletme için 

örneğin %55 oranını kullanabilecektir. Bu hesaplamayı bir örnek üzerinde tablo halinde 

gösterebiliriz. Verileri aşağıdaki şekilde olan bir işletmede genel önemlilik düzeyine 

ilişkin olarak denetçiler tarafından hesaplamaya esas alınan genel önemlilik düzeyi 
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oranları ile işletmenin risk durumu gözetilerek kabul edilen %50 performans önemlilik 

düzeyine göre yapılan hesaplama şöyledir.
114

 

Bu işletme cari dönemde zarar etmiştir. İşletmenin bu dönemde zarar etmesi 

nedeniyle daha önceki yıllarda kullanılan vergi öncesi kar kriteri kullanılmayacaktır. 

Denetçiler işletmenin satış hacminin işletme performansını ölçmek için kullanılabilecek 

önemli bir gösterge olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla, diğer hesaplamalar dikkate 

alınmakla birlikte nihai olarak 19.900.000 TL’lik net satışlarının %0,75’inin genel 

önemlilik düzeyi olarak kabulüne karar verilmiştir. Bu tutar (19.900.000 x 0,0075 =) 

149.250 TL’dir, yuvarlanarak 149.000 TL olarak kabul edilmiştir. Performans önemlilik 

düzeyi, genel önemlilik düzeyinin 0,50’si olarak kabul edildiğinden (149.250 x %50 =) 

74.625 TL’dir, yuvarlanarak (149.000 x 0,50 =) 74.500 TL olarak kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan, denetçi, yaptığı değerlendirmeler sonucunda belirli hesaplar, hesap 

bakiyeleri veya dipnot açıklamaları için daha farklı ve PÖD’den daha düşük bir özel 

önemlilik düzeyi belirlemek isteyebilir. Bu takdirde denetçi, Özel Önemlilik Performans 

Düzeyi belirlemelidir. Özel önemlilik düzeyine ihtiyaç duyulmasının nedeni, söz 

konusu kalemlerin daha dikkatli bir şekilde incelenmesinin istenmesidir. Finansal 

tablolardaki belli işlemler, hesap bakiyeleri ve açıklamalar doğaları icabı diğerlerinden 

daha hassastırlar ve bu nitelikte olanlar özel bir değerlendirmeyi gerektirirler. İlişkili 

taraf işlemleri ve bakiyeleri, yönetimin tahminleri ve değerlemeler, ödenecek 

komisyonlar vb. gibi bazı işlemler bunlara örnek olarak verilebilir. 
115

 

Düzeltme Farkı Eşiğinin Tespiti Yukarıdaki performans önemlilik düzeyi ile hesaplar 

bazında tutarı 74.500TL’yi geçen hesapların inceleneceği kararına varılmıştır. Fiili 

denetim esnasında bu eşiğin altında olan küçük tutarlı birçok tespit yapılabilecektir. 

Bulunan bu hataların raporlanıp raporlanmayacağı ve çok küçük rakamlarla zaman 

kaybedilmemesi bağlamında bir sınır daha tespit edilecektir. Düzeltme farkı eşiği olarak 

belirlenecek olan bu sınırın üzerindeki hatalar listelenip şirket yönetiminden bunların 

düzeltilmesi istenecektir. Gereken muhasebe kayıtlarının yapılmaması, diğer bir deyişle 

bu hataların düzeltilmemesi ve bunların toplamının görece önemli bir tutara ulaşması 

halinde denetçinin rapora vereceği görüş etkilenebilecektir. Uygulamada genel olarak 
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düzeltme farkı eşiği olarak, genel önemlilik düzeyinin %3’ü ile %5’i arasında bir oran 

esas alınabilmektedir. Yukarıdaki örneğe devam edersek, düzeltme farkı eşiği oranı %5 

ve tutarı (149.000 x 0,05 =) 3.725 TL olarak kabul edilmiştir.
116

 

Önemlilik Düzeyine İlişkin Çalışmaların Belgelendirilmesi her denetim döneminde 

önemlilik düzeyinin tespitine ilişkin olarak gerçekleştirilecek olan bu çalışmalar, 

denetimin planlanması aşamasında hesaplanmış olan ön planlama önemliliğinin 

belgelendirilmesi için çalışma dosyasında muhafaza edilecektir. Burada yer alan 

bilgiler, yapılacak olan fiili denetimin niteliğini, boyutunu ve zamanlamasını belirlemesi 

yönünden denetimin genel kapsamına rehberlik edecek, bunların uygunluğu yeterli 

denetim prosedürlerinin realize edilmesini sağlamak amacıyla denetim boyunca sürekli 

değerlendirilecektir. 
117

 

Önemlilik Düzeyinin Tespitinde Yapılabilecek Olan Hatalı Değerlendirmenin 

Sonuçları Önemlilik düzeyinin denetçi yönünden ve finansal tablo kullanıcıları 

yönünden etkisi aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Şeklin sol tarafında işletme 

yönetimince hazırlanan ve bağımsız denetime sunulan finansal tablolar yer almakta, sağ 

tarafında ise bu finansal tabloyu kullanacak olanlar yer almaktadır. Denetçinin tespit 

edeceği önemlilik düzeyinin altındaki yanlışlıklar finansal tablo kullanıcılarının 

kararlarını değiştirmemekte veya etkilememektedir. 
118

 

Önemlilik düzeyinin üzerindeki yanlışlıklar ise finansal tablo kullanıcılarının 

kararlarını değiştirmekte veya etkilemektedir. Önemlilik düzeyi ne kadar düşük 

seviyede belirlenirse denetçinin toplayacağı kanıtlar o kadar fazla olacak, diğer bir 

deyişle denetimin kapsamı genişleyecek ve süresi uzayacak, ayrıca odaklanılması 

gereken diğer alanlara (belirli hesaplara) yeterince zaman ayrılamayacaktır. Ancak, 

