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ÖZ 

“Elektronik Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecine Etkisi” 

Mohammed G. Alias 

 

Bilgi teknolojilerindeki geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkan elektronik ticaret, son 

zamanlarda en çok tartıĢılan konulardan biri olmuĢtur. Günümüzde iĢletmeler, 

geleneksel ticaretin yanı sıra E-Ticaret yapmaya da baĢlamıĢlardır. E-Ticaret ticari 

hayatta kolaylık sağlaması ile birlikte, birçok değiĢikleri de beraberinde getirmiĢtir. 

Bu değiĢiklerden biri de E-Ticaretin bağımsız denetim sürecinde yarattığı 

değiĢiklerdir. Günümüzde bağımsız denetim Ģirketleri var olan bağımsız denetim 

sürecine, müĢteri iĢletmenin yaptığı E-Ticaretin de dahil edilmesinin gerekli 

olduğunu düĢünmektedirler. 

Bu çalıĢmanın amacı, E-Ticaretin, bağımsız denetim sürecinin aĢamaları olan; iĢin 

alınması, denetimin planlanması, denetim programının yürütülmesi ve görüĢün 

raporlanması üzerinde ne gibi etkileri olduğunu ve bağımsız denetim sürecinde ne 

gibi değiĢiklikler yapılması gerektiğini tespit etmektir. Bu kapsamda, bağımsız 

denetçilere anket çalıĢması yapılmıĢ, ulaĢılan sonuçlar değerlendirip gerekli öneriler 

sunulmuĢtur. 
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ABSTRACT 

“The Impact of Electronic Commerce on The Independent Audit Process” 

Mohammed G. Alias 

 

E-commerce, which arises as a result of the developments in information 

technologies, has been one of the most discussed issues recently. In our day  business 

entities have also begun to E-Commerce, beside traditional business. In addition to 

its convenience which is provided to the business life, E-Commerce brought many 

changes, as well. One of the changes that E-Commerce brought, is the change in 

Independent Audit process. Today, the Independent Audit Firms think that E-

Commerce conducted by the client should also be included in  the process of audit. 

The purpose of this study is to obtain what kind of impacts on the stages of audit, 

which are acceptance of client, audit planning, implementation of the audit program, 

reporting and the changes that should be done in this process. For this purpose, a 

survey has been done with auditors, the results were examined, and the 

necessary suggestions have been presented. 
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ÖNSÖZ 

Denetim mesleği, sosyal ihtiyaçları karĢılamaya çalıĢan bir meslek olduğu için çağlar 

boyunca muhasebenin küreselleĢmesine ve bilgi teknolojideki geliĢmelere ayak 

uydurarak geliĢmiĢtir. Bunun sonucunda E-Ticaret ortaya çıkmıĢtır ve E-Ticaretin 

uygun bir Ģekilde denetlenmesine gerek duyulmuĢtur. Genel olarak E-Ticaret “Ürün 

ve hizmet alım satım iĢlemlerinin bilgi ağları üzerinden gerçekleĢtirilmesi” olarak 

tanımlanmaktadır. E-Ticaret, hem geleneksel ticareti tamamlayıcı olarak hem de 

sadece E-Ticaret faaliyeti Ģeklinde yürütülebilir. E-Ticaret ticari iĢlemleri elektronik 

ortamında gerçekleĢmekte olup ticari iĢlemlerinde yarattığı değiĢiklikler denetim 

üzerinde çok büyük etkileri olmuĢtur, çünkü iĢlemlerin kaydedilmesi ve raporlanması 

elektronik ortamda yapılmaktadır. E-Ticaretin geliĢmesiyle klasik denetim yetersiz 

hale gelmiĢtir. Günümüzde bağımsız denetim Ģirketleri var olan bağımsız denetim 

sürecinin yeterli olmayıp, müĢteri iĢletmenin yaptığı E-Ticaretin de bu sürece dahi 

edilmesinin gerekli olduğunu düĢünmektedirler. Bu çalıĢmada “E-Ticaretin Bağımsız 

Denetim Sürecine Etkisi” elektronik ticaretin geleneksel denetim süreci aĢamaları 

olan; iĢin alınması, denetimin planlanması, denetim programın yürütülmesi ve 

görüĢün raporlanmasının üzerindeki etkileri ve değiĢiklikleri araĢtırmak için 

bağımsız denetçiler anket çalıĢması uygulanmıĢ ve bulunan sonuçlar değerlendirip, 

öneriler sunulmuĢtur. 

Bu çalıĢmanın her aĢamasında bana yol gösteren, desteğini esirgemeyen danıĢman 

hocam Sayın Prof.Dr. Lerzan KAVUT‟a, Ġ.Ü.ĠġLETME Fakültesi Muhasebe 

Anabilim Dalı‟ndaki tüm öğretim görevlilerine ve bu süreçte bana her konuda destek 

olan babam Gazi Alias‟a ve annem Fatma Mohammed‟e sonsuz teĢekkürlerimi 

sunarım. 
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GĠRĠġ 

Dünyada son yıllarda meydana gelen biliĢim teknolojilerindeki geliĢmeler dünya 

ekonomisi açısından gittikçe önem kazanan elektronik ticaret (E-Ticaret) kavramının 

ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Dünyada ve Türkiye‟de kullanılması gün geçtikçe 

artmakta olan E-Ticaret yaĢamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. 

Fakat bu değiĢim bazı sorunları da beraberinde getirmektedir.  

Son zamanlarda iĢletmeler geleneksek ticaretin yanında elektronik ticaret de 

yapmaya baĢlamıĢlardır. Artık bağımsız denetim Ģirketleri var olan bağımsız denetim 

sürecinin yeterli olmayıp müĢteri iĢletmenin yaptığı elektronik ticaretin de bu sürece 

dahil edilmesinin gerekli olduğunu düĢünmektedirler. Bu nedenle, çalıĢmada 

elektronik ticaretin geleneksel ticaret denetim sürecine ne gibi etkileri olduğu ve ne 

gibi değiĢiklikler gerektirdiği araĢtırılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın birinci bölümde; elektronik ticaretin tanımı, kapsamı, sınıflandırılması, 

araçları, ödeme yolları, klasik ticaretle farkı, avantajları, dezavantajları, Türkiye‟de 

ve dünyadaki geliĢimi, ve son olarak E-Ticaret ile ilgili düzenlemeler ele alınmıĢtır. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünün birinci kısmında bağımsız denetim ve bağımsız 

denetim süreci ile ilgili genel bilgiler verilmiĢ, ikinci kısımda ise E-Ticaretin 

bağımsız denetim sürecine etkisi ele alınmıĢtır. 

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde önceden yapılmıĢ çalıĢmalar özetlenmiĢ ve E-

Ticaretin bağımsız denetim sürecine etkisi konusunda gerçekleĢtirilen anket 

çalıĢmasının konusu, önemi, amacı, kapsamı, kısıtları, metodolojisi açıklanarak 

verilerin analizi ile ulaĢılan sonuçlar ortaya konmuĢtur.  

Son olarak yapılan araĢtırmanın sonuçlarından yola çıkarak sonuç ve önerilere yer 

verilmiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ELEKTRONĠK TĠCARET 

Bilgi iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler sonucunda ve küresel boyutta ticaretin 

önündeki engellerin ortadan kalkması ile birlikte elektronik ticaret (E-Ticaret) ortaya 

çıkmıĢtır. Genel olarak E-Ticaret „Ürün ve hizmet alım satım iĢlemlerinin bilgi ağları 

üzerinden gerçekleĢtirilmesi olarak tanımlanmaktadır.‟
1
 

E-Ticaret 20. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıĢtır. Henüz kısa bir geçmiĢe sahip 

olmasına rağmen internet kullanımının yaygınlık kazanması, E-Ticaretin tüm 

dünyaya hızla yayılmasına ve geliĢmesine yol açmıĢtır. 

Elektronik ortamda yürütülen ticaret faaliyetleri Ġngilizce “E-Business, E-Trade ve 

E-Commerce” olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu kelimelerin Ġngilizcedeki anlamları 

farklılıklar arz etmektedir. E-Business kelimesi, iĢ dünyasının elektronik ortamda 

yürütülmesi; E-Trade, ürün ve hizmetlerin elektronik ortamda alım satımı; E-

Commerce ise ürün ve hizmetin pazarlamasından alım satımına kadar bütün 

faaliyetleri içeren bir kavramdır. 

ÇalıĢmanın bu bölümünde E-Ticaretin tanımı, kapsamı, sınıflandırılması, araçları, 

ödeme yolları, geleneksel ticaretle farkı, avantajları, dezavantajları, Türkiye‟de ve 

dünyadaki geliĢimi ve son olarak ilgili düzenlemeler ele alınmıĢtır. 

1.1. E-TĠCARETĠN TANIMI  

Genel olarak “Ürün ve hizmet alım satım iĢlemlerinin bilgi ağları üzerinden 

gerçekleĢmesi olarak tanımlanan E-Ticaret 1990‟lı yıllarda kullanılmaya 

baĢlanmasına ve taĢıdığı öneme rağmen Ģimdiye kadar genel kabul görmüĢ tek bir 

tanımı bulunmamaktadır.
2
         

                                                           
1
E-Ticaret Bilgi, Eğitim ve Çözüm Merkezi, “Perakende Elektronik Ticarette Ödeme Yöntemleri”,  

(Çevrimiçi) http://www.eticaretmerkezi.net/odemeyontemleri.php , 03.05.2011 
2
ġebnem AKĠPEK, “biliĢim teknolojileri ve hukuk”, TÜBĠTAK ve TTGV tarafından 16 Mart 2001 

tarihinde sunulan seminer , (Çevrimiçi) http://enoter_hukuk.tripod.com/tubitak_sozlesme.htm , 

04.05.2011 

http://www.eticaretmerkezi.net/odemeyontemleri.php
http://enoter_hukuk.tripod.com/tubitak_sozlesme.htm
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Elektronik ticareti tanımlamak kolay değildir ve genelde birbirinden farklı çeĢitli 

tanımlara rastlanmaktadır. Pek çok kaynak farklı bir tanımlamaya gitmekte, bu da 

elektronik ticaretin sınırlarını belirlemede zorluk yaratmaktadır.
3
  

Uluslararası çeĢitli örgüt ve kurumlar tarafından farklı tanımlamalarda 

bulunulmuĢtur. Bu tanımlar Ģöyle sıralanabilir: 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satıĢ ve 

dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.
4
 

Ġktisadi ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı (OECD): SayısallaĢtırılmıĢ yazılı metin, 

ses ve görüntünün iĢlenmesi ve iletilmesine dayanan, kiĢileri ve kurumları 

ilgilendiren tüm ticari iĢlemlerdir.
5
 

BirleĢmiĢ Miletler, Ticareti KolaylaĢtırma ve Elektronik ĠĢ Merkezi (UN-

CEFACT): ĠĢ yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılanmıĢ ve 

yapılanmamıĢ iĢ bilgilerinin, üreticiler; tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer 

organizasyonlar arasında elektronik araçlar (elektronik posta ve mesajlar, elektronik 

bülten panolar, WWW teknolojisi, akıllı kartlar, elektronik fon transferi, elektronik 

veri değiĢimi vb.) üzerinden paylaĢılmasıdır.
6
 

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK): Mal ve hizmetlerin üretim, 

tanıtım, satıĢ, sigorta, dağıtım ve ödeme iĢlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden 

yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari iĢlemlerin biri veya tamamının elektronik 

                                                           
3
Nusret EKĠN, “Bilgi Ekonomisinde Elektronik Ticaret”, Ġstanbul Ticaret Odası Yayınları, 1998,  

No:61, s.76. 
4
Ayhan ERDEM, Özlem EFĠLOĞLU, “Bilgi Çağında Elektronik Ticaret”, (Çevrimiçi) http://inet-

tr.org.tr/inetconf8/bildiri/71.doc ,13.05.2011 
5

Halil ELĠBOL, Burcu KESĠCĠ,  “ÇağdaĢ ĠĢletmecilik Açısından Elektronik Ticaret”, Selçuk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Sayı: 11, s.306. 
6

CoĢkun HAMZAÇEBĠ, “Ġnternet ve Ticaret”, Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu 

Dergisi, Nisan 2003, (çevrimiçi) http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=709&id=42, 

04.05.2011 

http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/71.doc
http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/71.doc
http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=709&id=42
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ortamda gerçekleĢtirilmesi yoluyla reklam ve pazar araĢtırması, sipariĢ ve ödeme ile 

teslim olmak üzere üç aĢamadan oluĢmaktadır.
7
 

Avrupa Komisyonu (EU): Elektronik ticaret, iĢletme faaliyetlerinin elektronik 

olarak yapılmasıdır. Bu faaliyet metin, ses ve video verilerinin elektronik olarak 

iĢlenmesine ve aktarımına dayanmaktadır. Elektronik ticaret bu boyutuyla mal, 

hizmet alımı ve ödemelerinin dijital olarak yapılmasını kapsamaktadır. Bu faaliyetler 

hem mamulleri (tüketim malları, spesifik ekipmanları) ve hizmetleri (bilgi hizmeti, 

finansal ve yasal hizmetler) ve hem de geleneksel faaliyetleri (sağlık, bakım ve 

eğitim) kapsamaktadır.
8
 

Yukarıda yapılan tanımlara dayanarak E-Ticareti; bireylerin, özel ve kamu 

kurumlarının birbirleriyle ve kendi bünyesindeki iĢ, yönetim, üretim ve tüketim 

faaliyetlerinin yürütülmesi için açık ve kapalı ağlar üzerinden elektronik araçlar 

kullanılarak, metin, ses ve görüntü verilerinin elektronik olarak iĢlenmesi, iletilmesi 

ve saklanması temeline dayanan iĢlemler olarak tanımlanabilir. 

1.2. E-TĠCARETĠN KAPSAMI 

E-Ticaret, geniĢ bir faaliyet yelpazesini kapsar. Bunlardan bazıları: 

 „Fiziksel‟ malların ve „sayısal içerikli‟ malların alım-satımı 

 Her türlü ürünün doğrudan tüketiciye pazarlanması 

 Tanıtım, reklam ve bilgilendirme 

 Ticari kurumlar arası iĢlem ve kontratlar 

 SatıĢ sonrası destek 

 Elektronik ortamda gerçekleĢtirilen ihaleler 

 Elektronik banka iĢlemleri 

 Ortak tasarım ve üretim 

 Ticari kayıtların tutulması ve takibi 

                                                           
7

T.C DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, “E-Ticaret Tanımı ve 

Araçları”, (Çevrimiçi) http://www.e-ticaret.gov.tr/index.cfm?sayfa=47732779-D8D3-8566-

452077F7C29BEBE1, 08.05.2011  
8

Aziz ÖZBEK, “Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 

Dergisi, 2000, sayı: 148, s.44. 

http://www.e-ticaret.gov.tr/index.cfm?sayfa=47732779-D8D3-8566-452077F7C29BEBE1
http://www.e-ticaret.gov.tr/index.cfm?sayfa=47732779-D8D3-8566-452077F7C29BEBE1
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 „Sayısal içerikli‟ malların sevkiyatı 

 Kamu ve özel sektör hizmetlerini kullanma 

olarak gösterilebilir. 

Fiziksel malların E-Ticareti ile, ağ üzerinden gönderilebilen „sayısal içerikli‟ 

malların E-ticaretini birbirinden ayırmak gerekir. Bilgisayar yazılımları, metinler, 

sesler, görüntüler gibi „sayısal içerikli‟ malların ticaretindeki tüm aĢamaların 

(tanıtım, sipariĢ, satın alma, ödeme, sevkiyat, servis) ağlar üzerinden yapılması 

mümkündür. Elektronik ticaretin bu türü, ticarette bir devrim niteliğindedir ve basın-

yayın, müzik, yazılım gibi birçok sektörde köklü değiĢikliklere yol açacaktır.
9
 

1.3. E-TĠCARETĠN SINIFLANDIRILMASI 

E-Ticaretin sınıflandırılması, gerçekleĢme Ģekline göre, dayandığı ortamın niteliğine 

göre ve E-Ticaret katılımcılarına göre üç Ģekilde yapılabilir. 

1.3.1. GerçekleĢme ġekline Göre E-Ticaret Türleri 

E-Ticaretin gerçekleĢme Ģekline göre ayrımında, mal ve hizmet satın alım iĢleminde 

ya iĢlemlerin hepsi ya da bir kısmı elektronik ortamda gerçekleĢmektedir. Bunun için 

E-Ticareti, elektronik ortamda tamamen veya kısmen gerçekleĢme olarak ikiye 

ayırmak mümkündür 

1.3.1.1. Ticaretin Elektronik Ortamda Tamamen GerçekleĢmesi  

Ticaretin tamamen elektronik ortamda gerçekleĢmesi durumunda, mal ve hizmetler 

sanal ortamda sipariĢ edilir ve bu ticaret türü geleneksel ticaretin hiçbir aracı 

kullanılmadan gerçekleĢtirilir. Bu tür mal ve hizmetler „sayısal mallar/hizmetler‟ 

olarak anılmaktadır. Sayısal mallara örnek olarak; müzik disketleri, kitap, dergi, 

gazete ve benzeri yayınlar, çeĢitli fotoğraflar, videokasetleri sayılabilir. Hizmetlere 

ise; çeĢitli danıĢmanlık (muhasebe, vergi, hukuk, mühendislik, mimarlık vs.) 