önemlilik düzeyi ne kadar yüksek seviyede belirlenirse toplanacak kanıtlar o kadar az 

olacak, denetimin kapsamı daralacak ve süresi kısalacaktır. Önemlilik düzeyinin hatalı 

olarak tespiti, yapılacak denetimde toplanacak kanıt sayısını etkileyecek ve denetim 

sonucunda yanlış görüş verilmesine neden olabilecektir. Bu durumu olayı basite 

indirgeyerek vereceğimiz iki örnekle açıklayabiliriz. Örnek-1: Önemlilik düzeyinin 
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vergi öncesi kar üzerinden hesaplandığını ve olması gereken önemlilik düzeyinin 

50.000 TL olduğunu, ancak denetçinin çok muhafazakâr bir bakış açısıyla önemlilik 

düzeyini 20.000 TL olarak belirlediğini varsayalım. Önemlilik düzeyinin düşük 

belirlenmesi nedeniyle toplanacak kanıt sayısı artacak ve denetim için daha fazla zaman 

harcanacaktır. Denetimde 22.000 TL’lik bir hata tespit edilmesi ve yönetimden bunun 

düzeltilmesi istendiği halde yönetim bu düzelmeyi yapmayı kabul etmezse, denetçi 

şartlı veya olumsuz görüş verecek ve işletme bu durumdan zarar görecektir. 
119

 

Örnek-2:Bu durumun tersine, önemlilik düzeyinin olması gereken seviyenin daha 

üzerinde belirlenmesi de olması gerekenden farklı bir sonuca ulaşılmasına sebep 

olacaktır. Önemlilik düzeyinin vergi öncesi kar üzerinden hesaplandığını ve olması 

gereken önemlilik düzeyinin 50.000 TL olduğunu, ancak denetçinin bu defa riskleri 

daha az görerek önemlilik düzeyini 70.000 TL olarak belirlediğini varsayalım. 

Önemlilik düzeyinin yüksek belirlenmesi nedeniyle toplanacak kanıt sayısı azalacak ve 

denetim için daha az zaman harcanacaktır. Denetimde 51.000 TL’lik bir hata tespit 

edilmesi halinde, denetçi bunu önemli görmeyerek, normalde düzeltilmesini isteyeceği 

bu yanlışlık düzeltilmediğinde şartlı veya olumsuz görüş verilecek olan bir finansal 

tabloya olumlu görüş verecektir.
120

  

Önemlilik Düzeyine İlişkin Bir Uygulama Aşağıdaki uygulama örneğinde bağımsız 

denetim sürecinde önemlilik düzeyinin tespiti ve fiili denetimdeki ele alınışına ilişkin 

hususlar ana hatlarıyla belirtilmektedir. Açıklamalarımızda, performans önemlilik 

düzeyi tüm hesap bakiyeleri yönünden dikkate alınmış, özellikli bazı hesaplarda (kasa 

vb.) bu düzeye bakmaksızın denetim yapılacağı, bazı hesaplara ilişkin olarak da özel 

önemlilik performans düzeyi belirlenebileceği belirtilmiştir. Uygulamada, başlangıçta 

tespit edilen önemlilik düzeyinin finansal tablo kalemlerine dağıtılması şeklinde bir 

yöntem de kullanılmaktadır. Bu yöntemde, tespit edilen önemlilik düzeyi (genel 

önemlilik düzeyi) finansal tablolardaki hesapların göreli ağırlıklarına göre bu hesaplara 

dağıtılmakta ve her bir hesap için ayrı bir önemlilik düzeyi tespit edilmektedir.
121
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Örneğin, genel önemlilik düzeyi 100.000 TL ise, bunun %5’i Kasa hesabına 

(100.000 x %5 = 5.000 TL), %15’i Alıcılar hesabına (100.000 x %15 = 15.000 TL), 

%20’si Stoklar hesabına (100.000 x %20 = 20.000 TL) ve bu şekilde devam eden bir 

dağıtımla tüm hesaplar için bir önemlilik düzeyi belirlenmekte, ayrıca bazı hesaplara 

dağıtım yapılmayarak önemlilik düzeyi saptanmaksızın bunların tamamı denetlenmekte 

ve bazı hesaplarda ise hiç denetim yapılmaması öngörülmektedir. Bu yöntemde 

kullanılacak olan dağıtım oranları, denetlenen işletmelerin yapısına göre denetçi 

tarafından saptanacaktır. Önemlilik uygulamasında BDS’den gelen ana felsefeye 

uyulması sağlanmak kaydıyla farklı metotların uygulanması mümkün bulunmaktadır.
122
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BÖLÜM 3. BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖNEMLİLİK 

DÜZEYİNİN KULLANILMASI 

3.1. ÖNEMLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 

Önemlilik Denetçinin mesleki yargısıyla belirlenir. Ancak ISA 320 standardın 

altında yer alan uygulama ve açıklama notlarında (A1-A.13) önemlilik düzeyinin 

belirlenmesine ilişkin bazı temel esasları belirleyerek standart metninde yer alan 

düzenlemelere açıklık getirmiştir. Önemlilik düzeyinin belirlenmesine esas oluşturacağı 

sebeple bu kapsamda öncelikle standartta yer alan söz konusu açıklamalar hakkında 

kısaca bilgi vermek yararlı olacaktır.
123

 

ISA 320 A.3 de bir bütün olarak finansal tablo için önemliliğin belirlenmesinde 

başlangıç noktası olarak seçilen bir kıyaslama ölçütüne (benchmark) genellikle bir 

yüzdenin uygulandığı ve bu başlangıç noktasını etkileyen aşağıdakiler gibi birçok 

faktörün bulunduğu belirtilmektedir: 

• Finansal tablo unsurları (Örneğin varlıklar, borçlar, öz kaynaklar, gelirler, 

harcamalar) 

• Belli kurumların finansal tablo kullanıcılarının odaklanacağı kalemlerin olup 

olmadığı Örneğin finansal performansı değerlendirmek amacıyla kullanıcılar kar, 

gelirler ya da net varlıklara odaklanabilirler, 

• İşletmenin yapısı yaşam döngüsü içinde faaliyette bulunduğu endüstri ve ekonomik 

ortam 

• Sahiplik yapısı ve nasıl finanse edildiği (Örneğin eğer işletme öz kaynaktan ziyade 

borçla finanse ediliyorsa bu takdirde kullanıcılar için kazançtan çok varlıklar ve 

bunlar üzerindeki haklar önemli olacaktır.) 