                                                           
9

Murat KAYA, “E-Ticaret”, Biltek Dergisi, Ģubat 2001, (Çevrimiçi) 

http://biltek.ieee.metu.edu.tr/sayi/subat01/eticaret.html , 11.05.2011 

http://biltek.ieee.metu.edu.tr/sayi/subat01/eticaret.html
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hizmetleri, finansal hizmetler, reklamcılık hizmetleri, bazı tıbbi hizmetleri örnek 

olarak verebiliriz.
10 

1.3.1.2. Ticaretin Elektronik Ortamda Kısmen GerçekleĢmesi 

Ticaretin kısmen elektronik ortamda gerçekleĢmesi durumunda, malların çoğunluğu 

ile bazı hizmetler sanal ortamda sipariĢ edilebildiği halde, ifanın geleneksel yollarla 

yapılması gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle, bu tür iĢlemlerde ticaretin tamamen 

sanal ortamda yapılması mümkün değildir. Örneğin, giyecek eĢyası, gıda maddeleri 

ve benzeri mallar internet ortamında sipariĢ edilebilir. Ancak bunların teslimi 

geleneksel yollarla gerçekleĢecektir. Aynı Ģekilde taĢımacılık hizmetleri, emlak ve 

araç kiralama hizmetleri, tamir ve benzeri hizmetler de elektronik ortamda (online) 

sipariĢ edilebildiği halde anılan hizmetlerin ifası geleneksel yoldan gerçekleĢmek 

zorundadır.
11

 

1.3.2. E-Ticaretin Dayandığı Ortamın Niteliğine Göre 

E-Ticaretin dayandığı ortamın niteliğine göre E-Ticaret iki Ģekilde gerçekleĢir. 

ĠĢlemler internet gibi açık ağlar ile gerçekleĢebileceği gibi, belli sayıdaki müĢteriyle 

oluĢturdukları kapalı ağlar üzerinden de gerçekleĢebilir.
12

 

1.3.2.1. E-Ticaretin Açık Ağda GerçekleĢtirilmesi 

ĠĢlemlerin internet gibi açık ağda gerçekleĢtirildiği E-Ticaret türüdür. Herkese açık 

eriĢim sağlayan ve herkese açık olan ağlar üzerinden gerçekleĢen ticareti kapsar ve 

tüketici ile üretici arasında ticaret genelde açık ağlarda gerçekleĢir. Bu tür E-Ticaret 

internet üzerinde bütün ticaretleri kapsar. Örneğin 24kitap.com yada Amazon.com 

gibi. 

 

                                                           
10

Niyazi CANGĠR, “Elektronik Ticaretin ya da Ġnternetin Vergilendirilmesi-I”, YaklaĢım Dergisi, 

Eylül 1998, Sayı:69, s.53-54. 
11

CANGĠR, a.g.e., s.54. 
12

Hakan UZUNOĞLU, “E-Ticaret ve Vergilendirme”, 1999, (Çevrimiçi) 

http://www.ekitapyayin.com/id/033/01.htm , 25.05.2011  

http://www.ekitapyayin.com/id/033/01.htm
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1.3.2.2. E-Ticaretin Kapalı Ağda GerçekleĢtirilmesi 

Kapalı ağdaki ticarette en fazla kullanılan intranettir. Ġntranet iĢletmelerin; bayileri 

ile veya belli sayıdaki müĢterileri ile oluĢturdukları kapalı ağlarda gerçekleĢtirdikleri 

elektronik ticarettir. Örnek olarak “Elektronic Data Interchanges” (EDI) (Elektronik 

Veri DeğiĢimi) (EVD) gösterilmektedir. Farklı kuruluĢların bilgisayarları arasında 

yapılanmıĢ, standart hale getirilmiĢ veri transferidir.
13

 

1.3.3. E-Ticaretin Taraflarına Göre 

Literatür taramasına göre en fazla kullanılan sınıflandırma E-Ticareti gerçekleĢtiren 

taraflara göre yapılan sınıflandırmadır. Bu taraflar da genellikle devlet, iĢletme ve 

tüketiciden oluĢmaktadır. 

1.3.3.1. ĠĢletme ile ĠĢletme Arasında E-Ticaret (Business to Business) 

ĠĢletme ile iĢletme arasındaki  elektronik ticaret (B2B); iĢletmeler arasındaki mal, 

hizmet ve bilgi alıĢveriĢinin internet ortamında gerçekleĢtirilmesidir.
14

 

Firmaların dağıtıcıları, tedarikçileri, bayileri ve diğer firmalarla yapmıĢ oldukları E-

Ticaret, B2B olarak adlandırılmaktadır. B2B sayesinde firmalar arabuluculuk 

faaliyetlerine gerek kalmadan internet ortamında iletiĢime geçebilmektir. Bu 

kapsamda internet üzerinden ürün katalog aranması, sipariĢ, faturalama ve ödeme 

iĢlemleri yürütülmektedir.
15

 Bu iĢlemler arasında Elektronik Veri DeğiĢimi (EVD), 

Ürün Veri DeğiĢimi (ÜVD), danıĢmanlık veri tabanları, talep üzerine bilgi verme v.b 

bulunmaktadır.
16

 

                                                           
13

Ġsmail GÜNEġ, “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinin Uluslar arası Boyutu”, Türkiye Internet 

Konferansı, Ġstanbul, Aralık 2002, (Çevrimiçi)  http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/20.doc, 

20.05.2011 
14

Ayla YAZICI, “Elektronik Ticaretin Ekonomik Boyutu”, Anadolu Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Dergisi, Cilt:18, Anadolu Üniversitesi Basımevi, EskiĢehir, 2002, s.91. 
15

Önder CANPOLAT, “E-Ticaret ve Türkiye’deki GeliĢmeler”, T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Hukuk MüĢavirliği, Ankara, Mart 2001, ISBN:975-6918-59-4, No:89, s.8.  
16

FatoĢ ÖZDEMĠR, 21.Yüzyıl Ticaretinin Yeni Arenası Elektronik Ticaret, Ġzmir Ticaret Odası, 

2000,  No:86, s.10. 

http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/20.doc
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1.3.3.2. ĠĢletme ile Tüketici Arasında E-Ticaret (Business to 

Costumer) 

Ürün ve hizmetlerin internet ortamında nihai tüketicilere çevrimiçi satıĢı, fikirlerin, 

ürünlerin ve hizmetlerin çevrimiçi faaliyetler aracılığı ile değiĢimini sağlayan tüketici 

iliĢkilerinin kurulması ve geliĢtirilmesi süreci, geleneksel pazarlamaya biliĢim 

teknolojilerinin uygulanmasının sonucu geleneksel pazarlama iĢlevlerinin 

etkinliğinin artması ve geleneksel pazarlama stratejilerinin dönüĢüme uğraması gibi 

geliĢmeler, tüketicilerin internete bağlanarak pek çok ürün ve hizmete 24 saat 

boyunca ve dünyanın her yerinden ulaĢma ve satın alma olanağını sağlamaktır. 

Ġnternette perakende satıĢ faaliyetleri kısaca (B2C), „e-alıĢveriĢ‟, „çevrimiçi 

alıĢveriĢ‟, „internette perakende pazarlama‟ gibi kavramlarla anılmaktadır.
17

 

1.3.3.3. ĠĢletme ile Devlet Arasında E-Ticaret (Business to 

Government) 

ĠĢletme ile devlet kuruluĢların arasındaki ticari iĢlemler, vergiler, gümrük iĢlemleri, 

sosyal güvenlik, istatistik ve izinlerin elektronik yoldan izlenmesi ve düzenlenmesi, 

kamu ihalelerinin elektronik ortamda duyurulması iĢletme devlet arasındaki ticaretin 

(B2G) oluĢturmaktadır. B2G ticaretinde Elektronik Veri DeğiĢim kullanımı da 

yaygınlaĢmıĢtır.
18

 

Firmalar ile kamu kuruluĢları arasındaki ticari iĢlemleri kapsayan bu bölümde kamu 

ihalelerinin internette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermeleri 

ilk örnekleri oluĢturmaktadır. Kurum vergilerinin tahsilâtı, sosyal güvenlik 

bilgilerinin devletçe takibi gibi birçok konuda da elektronik ağlardan 

yararlanılmaktadır.
19

 

                                                           
17

Recep Baki DENĠZ, “Türkiye‟de Ağırlıklı Olarak Gıda Maddeleri Satan Zincir Marketlerin 

Ġnternette Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Bir AraĢtırma”, Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Hakemli Dergisi, Haziran 2003 Cilt:5, Sayı:20, s.56. 
18

Ġbrahim Güran YUMUġAK, “Elektronik Ticaretin GeliĢmekte Olan Ülkelere Etkileri ve Türkiye   

Üzerine Bir Değerlendirme”, (Çevrimiçi) http://129.3.20.41/eps/mac/papers/0404/0404032.pdf, 

17.05.2011 
19

(Çevrimiçi) http://biltek.ieee.metu.edu.tr/sayi/subat01/eticaret.html , 11.05.2011 

http://129.3.20.41/eps/mac/papers/0404/0404032.pdf
http://biltek.ieee.metu.edu.tr/sayi/subat01/eticaret.html
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1.3.3.4.Tüketici ile Devlet Arasında E-Ticaret (Costumer to 

Government) 

Tüketici ile devlet (C2G) arasındaki E-Ticarette sosyal güvenlik ödemelerinin 

internet yoluyla yapılması, kiĢilerin vergi borcunun ve cezalarının internet yoluyla 

ödenmesi, kiĢilerin devlet sınavları sonuçlarını internet yoluyla öğrenmesi, çeĢitli 

kimlik numaralarının internet yoluyla öğrenilmesi, gibi farklı konularda devletten 

bilgi sağlamada kolaylık amaçlanmıĢtır. Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi‟nin 

(ÖSYM) yapmıĢ olduğu sınav sonuçlarının internetten öğrenilmesi, Ġstanbul Emniyet 

Müdürlüğü‟ne internet üzerinden pasaport müracaatı yapılabilmesi bu kolaylıklara 

örnek olarak verilebilir
20

. 

1.3.3.5. Tüketici ile Tüketici Arasında E-Ticaret (Costumer to 

Costumer) 

Tüketicilerin kendi aralarında yaptıkları elektronik ticarettir. Genellikle kullanılmıĢ 

malların satıldığı pazardır. Tüketicilerin belirli bir süre kullandıkları ve kendileri için 

göreli anlamda değer yaratmayan malların alınıp satıldığı bir pazardır. Örneğin bir 

kiĢi elindeki kullanmadığı bir bilgisayar parçası veya arabayı internet aracığıyla bu 

Ģekilde satabilir. Diğer yandan bu malları almak isteyen kiĢilerde bu malları satan 

kiĢilerle internet üzerinden irtibata geçerek bunları satın alabilirler.
21

 

1.3.3.6. Devlet ile Devlet Arasında E-Ticaret (Government to 

Government) 

ÇeĢitli devlet kurumları arasındaki iĢbirliği, eĢgüdüm, koordinasyon, bilgi ve belge 

akıĢı için ihtiyaç duyulan ağ sistemi devlet ile devlet arasındaki E-Ticaret (G2G) 

olarak adlandırılır. 

                                                           
20

Adem ÖZBAY, Jan DEVRĠM,  E-Ticaret Rehberi, Hayat Yayıncılık, Ġstanbul,  kasım  2000, s. 41. 
21

Bünyamin KAHYA; RüĢtü, ÇALIKOĞLU ve Abdullah DENGĠZ, “Türkiye‟nin En Büyük 500 

ĠĢletmesinde E-Ticaret Üzerine Bir Alan AraĢtırması”, (Çevrimiçi) 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/eticaret.pdf, 23.05.2011 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/eticaret.pdf


 

10 

 

Devlet organizasyonunun yapısı gereği iĢbirliğini zorunlu kılan çeĢitli kurumların 

bulunması nedeniyle çeĢitli devlet kurumları arasında bilgi ve belge paylaĢımı 

kaçınılmazdır. Devletten devlete uygulamaların çeĢitli ülkelerde baĢarılı bir Ģekilde 

uygulandığı, devlete ait kurum ve birimlerin ortak veri tabanı kullanma 

uygulamasına yavaĢ da olsa geçmeye baĢladıkları görülmektedir. Uygulamalardan 

görülmektedir ki ortak veri tabanı kullanıldığında gereksiz tekrarlar, bürokrasi, 

kırtasiye nedeniyle iĢlerin yavaĢlaması ve de yüklü maliyetlere katlanılması gibi 

sorunlar ortadan kalkabilmektedir.
22

 

1.4. E-TĠCARETĠN ARAÇLARI 

Bu bölümde E-Ticaret iĢlemlerini gerçekleĢtirebilmek için gerekli olan araçlar 

irdelenmiĢtir. Söz konusu araçlar, klasik araçlar, internet, intranet, extranet, mobil 

sistemleri ve EVD gibi daha yeni araçlar olarak sınıflandırılmıĢtır. 

1.4.1. Klasik Araçlar 

Telefon, faks, televizyon gibi iletiĢim araçları klasik araçlar olarak sınıflandırılmıĢtır. 

Bu araçlar E-Ticaret baĢlamadan önce geleneksel ticaret yapan taraflar arasındaki 

iletiĢimi hızlandırmaktaydı. Bu açıdan klasik araçlar, iletiĢim teknolojilerinin 

geleneksel ticarete uygulanmasının ilk örnekleri olarak kabul edilebilir. 

1.4.1.1. Faks 

Faks sistemi, sistem itibarıyla en basit E-Ticaret aracıdır. Geleneksel iletiĢim ve 

doküman paylaĢma sistemlerinden olan faks sistemi E-Ticaretin bir unsuru olmakla 

birlikte, diğer araçlar arasında etkileĢim açısından geri kalmaktadır. Bu nedenle faks 

ile yapılabilecek E-Ticaret oldukça sınırlıdır ve faks çoğunlukla doküman transferi 

için kullanılmaktadır.
23

 

 

                                                           
22

Ġbrahim KIRÇOVA,  E-Devlet Uygulamaları ve Ekonomiye Etkileri, Ġstanbul Ticaret Odası 

Yayınları, Ġstanbul, Ekim 2003, s.51-52. 
23

(Çevrimiçi) http://www.e-ticaret.tv/faks-e-ticaretin-temel-araclari.html 19.05.2011 

http://www.e-ticaret.tv/faks-e-ticaretin-temel-araclari.html
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1.4.1.2. Telefon 

Elektronik ticaretin bilinen en eski ve en önemli aracı olan ağ iletiĢimiyle çalıĢan 

telefon, esnek ve interaktiftir. Telefonun çok sayıda özelliği, ticari iĢlemlerde 

telefonu en yaygın kullanılan araç haline getirmiĢtir. Telefon, dünya çapında yaklaĢık 

bir milyar hatlık bir alana yayılmıĢtır. Hizmetlerin önemli kısmı telefonla 

dağıtılmaktadır ve bedeli telefon faturasıyla ödenmektedir. Örneğin sipariĢi telefonla 

alıp ödemeyi kredi kartıyla yapmak, birçok ticari iĢlemde yaygın olarak 

uygulanmaktadır. Diğer yandan günümüzde „telefon konferansı ve görüntülü 

konferans‟ da kullanılır hale gelmiĢtir. Telefon görüĢme ücretleri ülkeden ülkeye 

önemli farklılıklar göstermektedir. Bu ücretler göreli olarak bazı ülkelerde ucuzdur. 

Özellikle uluslararası görüĢme ücretleri pahalıdır. Teknolojik geliĢmenin sağladığı 

maliyet düĢüĢü birçok ülkede telefon konuĢma ücretlerinin giderek düĢmesine yol 

açmaktadır. Telefon ücretlerinin pahalı olması internet kullanımını etkilemektedir.
24

 

1.4.1.3. Televizyon 

Televizyon çok yaygın olmasına rağmen tek yönlü bir iletiĢim aracıdır. 

Televizyonlarda ortaya çıkan önemli sınırlamalardan birisi çok yönlü iĢlemlerin 

yürütülmesinin zorluğudur. Örneğin bir reklamı izledikten sonra izleyici telefonla 

sipariĢini vermekte, ödemesini yaptıktan sonra ürünün kendisine ulaĢmasını 

beklemektedir. Diğer bir deyiĢle televizyon burada tek yönlü bir iletiĢim rolü 

oynamakta, izleyici sunulan ürünleri aktif olarak aramamakta veya iĢlemin 

tamamlanması için pazarlık etmemektedir. 

Günümüzde ise dijital sistemlerin geliĢmesiyle çanak anten alıcıları sayesinde kaliteli 

ve yüksek miktardaki verinin interaktif düzen içerisinde rahatlıkla iletiĢimde 

kullanılabilmesi sağlanmıĢtır ve televizyonun E-Ticaretteki önemini arttırmıĢtır.
25

 

 

                                                           
24

CANPOLAT, a.g.e., s.5. 
25

Hamdi DEMĠR,  “Elektronik Ticarette Vergileme”, (Çevrimiçi) 

http://www.legalisplatform.net/ozel_dosyalar/Elektronik%20Ticarette%20Vergilendirme.pdf , 

03.06.2011. 

http://www.legalisplatform.net/ozel_dosyalar/Elektronik%20Ticarette%20Vergilendirme.pdf
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1.4.2. Ġnternet 

Ġnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın 

olan ve sürekli büyüyen bir iletiĢim ağıdır. Bu Ģekilde kiĢiler ve iĢletmeler kendileri 

için gerekli bilgi ve verileri bu iletiĢim ağı ile çok hızlı ve kısa bir sürede elde 

edebilirler. Ġnternet sayesinde farklı Ģehirler ve farklı ülkelerdeki kiĢiler birbirleri 

hakkında bilgi edinebilirler, dosya transferi yapabilirler. Tüm bunların yanında 

elektronik ticaret yapılmasında internet çok büyük yararlar sağlamaktadır. Ġnternete 

bağlı her ağ, bir Ģekilde kendisine bağlantı sağlayan bir servis sunucusuna veya 

kuruma bağlıdır. Bunların içinde elektronik ticaret yapan iĢletmelerin internet 

sayfaları bulunmaktadır. Eğer kiĢiler ağlar üzerinden yani internet üzerinden alıĢveriĢ 

yapmak istiyorlarsa bu iĢletmelerin internet sayfalarına bağlanırlar ve gerekli 

iĢlemleri gerçekleĢtirirler. Elektronik ticaret çok yeni bir kavram olmamasına karĢın, 

internet ortamının ticari iĢlemlerde bir veya daha fazla insan tarafından ses, görüntü 

ve yazılı metinlerin aynı anda interaktif bir biçimde iletilmesi, zaman ve mekân 

sınırının olmayıĢı ve nispeten daha düĢük maliyetlerle çalıĢılabilmesi Ģeklinde 

sunduğu olanaklar, elektronik ticaret kavramını hızla gündeme getirmiĢtir. Bu 

nedenlerle internet diğer araçlardan daha fazla kullanılmaktadır. Gelecekte internet 

ticaretinin diğer tüm E-Ticaret biçimlerini de kapsamı içine alması beklenmektedir.
26

 

1.4.3. Ġntranet 

Ġntranet, internetin kiĢiye ya da Ģirkete özel halidir. Bir baĢka deyiĢle internette bir 

firmanın internet sayfalarına herkes girebilirken, web ortamında oluĢturulan 

intranette sadece izin verilenler, sahip oldukları „kullanıcı adı‟ ve „Ģifrelerini‟ yazarak 

girebilmektedirler. Özellikle geniĢ bir bölgeye yayılan çok Ģubeli/bayili kurumlar 

için ideal olan bu sistemle Ģirketin ve çalıĢanların ihtiyaç duydukları her bilgi sadece 

izin verilenlerin görebilecekleri bir Ģekilde kullanımdadır.
27

 

 

                                                           
26

(Çevrimiçi) http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/eticaret.pdf, 23.06.2011 
27

Aysun KÜÇÜKYILMAZLAR, Elektronik Ticaret Rehberi, Ġstanbul Ticaret Odası Yayınları, 

ġubat 2006, Yayaın No:2006-3, s.8. 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/eticaret.pdf
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1.4.4. Extranet 

Extranet, bir iĢletmeyi, kendi tedarikçileri, müĢteri ya da ortak hedefleri paylaĢtığı 

diğer iĢletmelerle bağlayan; bunu yaparken de internet teknolojilerini kullanan ve iĢ 

birliğine açık bir ağ olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyiĢle extranet, internetin 

Ģirketin iĢ ortaklarını da kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢ halidir.
28

 

Extranet, en basit ifadeyle intranet sisteminin iĢletme içi çalıĢanların yanı sıra önemli 

müĢteri ve iĢ ortaklarına geniĢletilmesidir. Extranet sistemleri, internet ile iĢletme 

dâhilinde kullanılmakta olan intranet sistemleri arasında bir köprü olarak 

tanımlanabilir. Extranet sistemleri sanal duvarlarla internet kullanıcılarından 

ayrılarak, iĢletme içi ya da birlikte çalıĢılan iĢletmeler arası iletiĢimde internet 

altyapısının kullanılması amacını taĢımaktadır. 

1.4.5. Elektronik Veri DeğiĢimi (EVD) 

EVD, ticaret yapan iki kuruluĢ arasında, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları 

aracılığı ile belge ve bilgi değiĢimini sağlayan bir sistem olarak elektronik ticaretin 

önemli bir aracıdır. 

EVD kamu ve özel sektör kuruluĢlarının etkin biçimde iletiĢim kurmaları 

ihtiyacından doğmuĢ olup, modern bilgi teknolojilerinin getirdiği avantajlarından 

yaralanmaktadır. Geleneksel ticari iĢlemlerde, mektuplar, notlar gibi yapılanmamıĢ 

(unstructured) dokümanlarla birlikte faturalar, sipariĢ formları, teslim belgeleri gibi 

standart Ģekilde yapılanmıĢ (structured) dokümanlar kullanılmaktadır. Elektronik 

posta (E-mail) yapılanmamıĢ tipte dokümanların iletilmesinde kullanılırken EVD 

yapılanmıĢ mesaj değiĢimini sağlamaktadır. Böylece standart bilgilerin diğer 

bilgisayar sistemlerine kolayca aktarılmasını olanaklı kılmaktadır. EVD kullanımı, 

özel bir telekomünikasyon altyapısı ve standart formlar gerektirmektedir. Sadece 

kayıtlı kullanıcılara açık olduğu için çok güvenli olan bu sistem, donanım ve bağlantı 

maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle pek fazla yaygınlaĢmamıĢtır. Teknik 

                                                           
28

M.Banu DURUKAN, “Ġnternet Ekonomisi, Elektronik ĠĢletmeler ve Finansal Yönetim”, ĠĢletme ve 

Finans Dergisi, Mayıs 2001, s.74. 
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yönden internet üzerinden EVD uygulaması mümkün olmakla birlikte, güvenlik 

açısından tercih edilmemektedir. Bununla beraber, güvenlik sorununa çözüm 

bulunması (kriptoloji uygulamaları ile sadece yetkili kiĢilerin gerekli bilgilere 

ulaĢması) ile internet üzerinden EVD uygulamasının yaygınlaĢması 

beklenmektedir
29

. 

1.4.6. Mobil Sistemler 

Dünyada mobil sistemler, mobil telefonlar da dahil olmak üzere internetten daha 

hızlı yaygınlaĢmaktadır. Bilgi sistemlerinde 1990‟lı yılların baĢında ortaya çıkan 

mobilizasyon, mobil internet ve m-ticaret (mobil commerce, m-commerce) 

kavramlarını ortaya çıkarmıĢtır.
30

 PayPal* ödemelerinin 2010‟da 750 milyondan 

fazlası mobil sistemler yoluyla ödenmiĢtir.
31

 

1.5. E-TĠCARETĠN ÖDEME YOLLARI 

E-ticarette en çok kullanılan ödeme yöntemi kredi kartı ile ödemedir. MüĢteri sipariĢ 

edeceği malı belirleyip sipariĢ verdikten sonra, ödeme seçenekleri ekrana gelir. Kredi 

kartı ile ödeme yapacaksa ekranda kredi kartı ile ilgili bilgilerin girileceği bir form 

görülür. Bu forma kredi kart numarası, son kullanma tarihi, kredi kartı türü ve banka 

adı gibi bilgiler girilir. Kredi kartı ve kiĢisel bilgiler internet üzerinden gönderilirken 

bilgilerin çalınmasını engellemek için, bu bilgilerin Ģifreli olarak gönderilmesini 

sağlayan yeni yazılımlar ve teknolojiler geliĢtirilerek ek güvenlik önlemleri 

sağlanmıĢtır. 

Kredi kartı ile ödeme seçeneğinde ödeme iĢlemi, teslim anında da yapılabilir. 

Ġnternet üzerinden ödemenin güvenlik sorunlarından kaynaklanan güvensizlik 

                                                           
29

(Çevrimiçi),http://www.legalisplatform.net/ozel_dosyalar/Elektronik%20Ticarette%20Vergilendirm

e.pdf, 03.06.2011. 
30

CoĢkun DOLANBAY, E-Ticaret strateji ve yöntemler, Meteksan Sistem Yayınları, Ankara, 2000, 

s.42. 

*PayPal: kredi kartı bilgilerinizi paylaĢmadan ödeme yapmanızı ve almanızı sağlayan daha güvenli bir 

online ödeme yöntemidir. 
31

Ahmet KIRTOK, “PayPal Mobil Ödemelerde 2011 Tahmini”, (Çevrimiçi) 

http://eticaretmag.com/paypal-mobil-odemelerde-2011-tahmini-2-milyar-ustunde/ , 20.07.2011  

http://www.legalisplatform.net/ozel_dosyalar/Elektronik%20Ticarette%20Vergilendirme.pdf
http://www.legalisplatform.net/ozel_dosyalar/Elektronik%20Ticarette%20Vergilendirme.pdf
http://www.legalisplatform.net/ozel_dosyalar/Elektronik%20Ticarette%20Vergilendirme.pdf
http://eticaretmag.com/paypal-mobil-odemelerde-2011-tahmini-2-milyar-ustunde/
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nedeniyle müĢteri kredi kartı bilgilerini internetle vermek istemeyebilmektedir. Bu 

durumda kredi kartı ile ödeme, teslim anında kapıda gerçekleĢmektedir. 

E-ticarette kullanılacak bir diğer kart tabanlı ödeme, akıllı (smart) kart kullanımı 

yoluyla ödemedir. Akıllı kart, kredi kartında bulunan manyetik Ģeritler yerine özel 

mikro çipi bulunan bir plastik karttır. Bu özel mikro çip ile plastik karta her türlü 

bilgi yüklenebilmektedir. Akıllı karta belli bir miktar para yüklemesi yapılmakta ve 

karta yüklenen para bitinceye kadar kart kullanılabilmektedir. Karta yüklenen 

paranın bitmesi durumunda karta yeniden para yüklemesi yapılabilmektedir. 

E-ticarette kartla ödeme yanında, ATM, elektronik çek kullanımı, mobil ödemeleri, 

cep telefonlarından SMS ile ödeme, hediye kartları, elektronik para ile ödeme, teslim 

anında kapıda nakit ödeme yapma gibi ödeme Ģekilleri de bulunmaktadır. 

1.6. E-TĠCARETLE GELENEKSEL TĠCARET ARASINDAKĠ 

FARKLAR 

E-Ticaretle ilgili kayıtların sanal ortamda olması verilerin derlenmesi, 

değerlendirilmesi ve kullanıcılara sunumunun daha kısa sürede yapılabilmesine 

olanak sağlamaktadır. Diğer yandan E-Ticaretin iĢgücü, üretkenlik, büyüklük ve 

geliĢme hızı kapsamında tanımının ortaya konulması, E-ticaret ile klasik anlamdaki 

ticaretin ayrımı, E-Ticaretin niteliklerinin belirlenmesi ve büyüme hızı konularındaki 

belirsizlikler nedeniyle istatistik üretmek güçleĢmektedir. Bu belirsizlik, ülkelerin E-

Ticaret konusunda yaptıkları yasal düzenlemelerle birlikte o ülkede oluĢacak E-

Ticaret bilinci sonucunda hazırlanacak verilerin değerlendirilmesi ile ortadan 

kaldırılabilir
32

. 

Genel olarak değerlendirirsek elektronik ticaretin klasik ticarete göre belirgin farkları 

daha çok iletiĢim ve onay iĢlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Veri aktarmanın 

sağlanması için klasik yönden birçok yol vardır. Ancak bunların hepsi e-posta ve 

diğer veri aktarım alanlarından daha hızlı olmaktadır. 

                                                           
32

Aysun KÜÇÜKYILMAZLAR, a.g.e., s.13. 
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Tablo 1.1: Satın Alma Yapan Bir ĠĢletme Ġçin Geleneksel Ticaret ve E-Ticaretin 

KarĢılaĢtırılması 
SATIN ALMAYI YAPAN 

FĠRMA 

GELENEKSEL TĠCARET E-TĠCARET 

 Bilgi Edinme Yöntemleri GörüĢmeler, dergiler, kataloglar, 

reklamlar 

Web sayfaları 

 Talep Belirtme Yöntemi  Yazılı form Elektronik posta 

 Talep Onayı Yazılı form Elektronik posta 

 Fiyat Araştırması Kataloglar, görüĢmeler Web sayfaları 

 Sipariş Verme Yazılı form, faks Elektronik posta, EDI 

   

TEDARĠKÇĠ FĠRMA GELENEKSEL TĠCARET E-TĠCARET 

 Stok Kontrolü Yazılı form, faks, telefon Online veritabanı, EDI 

 Sevkiyat Hazırlığı Yazılı form, faks, telefon Elektronik veritabanı, EDI 

 İrsaliye Kesimi Yazılı form Online veritabanı, EDI 

 Fatura Kesimi Yazılı form Elektronik posta, EDI 

   

SĠPARĠġ YAPAN FĠRMA GELENEKSEL TĠCARET E-TĠCARET 

 Teslimat Onayı Yazılı form Elektronik posta 

 Ödeme Programı Yazılı form Online veritabanı, EDI 

 Ödeme Banka havalesi, posta, tahsildar  Ġnternet bankacılığı, EDI, EFT* 

Kaynak: Halil ELĠBOL, Burcu KESĠCĠ, “ÇağdaĢ ĠĢletmecilik Açısından Elektronik Ticaret‟‟, Selçuk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Sayı: 11, s.310. 

Tablo1.1‟de; satın alma iĢlemleri yapan bir firmanın geleneksel ve elektronik 

ortamda yapacağı ticaretin özellikleri karĢılaĢtırmalı olarak gösterilmiĢtir. Geleneksel 

ticaret ifadesiyle, elektronik olarak sağladığı imkanlardan faydalanmadan yapılan 

ticaret kastedilmiĢtir. 

1.7. E-TĠCARETĠN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

Geleneksel ticaret karĢısında E-Ticaretin avantajları aĢağıdaki Ģekilde belirlenebilir: 

 Daha Yoğun Rekabet: Zaman ve fiziksel engellerin ortadan kalkması 

elektronik ticaret yoluyla çok sayıda üreticinin global bir piyasaya girmesine 

yol açmıĢtır
33

. 

 ĠĢlem Maliyetlerinde Parasal Tasarruflar: Sanal ortamda sipariĢ verme ve 

iĢlem maliyetlerinde önemli düĢüĢler sağlanmaktadır. Forbes* rakamlarına 

göre, Forbes 500 listesindeki Ģirketlerin geçen yıl içinde karları %26 

                                                           
33

Nusret EKĠN, a.g.e., s.108 

*Elektronik Fon Transferi 

*Ġki haftada bir yayınlanan bir  iĢ dergisidir. 
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oranında artmıĢtır. Bu verimlilik patlamasında biliĢim teknolojileri ve E-

Ticaretin büyük payı bulunmaktadır
34

. 

 MüĢteriler ve Ortaklar Arasındaki YakınlaĢma: Sıradan mağazalarda hangi 

müĢterinizin, ne zaman, hangi ürünleri aldığının kaydını tutmanız pek kolay 

olmazken internet üzerinde gerekli yazılım araçlarını kullanarak her bir 

müĢteri ayrı takibe alınabilmekte ve satıĢlar artırılabilmektedir.
35

 

 E-Ticaretin Her Zaman Yapılabilmesi: Günde 24 saat ve yılda 365 gün 

içerisinde sipariĢ alınabilmesi ya da satıĢ yapılabilmesi mümkündür. 

 Stok ve Envanter Sistemlerine Etkisi: ĠĢletmelerin tedarik yöntemlerinin bir 

baĢka yönü stok yönetimidir. Dolayısıyla etkileĢimli olarak hangi üründe ne 

kadar ve hangi süreyle stok bulunduracağının yönetimi de elektronik ortamda 

gerçekleĢtirilebilmektedir.
36

 

 Zaman Tasarrufu: E-Ticarette verilen ve iĢlenen sipariĢler geleneksel ticaret 

sürecine göre daha kısa sürede gerçekleĢmektedir.  

 E-Ticarette Yeni Görev ve Unvanlar Ortaya ÇıkmıĢtır: Bu iĢ alanları internet 

servis ve içerik sağlayıcıları, web sayfası hazırlayıcıları gibi doğrudan 

internetle iliĢkili hizmetler olabileceği gibi, insanların evlerinde oturarak 

internet üzerinden hizmet üretmeleri de olabilir. Örneğin mülakat ve 

danıĢmanlık yapma, rapor, oyun ve eğlence hazırlama bu kapsamda 

görülmektedir
37

. 

 DüĢük Fiyatlar: Ġnternet üzerindeki düĢük iĢlem maliyetleri tüketicilere ürün 

ve hizmetleri daha ucuza alma olanağı sağlamaktadır. AraĢtırmalara göre 

internet alıĢveriĢ networku bir sipariĢi telefon sipariĢine göre %4-10, 

mağazadan satın almaya göre %2-3 daha ucuza getirmektedir. Buna karĢılık 

fiziksel dağıtım maliyetlerinde %80‟lere varan bir tasarruf söz konusudur. 

Nitekim müzik, kitap, video, yazılım ve benzeri ürünlerde bu maliyet sıfıra 

yaklaĢmaktadır.
38

 

                                                           
34

Selda ENE, “E-Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları” (Çevrimiçi) 

http://www.eticaret.org/eticaretin-avantajlari-ve-dezavantajlari.htm ,04.06.2011 
35

 Nusret EKĠN, a.g.e., s.108 
36

 (Çevrimiçi) http://www.eticaret.org/eticaretin-avantajlari-ve-dezavantajlari.htm ,04.06.2011 
37

CANPOLAT, a.g.e., s.12. 
38

Nusret EKĠN, a.g.e., s.108 

http://www.eticaret.org/eticaretin-avantajlari-ve-dezavantajlari.htm
http://www.eticaret.org/eticaretin-avantajlari-ve-dezavantajlari.htm
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E-Ticaret avantajları nedeniyle hızla büyümekte ve geliĢmektedir fakat E-Ticaretin 

dezavantajları da kaçınılmaz olmaktadır. Bu dezavantajları Ģöyle sıralayabiliriz: 

 ĠĢsizlik Sorunu: Yeni unvanlar ortaya çıkarken, diğer yandan da 

organizasyonların yatay ve dikey olarak küçülmesi ve geleneksel ticarette rol 

alan bazı unsurların ortadan kalkması nedenleriyle iĢgücü fazlası ortaya 

çıkacak, dolaysıyla iĢsizlik artacaktır.
39

 

 E-Ticaret, bütünü ile ele alındığında teknik yapısı itibarıyla denetime müsait 

bir nitelikte değildir. Ġnternete girmek, yararlanmak ve çeĢitli olanakları 

kullanmak için herhangi bir yasal formalite, baĢvuru izni, onay gibi iĢlemler 

söz konu değildir. Ġnternetin hukuki anlamda bir sahibi yoktur; belli bir 

iĢleticisi ve/veya yöneticisi de yoktur
40

. 