• Başlangıç ölçütünün oynaklığı standart, açıklama notlarında uygun olabilecek 

başlangıç ölçütü örneklerini; vergiden önceki kar, toplam gelir, brüt kar, toplam 

harcamalar toplam varlık veya net varlık gibi kurumun şartlarına bağlı olarak 
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değişebilecek kategoriler şeklinde sıralamış, devam eden faaliyetlerden vergiden 

önceki karın genellikle kar amaçlı kurumlar için uygun olduğunu ve devam eden 

faaliyetlerden vergiden önceki karın oynak olması durumunda başka başlangıç 

ölçütleri olarak brüt kar veya toplam gelirler gibi bir ölçütün kullanılabileceğini 

belirtmiştir. Ayni kapsamda standart başlangıç noktası seçiminde uygun finansal 

verinin; normalde önceki dönemlerin finansal sonuçları, finansal durumları, finansal 

sonuç ve durumun ilgili olduğu dönem, kurumun şartlarındaki önemli değişiklikleri 

dikkate alan düzeltmeler(Örneğin önemli bir İşletmenin satın alınması gibi) 

işletmenin faaliyette bulunduğu ekonomik ortam ve endüstriyi kapsadığını 

vurgulamaktadır. 
124

 

Örneğin; Finansal tablonun bütünü için önemlilik başlangıç noktası olarak devam 

eden faaliyetlerden elde edilen vergiden önceki kar yüzdesi kullanıldığında İşletmenin 

içinde bulunduğu koşullar bu ölçütte istisnai bir şekilde azalış ya da artışa sebep 

olmuşsa böyle bir durumda geçmiş sonuçlara dayalı, normalleştirilen devam eden 

faaliyetlerden vergiden önceki kar rakamını kullanmak daha uygun olacaktır.
125

 

Standart, başlangıç ölçütüne uygulanacak yüzdenin mesleki yargıya göre 

belirleneceğini belirtmekle birlikte başlangıç noktası ile yüzde arasında ilişki olduğunu 

vurgulayarak devam eden faaliyetlerden vergiden önceki kara uygulanacak yüzdenin 

normal olarak toplam gelire uygulanacak bir yüzdeden daha yüksek olacağını ifade 

etmektedir. Örneğin Denetçi devam eden faaliyetlerden vergiden önceki karin %5 ini 

kar amaçlı bir imalat İşletmesi için uygun bulabilirken kar amaçsız bir İşletmede toplam 

geliri ya da harcamanın %1 ini uygun bulacaktır. Daha yüksek ya da düşük yüzdeler 

şartlara uygun olarak dikkate alınmalıdır.
126

 

Standarda göre küçük işletmelerde devam eden faaliyetlerden vergiden önceki kar 

sürekli olarak düşük tutarda (göstermelik) ise böyle bir İşletmede İşletme sahibi(ortak) 

hizmet bedeli görünümünde vergiden önceki kardan daha fazlasını alıyor olabilir. Bu tur 

bir işletmede önemlilik için başlangıç ölçütü olarak vergiden ve hizmet ücretinden 

önceki kar rakamını almak daha uygun olabilir halka açık şirketlerde denetim programı 
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faaliyetleri için toplam maliyet ya da net maliyetler ölçüt olarak alınabilir. Bu tür 

şirketler kamuya ait varlıkları kullanıyorlarsa o takdirde varlıklar ölçüt olarak alınabilir. 

Standart açıklamasına göre Denetçi işlem sınıfları hesap bakiyeleri ve açıklamalar için 

önemlilik düzeyi belirlerken aşağıda belirtilen faktörlerin makul ölçülerdeki finansal 

tablo kullanıcılarının beklentilerini etkileyebileceğini dikkate almalıdır: 

• Yasaların, düzenlemelerin veya uygulanabilir finansal raporlama çerçevesinin; 

finansal tablo kullanıcılarının belli kalemlerin ölçüm veya açıklanmasıyla ilgili 

beklentilerini etkileyip etkilemediği (Örneğin ilişkili taraflarla işlemler, yönetimin ve 

yönetişimden sorumlu kişilerin ücretleri gibi) 

• İşletmenin faaliyette bulunduğu endüstriye ilişkin anahtar niteliğindeki açıklamalar 

(Örneğin bir ilaç firmasının araştırma geliştirme maliyetleri gibi) 

• İşletmenin belli bir yönüne ilişkin finansal tablolarda ayrı bir şekilde açıklanan 

bilginin dikkati çekip çekmediği (Örneğin yeni bir İşletmenin satın alınması gibi)
127

 

Belli koşulların varlığı halinde Denetçi İşletme yönetimi ve yönetimden sorumlu 

kişilerin görüş ve beklentilerini öğrenmeyi faydalı bulabilir. ISA 320 standart metninde 

olduğu gibi açıklama notlarında da performans önemliliği (performance materiality) 

olarak ifade ettiği önemlilik kavramını düzeltilmemiş veya ortaya çıkarılmamış 

yanlışlıkların finansal tablonun bütünü için belirlenen önemlilik tutarını asma olasılığını 

uygun bir seviyeye düşürmek için oluşturulan tutar ya da tutarlar olarak tanımlamakta 

planlama aşamasında finansal tabloların geneli için belirlenen önemlilik tutarının 

yanında ayrıca işlem sınıfları hesap bakiyeleri ve açıklamalar için belirlenen performans 

önemliliğin kullanılmasını öngörmektedir.
128

 

Standartta vurgulandığı üzere performans önemliliğinin belirlenmesi basit bir 

mekanik hesaplama isi değildir. Deneyime dayalı mesleki yargı gerekir. Böyle bir yargı; 

Denetçinin cari dönemde önemli yanlışlıklara ilişkin beklentileri yanında önceki 

denetimlerde tanımlanmış hataların yapısını ve kapsamını, performans suresince 

güncellenen risk değerlendirme yöntemlerini ve kurumu anlamasından etkilenir. 
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Denetimin ilerleyen aşamalarında meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 