 Satıcının kimliği ve internet üzerinden satıĢ koĢulları sitede doğru ve eksiksiz 

olarak belirtilmiyorsa, satıcı müĢterinin güvenini kazanamayacak ve 

dolayısıyla riski artacaktır. 

 E-Ticaretin iĢletmelerde kullanılması ile birlikte iĢletmelerin muhasebe 

bölümünde çalıĢan personelin sorumluluklarının artması gündeme 

gelmektedir. Söz konusu sorumluluklar arasında; biliĢim teknolojilerindeki 

değiĢiklikleri çok iyi izlemek ve yeni muhasebe paket programlarının nasıl 

kullanıldığına iliĢkin bilgi sahibi olunmasını belirtmek mümkündür
41

. 

  E-Ticaret, bilim ve teknolojiyi üreten, süratle ekonomik ve toplumsal 

faydaya dönüĢtüren geliĢmiĢ ülkeler ile endüstri toplumu olmadan bilgi 

toplumu olmaya çalıĢan geri kalmıĢ ve geliĢmekte olan ülkeler arasındaki 

refah düzeyi farkını daha da artıracaktır. 

 Satılan ürün veya hizmetin potansiyel alıcılarının internet kullanım oranı 

düĢükse bunun paralelinde satıĢları da düĢük olacaktır
42

.  

                                                           
39

A.e. 
40

E-Ticaret Bilgi, Eğitim ve Çözüm Merkezi, “Perakende Elektronik Ticarette Ödeme Yöntemleri”,  

(Çevrimiçi) http://www.e-ticaretmerkezi.net/eticaretinetkileri.php , 08.06.2011 
41

Süleyman YÜKÇÜ, Seçkin GÖNEN, “Türkiye‟de Elektronik Ticaretin MuhasebeleĢtirilmesine 

ĠliĢkin Uygulama Önerileri”,Atatürk Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi,2009,Cilt:23, 

Sayı:2, S.7.  
42

(Çevrimiçi) http://www.eticaret.org/eticaretin-avantajlari-ve-dezavantajlari.htm , 04.06.2011 

http://www.e-ticaretmerkezi.net/eticaretinetkileri.php
http://www.eticaret.org/eticaretin-avantajlari-ve-dezavantajlari.htm
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  Statik bir internet sayfası tasarımı ile satıĢ yapılmaya çalıĢıyorsa ve online 

ödeme/güvenlik  sorunları çözülmemiĢ ise baĢarılı olmayacaktır. 

 Satılan ürün veya hizmetler bir bilgi ise ve ücretsiz olarak temin 

edilebiliyorsa yapılan yatırımın riski büyük olacak ve sistem kendini amorti 

edemeyecektir. 

1.8. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠ 

E-Ticaretin geliĢimi internetin geliĢimine bağlı olarak 1999 yılından sonra 

gerçekleĢmiĢtir. Henüz kısa bir geçmiĢi olmasına rağmen internet kullanımının 

artması, iletiĢim altyapısının güçlenmesi ve güvenlik konusundaki endiĢelerin büyük 

oranda ortadan kalkmasını sağlayan güvenlik teknolojilerinin geliĢmesi E-Ticaretin 

tüm dünyada hızla yaygınlaĢmasını sağlamıĢtır.
43

 

1.8.1. E-Ticaretin Türkiye’deki GeliĢimi 

Türkiye‟de E-Ticaretin, internetin ülkemizde kullanılmaya baĢlamasından kısa bir 

süre sonra uygulanmaya baĢladığı tahmin edilmektedir. Migros, Superonline gibi 

çeĢitli internet sayfalarından elektronik alıĢveriĢ yapma imkanı sağlanıyordu. 

Özellikle finans sektöründe faaliyet gösteren firmalar E-Ticaret yatırımlarına 

1990‟ların ortalarından itibaren hız vermiĢtir.
44

 

ġu anda Türkiye‟deki e-ticaret uygulamaları, dünya genelindeki iĢletmeden iĢletmeye 

satıĢ iĢlemi Ģeklindeki uygulamanın aksine, iĢletmeden son kullanıcılara satıĢ 

biçiminde gerçekleĢmektedir. Ancak gittikçe artan oranlarda ülkemizde de birçok 

Ģirket tedarikçileri ve bayileri arasındaki iĢlemleri internete taĢımaya baĢlamıĢ ve 

                                                           
43

Seyida TURAN, “Elektronik Ticaret ve KOBĠ‟ler”, Konya Ticaret Odası Etüd-AraĢtırma Servisi, 

06.01.2006, Sayı:42/07, s.4. (Çevrimiçi) http://www.kto.org.tr/d/file/eticaretkobi_rapor.pdf, 

15.06.2011. 
44

A.e., s.2. 

http://www.kto.org.tr/d/file/eticaretkobi_rapor.pdf
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bunun ilk uygulamasını Arçelik firması bayilerinden sipariĢlerini internet üzerinden 

verdirilmesi uygulaması ile baĢlatmıĢtır.
45

 

E-Ticaretteki artıĢ trendini gören ve bu yeni pazarda yerini almak isteyen pek çok 

Ģirket, rekabette gerilerde kalmamak için internet Ģubesi açmaya baĢlamıĢtır. Bazı 

iĢletmeler sanal mağaza açma yoluna giderken bazıları ise internet servisi 

sağlayıcılığıyla sanal mağaza kiralama yoluna gitmiĢlerdir.
46

 

Türkiye‟deki kamu kurumlarının önemli bir bölümü de, internet üzerinden hizmet 

verme konusunda oldukça mesafe almıĢlardır. Pasaport için müracaat etmeden, trafik 

cezalarını öğrenme ve ödemeye, istatistik ve yayınlara ulaĢmaya kadar farklı 

hizmetler verilmektedir.
47

 

Türkiye‟de E-Ticaretin öncülüğünü finans sektörü yapmaktadır. Bankalar internet 

üzerinden verdikleri hizmetleri her geçen gün geliĢtirerek E-Ticaret konusunda 

hizmet sunmaktadırlar.
48

 

Internet World Stats* 2011 raporuna göre Türkiye 78.785.220 tahmini nüfusa 

sahiptir ve 35.000.000 internet kullanıcısı bulunmaktadır. Türkiye, dünyada internet 

kullanım sırası 14. ülke olarak dünyada internet kullanıcıların %1,7‟sine sahiptir.
49

 

2011 yılı Nisan ayında gerçekleĢtirilen Hane Halkı BiliĢim Teknolojileri Kullanım 

AraĢtırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %42,9‟u internet eriĢim 

imkânına sahiptir. Bu oran 2010 yılının aynı ayında %41,6‟ymıĢ. Aynı zamanda 16-74 

yaĢ grubu bireylerde bilgisayar kullanım 2007‟de %33,4‟ten 2011‟de %46,4‟e 

yükselmiĢtir. 16-74 yaĢ grubu bireylerde internet kullanımına baktığımızda 2007‟de 

                                                           
45

FatoĢ ALTIN, “Türkiye‟de Elektronik Ticaret Uygulamaları”, (Çevrimiçi) 

http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/772E76A4-5C1B-4F55-AE05-

544ECD61DB92/10942/WEBL%C4%B0.pdf , 15.08.2011 
46

Seyida Turan, a.g.e., s.3. 
47

(Çevrimiçi) http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/772E76A4-5C1B-4F55-AE05 

544ECD61DB92/10942/WEBL%C4%B0.pdf , 15.08.2011 
48

Seyida TURAN, a.g.e., s.4. 
49

Inernet World Stats, Usage and Population Statistics (Çevrimiçi) 

http://www.internetworldstats.com/top20.htm , 13.08.2011. 

*Dünya Ġnternet Ġstatistikleri, Kullanım ve Nüfus Ġstatistikler kurumu. 

http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/772E76A4-5C1B-4F55-AE05-544ECD61DB92/10942/WEBL%C4%B0.pdf
http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/772E76A4-5C1B-4F55-AE05-544ECD61DB92/10942/WEBL%C4%B0.pdf
http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/772E76A4-5C1B-4F55-AE05%20544ECD61DB92/10942/WEBL%C4%B0.pdf
http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/772E76A4-5C1B-4F55-AE05%20544ECD61DB92/10942/WEBL%C4%B0.pdf
http://www.internetworldstats.com/top20.htm
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%30,1‟ken 2011‟de %45,0‟e yükselmiĢtir. AraĢtırma sonuçları ġekil 1.1‟de 

sunulmuĢtur. 

ġekil 1.1: Türkiye’de 2007-2011 Arasında Ġnternet EriĢim Ġmkanı Olan Haneler 

ve 16-74 YaĢ Grubu Bireylerin Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Oranları 

 

Kaynak: T.C Türkiye Ġstatistik Kurumu, „„2011 Yılı Hane Halkı BiliĢim Teknolojileri Kullanım 

AraĢtırması‟‟, (Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10697 , 13.10.2011 

Ġnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kiĢisel kullanım amacıyla mal veya 

hizmet sipariĢi verme ya da satın alma oranı %18,6‟dır. Önceki yıl internet üzerinden 

alıĢveriĢ yapanların oranı ise %15 idi. 2010 yılı Nisan ile 2011 yılı Mart aylarını 

kapsayan on iki aylık dönemde Ġnternet üzerinden alıĢveriĢ yapan bireylerin %28,8‟i 

giyim ve spor malzemesi, %27,8‟i elektronik araç, %19,8‟i ev eĢyası, %17,6‟sı kitap, 

dergi, gazete (e-kitap dahil) almıĢtır.
50

 

Webrazzi‟nin* Ocak 2010‟da yaptığı E-Ticaret AraĢtırmasında Türkiye‟nin 81 

ilinden 2070 kiĢinin katılımıyla „aĢağıdaki kategorilerden bugüne kadar online 

alıĢveriĢ gerçekleĢtirdiklerinizi iĢaretler misiniz‟ sorusuna alınan cevaplar ġekil 

1.2‟de sunulmuĢtur. 

 

                                                           
50

T.C Türkiye Ġstatistik Kurumu, “2011 Yılı Hane halkı BiliĢim Teknolojileri Kullanım AraĢtırması”, 

(Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10697 , 13.10.2011 

*Bkz. http://www.webrazzi.com/2010/02/05/turkiye-e-ticaret-arastirmasi-ocak-2010/,  20.09.2011 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10697
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10697
http://www.webrazzi.com/2010/02/05/turkiye-e-ticaret-arastirmasi-ocak-2010/
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ġekil 1.2: E-Ticarette En Fazla Satın Alınan Mal ve Hizmetler   

 

 Kaynak: Crenvo BiliĢim DanıĢmanlık Reklam ve Tic. Ltd. ġti. “Türkiye E-Ticaret AraĢtırması”, 

(Çevrimiçi)  http://www.webrazzi.com/2010/02/05/turkiye-e-ticaret-arastirmasi-ocak-2010/,   

20.09.2011 

 

Bankalararası Kart Merkez verilerine göre E-Ticareti iĢlem adedinde 2005‟ten 

2010‟a yılına kadar beĢ katına kadar bir değiĢim bulunmaktadır, aynı zamanda iĢlem 

adedi yurtiçinde yurtdıĢından daha fazladır. Tablo 1.2‟de görüldüğü gibi iĢlem 

adedinin en az değiĢimi 2008-2009 yılları arasında gözükmektedir. E-Ticaretin iĢlem 

tutarı 2005‟ten 2010‟a kadar 10 artmıĢtır. (Tablo 1.2) 

Tablo 1.2: Türkiye’de E-Ticaretin 2005-2010 Yılları Arasında ĠĢlem Adedi ve 

Tutarının GeliĢimi  

 

Yıl 

ĠĢlem Adedi ĠĢlem Tutarı (milyon TL) 

YurtdıĢı Yurtiçi Toplam YurtdıĢı Yurtiçi Toplam 

2005 954.607 35.000.756 35.955.363 154,44 3.035,87 3.190,31 

2006 1.908.059 41.039.720 42.947.779 296,1 4.754,34 5.050,44 

2007 2.729.341 102.957.984 105.687.325 421,43 10.525,51 10.946,94 

2008 6.177.799 119.389.017 125.566.816 1.438,66 15.650,45 17.089,11 

2009 7.500.465 126.298.246 133.798.711 2.331,03 16.868,68 19.199,71 

2010 11.985.161 176.076.277 188.061.438 3.138,13 26.210 29.348,13 

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi Verileri (Çevrimiçi) 

http://www.bkm.com.tr/istatistik/kredikarti_yurtici_issuer_islemleri.asp, 20.08.2011 

 

 

http://www.webrazzi.com/2010/02/05/turkiye-e-ticaret-arastirmasi-ocak-2010/
http://www.bkm.com.tr/istatistik/kredikarti_yurtici_issuer_islemleri.asp
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1.8.2. E-Ticaretin Dünyada GeliĢimi 

Gerek internet kullanımının artması gerekse iletiĢim altyapısının güçlenmesi ve 

güvenlik konusundaki endiĢelerin ortadan kalkmasını sağlayan teknolojilerin 

geliĢmesiyle birlikte E-Ticaret tüm dünyada hızla yaygınlaĢmıĢtır. 

ĠletiĢim ve bilgi teknolojilerindeki geliĢmelere bağlı olarak 1980‟li yılların ikinci 

yarısında otaya çıkmıĢ olan E-Ticaret ilk defa, 1994 yılında Amazon.com adlı 

internet sitesinden ilk kitap satılmasıyla baĢlamıĢtır. Bu satıĢın arkasından aynı yıl 

içerisinde E-posta yoluyla pazarlama ve reklam keĢfedilmiĢtir.
51

  

Ġnternet World Stats‟te yapılan araĢtırmalara göre internet kullanım oranlarında 

birinci olan Çin 2000‟den 2011‟e kadar %36.3 geliĢime sahiptir. AĢağıdaki tabloda 

2000-2011 yıllar arasında internet kullanımında en fazla değiĢim yaĢanan ülkeler 

ABD ve Japonya‟da gözükmektedir. (Tablo 1.3) 

Tablo 1.3: Dünya Ġnternet Kullanım Oranı Bakımından Ġlk 5 Ülke 

 Ülke  Nüfus 2011 

tahmini 

Kullanıcılar 

2000 yılında  

Kullanıcıların 

en son veri 

Nüfusun 

% si  

 

Dünya 

nüfusunun 

toplamına göre 

kullanıcılarının 

% si  

1 Çin 1,336,718,015 22,500,000 485,000,000 %36.3 %23.0 

2 ABD 313,232,044 95,354,000 245,000,000 %78.2 %11.6 

3 Hindistan 1,189,172,906 5,000,000 100,000,000 %8.4 %4.7 

4 Japonya 126,475,664 47,080,000 99,182,000 %78.4 %4,7 

5 Brezilya  203,429,773 5,000,000 75,982,000 %37.4 %3.6 

Kaynak: Inernet World Stats, Usage and Population Statistics (Çevrimiçi) 

http://www.internetworldstats.com/top20.htm ,13.08.2011 

Dünya genelinde Ģirketler online satıĢ hizmeti verebilmek için gerekli altyapıyı ve iĢ 

akıĢlarını internete uyumlu hale getirmek için büyük yatırımlar yapmaktadır. 

Dünyadaki E-Ticaret faaliyetlerinin beĢte dördü ABD‟de gerçekleĢmekte olup, 

ABD‟yi Ġngiltere, Singapur ve Hong Kong takip etmektedir.
52

 

                                                           
51

(Çevrimiçi) http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/eticaret.pdf, 20.08.2011 
52

Seyida TURAN, a.g.e., s.2.  

http://www.internetworldstats.com/top20.htm
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/eticaret.pdf
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Dünya E-Ticaret ağının %95‟inden fazlasının geliĢmiĢ ülkelere ait olduğu ve 

%5‟inden daha azının ise Doğu Avrupa, Afrika, Ortadoğu, ve Bağımsız Devletler 

Topluluğu ülkeleri gibi geliĢmekte olan pazarları kapsadığı bildirilmektedir
53

. 

Avrupa Birliği ülkelerindeki firmaların %93‟ünün 2009 yılı itibarıyla hızlı internet 

bağlantısı mevcuttur ve bu firmalar toplam cirolarının %12‟sini doğrudan E-

Ticaretten elde etmiĢtir. 2008 yılında ise sadece Ġngiltere‟de firmalar tarafından 

gerçekleĢtirilen E-Ticaret iĢlemleri yaklaĢık 1 trilyon dolardır. Aynı yılda sadece 

ABD‟de toplam B2B hacmi 3,4 trilyon dolar ve B2C E-Ticaret hacmi 288 milyar 

dolardır. Diğer E-Ticaret kanalları da dahil edildiğinde sadece ABD‟de 3.7 trilyon 

dolar değerinde bir E-Ticaret hacmi oluĢtuğu bildirilmektedir.
54

 

1.9. E-TĠCARETLE ĠLGĠLĠ DÜZENLEMELR 

Bu bölümde Türkiye‟de ve dünyada E-Ticaret ile ilgili yapılan düzenlemeler ve 

içerdiği hükümler ele alınmıĢtır. 

1.9.1. E-Ticaretle Ġlgili Türkiye’deki Düzenlemeler 

Türkiye‟de E-ticaret ile ilgili birçok düzenleme bulunmaktadır ve bu çalıĢmada 

düzenlemelerin doğrudan E-Ticaretle ilgili olanları ele alınmıĢtır. 

1.9.1.1. E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca „Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı‟ 27.12.2010 tarihinde TBMM‟ne sunulmuĢtur. 