Denetçinin önemlilik tutar ya da tutarlarını revize etmesi gerekir.
129

 

3.2.ÖNEMLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNDE 

KULLANILABİLECEK YÖNTEMLER 

Önemliliğin belirlenmesinde çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Uygulamada 

denetçiler sayısal ve sayısal olmayan birçok faktörü kullanarak önemlilik düzeyini 

belirleyebilirler. Önemlilik göreceli olduğu için yanlışlığın önemli olduğunu ortaya 

koyacak esasları oluşturmak gerekir. Örneğin 10 Milyon TL lik bir tutar; aktif toplamı 

500 Milyon TL olan bir şirket için önemli olabilirken aktif büyüklüğü 1.500 Milyon TL 

olan başka bir şirket için önemli olmayabilir. Önemlilik düzeyinin belirlenmesinde 

uygulamada en çok temel alınan faktörler, varlık toplamı ile toplam gelir ya da kari esas 

alan oranlardır.
130

 

Örneğin: 

• Vergiden önceki net karin %5 ila 10% u 

• Toplam varlıkların % 0,5 ila % 1 

• Öz kaynakların %1 i 

• Brüt satış karinin %0,5 ila 1% i 

gibi rakamlar önemlilik tutarı olarak öngörülebilir. Yeni ISA 320 bunları önceki 

bölümde açıkladığımız üzere daha kapsamlı bir şekilde sıralamış ve kâr amaçlı 

işletmeler için devam eden faaliyetlerden vergiden önceki kar rakamının uygun 

olacağını belirtmiştir. İşletmenin içinde bulunduğu koşulları da dikkate alarak 

Denetçiler yukarıda belirtilen temel faktörlerden hangisini kullanacaklarını belirlerken 

genellikle aşağıda verilen dört tip sayısal yaklaşım kullanmaktadırlar: 

• Tek finansal değişken yöntemi 

• Birden çok (çeşitli) veya İşletme büyüklüğünü esas değişkenler yöntemi 

• Karışık ya da ortalama yöntem 

• Formül yöntemi 
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3.2.1. Tek Finansal Değişken Yöntemi 

Oldukça basit olan bu yöntemde Denetçi, denetim şirketinin politikası gereği daha 

önceden öngörülmüş ve kendisinin kullanımına sunulmuş olan üç dört temelden en 

uygununu seçer ve spesifik müşterisinin sayısal faktörlerine bu temellerden birini 

uygulamak suretiyle önemlilik seviyesi belirler. Varsayalım ki denetim müşterisi A’nın 

bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki gibidir.
131

 

 

                         ORN A.S. 31.12.201X TARİHLİ BİLANÇOSU 

VARLIKLAR      3.000.000                                            BORCLAR 2.000.000 

                                                                             ÖZ KAYNAKLAR 1.000.000 

Varlık Toplamı     3.000.000                                    Kaynak Toplamı 3.000.000 

                               ORN A.S. 1.01.201X-31.12.201X DONEMI 

                                           GELIR TABLOSU(TL) 

Toplam Gelirler                                                                                         9.000.000 

Satışların Maliyeti                                                                                     5.000.000 

Brüt Kar                                                                                                     4.000.000 

Faaliyet Giderleri                                                                                       3.200.000 

Vergiden Önceki Kar                                                                                    800.000 

Kurumlar Vergisi                                                                                          300.000 

Vergiden Sonraki Kar                                                                                   500.000 

 

Bu bilgiler ışığında denetçinin tek finansal değişkenli önemlilik tutarı hesaplamaları 

aşağıda (Tablo1) verilmiştir. Tablonun ilk sütununda denetçinin kullanımına sunulmuş 

olan önemlilik ölçütleri diğer iki sütunda ise hesaplama ve tutarlar verilmiştir. 
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                            TABLO 1: Tek Finansal Değişken Yöntemi 

Denetçinin Dikkate Alabileceği Önemlilik Temelleri       Hesaplama         Önemlilik 

tutarı 

Vergi Öncesi Karin % 5 i                                           1.600.000 x 0.05               80.000 

Toplam Varlıkların %0,5 i                                          6.000.000 x 0,005            30.000 

Öz kaynakların %1 i                                                    2.000.000 x 0,01              20.000 

Toplam Satışların %5 i                                              18.000.000 x 0.005            90.000 

 

3.2.2. Birden Çok Çeşitli veya İşletme Büyüklüğünü Esas 

Alan Değişkenler Yöntemi 

Yukarıdaki yönteme benzeyen bu yöntemde denetim şirketleri farklı büyüklükteki 

şirketler için bir dizi farklı önemlilik düzeyleri öngörürler. Bu yöntemde hangi 

önemlilik düzeyinin uygun olacağına karar verirken denetçiler niteliksel faktörleri de 

değerlendirirler. Örneğin İşletmenin kar hacimleri dikkate alınarak aşağıda belirtilenler 

gibi önemlilik ölçütleri konulabilir.
132

 

Örneğin: 

Brüt karin 20.000 TL dan küçük olması halinde: %2-%5 

Brüt kar 20.000-1.000.000 TL arasında ise: %1-%2 

Brüt kar 1000.000-100.000.0000 TL arasında ise; % 0,5 -%1 

Brüt kar 100.000.000 TL dan fazla ise: % 0,5 

Yukarıda verilen bilanço ve gelir tablosunu esas alırsak 4.000.000 TL lik brüt kar 

ikinci sıradaki gruba girmektedir. Buna göre önemlilik rakamları aşağıdaki gibi 

(Tablo 2) hesaplanacaktır. 
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                   TABLO 2: Çoklu Değişkeni ya da Büyüklüğü Esas Alan Yöntem  

                            Hesaplama Önemlilik Tutarları 

Brüt Karın %0,5 i                     %0.5 x 4.000.000                           20.000 TL ila 

ila %1 i                                     %1 x 4.000.000                                

 

3.2.3. Karışık ya da Ortalama Yöntemi 

    Bu yöntem dört ya da beş kural birlikte alınarak oransal ağırlıkları belirlenir ya da 

ortalamaları esas alınır. Yukarıda verilen örnek esas alınarak bu yönteme göre önemlilik 

tutarının nasıl hesaplandığı aşağıda Tablo 3 de gösterilmiştir. Tablonun sol tarafında 

çeşitli finansal tablo kalemlerine göre belirlenen önemlilik ölçütleri yer almaktadır. Bu 

oranların uygulandığı finansal tablo kalemleri ikinci sütunda yer almaktadır. Dört farklı 

finansal tablo kalemi için hesaplanan önemlilik rakamları toplanmış dörde bölünerek 

basit ortalama yöntemle önemlilik tutarı belirlenmiştir.
133

 

 

                                               TABLO 3: Ortalama Yöntem 

Ortalama Yöntemi                                Hesaplama                         Önemlilik Tutarı 

Vergiden Önceki Karın %5 i                 800.000 x %5=40.000 

+Toplam Varlıkların %0,5               3.000.000x %0,5=15.000 

+Öz sermayenin %1 i                            1.000.000x%1=10.000 

+Toplam Gelirin %0,5 i                       900.000x%0,5=45.000 

                                                                                      110.000     110.000/4=27.500 

 

3.2.4. Formül Yöntemi  

Bu yöntemde şirketleri temsil eden geniş bir örnek için önemlilik seviyelerinin 

istatistiksel analizinden hareketle bir formül belirlenir. Örneğe ilişkin her bir önemlilik 

düzeyi tek tek tekli değişken yöntemindeki gibi belirlendiği için formül yöntemi aslında 
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ortalama yöntemin bir başka şeklidir. Büyük bir denetim şirketinin 1998 yılında 

kullandığı formül aşağıda verilmiştir. Önemlilik= (Varlık ya da hasılat toplamının 

büyük olanı) 2/3x 1.84 Bu formülü yukarıda verdiğimiz rakamsal örneğimize 

uyguladığımızda sonuçlar aşağıdaki gibi olacaktır:
134

 

 

TABLO 4: Formül Yöntemi 

DENETIM ŞİRKETİNİN       HESAPLAMA             ÖNEMLİLİK TUTARI 

BELİRLEDİĞİ FORMÜL 

(Varlık ya da hasılat toplamının         1,84 x (9.000.000)
2/3

        79.612 

büyük olanı)
2/3

 x 1.84 

 

3.3. HESAP DÜZEYİNDE ÖNEMLİLİK SEVİYESİNİN 

BELİRLENMESİ 

Yukarıda açıkladığımız standartlar kapsamında da belirtildiği üzere denetçi finansal 

tablolarda yer alan hesap bakiyelerindeki farklılıklar ve yasal gerekler gibi faktörlere 

bağlı olarak farklı hesaplar, işlem sınıfları veya açıklamalar için farklı önemlilik 

düzeyleri belirlemelidir. Birçok denetçi spesifik önemlilik tutarlarını başlangıçta 

belirlenen önemlilik düzeyini hesap ya da işlem gruplarına aktararak belirlemektedir. 

Uygulamada denetçiler yaygın şekilde bilanço hesapları için önemlilik düzeyi 

belirlemeyi tercih etmektedirler. Bunun nedeni çift yanlı işleme yöntemi gereği gelir 

tablosunda yer alan kalemlerin bir bacağının bilanço hesaplarıyla ilişkili olmasıdır. 

Ancak gelir tablosunda olabilecek bir sınıflama hatası için denetçinin gelir tablosunu 

ayrıca ele alması gerekecektir.
135

 

Planlanmış önemlilik düzeyini hesaplara dağıtmada kullanılan yöntemlerden birisi 

planlanmış önemlilik düzeyini işlem döngülerine (transaction cycle) dağıtmaktır. 

Başlangıç önemlilik tutarı işlem döngülerine dağıtıldığında döngü kapsamındaki 
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hesaplar da bu dağıtımdan etkilenir. Böyle bir dağıtım genel olarak işlem sınıfı ya da 

hesap için finansal tablonun tümü için belirlenen önemlilik tutarından daha düşük 

tutarda önemlilik tutarı belirlenmesine yol açar. Ancak hesap ya da işlem sınıfı için 

belirlenmiş olan önemlilik tutarının mutlaka hesap ya da işlem sınıfının belli bir 

oranında olması gerekmez. Örneğin Finansal tablonun tümü için belirlenen önemlilik 

seviyesi 100.000 TL ise, denetçinin toplam varlıkların %10 nu stoklar oluşturduğu için 

stokların önemlilik düzeyini 10.000 TL olarak belirlemesi gerekmez. Eğer denetçi 

stokların önemlilik ağırlığını %50 olarak öngörüyor ise, bu hesap kalemi için önemlilik 

seviyesini 50.000 TL olarak belirleyebilir. Hatta denetçi toplam 100.000 TL önemlilik 

düzeyinden ayrı olarak belli başlı hesapların her biri için dahi 50.000 TL önemlilik 

düzeyi öngörebilir. Hesap düzeyinde önemlilik tutarının uygulanmasının temel nedeni, 

hataların karşılıklı olması ihtimalidir. Örneğin stoklar 200.000 TL fazla gösterilmiş ve 

alacaklar 225.000 TL eksik gösterilmişse bunun finansal tablo için belirlenen toplam 

önemlilik düzeyine etkisi 25.000 TL olacaktır. Denetçiler yargısal yaklaşım, Rasyo 

yaklaşımı, düzeltme kayıtlarını dikkate alan yaklaşım ve formül yaklaşımı gibi aşağıda 

açıklanan çeşitli yaklaşımlardan yararlanarak hesap düzeyinde önemlilik 

belirleyebilirler:
136

 

3.3.1. Yargısal Yaklaşım 

Denetçi bütünüyle mesleki yargısını kullanarak hesap düzeyinde önemlilik 

belirleyebilir. 

3.3.2. Rasyo (Oran) Yaklaşımı 

Denetçi risk değerlendirmeye bağlı olarak hesaplar için bir dizi önemlilik 

oluşturabilir. Örneğin söz konusu önemlilik dizisi toplam finansal tablo önemlilik 

tutarının 1/3 ile 1/6 arasında olabilir. 