Kanunda genel hatları ile Ģunlar yer almaktadır:
55

 

                                                           
53

E-Ticaret DıĢ Ticaret Eğitim Kurumları (Coproline), “Dijital Ekonomi ve E-Ticaret Zirvesi 2011”, 

(Çevrimiçi) http://www.eticaretzirvesi.org/tr/policyPaper.pdf, 03.010.2011 
54

 Mehmet MARANGOZ, “GiriĢimciler Ġçin Sınırsız Ticaret: E-Ticaret”, GiriĢimciler ve Kalkınma 

Dergisi, 2011, sayı: 6:1, s.188. 
55

T.C BaĢbakanlık, “E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”, (Çevrimiçi) 

www.basbakanlik.gov.tr/Handlers/FileHandler.ashx?FileId=6593, 28.09.2011 

http://www.eticaretzirvesi.org/tr/policyPaper.pdf
http://www.basbakanlik.gov.tr/Handlers/FileHandler.ashx?FileId=6593
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 Ġnternet ve diğer elektronik iletiĢim araçları üzerinden yapılan alıĢveriĢlerde, 

tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla elektronik ortamda mal ve 

hizmet sunanlar, alıcı tarafından ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, 

ödenecek toplam bedel de dahil olmak üzere, sözleĢmenin Ģartlarının alıcı 

tarafından açıkça görülmesini sağlayacaktır. 

 Elektronik ortamda gerçekleĢen ticarette, ticari iletiĢimin adına yapıldığı 

gerçek ya da tüzel kiĢinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgilerin 

sunulması zorunlu hale gelecektir. 

 Ġndirim, hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarıĢma veya 

oyunların bu niteliği açıkça belirlenecek, bunlara katılımın ve faydalanmanın 

Ģartlarına kolayca ulaĢılabilecek ve bu Ģartlar açık ve Ģüpheye yer 

bırakmayacak Ģekilde anlaĢılır olacaktır. 

 Tasarıyla kısa mesaj, telefon, faks, otomatik arama makineleri ve elektronik 

posta gibi araçlarla kiĢilerin adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler, 

artık alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecektir. 

Ayrıca alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari 

elektronik iletileri almayı reddedebileceklerdir. 

 Ayrıca ticari elektronik iletilerde, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler 

ile haberleĢmenin türüne bağlı olarak telefon numarası ve elektronik posta 

adresi gibi eriĢilebilir durumdaki bilgiler yer alacaktır. 

 Ancak esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler 

gönderilebilecektir. Tasarıda esnaf ve tacirlerin kapsam dıĢı tutulmasının 

gerekçesi, “Esnaf ve tacirlerin kendilerine gelen reklam amaçlı elektronik 

iletilerden haberdar olabilmelerinin ticari hayatın bir gereği olarak kabul 

edilmesidir. Bu nedenle, bu kimselere önceden izin alınmaksızın elektronik 

ileti gönderilebilecektir. 

 KiĢisel verilerin korunması amacıyla Tasarıda tanımlanan hizmet 

sağlayıcılar, bu Kanun çerçevesinde yapmıĢ olduğu iĢlemler nedeniyle elde 

ettiği kiĢisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak ve 

kiĢisel verileri ilgili kiĢinin onayı olmaksızın üçüncü kiĢilere iletilemeyecek 

ve kiĢisel verilerin baĢka amaçlarla kullanılması mümkün olmayacaktır. 



 

26 

 

1.9.1.2. Tüketici Korunması Hakkında Kanun 

4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun 23.2.1995 tarihinde kabul 

edilmiĢtir. Bu kanunun amacı; „kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve 

güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin 

edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin 

kendilerini koruyucu giriĢimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların 

oluĢturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teĢvik etmeye iliĢkin hususları 

düzenlemektir‟.
56

 

Kanundaki E-Ticaretle ilgili maddeler Ģöyledir: 

 Madde 3‟te kanunun uygulandığı mallar „AlıĢveriĢe konu olan taĢınır eĢyayı, 

konut ve tatil amaçlı taĢınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak 

üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallardır‟ 

 Mesafeli sözleĢmeler: 9/A maddesinde „Mesafeli sözleĢmeler; yazılı, görsel, 

telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletiĢim araçları kullanılarak ve 

tüketicilerle karĢı karĢıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin 

tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaĢtırılan 

sözleĢmelerdir.‟ 

 Yine aynı maddede: „Mesafeli satıĢ sözleĢmesinin akdinden önce, ayrıntıları 

Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi 

zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe 

sözleĢme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleĢmelerde teyit 

iĢlemi, yine elektronik ortamda yapılır.‟ 

 Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi 

malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını 

ispatla yükümlüdür. 

 

                                                           
56

T.C Adalet Bakanlığı, “Tüketici Korunması Hakkında Kanun”, (Çevrimiçi) 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/862.html , 28.09.2011 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/862.html
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1.9.1.3. Mesafeli SözleĢmelere Dair Yönetmelik 

Mesafeli SözleĢmelere Dair Yönetmelik 06.03.2011‟te Resmi Gazetede 

yayınlanmıĢtır. Amacı; „mesafeli sözleĢmelere iliĢkin uygulama usul ve esaslarını 

belirlemektir.‟ Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer 

iletiĢim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karĢı karĢıya gelinmeksizin yapılan, 

malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaĢtırılan 

sözleĢmelere uygulanır.‟
57

 

Yönetmelikte yer alan E-Ticaretle ilgili maddeleri Ģöyle sıralayabiliriz: 

 Tanımlar bölümünde madde 4‟te mesafeli sözleĢme „Yazılı, görsel, telefon 

ve elektronik ortamda veya diğer iletiĢim araçları kullanılarak ve tüketicilerle 

karĢı karĢıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında 

veya sonradan teslimi veya ifası kararlaĢtırılan sözleĢmeleri‟ olarak 

tanımlanmıĢtır. 

 Ön bilgiler ve bilgilendirme formu 6. Maddede „bilgilerin tamamını içerecek 

Ģekilde açık, anlaĢılır ve kullanılan uzaktan iletiĢim aracına uygun bir Ģekilde 

satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir.‟ 

 Cayma hakkında* 8. Maddede „tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde 

satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaĢtığı tarihten itibaren 

en geç on gün içerisinde almıĢ olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına 

sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve 

yirmi gün içerisinde de malı almakla yükümlüdür.‟ 

 Kartla ödeme 11. Maddede „mesafeli sözleĢmelerde ödemenin kredi kartı, 

banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi 

düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir baĢkası tarafından hukuka 

aykırı Ģekilde kullanılması halinde, 23.2.2006 tarihli 5464 sayılı banka 

kartları ve kredi kartları kanunu ve 10.3.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi 

                                                           

*Belli bir süre içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden, satın alınan mala zarar vermeksizin geri 

verebilme ve yapılan sözleĢmeyi tek taraflı fesh etme vb gibi haklardır. 
57

T.C Adalet Bakanlığı, “Mesafeli SözleĢmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmenlik”, 

(Çevrimiçi) http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/30941.html , 29.09.2011 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/30941.html
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Gazetede yayımlanan banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelik 

hükümlerine göre iĢlem yapılır.‟ 

1.9.1.4. Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanun 

5651 sayılı kanun, 04.05.2007‟de kabul edilmiĢtir. Kanunun amacı ve kapsamı 

„içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, eriĢim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların 

yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında iĢlenen belirli suçlarla içerik, 

yer ve eriĢim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye iliĢkin esas ve usulleri 

düzenlemektir‟.
58

 

1.9.1.5. Elektronik HaberleĢme Kanunu  

5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 05.11.2008 tarihinde kabul edilmiĢtir. 

Amacı „elektronik haberleĢme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin 

rekabetin tesisi, tüketici haklarının gözetilmesi, ülke genelinde hizmetlerin 

yaygınlaĢtırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, haberleĢme alt yapı, 

Ģebeke ve hizmet alanında teknolojik geliĢimin ve yeni yatırımların teĢvik edilmesi 

ve bunlara iliĢkin usul ve esasların belirlenmesidir. „Elektronik haberleĢme 

hizmetlerinin yürütülmesi ve elektronik haberleĢme alt yapı ve Ģebekesinin tesisi ve 

iĢletilmesi ile her türlü elektronik haberleĢme cihaz ve sistemlerinin imali, ithali, 

satıĢı, kurulması, iĢletilmesi, frekans dahil kıt kaynakların planlaması ve tahsisi ile bu 

konulara iliĢkin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaĢtırma faaliyetlerinin 

yürütülmesi bu Kanuna tabidir.
59

 

 

                                                           
58

T.C Adalet Bakanlığı, “Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

Yoluyla ĠĢlenen Suçlara Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.”, (Çevrimiçi) 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27666.html ,02.10.2011 
59

T.C BaĢbakanlık, “Elektronik HaberleĢme Kanunu”, (Çevrimiçi) 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5809&sourceXmlSearch=&Mevzuat

Iliski=0 , 02.10.2011 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27666.html
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5809&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5809&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
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1.9.1.6. Elektronik Ġmza Kanunu 

5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu, 15.01.2004 tarihinde kabul edilmiĢtir. Bu 

kanunu amacı; „Elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile kullanımına iliĢkin 

esasları düzenlemektir; Kanun; „elektronik imzanın hukukî yapısını, elektronik 

sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanın 

kullanımına iliĢkin iĢlemleri kapsar; 

Bu kanun aĢağıdaki konuları ele almaktadır.
60

 

 Elektronik imza: BaĢka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle 

mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan 

elektronik veriyi, 

 Elektronik sertifika: Ġmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik 

bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı, 

 Güvenli Elektronik Ġmza, Güvenli Elektronik Ġmza OluĢturma ve Doğrulama 

Araçları 

 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, Nitelikli Elektronik Sertifika ve 

Yabancı Elektronik Sertifikalar 

1.9.2. E-Ticaretle Ġlgili Dünyadaki Düzenlemeler 

E-Ticaretle ilgili dünyada birçok düzenleme bulunmaktadır. Bu bölümde E-Ticaretin 

denetimi ve denetime etkisi ile ilgili olan en önemli iki düzenleme ele alınmıĢtır. 

1.9.2.1. E-Ticaret-Finansal Tablo Denetimi Üzerindeki Etkisi (IAPS 

1013) 

Dünyada E-Ticaretin denetime etkisi ile ilgili olan uluslararası düzenleme 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation Of Accountants-

IFAC) tarafından Mart 2002‟de yayınlanan “E-Ticaret-Finansal Tablo Denetimi 

                                                           
60

T.C E-mevzuat, “Elektronik imza kanunu”, (Çevrimiçi) 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5070&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=

0 , 01.10.2011 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5070&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5070&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
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Üzerindeki Etkisi (IAPS 1013 - Electronic Commerce-Effect on the Audit of 

Financial Statements)”
61

 adlı uygulama izahnamesidir.  

Bu Uygulama Ġzahnamesi, iĢletmelerin elektronik ticaret için internet kullandığı 

durumlarda UDS‟lerin uygulanmasına rehberlik yapar ve hızla geliĢen bu alanda 

finansal tablo denetimi konuları hakkındaki farkındalığı arttırmak için kaynak sağlar. 

Ġzahnamenin amacı; bir iĢletme e-ticaret faaliyetinde bulunduğu zaman finansal tablo 

denetçilerine rehberlik sağlamaktır. 

Ġzahnamede, denetimde e-ticaretin etkisini anlamak için gerekli bilgi ve beceri 

düzeyi, denetlenen Ģirketin sektörü, çevresi ve faaliyetleri hakkında denetçinin sahip 

olması gereken bilginin kapsamı, e-ticaretle uğraĢan iĢletmelerin karĢılaĢtıkları 

hukuki riskler, iĢ riskleri ve diğer riskler, e-ticaretle uğraĢan isletmelerin iç kontrol 

sistemlerinin incelenmesinde karĢılaĢılan iĢlemin doğruluğu ve bilginin güvenilirliği 

gibi endiĢeler ve elektronik kayıtların denetim kanıtları üzerindeki etkisi hakkında 

açıklamalar yer almaktadır. 

1.9.2.2. Denetim, Güvence ve Kontrol Uzmanlarının BT Standartları 

Rehberleri, Araçları ve Teknikleri  

Teknoloji BiliĢim Yönetim ve Denetim Enstitüsü Derneği (Information Systems 

Audit and Control Association-ISACA) tarafından 2003 yılında yayınlanan ve 2008 

yılında güncellenen “Denetim, Güvence ve Kontrol Uzmanlarının BT Standartları 

Rehberleri, Araçları ve Teknikleri (IT Standards, Guidelines and Tools and 

Techniques for Audit and Assurance and Control Professionals)”
62

 adlı rehber E-

Ticaretle ilgili diğer bir önemli düzenlemedir.  

Bu rehberin amacı, Ģirketten-müĢteriye (B2C) E-Ticaret faaliyetlerinin ve 

uygulamalarının incelenmesi sırasında önerilen uygulamaları tanımlamaktır. 

Rehberde, Ģirketten-müĢteriye E-Ticaret, bağımsızlık, yeterlilik, planlama, Ģirketten-

                                                           
61

IFAC, (Çevrimiçi) http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/b009-2010-iaasb-handbook-

iaps-1013.pdf 05.05.2011 
62

ISACA, (Çevrimiçi) http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/Documents/Standards-for-

IS-Auditing-Turkish.pdf, 10.12.2011 

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/b009-2010-iaasb-handbook-iaps-1013.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/b009-2010-iaasb-handbook-iaps-1013.pdf
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/Documents/Standards-for-IS-Auditing-Turkish.pdf
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/Documents/Standards-for-IS-Auditing-Turkish.pdf
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müĢteriye E-Ticaret incelemesinin gerçekleĢtirilmesi ve raporlama konularında 

açıklamalara yer verilmiĢtir. Rehberdeki açıklamaların ayrıntısına Bölüm 2‟de yer 

verilmiĢtir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

E-TĠCARET VE BAĞIMSIZ DENETĠM 

ĠĢletmelerin elektronik ortamda yaptıkları ticaret giderek artmaktadır. Bu teknolojik 

geliĢmeler sayesinde klasik denetim yaklaĢımı yetersiz hale gelmektedir. Bu 

bölümde E-Ticaretin denetim sürecine olan etkileri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu bölümün birinci kısmında bağımsız denetimle ilgili genel bilgiler ve bağımsız 

denetim süreci, ikinci kısmında ise E-Ticaretin bağımsız denetim sürecine etkisi ele 

alınmıĢtır. 

2.1.BAĞIMSIZ DENETĠM VE DENETĠM SÜRECĠ 

Bu baĢlık altında bağımsız denetimin tanımı, amacı, önemi, bağımsız denetimin 

yararları ve son olarak bağımsız denetim süreci ele alınmıĢtır. 

2.1.1. Bağımsız Denetim Tanımı ve Amacı 

Bağımsız denetim kavramı, Amerikan Muhasebe Birliği (American Accounting 

Association) bünyesinde faaliyet gösteren Temel Denetim Kavramları Komitesi 

(Basic Auditing Concepts Committee) tarafından, 1972 yılında yapılan tanıma göre, 

“Ġktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmıĢ ölçütlere uygunluk 

derecesini araĢtırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt 

toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir”.
1
 

Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Kurumu‟na (American Institute of Certifed 

Publulic Accountants)  göre bağımsız denetim; „kamuya ve iĢletmeyle ilgili diğer kiĢi 

ve kuruluĢlara sunulmak üzere düzenlenen mali tabloların doğru, gerçeğe ve 

muhasebe ilklerine uygun, muhasebe dönemleri itibariyle tutarlı bir Ģekilde 

                                                           
1
 Ersin GÜREDĠN, Denetim ve Güvence Hizmetleri   SMMM ve YMM’lere Yönelik Ġlkeler ve 

Teknikler, Arıkan Basım ve Yayım Ltd. ġti.,2007, 11. Baskı, Ġstanbul,  s.11. 
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düzenlendiğine iliĢkin görüĢ verebilmek amacıyla denetim kuruĢlarınca yapılan 

incelemedir.
2
‟ 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim  Standartları Hakkında Tebliğ‟e (Seri X, 

No:22) göre bağımsız denetim: „iĢlemlerin, kamuya açıklanacak veya kurulca 

istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama 

standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli 

ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim 

standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, 

defter, kayıt ve belgeler üzerinde denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora 

bağlanmasıdır.‟
3
 

Bağımsız denetim amacı: 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim  Standartları Hakkında Tebliğin (Seri X, 

No:22)  „Bağımsız Denetimin Amacı ve Genel Ġlkeleri‟ baĢlığı altında: bağımsız 

denetim amacı;
 
 

“Finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir iĢletmenin 

finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve 

doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüĢ 

bildirmesini sağlamaktır”.
4
 

2.1.2. Bağımsız Denetimin Önemi 

GeliĢmiĢ ülkelerde sermaye büyük ölçüde tabana yayılmıĢ ve Ģirketlerin halka açıklık 

oranları yükselmiĢtir. GeliĢmekte olan ülkelerde de bu oran artırılmaya çalıĢılmakta, 

tasarrufların ekonomiye aktarılması teĢvik edilmektedir. Söz konusu ekonomik 

ortamın sağlıklı olarak oluĢturulmasında bağımsız denetim olgusunun önemi 

büyüktür. Bağımsız denetim iĢlevinin desteği olmadan sermaye piyasasının sağlıklı 

                                                           
2

ġefika DEMĠRKAN, “Türkiye‟de Bağımsız DıĢ Denetimin Vergi Gelirlerinin Artırılmasında 

Etkinliği”,T.C. 9 Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD. Doktora Tezi, Ġzmir, 1998, s.13. 
3
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim  Standartları Hakkında Tebliğ (Seri X, No:22), (Çevrimiçi), 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=590&fn=590.pdf, 02.09.2011 
4
A.e. 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=590&fn=590.pdf


 

34 

 

bir Ģekilde iĢleyiĢini ve tasarrufların ekonomiye aktarımını gerçekleĢtirmek oldukça 

güç olacaktır.
5
 

Bağımsız denetimin  önemini arttıran baĢlıca sebep güvenilir bilgi sağlama iĢlevidir. 