Eğer denetçi riskin daha yüksek olduğunu düşünüyorsa o zaman toplam önemlilik 

tutarının 1/6 ini kullanacaktır. Böylece denetçi yüksek risk seviyesini azaltmak için 

daha fazla denetim yapacaktır. Bu durumda dikkate alınan risk faktörleri önemlilik 

düşünceleriyle ilgili olmalıdır. 
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3.3.3. Düzeltme Kayıtlarını Değerlendirme 

Denetçi önceki yılda ne kadar düzeltme kaydı yapılmış olduğunu tespit ederek de 

önemlilik düzeyi belirleyebilir. Örneğin gecen yıl ki denetimde 5 düzeltme kaydı 

yapılan bir hesap için denetçi toplam önemlilik rakamının 1/5 oranında önemlilik tutarı 

belirleyebilir. Buradaki düşünce tarzı bir hesapla ilgili olarak ne kadar çok düzeltme 

kaydı yapılması bekleniyorsa o hesaba ilişkin olarak o kadar çok denetim yapmak 

gerekecek demektir. 

3.3.4. Formül Yaklaşımı 

Bazı denetçiler hesapların büyüklüğünü ve karşılıklı hata ihtimallerini dikkate alarak 

toplam önemlilik tutarını hesaplara paylaştıran bir formül kullanırlar. Bu formül toplam 

önemlilik tutarının nispeten daha büyük olan hesaplara daha büyük oranda 

dağıtılmasına yol acar. Örneğin aşağıdaki formülle, tüm hesapların toplam tutarının 

%40 nı oluşturan tek bir hesap için %63, tüm hesapların toplamının %10 unu oluşturan 

diğer bir hesap için ise %32 önemlilik düzeyi belirlenebilir. 

Hesap Düzeyinde Önemlilik= Toplam önemlilik tutarı- Beklenen düzeltme kaydı 

sayısı x (Hesap bakiyesi / Hesapların toplam tutarı) ½ 

 

Bu üç yaklaşım da denetçinin önemlilik düzeyini belirlemesine yardımcı olabilir. 

Daha önce açıkladığımız gibi denetçi hesap düzeyinde önemlilik tutarı belirlerken 

standartlarda genel çerçevesi açıklanan birçok sayısal olmayan ya da niteliksel etkeni de 

göz önüne almak zorundadır. Bu etkenlerden bazıları şunlardır: 

3.3.5. Maliyet 

Bazı hesap kalemlerinin denetim maliyeti diğerlerine nazaran daha yüksektir. 

Denetçi denetim maliyeti yüksek olan hesaplara daha yüksek, düşük olan hesaplara ise 

daha düşük önemlilik tahsis edebilir. 
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3.3.6. Analitik Yöntemlerin Sonuçları 

Denetçinin yapmış olduğu analitik ön incelemeler bir hesapla ilgili olarak potansiyel 

hataları işaret edebilir. Denetçi böyle hesaplara daha düşük önemlilik düzeyi atfederek 

daha detay incelemeler yapabilir. 

3.3.7. Önceki Dönemlerde Yapılmış Düzeltmeler 

Önceki dönemde yapılmış olan ayrıntılı maddi doğruluk testleri sonucunda düzeltme 

yapılmamış olan bir hesap için eğer koşullarda önemli bir değişiklik olmamış ise 

önemlilik düzeyinin düşük olduğu düşünülebilir. 

3.3.8. Yanlışlığın Doğuracağı Sonuçlar 

Eğer verinin doğruluğu baksa amaçlar için önem taşıyorsa bir hesap bütünüyle 

(%100) denetlenebilir ve dolayısıyla herhangi bir önemlilik düzeyi belirlenmez. 

Örneğin üst düzey yöneticilere ödenen ücretlerin Sermaye Piyasası Kuruluna veya 

Vergi İdaresine ayrıca raporlanması gerekiyorsa bu ödemelere ilişkin işlemlerin tamamı 

denetlenebilir. 

Denetçinin hesap bakiyesi seviyesinde belirlemiş olduğu önemlilik düzeyi aslında 

kabul edilebilir önemli yanlışlık tutarını gösterir. Ancak bu kabul edilebilir yanlışlık 

düzeyi finansal tabloların tümü için planlanmış olan önemli yanlışlık tutarını asamaz. 

Örneğin alacaklar hesabi için öngörülen önemli yanlışlık düzeyi 200.000 TL, ancak 

finansal tablonun tümü için belirlenen yanlışlık düzeyi 100.000 TL ise denetçinin 

incelemelerde kabul edebileceği yanlışlık düzeyi en fazla 100.000 TL dir. Tüm hesaplar 

için belirlenmiş kabul edilebilir yanlışlık tutarlarının toplamı finansal tablonun tümü 

için planlanmış olan önemlilik düzeyinden fazla olabilir. Çünkü önemli yanlışların 

toplamı karşılıklı birbirinden mahsup edilecektir. Örneğin alacaklar 50.000 TL fazla 

gösterilmiş sabit kıymetler 30.000 TL eksik sunulmuş ise bunun bilanço toplamına 

etkisi 20.000 TL olacaktır.
137

 

Denetçinin denetimin daha sonraki aşamalarında hesap bakiyeleri, işlem türleri ve 

dipnotlarda yapılan açıklamalarla ilgili olarak önemlilik seviyesini değerlendirmesi, bu 
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hususların incelenmesinde hangi denetim tekniklerini kullanacağı ve özellikle denetim 

riskinin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesini sağlayacak olan hangi ek denetim 

tekniklerini seçeceği konusunda yol gösterecektir.
138

 

Denetçi denetimin ilerleyen aşamalarında her hesap ya da işlem kalemiyle ilgili 

olarak bulduğu bütün yanlışlıkları bir çalışma kâğıdına not etmesi gerekmektedir. 