Bağımsız denetimi, önemli kılan unsurlardan bir diğeri ise, yönetime mali tablolarla 

ilgili olarak tahmin, analiz, denetim ve rapor  hazırlama gibi konular üzerinde, 

geleceğe ait kararların saptanmasında yol gösterici olmasıdır.
6
 

Ayrıca; iĢletme büyüklüğünün artması, iĢletmelere olan devlet müdahalesinin 

çoğalması, iĢletme ile ilgili çıkar gruplarının kuvvetlenmesi ve çoğalması, iĢ 

yaĢamındaki rekabet ortamının Ģiddetlenmesi, insan faktörünün önem kazanması gibi 

hususlarda bağımsız denetimin önemi ile paralellik arz eder.
7
 

2.1.3.Bağımsız Denetimin Yararları 

Bağımsız denetim toplumdaki çeĢitli sosyal gruplara değiĢik yararlar sağlamakta, 

ekonomik yaĢamı düzenlemektedir. Bağımsız denetimin uygulama hayatına sağladığı 

yararlar Ģu Ģekilde özetlenebilir.
8
 

2.1.3.1. Denetlenen ĠĢletmeye Sağlanan Yararlar 

 Bağımsız denetim finansal tabloların güvenilirliğini arttırır. 

 ĠĢletme yönetiminin ve iĢletmede çalıĢanların sahtekarlık yapma 

eğilimlerinin kısılmasına yardımcı olur 

 DenetlenmiĢ finansal tablolar resmi kurumlara sunulan finansal rapor ve 

vergi beyannamelerine temel oluĢturduklarından, bu bildirimlerin 

güvenilirliği arttırılmıĢ ve böylece devlet tarafından yapılabilecek bir vergi 

denetiminin yapılma olasılığı azalmıĢ olur. 

 DenetlenmiĢ finansal tablolar kredi olanaklarının geniĢletilmesini sağlar. 

                                                           
5
Lerzan KAVUT, Oktay TAġ, Tuba ġAVLI, Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında 

Bağımsız Denetim, Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası, Yayın No:130, Ġstanbul, 

2009. s.18. 
6
Arthur W.Holmes,  Wayne S.Overmyer, Muhasebe Denetimi Standartları ve Yöntemleri, Çeviren: 

Oğuz Göktürk, Bilimsel Yayınlar Derneği, Yayın No:5, Cilt 1, s.2 
7
A.Ali AKTUĞLU, Denetleme ve Revizyon, 3.Baskı, BarıĢ Yayınları,  Ġstanbul1996, s.11-12 

8
Ersin GÜREDĠN, a.g.e., s.25-26. 
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 Bağımsız denetim denetlenen iĢletmenin muhasebe kayıtlarındaki maddi 

hataları ortaya çıkarır ve bu sayede gelirlerin ve giderlerin doğru olarak 

gösterilmesine yardımcı olur. 

 Bağımsız denetim holding kuruluĢlarda iĢletme politika ve yordamlarına tüm 

topluluk içinde uyulduğu konusunda bilgi ve güvence verir. 

 Bağımsız denetçi tarafından tasdik edilen bir mali tablo, güvenilir, doğru ve 

Ģeffaf bir mali tablo olduğundan iĢletme yöneticisine daha sağlıklı ve doğru 

karar verebilme imkanı verir
9
. 

2.1.3.2. ĠĢ Hayatının Diğer Üyelerine Sağlanan Yararlar 

 DenetlenmiĢ tablolar kredi veren kurumlara kredi verme ile ilgili kararlarında 

yardımcı olur. 

 DenetlenmiĢ finansal tablolar halihazır ve gelecekteki küçük tasarruf sahibi 

yatırımcılara yatırım kararlarında ıĢık tutar. 

 DenetlenmiĢ finansal tablolar iĢverene ve iĢçi sendikalarına ücretlerin ve 

sosyal yardımların pazarlığında nesnel bilgiler sağlayarak yardımcı olur. 

 Bir iĢyerinin satılması, alınması ya da baĢka iĢyeri ile birleĢmesi hallerinde 

alıcı ve satıcı taraflara güvenilir nesnel bilgiler sağlar. 

 DenetlenmiĢ finansal tablolar iĢletme ile ilgili taraflar, özellikle iĢletme ile iĢ 

iliĢkisi olan müĢterilerle, denetlenen iĢletmenin karlılığı, faaliyetlerinin 

verimliliği ve finansal yapısının durumu hakkında güvenilir bilgiler sağlar.  

2.1.3.3. Kamu KuruluĢları Açısından Sağlanan Yararlar 

 DenetlenmiĢ finansal tablolara dayanılarak hazırlanmıĢ vergi 

beyannamelerine ve mali raporlara olan güvenin artmasına yardımcı olur. 

 Kamu yararına faaliyet gösteren kuruluĢlara ait finansal tabloların bağımsız 

denetçilerce denetlenmiĢ olmaları halinde, resmi kuruluĢların bu kuruluĢlarda 

yapacakları denetimin kapsamı daraltılır, özel ve ayrıntılı denetim 

faaliyetlerine giriĢilmesine gerek kalmaz. 

                                                           
9
Murat ERDOĞAN, “Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliği”, DoğuĢ Üniversitesi 

Dergisi, 2002, Sayı:5, s.62.  
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 DenetlenmiĢ finansal tablolar borçluluk ve iflas hallerinde, vekalet ve 

ortaklık sözleĢmelerinin düzenlenmesinde adli mercilere bağımsız ve 

güvenilir bilgi sağlar. 

2.1.4. Bağımsız Denetim Süreci 

Bağımsız denetim Ģirketinin yaptığı bağımsız denetim faaliyeti birbirine bağlı bir 

takım aĢamalardan oluĢur. Bu aĢamalar müĢteri seçimi ve denetim iĢinin kabulü ile 

baĢlar, denetim planlaması ve denetim programının yürütmesi ile devam eder, 

nihayetinde denetim görüĢünün raporlanması ile sona erer.
10

 Denetim süreci 

aĢağıdaki Ģekil 2.1‟de gösterilmiĢtir. 

                                                           
10

Ersin GÜREDĠN, a.g.e., s.177. 
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ġekil 2.1. Bağımsız Denetim Süreci 

Kaynak: Ersin GÜREDĠN, Denetim ve Güvence Hizmetleri   SMMM ve YMM’lere Yönelik 

Ġlkeler ve Teknikler, Arıkan Basım ve Yayım Ltd. ġti.,2007, 11. Baskı, Ġstanbul,  s.179. 
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Genelde bağımsız denetim iĢletmesi denetim sürecindeki aĢamalara geçmeden önce,  

 MüĢteri iĢletmeler mevcut denetim firmaları içerisinden denetim yaptırmak 

istedikleri firmaya denetim talebinde bulunurlar.
11

 

 denetlenecek iĢletme için gereken iĢ yükünün ne olabileceği, kendi mevcut 

kapasitelerinin bu iĢi baĢarıyla tamamlayabilecek yeterlikte olup olmadığını 

araĢtırırlar.
12

 

Denetleyen Ģirket bu Ģartları sağladıktan sonra denetim sürecinin aĢağıdaki 

aĢamalarına geçer. 

2.1.4.1. MüĢteri Seçimi ve ĠĢin Alınması 

MüĢteri Kabul Politikası IĢığında Gerekli Bilgilerin Toplanması: ilk aĢama söz 

konusu iĢletmenin müĢteri olarak kabul edilip edilmeyeceğidir. Denetçi, önceden 

hazırlanmıĢ bir takım sorulara cevap bulmaya çalıĢarak iĢletmeyi tanımaya çalıĢır. 

AĢağıda bu aĢamada cevaplandırılmaya çalıĢılan sorulara örnekler verilmiĢtir:
13

 

 Yönetimden sorumlu kiĢiler-ortaklar kimler? 

 Finansal durumu nasıl? 

 Hangi sektörde-hangi alanda faaliyet göstermektedir? 

 Halka açık ve faaliyetleri hep göz önünde olan bir Ģirket mi? 

 Piyasada nasıl bir imajı var? 

 Birlikte çalıĢtığı hukuk danıĢmanları ve mali danıĢmanları kim? 

 Yönetimin dürüstlüğü ile ilgili bir Ģüphe var mı? 

 Kurumsal yönetim anlayıĢı nasıldır? 

 Devam eden önemli davalar var mı? 

                                                           
11

Ferruh ÇÖMLEKÇĠ, Muhasebe Denetim ve Mali Analiz, Açık öğretim Ders Kitabı, T.C. Anadolu 

Üniversitesi yayınları, EskiĢehir, 1. Baskı, 2004, s.70. (Çevremiçi), 

http://books.google.com.tr/books?id=22o2YAmV6hAC&printsec=copyright&source=gbs_pub_info_s

&cad=1#v=onepage&q&f=false , 15.10.2011 
12

 Hasan KAVAL, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi TĠC.LTD.ġĠT., 3. Baskı, Kasım 2008, s.66. 
13

Lerzan KAVUT, a.g.e.,  S.122. 

http://books.google.com.tr/books?id=22o2YAmV6hAC&printsec=copyright&source=gbs_pub_info_s&cad=1#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.tr/books?id=22o2YAmV6hAC&printsec=copyright&source=gbs_pub_info_s&cad=1#v=onepage&q&f=false
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Bu soruların cevapları, kimi zaman iĢletme yönetimiyle görüĢülerek, kimi zaman 

internet üzerinde araĢtırarak, kimi zaman bu alanda tecrübe sahibi kiĢilerle 

görüĢülerek elde edilmeye çalıĢılır. 

Yeni müĢterinin kabul edilmesinde denetim riskini dikkate alan denetçi (veya 

denetim iĢletmesi) bu iĢletme ile ilgili finansal ve finansal olmayan her türlü bilgiyi 

toplamaya çaba harcar. Bu amaçla o iĢletme ile iĢ iliĢkisinde bulunan kuruluĢ ve 

kiĢilerden iĢletmenin durumu ve yöneticileri hakkında bilgi toplar.
14

 

Denetim çalıĢmanın yoğunluğu ve zorluk derecesi yürütülen denetimin o iĢletmede 

yapılan ilk denetim veya yenilenen bir denetim olmasına bağlıdır. Yenilenen 

denetimlerde iĢ yoğunluğu ve denetimin zorluk derecesi daha düĢükken, ilk defa 

denetlenen bir iĢletmede yürütülen denetim çalıĢmaları daha zor ve yoğundur. 

MüĢteri iĢletmenin ilk defa denetlenmesi durumunda bazı ek çalıĢmalara gereksinim 

vardır.
15

 

Önceki Denetçi ile GörüĢme: yapılan denetim yenilenen denetimse yeni bir 

müĢterinin alınması kararının verilmesinde, denetçinin o iĢletmeyi daha önce 

denetleyen denetçilerle bir görüĢme yapması kaçınılmazdır. Yeni ve önceki 

denetçiler arasında sözlü veya yazılı olarak yapılabilecek bu görüĢmelerin içeriği 

gizli tutulur.
 16 

Yeni denetçinin eski denetçiden talep edeceği bilgiler aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir.
17

 

 Denetçi değiĢikliğinin nedenleri 

 Önceki denetçinin yönetimle yaĢadığı anlaĢmazlıkların yapısı 

 Ġç kontrol zayıflıkları gibi önemli risk alanlarının belirlenmesi 

 Hile veya yasa ihlalleriyle ilgili önceki deneyimler 

 Önceki yıl çalıĢma kağıtlarına eriĢim için düzenlemeler 

                                                           
14

Ersin GÜREDĠN, a.g.e., s.180. 
15

A.e., s.177. 
16

A.e., s.180. 
17

 W.Robert KNECHEL, Steven E.SALTERĠO, Brian BALLOU, Auditing: Assurance and Risk, 

3.bs., Thomson South-Western, USA, 2007, s.113-114. 
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Denetim AnlaĢma Mektubunun Yazılması: yeni müĢteri hakkında bilgi topladıktan 

ve varsa önceki denetçi ile görüĢme yaptıktan sonra iĢin alınması ya da alınmaması 

kararı verilir. Yeni müĢterinin kabul edilmesi halinde durum ilgili tarafa yazılı olarak 

bildirilir. Bu bildirme denetçi tarafından hazırlanıp imzalanan ve müĢteriye 

gönderilen bir „denetim anlaĢma mektubu‟ ile yapılır. Denetim anlaĢma mektubunda 

aĢağıdaki hususlara yer verilir.
18

 

 Yapılan anlaĢmanın amacı belirtilir. 

 Denetim çalıĢmasının kapsamı belirtilir ve bu çalıĢmanın genel kabul görmüĢ 

denetim standartlarına uyumlu bir Ģekilde yürütüleceği açıklanır. 

 Denetim amacının hataları bulmak, yolsuzlukları ortaya çıkarmak olmadığı; 

amacın sadece finansal tabloların dürüstlüğü hakkında bir görüĢ bildirmek 

olduğu açıkça belirtilir. 

 (varsa) gereken hallerde yönetime belirli durumların raporlanacağı bildirilir 

(yönetim mektubu). 

 (varsa) vergi danıĢmanlığı, yönetim danıĢmanlık hizmetleri veya diğer tür 

hizmetlerin sunulacağı bildirilir. 

 (varsa) çalıĢmanın kapsamını sınırlandıran etmenler, yapacakları etki ile 

birlikte açıklanır. 

 (varsa) müĢteri iĢletme elemanlarınca yapılması öngörülen iĢler tamamlanma 

tarihleri de belirlenmek suretiyle bildirilir. 

 Denetim ücretinin hesaplanma esasları bildirilir. 

 Denetim çalıĢmasının zaman planı ve bitiĢ tarihi bildirilir. 

MüĢterinin anlaĢma mektubunu aldıktan sonra imzalayarak denetçiye iade etmesi 

gerekir. MüĢterinin de imzalaması ile denetim görevi her iki tarafça onaylanmıĢ 

olur.
19

 AnlaĢmayı iki tarafta onaylandıktan sonra denetim kuruluĢu aĢağıdaki 

aĢamalar ile devam eder. 

 

                                                           
18

Ersin GÜREDĠN, a.g.e., s.182-184. 
19

A.e., s.182. 
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2.1.4.2. Denetim Planlaması 

MüĢteri ĠĢletmeyi Tanıma Amacıyla Faaliyetleri ile Ġlgili Bilgi Toplama: 

denetimin iyi bir Ģekilde planlanabilmesi için denetçinin iĢletmeyle ilgili gereken 

bilgileri toplaması gerekir.  Denetim planının yazılı bir Ģekle getirilmesi için müĢteri 

iĢletmenin değiĢik açılardan tanınması gerekmektedir.
20

 Denetim planlaması için 

gerekli bilgiler, müĢteri iĢletme hakkındaki bilgiler ve denetim konusu ile ilgili 

bilgiler Ģeklinde ikiye ayrılır.
21

 

MüĢteri iĢletme hakkındaki bilgiler: 

 Faaliyet gösterilen iĢ kolu ve özellikleri 

 Uygulanan muhasebe politika ve yordamları 

 Ġç muhasebe kontrol sisteminin güvenilirlik derecesi 

 Denetim amacıyla finansal tablo kalemlerinin ve diğer hususların önemlilik 

sınırlarının kestirilmesi 

 Düzeltmeler yapılması gerekli olacağı düĢünülen finansal tablo kalemleri 

 Önemli hata veya düzensizliklerin var olma olasılığına bağlı olarak denetim 

kapsamının ve iĢlemlerin geniĢletilmesi zorunluluğuna yol açabilecek 

nedenlerin varlığı 

 Hazırlanması istenecek denetim raporunun türü ve içeriği 

Denetim konusu ile ilgili bilgiler ise: 

 Denetim anlaĢmasının kapsamı hakkındaki bilgiler 

 Yürütülecek denetimin aynı iĢletmede ilk denetim veya yenilenen bir 

denetim olup olmadığı 

 MüĢteri iĢletmenin örgütsel yapısı, personel yapısı, üretim tekniği hakkındaki 

bilgiler 

 MüĢteri iĢletmenin iĢbirliği yapma eğilimi hakkında bilgiler. 

 

                                                           
20

 Hasan KAVAL, a.g.e., s.67. 
21

Ersin GÜREDĠN, a.g.e., s.185-186. 
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Uluslararası denetim standartları da denetçinin müĢteri iĢletme ve içinde bulunduğu 

çevre hakkında aĢağıdaki bilgileri edinmesini gerektirir:
22

  

 ĠĢletmenin sektörü, yasal mevzuat ve diğer dıĢ faktörler 

 ĠĢletmenin muhasebe politikalarının seçimini ve uygulamasını içeren yapısı,  

 Önemli aksaklıkla sonuçlanacak amaçlar, stratejiler ve ilgili iĢ riskleri  

 ĠĢletmenin finansal performansının yönetimi ve gözden geçirilmesi 

Denetçi bu bilgileri kullanarak finansal tablolar hakkında beklentiler geliĢtirir ve 

önemli riskleri değerlendirir. 

Denetim Programının Hazırlanması: Denetim kuruluĢu gerekli ön bilgileri 

sağladıktan sonra, önemlilik düzeyinin ve riskin belirlemesi gibi iĢlemleri 

yapmaktadır. 

 Denetim kuruluĢlarının planlama aĢamasında yapması gereken iĢlerden birisi de 

önemlilik düzeyinin belirlemesidir. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin yanlıĢlığı, 

bu bilgilere güvenerek karar veren kiĢilerin kararlarını etkileyecekse, tablolarda yer 

alan bilgilerin önemli olduğu kabul edilir. 