Denetçi bu şekilde bulduğu yanlışlıkların toplam tutarını başlangıçta öngörülen yanlışlık 

tutarıyla karşılaştırır. Birleştirilmiş yanlışlık tutarının başlangıçta öngörülen yanlışlık 

tutarına eşit ya da ondan daha az olması gerekir. Eğer bu karşılaştırmada birleştirilmiş 

yanlışlık tutarı daha fazla çıkarsa finansal tablolar kabul edilemez demektir. Bu takdirde 

denetçi ya ilave denetim teknikleri uygulayarak beklenen yanlışlık tutarının gerçekten 

başlangıç yanlışlık tutarını aşıp asmadığını belirleyebilir ya da beklenen hatalar için 

işletme yönetiminin düzeltme yapmasını isteyebilir. Denetçinin denetimler sırasında 

tespit edeceği yanlışlıklar genellikle iki turdur. Birinci tur deki yanlışlıklar denetçinin 

bildiği yanlışlıklardır ve denetçi bu yanlışlıkları hesabi inceleyerek belirleyebilir. 

Örneğin sabit kıymetleri denetlerken bir faaliyet kiralamasının kayıtlara finansal 

kiralama seklinde yansıtılmış olduğunu ortaya çıkarabilir.
139

 

İkinci tip yanlışlıklar ise beklenen yanlışlıklardır. Beklenen yanlışlıklar da iki şekilde 

olabilir. Birincisi bazı hesaplarla ilgili olarak yapılan tahminlerde denetçinin yargısı 

yönetimin yargısından farklı olabilir. Örneğin şüpheli alacakların veya garanti 

karşılıklarının tahmini konusunda denetçi ve yönetim farklı düşünebilir. İkinci tur 

beklenen yanlışlıkta ise denetçinin denetime konu ana kitleden seçmiş olduğu 

örneklerin incelenmesine dayanarak yaptığı hata projeksiyonlarıdır. Örneğin denetçi 

stokları incelerken seçtiği 200 müşteriyle yapılan işlemden 6 sında hata bulabilir. 

Denetçi bu şekilde bulduğu hatalarla tüm stoklarda olabilecek hata tutarını öngörebilir. 

Aşağıda başlangıç önemlilik tutarının denetimin sonunda tespit edilen önemli yanlışlık 

tutarıyla karşılaştırılmasına ilişkin bir basit örnek verilmiştir. Örneğe ilişkin veriler 

Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablonun ilk iki sütununda bilanço kalemleri yer 

almaktadır.
140
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Denetçinin tüm bilanço kalemleri için öngördüğü yanlışlık tutarı 50.000 TL dir. Bu 

tutarın bilanço kalemlerine dağıtılmış rakamları üçüncü sütunda kabul edilebilir 

yanlışlık tutarı olarak verilmiştir. Örneğimizde denetçinin bazı hesap incelemelerinde 

tespit ettiği hatalarla örnekleme yöntemiyle tespit etmiş olduğu hatalardan hareketle 

projeksiyon yapmak suretiyle bulduğu hata tutarları dördüncü sütunda bilinen ve 

doğrudan öngörülen yanlışlık olarak gösterilmiştir. Denetçi ticari alacakları, stokları, 

maddi duran varlıkları ve ticari borçları örnekleme yöntemiyle incelemiştir. 

Örneklemede hata ihtimali %50 olarak öngörülmüştür. Tablo seklinde verilmiş bu 

çalışma kâğıdında (Tablo 5) gösterilen; bilinen ve doğrudan öngörülen yanlışlık 

tutarlarını denetçi su şekilde hesaplamıştır:
141

 

Kasa- banka: denetçi bu hesap kaleminde yer alan işlemleri tümüyle incelemeyi 

öngördüğü için başlangıç önemlilik düzeyini sıfır olarak belirlemiş ve yaptığı 

incelemelerde 2.000 TL lik bir havale bedelinin hesaba islenmemiş olduğunu tespit 

etmiştir. Dolayısıyla bu yanlışlık turu denetçi tarafından bilinen bir yanlışlık turudur. 

Ticari alacaklar: Denetçi bu hesabi örnekleme yöntemiyle incelemiş olup incelemeye 

konu örnek tutarı 30.000 TL olarak belirlenmiştir. İncelemede denetçi 500 TL lik bir 

işlem hatası tespit etmiştir. Denetçi toplam 300.000 Liralık alacakların sadece 30.000 

TL lik kısmını incelemiş ve bu kısımda 500 TL hata bulmuştur. Alacakların tümünü 

incelemiş olsaydı aşağıda hesaplandığı şekilde bu hata tutarı muhtemelen 5.000 TL 

olacaktır. 

(500/30.000) x 300.000= 5.000 TL 

Örneklemede hata payı %50 varsayıldığından bu hesapta toplam muhtemel yanlışlık 

tutarı 5.000 +2.500= 7.500 TL dir. 

Stoklar: Denetçi stoklar kalemini de örnekleme yaparak denetlemiştir. 

400.000 TL lik stok kaleminin içinden incelenen örnek tutarı 40.000 TL dir. Denetçi 

bu incelemelerde 2.500 TL lik bir yanlışlık tespit etmiştir. Dolayısıyla hesaplamalar 

yukarıda alacaklar ile ilgili yaptığımız açıklamalar çerçevesinde aşağıdaki gibidir. 
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(2.500/40.000)x400.000= 25.000 

25.000 +12.500=37.500 

Maddi duran varlıklar: 290.000 TL lik maddi duran varlık kaleminin 29.000 TL lik 

kısmı örnekleme yöntemiyle incelenmiş ve denetçi bu incelemelerde 300 TL hata 

bulmuştur. Buna göre; 

(300/29.000) x290.000=3.000 

3000+1.500=4.500 

Ticari Borçlar: Denetçi toplam 380.000 TL lik borçların 38.000 TL lik kısmını 

örnekleme yöntemiyle incelemiş ve incelemelerde 600 TL hata bulmuştur. Buna göre; 

(600/38.000)x380.000=6.000 TL 

6.000+3.000=9.000 TL 

Diğer borçlar: Denetçi diğer borçları tümüyle incelemiş ve bu hesapta 200 TL lik bir 

bordro hatası tespit etmiştir. Bu hata denetçi için bilinen bir hatadır. 

Sermaye hesabi: Denetçi bu hesap kalemindeki işlemleri tümüyle incelemiş olup 

önemli bir yanlışlık tespit etmemiştir. 

Dağıtılmamış Karlar: Denetçi bu hesabi tümüyle incelemiş ve incelemelerde 700 TL 

lik bir işlem hatası tespit etmiştir. 

Örneğimizde denetçinin denetim suresince tespit ettiği hataların birleştirilmiş tutarı 

olan 61.400 TL başlangıçta planlanan önemlilik tutarı olan 50.000 TL dan büyük 

çıkmıştır. Tablo 5 den de görüleceği üzere stoklarda öngörülen yanlışlık tutarı 37.500 

TL, başlangıçta planlanmış olan 20.000 TL lik kabul edilebilir yanlışlık tutarının 

üstünde çıkmıştır. Bu sonuca göre denetçinin stoklar konusunda makul bir güvence 

oluşturabilmesi için ilave denetim teknikleri uygulaması gerekir.
142
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TABLO 5: Önemli Yanlışlık Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Çalışma Kâğıdı 

Tahmin Edilen Yanlışlık Tutarı 
143

 

 

31.12.2011 TARİHLİ        

BİLANÇO 

(1000 TL) 

Kabul 

Edilebilir  

Yanlışlık 

Örnekleme 

Hatası 

(%50) 

Toplam  

Kasa-Banka 10.000 0 2.000 - 2.000 

Ticari 

Alacaklar 

(Örnekleme) 

300.000 10.000 5.000 2.500 7.500 

Stoklar 

(Örnekleme) 
400.000 20.000 25.000 12.500 37.500 

Maddi Duran 

Varlıklar 

(Örnekleme) 

290.000 9.000 3.000 1.500 4.500 

Toplam 

Varlıklar 
1.000.000     

Ticari 

Borçlar 

(Örnekleme) 

380.000 10.000 6.000 3.000 9.000 

Diğer 

Borçlar 
20.000 250 200 - 200 

Sermaye 500.000 0 - - - 

Dağıtılmamış 

Karlar 
100.000 750 700 - 700 

Kaynaklar 1.000.000     

Başlangıçta 

Planlanan 

Önemlilik 

Tutarı 

 50.000   61.400 

3.4. ÖNEMLİLİK DÜZEYİNİN DENETÇİ GÖRÜŞÜ 

AÇISINDAN ÖNEMİ  

Denetimde önemlilik sorunu hem literatürde hem de uygulamada pek çok tartışma 

ve ayrışmaya neden olmuştur. Denetçiler denetimleri gerçekleştirirken denetim 

standartlarını dikkate alarak denetimle ilgili zaman, yapı, kapsam gibi değişkenleri 

belirlemede ve denetimle ilgili olası hataların etkilerini belirlerken önemlilik kavramını 

dikkate almalıdır. Denetimde önemlilik kavramı denetim riskiyle yakın bir ilişki 
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içerisinde olup denetim maliyetini de etkilemektedir. Ayrıca önemlilik kavramı 

denetimin kalitesi üzerinde de oldukça etkilidir. Önemliliğin belirlenmesi denetçi için 

mesleki bir yargı konusu olup, finansal tablo kullanıcılarının finansal bilgiye olan 

gereksinimlerini ne derecede algıladığından etkilenir. Denetimde önemlilik düzeyinin 

belirlenmesinde sayısal öğelerle birlikte denetimin niteliğine yönelik özellikleri içeren 

faktörlerde denetçi tarafından değerlendirilmektedir. Esasen denetçinin mesleki 

yargısından yararlanmasını olumsuz olarak etki altına alabileceğinden, muhasebe ve 

denetim standartlarında önemlilik düzeyinin hesaplanmasına dair önerilere anlaşılır bir 

biçimde değinilmelidir. Dolayısıyla denetçiler önemliliği belirlerken gerek nitelikle 

ilgili etmenleri dikkate almaları gerekse de öncelikle önemlilik seviyesini belirlemeye 

ve bu seviyeyi bir kıyas ölçütü olarak kullanmaya mecburdurlar.
144
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BÖLÜM 4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

    Muhasebe verilerinden hareketle oluşturulan mali tabloların, genel kabul görmüş 

muhasebe standartlarına uygunluğunu, yine genel kabul görmüş denetim standartlarına 

göre inceleyerek, muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini artıran muhasebe denetimi, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik sistemin bir parçasıdır. Muhasebe 

denetimi çeşitli nedenlerle muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyan çevrelere mali bilgi 

vermede bir araç olan mali tabloların daha doğru, kolay ve mevzuata uygun şekilde 

düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.  

    Çalışmanın ikinci bölümünde Önemlilik kavramı tüm ayrıntılarıyla anlatılmış olup 

Bağımsız bir denetçinin Finansal Tablolar için uyarlayacağı Önemlilik seviyesinin nasıl 

belirlendiğini ve bunların nicel ve nitel yönleri üzerinde durulmuştur.  

    Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Önemlilik düzeyinin belirlenmesi, Önemlilik 

düzeyinin belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler, Hesap düzeyinde Önemlilik 

seviyesinin belirlenmesi ve Önemlilik düzeyinin denetçi görüşü açısından önemi 

üzerinde durulmuştur. 

    Son olarak bağımsız denetim yaparken seçtiğimiz önemlilik seviyesinin doğru 

belirlenmesi denetim raporunun doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar. Bu konuda ne 

kadar titiz ve içten çalışma sağlarsak hazırladığımız bağımsız denetim raporu o kadar 

sağlıklı ve bilgi kullanıcılarına aydınlatıcı olur. Ve topluma artı değer sağlar. 

    Bu konuda başarılı olabilmek için Denetçilerin en üst düzey mesleki tecrübe ve bilgi 

birikimine haiz olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde geçmişte dünyada görünen 

muhasebe skandallarından Enron olayı gibi büyük halka arz olunmuş şirketler iflasın 

eşiğine gelir ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara varılır.      
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