Finansal Muhasebe Standartları Kurulu önemliliği “bir muhasebe bilgisinin 

açıklanmaması veya yanıltıcı bir Ģekilde açıklanması nedeniyle finansal tabloları esas 

alarak karar veren basiretli finansal tablo kullanıcılarının kararlarını değiĢtirebilecek 

veya etkileyebilecek büyüklükteki muhasebe bilgisi” Ģeklinde tanımlamıĢtır.
23

 

Denetim planlama safhasında denetçi her bir finansal tablo için bir veya birkaç 

önemlilik düzeyi belirleyebilir. Örneğin gelir tablosu için satıĢların %1‟i veya 

faaliyet kârının %5 veya %10‟u önemlilik düzeyi olarak kabul edilebilir. Bu konuya 

iliĢkin olarak ne genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerinde ne de genel kabul görmüĢ 

denetim standartlarında kesin oran belirlenmemiĢtir.
24

 

                                                           
22

 Boynton, WILLIAM C.; Johnson, RAYMOND N., Modern Auditing: Assurance Services, and  

the Integrity of Financial Reporting, John Wiley & Sons, Inc. USA, 2006, s.190-191. 
23

 WILLIAM, a.g.e., s.193. 
24

Celal KEPEKÇĠ, Bağımsız Denetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, 4. Baskı, 2000, s.38. 
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Bu aĢamada denetim riski düzeyinin belirlenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bağımsız 

denetim faaliyeti sırasında ortaya çıkabilecek iki ayrı kavram vardır: denetim riski ve 

iĢletme riski.
25

 

Denetim riski; denetçinin önemli yanlıĢlıklar içeren finansal tablolar hakkında uygun 

olmayan bir denetim raporu verme ihtimalidir. Denetim riski üç risk üç unsurunun 

birbiri ile etkileĢimi sonucu doğar. Bunlar: yapısal risk, kontrol riski ve tespit 

riskidir.
 26

 

 Yapısal risk: Ġç kontrol mekanizmasının bulunmadığı varsayımı altında 

iĢletme yönetiminin sunduğu bilgi ve belgelerin ve yaptığı açıklamaların 

iĢletmenin yapısal özellikleri veya hesap kalemlerinin özellikleri nedeniyle, 

önemli bir yanlıĢlık içerme olasılığıdır. 

 Kontrol riski: Sunulan bilgi ve belgelerde bulunabilecek önemli bir 

yanlıĢlığın, iĢletmenin iç kontrol sistemi tarafından zamanında önlenememe 

veya tespit edilememe olasılığıdır. 

 Tespit (bulgu) riski: Bağımsız denetçinin, finansal tablolardaki önemli bir 

yanlıĢlığı ortaya çıkaramama riski (tespit edememe) olasılığıdır. 

Bulgu riski aĢağıdaki gibi formüle edilebilir.
27

 

Denetim riski= yapısal risk × kontrol riski × bulgu riski 

DR = YR × KR × BR 

Örneğin yapısal risk %65, kontrol riski %30 olarak tespit edilmiĢ ise ve denetçide 

%5 lik bir denetim riskini edilebilir buluyor ise, bulgu riski: 

BR =
%5

%65×%30
= 25,64  olacaktır. 

                                                           
25

 A.e., s.38 
26

 Lerzan KAVUT, v.d., a.g.e., s.132-134. 
27

Hasan KAVAL, a.g.e., s.113. 
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Denetçi verdiği görüĢün doğruluğundan tam olarak emin olmak isterse, kabul 

edeceği denetim riski düĢük olacaktır. Örneğin, denetçi verdiği bilginin doğruluğu 

%99 olmasını kabul ederse denetim riski %1 olacaktır, buna karĢılık denetçi %95 

güvenilirliği yeterli bulursa denetim riski %5 olacaktır.
28

 

İşletme riski: iĢletme riskleri ile iĢletmenin gelecekte mevcut kârlılık düzeyini 

engelleyecek, iĢletmenin yaĢamını tehlikeye sokacak beklenmedik olaylar 

kastedilmektedir. Örneğin (çevre ve sektör riski, iĢletme yönetim riski, üretim riski, 

personel riski, finansal riskleri ve bilgi teknolojiler riski).
29

 

Denetçi gerekli ön bilgileri sağladıktan sonra sıra yazılı bir Ģekilde denetim planı ve 

programının yapılamasına gelir.
30

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkında Tebliğ‟e (Seri X, No:22) göre denetim programları; „bağımsız 

denetimin yürütülmesi sırasında her bir denetim alanı için uygulanması düĢünülen 

denetim iĢlemlerinin çalıĢma kağıtlarıyla iliĢkilendirerek, kalemler itibariyle çeĢitli, 

tarih ve süre ile görevlendirilen elemanlar bakımından ayrıntılı olarak belirlendiği 

dokümandır‟ .
31

 

ĠĢgücü ve Zaman Planlaması:  

İşgücü planlaması: bağımsız denetim çalıĢmalarının planlaması sırasında denetçilerin 

yapacağı çalıĢmalardan birisi de çalıĢmaların kimler tarafından yürütüleceğinin 

belirlemesidir. 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ‟e (Seri X, 

No:22) göre; ‟bağımsız denetim en az üç kiĢiden oluĢmak üzere iĢin gerektirdiği 

nitelikte, denetçilerden oluĢan ekip tarafından gerçekleĢtirilir‟.
32

 

MüĢteri iĢletme ve faaliyet göstereceği dal ile ilgili bilgilerin toplanması ve denetim 

planının hazırlanmasından sonra, iĢi yürütecek denetçi takımının görevlendirilmesi 
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yapılır. Denetçi takımının yapısı oluĢtururken sorumluluk, gözetim, teknik bilgi, ve 

deneyim ile ilgili hususlara dikkat edilmelidir.
33

 

Genel olarak bir denetim ekibi; bağımsız baĢ denetçi, bağımsız kıdemli denetçi, 

bağımsız denetçi, bağımsız denetçi yardımcısı ve stajyer bağımsız denetçilerden 

oluĢur. 

Zaman planlaması: Uygulanması önerilen denetim yöntemlerinin 

kararlaĢtırılmasından ve denetim programlarının hazırlanmasından sonra iĢin 

tamamlanması ile ilgili zaman planlaması yapılır.
34

 

Denetçi denetim çalıĢmaları için aĢağıdaki gibi bir zaman planlaması yapabilir.
35

 

 Ocak-ġubat: müĢterinin seçimi ve iĢin kabul edilmesi  

 Mart: müĢteri iĢletmenin genel kurulunda denetçinin atanması 

 Nisan-Mayıs: denetimi planlama 

 Temmuz-Ekim: iĢlemlerin test edilmesi 

 Kasım-Ocak: hesap kalanlarının test edilmesi 

 ġubat: denetimin tamamlanması ve denetim raporunun yayınlanması 

2.1.4.3. Denetim Programın Yürütülmesi 

Ġç Kontrol Sisteminin Ġncelenmesi ve Değerlendirilmesi: Ġç kontrol sistemini; 

iĢletme yönetim sorumluluğu taĢıyanlar, muhasebe meslek mensupları, denetçiler, 

yasa koyucular amaçlarına göre farklı Ģekilde tanımlayabilirler.
36

 

ÇalıĢma sahası standartlarından ikincisinin öngördüğü, iç kontrol sisteminin denetçi 

tarafından incelenmesi iki aĢamada gerçekleĢtirilir. Birinci aĢamada denetçi müĢteri 

iĢletmede uygulanmakta olan iç kontrol sistemi hakkında bilgi toplar. Bu aĢama 

sistemin gözden geçirilmesi ve tanınması safhasıdır. Bunu izleyen safhada denetçi 
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sistemi değerler. Denetçi iç kontrol sistemini değerleyerek sistemin aksayan ve 

kuvvetli yanlarını belirler.
37

 

Denetçi Ģirketin iç kontrol sistemini tanımada temelde üç yöntemden faydalanır, 

bunlar:
38

 

 Not alma yöntemi: denetçi denetlenen müĢteri iĢletmede sorular sorarak, 

yetkililer ile görüĢerek bazı bilgileri alır, iĢ akıĢlarını gözleyerek iĢletmeyi 

tanır. Varsa iĢletmede yazılı yönetmelikleri toplar. Bunları uygun Ģekilde not 

alır. 

 Akış şemaları hazırlama yöntemi: denetçi iĢletme fonksiyonlarını ayırır. 

Tedarik, üretim, satıĢ gibi. Bu fonksiyonlarında alt fonksiyonları olabilir. Bu 

gruplara veya alt fonksiyonlara uygun iĢ akıĢ Ģemaları düzenlenir. Kimin 

nereden belge aldığı, kime verdiği, hangi sorgulamaların yapıldığı bu 

Ģemalar üzerinde gösterilir. Denetçi bunu daha detaylandırarak, sistemde ne 

gibi zayıflıklar ve üstünlükler olduğunu objektif olarak görür. Hazırladığı bu 

Ģemaları iĢletme yöneticileri ile görüĢerek doğru bilgi edinip edinmediğini 

test etmiĢ olur. 

 Soru formu uygulama yöntemi: bu yöntem not alma yönteminin geliĢmiĢ bir 

Ģekli olarak nitelenebilir. Denetçi iĢletmenin faaliyette olduğu sektörü ve 

denetim amaçlarını anladıktan, yeterli gözlemler yaptıktan sonra fiilen 

olması gereken durumu tespit eder. Daha sonra olması gereken bu durumun 

mevcut olup olmadığını tespit amacıyla soru forumları hazırlar. Bu soru 

forumları yine iĢletmenin alt fonksiyonlarına veya faaliyet türlerine uygun 

Ģekilde olabilir. 

Denetçi iç kontrol sistemini tanıdıktan sonra sistemin ne ölçüde kuruluĢ amaçlarına 

uygun olarak çalıĢtığını tespit eder. Bu amaçla uygunluk testleri yapar ve 

araĢtırmaları gerçekleĢtirir. 

                                                           
37

Ersin GÜREDĠN, a.g.e., s.332 
38

 Hasan KAVAL, a.g.e., s.140-141. 



 

47 

 

Uygunluk testleri(kontrol testleri): iĢletmede olması gereken iç kontrol politikaları ve 

prosedürlerinin tasarımının ve iĢleyiĢinin etkinliğini ölçmek için yürütülür.
39

 

Denetçi yapmıĢ olduğu kontrol testleri sonucunda iĢletmenin kendi iç kontrollerinin 

amacına uygun tasarladığına ve etkin bir Ģekilde çalıĢtığına kanaat getirirse, maddi 

doğruluk testlerinin (detay testleri) kapsamını daha sınırlı tutabilir. Aksi durumda 

detay testlerinin kapsamı nitelik ve nicelik olarak daha geniĢ olacak.
40 

 

Denetim Programında Gerekli DeğiĢikliklerin Yapılması: Denetçinin iç kontrol 

sistemi ile ilgili bulguları beklenenden farklı ise maddi denetim iĢlemleri (tutarların 

doğrulanması) ile ilgili olarak, planlanmıĢ denetim programında gerekli düzeltme ve 

değiĢiklikler yapılır.  

Mal hareketlerinin sürekli envanter yöntemine göre izlendiği bir iĢletmede denetçi 

stok sayımının 30 Kasım tarihinde yapılamasını planlamıĢtır. Ona göre iĢletmede 

etkin bir muhasebe kontrolü varolduğundan, bu tarihten sonraki muhasebe 

kayıtlarına dayanarak 31 Aralık tarihindeki stok mevcudunun tam ve doğru olarak 

saptanabilmesi olanaklıdır. Ġç kontrol sisteminin incelenmesi sırasında denetçi 

devamlı denklik (sürekli envanter) ile ilgili muhasebe kayıtlarında çok sayıda hata ve 

düzensizliğe rastlamıĢtır. Bu bulgularına göre iç kontrol sisteminin güvenilir 

olmadığı görüĢüne ulaĢan denetçi, denetim programında 30 Kasım olarak 

karĢılaĢtırılmıĢ bulunan stok sayımını, kapanıĢ günü olan 31 Aralık tarihine 

kaydırmıĢtır. Buna göre iç kontrol sisteminin beklenenden farklı çıkması sonucu 

denetim programında değiĢiklik yapılma zorunluluğu doğmuĢtur.  

Yukarıdaki örnek bir denetim iĢleminin uygulanma zamanın değiĢtirilmesi ile 

ilgilidir. Bunun yanı sıra iĢlemin türünün ve kapsamının değiĢtirilmesi de duruma 

göre kaçınılmaz olabilir.
41

 

Hesap Bakiyelerinin Doğruluğunun AraĢtırılması: Denetçi yapmıĢ olduğu kontrol 

testleri sonucunda iĢletmenin kendi iç kontrollerinin amacına uygun tasarlandığına ve 
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etkin bir Ģekilde çalıĢtığına kanaat getirirse, maddi doğruluk testlerinin (detay 

testlerin) kapsamını daha sınırlı tutabilir. Aksi durumda detay testlerin nitelik ve 

nicelik olarak kapsamı daha geniĢ olacaktır.
42

 

Maddi doğruluk testleri: mali tablolardaki önemli tutar ve açıklama hatalarını bulmak 

amacıyla iĢlemlerin ve hesap kalanlarının incelenmesidir. 

Muhasebe verilerinin doğruluğunu test etmek için aĢağıdaki prosedürler 

izlenmelidir;
43

 

 Hesaplarda kayıtlı iĢlemlerin gerçekte var olup olmadığına bakmak, 

 Var olduğu anlaĢılan iĢlemlerin tamamının hesaplara aktarılıp 

aktarılmadığını incelemek, 

 ĠĢlemlerin hesaplara doğru tutarları ile aktarılıp aktarılmadığını kontrol 

etmek, 

 ĠĢlemlerin doğru hesaplara kaydedilip edilmediğine bakmak, 

 ĠĢlemlerin hesaplara kaydedilmesinde dönemsellik ilkesine riayet edilip 

edilmediğini incelemek, 

 Hesaplara kaydedilen iĢlemlerin mali tablolara tam ve doğru olarak aktarılıp 

aktarılmadığını kontrol etmek 

Toplanan Kanıtları Değerleme: denetim programının yürütülmesi safhasında iç 

kontrol sistemi inceledikten ve koĢullara göre denetim programında değiĢiklikler 

yapıldıktan sonra, maddi denetim iĢlemlerine baĢvurularak finansal tablo 

kalemlerinin doğruluğu araĢtırılır. Toplanan denetim kanıtları değerlendirilir ve 

yönetimin finansal tablolar aracılığı ile yaptığı bildirimlerin dürüstlüğü hakkında bir 

yargıya ulaĢılır.
44

 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ‟e (Seri X, 

No:22) göre bağımsız denetim kanıtlarının değerlendirmesi; Bağımsız denetçi, 

uyguladığı bağımsız denetim teknikleri ve elde ettiği bağımsız denetim kanıtlarına 

                                                           
42

Lerzan KAVUT, v.d., a.g.e., s.140. 
43

 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,  Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Denetim Rehberi, 27 Ocak 2012, s.31. 
44

Ersin GÜREDĠN, a.g.e., s.200. 



 

49 

 

dayanarak, önemli ölçüde yanlıĢlık riskinin devam edip etmediğini değerlendirir. Bu 

değerlendirme esas olarak bağımsız denetçinin kanaatine dayanan niteliksel bir 

konudur. Bu Ģekilde bir değerlendirme, hile ve usulsüzlük nedeniyle yapılabilecek 

önemli yanlıĢlık riski ile değiĢik veya ek bağımsız denetim tekniği uygulanması 

ihtiyacının olup olmadığı konusunda daha geniĢ bir bakıĢ açısı sağlayabilir. Bu 

değerlendirmenin bir parçası olarak, bağımsız denetçi, hile ve usulsüzlük nedeniyle 

önemli yanlıĢlık riskinin göstergesi olan koĢullar veya bilgiler konusunda, bağımsız 

denetim sırasında bağımsız denetim ekibinin diğer üyeleri ile uygun Ģekilde 

iletiĢimin sağlanıp sağlanmadığını göz önünde bulundurur.
45

 

Denetçinin yeterli miktarda kanıt toplama kararına etki yapan baĢlıca etmenler, 

önemlilik, risk, nitelik, maliyet, ana kütlenin büyüklüğü ve özelliğidir.
46

 

2.1.4.4. Bulguların Raporlanması 

Finansal Tablolarının Dürüstlüğü Hakkında Yargıya UlaĢılması: Tüm bu 

çalıĢmalar tamamlandığında müĢteri iĢletmenin üzerine görüĢ verilecek mali tabloları 

da müĢteri tarafından düzenlenmiĢ ve denetim Ģirketine teslim edilmiĢ 

bulunmaktadır.
47

 

Denetim sürecinin son safhası denetim görüĢünün türünün oluĢturulması ve denetim 

raporunun yazılarak açıklanmasıdır.
48

 Finansal tabloların doğru ve dürüst olduğu 

konusundaki denetçi görüĢü:
49

 

 SeçilmiĢ ve uygulanmıĢ muhasebe ilkelerinin genel kabul görmüĢ ilkelerden 

olup olmadığı, 

 Tüm koĢullar açısından bu ilkelerin uygulanabilir olup olmadığı, 

 Finansal tabloların ve açıklayıcı notların bir bütün olarak, finansal tabloyu 

anlamaya, yorumlamaya ve kullanıma olanak tanıyacak biçimde bilgi sunup 

sunmadığı, 
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 Finansal tablolarda sunulan bilgilerin anlamlı bir biçimde sınıflandırılıp 

özetilmiĢ olup olmadığı (yani ne çok ayrıntılı, ne de çok özet bir Ģekilde), 

 ĠĢletme yönetimince yapılmıĢ muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığı, 

 Finansal tabloların iĢletmede kıymet hareketi doğuran olayları uygun sınırları 

içerisinde yansıtıp yansıtmadıkları, 

 konularda oluĢturulan yargıya dayanılarak verilen bir görüĢtür. 

Yargının ġekillendirilmesi, Denetim Raporunun Yazılması ve Yayımlanması: 

iĢletmeye ait finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve muhasebe 

sistemindeki kayıtların genel kabul görmüĢ muhasebe ilke ve standartlarına uygun 

olup olmadığı denetim raporunda belirtilir. Denetim raporu, denetim çalıĢma 

sonucunda denetçinin finansal tablolar üzerindeki görüĢünü ifade ettiği yazılı 

dokümandır.
50

 

Raporlama standartları denetim raporunun hazırlanıĢ ve raporun içeriği ile ilgili 

genel ilkeleri kapsar. Denetçinin denetim raporunu yazarken uyması gereken ilke ve 

kurallar raporlama standartları ile tanımlanmıĢtır. Bu standartlar aĢağıdaki gibidir.
51

 

 Genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygunluk 

 Genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerinde tutarlılık 

 Tam açıklama 

 GörüĢ bildirme  

Bağımsız denetim rapor türleri ise standart olumlu, açıklama paragrafı eklenen veya 

metin değiĢikliği gerektiren olumlu, Ģartlı, olumsuz ve görüĢ bildirmekten kaçınma 

olarak beĢe ayrılmıĢtır. Bağımsız denetim rapor türleri Tablo 2.1‟de açıklanmıĢtır. 
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Tablo 2.1:  Bağımsız Denetim Rapor Türleri 

1- Standart olumlu 

rapor 

Finansal tablolar seti genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkelerine uyumlu olarak hazırlanıp sunulmuĢtur; 

finansal tablolarda gerekli açıklama ve dipnotlara yer 

verilmiĢtir; denetim çalıĢması herhangi bir kapsam 

sınırlaması olmadan genel kabul görmüĢ denetim 

standartları doğrultusunda tamamlanmıĢtır. 

 

2- Açıklama paragrafı 

eklenen veya 

metinde değiĢiklik 

gerektiren olumlu 

denetim raporu 

Tatmin edici sonuçlar sağlayan kaliteli bir denetim 

çalıĢması tamamlanarak finansal tabloların doğru ve 

dürüst hazırlandıklarına güven getirilmiĢtir; ancak 

denetçi ek bilgi verilmesinin önemli ve gerekli 

olduğunu düĢünmektedir. 

 

3- ġartlı denetim raporu Denetçi finansal tabloların bir bütün olarak doğru ve 

dürüst hazırlandıklarına güven getirmiĢtir, fakat 

denetimin kapsamı önemli ölçüde sınırlanmıĢtır; ya da 

finansal tabloların hazırlanmasında genel kabul 

görmüĢ muhasebe ilkelerine aykırılıklar vardır. 

 

4- Olumsuz denetim 

raporu 

Denetçi finansal tabloların bir bütün olarak doğru ve 

dürüst hazırlanmadıkları görüĢüne ulaĢmıĢtır. 

 

5- GörüĢ bildirmekten 

kaçınma 

Denetçi finansal tablolar ile ilgili olarak bir görüĢe 

ulaĢmamaktadır; ya da denetçi bağımsız değildir. 

 
Kaynak: Ersin GÜREDĠN, Denetim ve Güvence Hizmetleri   SMMM ve YMM’lere Yönelik 

Ġlkeler ve Teknikler,2007, s.73 
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2.2. E-TĠCARET ORTAMINDA BAĞIMSIZ DENETĠM SÜRECĠ 

Denetim mesleği, sosyal ihtiyaçları karĢılamaya çalıĢan bir meslek olduğu için çağlar 

boyunca muhasebenin küreselleĢmesine ve ekonominin geliĢmesine ayak uydurarak 

geliĢmiĢtir. Bunun sonucunda E-Ticaret ortaya çıkmıĢtır ve E-Ticaretin uygun bir 

Ģekilde denetlenmesine gerek duyulmuĢtur.
52

 

Son zamanlarda E-Ticaretin hacmindeki artıĢ ve birçok kuruluĢun E-Ticareti 

kullanması nedeniyle muhasebeciler ve denetçiler bazı zorluklarla karĢı karĢıya 

kalmıĢlardır. Bu nedenle E-Ticaretin denetimi araĢtırmacıların ele aldığı önemli 

konulardan biri olmuĢtur.
53

 

Bilgi süreçleri sadece iĢletmelerin üretim süreçlerini değil denetim konusu ve talebini 

de değiĢtirmektedir. Finansal tablolar maddi olmayan varlıklara daha fazla 

dayanmakta, finansal tablo kullanıcıları da geçmiĢe dönük bilgi yerine gerçek 

zamanlı bilgiyi daha fazla talep etmektedirler. Mevcut durum itibarıyla denetim 

talebindeki bu değiĢikliğin yavaĢ yavaĢ (sürekli denetim gibi) denetim 

uygulamalarında da yer almaya baĢladığı  görülmektedir. Bütün bunlar geliĢen 

bilgi teknolojilerinin iĢletmelerin üretim ve ticaret uygulamalarını değiĢtirmesinin bir 

sonucudur.
54

 

Denetim riski ve iç kontrol sistemi E-Ticaretin denetim sürecinin önemli parçaları 

iken, bunların dıĢında denetim mesleğinde dikkat edilmesi gereken baĢka konularda 

bulunmaktadır. Tablo 2.2‟te E-Ticaretin denetim sürecinin her bir aĢamasına olası 

etkileri gösterilmiĢtir. E-Ticaret ve denetim arasındaki etkileĢim konusunda 

çalıĢmalar baĢlangıç aĢamasındadır. Bu nedenle, denetim ve bilgi teknolojisi 
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konusunda meslek mensuplarının ve akademisyenlerin daha fazla araĢtırma yapıp 

sorunlara çözüm bulmaları gerekmektedir.
55

 

AĢağıdaki tabloda E-Ticaretin denetim sürecindeki etkilerini anlayabilmek için yanıt 

aranması gereken sorulara yer verilmiĢtir. Örneğin müĢteri kabulü aĢamasında, 

müĢterinin kabulü veya iĢin devam edilmesi belirlenirken hangi ek faktörler dikkate 

alınmalıdır? Bu faktörlerle ilgili bilgiyi nereden elde edebiliriz? Denetim planlaması 

aĢmasında herhangi yeni denetim riskleri var mıdır? Tablo 2.2‟de E-Ticaretin her bir 

denetim sürecinin aĢamaları için olası etkilerini ortaya koymak için yanıt gerektiren 

sorular sorulmuĢtur. 

Tablo 2.2: E-Ticaretin Denetim Sürecine Olası Etkileri 

Denetim süreci E-Ticaretin olası etkileri 

 

 MüĢterinin 

kabulü/iĢe devam 

edilmesi 

1- MüĢterinin kabulü veya iĢin devam edilmesi 

belirlenirken hangi ek faktörler dikkate 

alınmalıdır?(örneğin, muhtemel müĢteri finansal 

bilgilerini internet sayfasında eĢanlı sağlıyor mu?) 

2- Bu ek faktörlerle ilgili bilgileri nereden elde 

edebiliriz? 

 

 Denetim 

planlaması  

1- Önemlilik düzeyini hesap ve mali tablolar 

seviyesinde nasıl değerlendirebiliriz? 

2- E-Ticaret ortamında herhangi yeni bir denetim riski 

var mıdır? 

3- Geleneksel denetim risk modeli hala uygun mudur? 

4- Geleneksel denetim programları hala uygun 

mudur? Onları nasıl değiĢtirebiliriz? 

 

 MüĢterinin internet 

bağlantısının 

paylaĢımını 

anlamak  

1- E-Ticaret ortamında ana kontrol noktaları nelerdir? 

Bunları nasıl değerlendirebiliriz?  

2- MüĢterinin internet bağlantı paylaĢımını nasıl 

kavrarız ve nasıl ön kontrol risk değerlendirmesi 

yapabiliriz? 

3- MüĢterinin internet bağlantı paylaĢımında  “önemli 

zayıflığını” ne oluĢturmaktadır?  
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 Kontrol testleri   1- MüĢterinin internet bağlantı paylaĢımında belirli 

kontrol noktalarını nasıl test ederiz? 

2- Maddi testlerin kapsamını, türünü ve 

zamanlamasını nasıl belirleyebiliriz? (örneğin: 

kontrol riski minimum düzeyde 

değerlendirildiğinde, maddi testlerin devam 

ettirilmesi hala gerekli midir?) 

 

 ĠĢlemlerin ve 

bakiyelerin maddi 

testleri  

1- MüĢterinin elektronik kanıtlarının doğruluğunu ve 

geçerliğini nasıl kanıtlayabiliriz? 

2- E-Ticaret ortamında yönetimin geleneksel beĢ 

iddiası hala geçerli midir?(örneğin: on-line 

yayımcılık yapan Ģirketin stoklarının varlığını nasıl 

kanıtlayabiliriz?) 

3-  E-Ticaret ortamında test edilecek herhangi bir yeni 

yönetim iddiası var mıdır?) 

4- ĠĢlemler ve hesap bakiyelerini test etmek için 

denetçi hangi yeni denetim teknolojilerini veya 

prosedürlerini kullanmalıdır? 

 

 Denetim saha 

çalıĢmanın 

tamamlanması  

1- Denetim kanıtlarının yeterliğini ve güvenilirliğini 

nasıl belirleriz? 

2- E-Ticaret ortamında iĢletmenin sürekliliğini nasıl 

değerlendiririz?  

3- E-Ticaret ortamında iliĢkili taraf iĢlemlerini nasıl 

tespit ederiz? 

 

 Denetim raporun 

yayınlanması  

1- Denetçi müĢteri iĢletmenin E-Ticaret sisteminin 

geçerliği hakkında görüĢ bildirmeli midir? 

2- MüĢterinin E-Ticaret kullanımına uyum sağlamak 

için denetim raporunun içeriği değiĢtirilmeli midir? 

 

 Genel denetim 

süreci  

1- Geleneksel denetim süreci hala uygun mudur?  

2- Ortadan kaldırması gereken ya da dahil edilecek 

yeni aĢamalar var mıdır? 

3- E-Ticaret ortamında denetçinin yasal 

sorumlulukları nedir? (örneğin: denetçi müĢterinin 

E-Ticaret sisteminin geçerliğinden sorumlu olmalı 

mıdır?) 

4- Geleneksel çalıĢma kâğıtlarının biçimleri ve türleri 

elektronik ortam denetimleri için uygun mudur? 

 

Kaynak : Chien CHĠH YU, Hung CHAO YU, Chi CHUN CHOU, The Impacts of Electronic 

Commerce on Auditing Practices An Auditing Process Model for Evidence Collection and Validation, 

International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, Volume:9, 

2000, s.203. 
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2.2.1. Denetim Plan ve Programına Etkisi 

2.2.1.1. MüĢteri ĠĢletme ve ĠĢ Kolu Ġle Ġlgili Bilgi Toplanması 

E-Ticaret uygulayan Ģirketlerde denetçi, finansal durumu önemli ölçüde 

etkileyebilecek olayları, iĢlemleri ve uygulamaları belirlemek ve anlamak için yeterli 

bilgi toplamalıdır.  

Denetçinin iĢ bilgisi, E-Ticaretin iĢletmenin faaliyetlerindeki önemini ve denetim 

riskine etkisini değerlendirmede önemlidir. ĠĢletmenin iĢi hakkında bilgi toplarken 

veya bilgisini güncellerken denetçi finansal tabloları etkiledikleri ölçüde 

aĢağıdakileri dikkate alır:
56

  

 ĠĢletmenin faaliyetleri ve sektörü 

 ĠĢletmenin E-Ticaret stratejisi 

 ĠĢletmenin E-Ticaret faaliyetlerinin kapsamı 

 ĠĢletmenin dıĢ kaynak kullanımı anlaĢmaları 

Modern bilgi ve iletiĢim teknolojileri, E-Ticaret yapan Ģirketlerin faaliyetleri ile ilgili 

bilgilere ulaĢmakta denetim Ģirketlerine birçok yeni bilgi kaynağı sağlamaktadır. 

Bunlar:
 57

 

 Çevrimiçi arama motoru:  bu konuda uzmanlaĢmıĢ Ģirketler tarafından 

sunulan bu hizmet denetim Ģirketleri tarafından kullanılarak müĢteri 

iĢletmeyle ilgili bilgi toplanır. 

 MüĢteri Ģirketin internet sayfası: Ģirketin stratejisi ve sunduğu ürün veya 

hizmetleri öğrenmek için önemli bir bilgi kaynağı olabilir. 
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2.2.1.2. MüĢterinin Hukuki Yükümlükleri Ġle Ġlgi Bilgi Toplanması 

Denetim planlamasının ikinci aĢaması müĢteri Ģirketin hukuki yükümlükleri ile ilgili 

bilgi toplamaktır. E-Ticaret kullanma durumunda, tüm iĢlemlerin sanal ortamda 

gerçekleĢtiği sözleĢmelerde, tüketici ile iletiĢimden elektronik imza kullanılarak 

sözleĢmelerin imzalanmasına kadar olan sürece dikkat edilmelidir. Denetçi verilerin 

doğruluğunu ve ayrıntısını, olası hileleri tespit etmek için takip ve kontrol etmelidir. 

Çünkü iĢlemlerin sanallaĢtırılması nedeniyle bunların tespit edilmesi zorlaĢmaktadır. 

ĠletiĢim hizmet sağlayıcıları,  iĢlemlere doğrudan dahil olmadan, Ģirket ve müĢteri 

arasındaki bilgi transferine teknik destek sunduğu için önemli bir role sahiptir.  

Denetçiler bu durumda, iĢletme, denetim Ģirketi ve tedarikçi arasındaki iĢlem akıĢını 

daha iyi anlamak için prosedür el kitabını ve hizmet sağlayıcının politikalarını talep 

edebilirler. Denetçi, bilgi transferinin maksimum güvenlik koĢullarında yapıldığına 

dair güven getirmesi amacıyla E-Ticaret yapan iĢletmenin elektronik iĢlemlerde 

kullanılan uygulamalar, elektronik imzalar ve sertifikalar ve sunucuların güvenliği 

için en son Ģifreleme teknolojilerini kullandığını doğrulamalıdır. Bütün bu bağımsız 

doğrulamalar güvenlik kontrollerinin yeterli olduğunu garanti altına almak için 

kullanılmaktadır ve bunlar iĢletmeyi, hizmet sağlayıcıları ve müĢterileri olası 

güvenlik boĢluklarından korurlar ve bu doğrulamalar bilgi ve iletiĢim teknolojisinde 

gerçekleĢen en son değiĢiklikler açısından güncellenmiĢ olmalıdır.
 58

 

2.2.1.3. Önemlilik Düzeyinin ve Risk Değerlendirmesinin Belirlenmesi 

E-Ticarette, bilgi ortamı bileĢenleri yeni risklere yol açmaktadır. AĢağıda bu risklerin 

en önemlilerine yer verilmiĢtir:
59

 

 Faaliyetler-sabotaj, doğal afetler, virüsler ve faaliyet becerisini etkileyen 

tehditler 

 Programlar- dolandırıcılık (sahtekârlık) programlama, verilerin yanlıĢ veya 

eksik iĢlenmesi ve verilerin hileli iĢlenmesi. 

                                                           
58

 Laura Diana GENETE, Alexandru TUGUĠ, a.g.e., s.2. 
59

A.e. s.4. 



 

57 

 

 Rapor ve analizlerdeki veriyi yok etmek veya manipüle etmek için yetkisiz 

eriĢim, onaylanmamıĢ veri ekleyerek verinin bozulması 

 ĠletiĢim- durdurma, değiĢiklik, verilerin silinmesi veya hileli veri ile 

değiĢtirilmesi; veriye ve programlara yetkisiz eriĢim. 

E-Ticaretin denetiminde önemlilik düzeyinin belirlenmesi ve hangi kalemlerin 

önemli olduğu klasik ticari iĢlemlerin denetiminden farklıdır. Örneğin denetçiler için 

klasik ticaretin denetiminde stok kaleminin önemli olduğu açıkça görülmektedir, 

fakat E-Ticaret iĢlemleri hızlı yürütüldüğünden E-Ticarette fazla stoka gerek 

duyulmayacak, dolaysıyla E-Ticarette stok kalemin önemlilik düzeyi düĢecektir.
60

 

Elektronik ticaret faaliyetleri yapan Ģirketlerde klasik denetime özgü risklerin yanı 

sıra denetime doğrudan veya dolaylı etkisi olan diğer riskler de olabilir. Bu etki, 

verinin elektronik arĢivlenmesi ve transferi ile yükselmektedir. Bunun için IAPS 

1013 (E-Ticaret- finansal tablo denetimi üzerindeki etkisi) standardı, denetçinin 

denetim yaparken göz önüne alması gereken aĢağıdaki ek riskleri açıklamıĢtır.
61

 

 ĠĢlem bütünlüğü kaybı 

 Virüs saldırıları gibi yaygın E-Ticaret güvenlik riskleri ve yetkisiz eriĢim 

yoluyla müĢterilerin, iĢçilerin ve diğerlerinin yaptıkları hileden iĢletmenin 

zarar görme potansiyeli 

 Uygun olmayan muhasebe politikaları (Örnek: Ġnternet sitesi geliĢtirme 

maliyetleri gibi harcamaların varlıklaĢtırılması, karmaĢık sözleĢmelerin 

yanlıĢ anlaĢılması, vb.) 

 Özellikle E-Ticaret iĢlemleri sınır ötesi olduğunda, vergi ve diğer yasal ve 

düzenleyici gerekliliklere uymama  

 Önemli iĢ sistemlerini ve diğer iĢlemleri internete yerleĢtirerek E-Ticarete 

aĢırı güvenmek 

 Sistem ve altyapı baĢarısızlıkları veya çöküĢü  
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Ġlgili standart, risklerin oluĢmasını önlemek amacıyla aĢağıdaki Ģartları 

öngörmektedir:
62

 

 MüĢterinin ve tedarikçinin kimliğinin doğrulaması, 

 ĠĢlem bütünlüğüne güven sağlanması, 

 Sevkiyat, kredi Ģartları ve anlaĢmazlık çözüm prosedürleri gibi sözleĢme 

Ģartları üzerinde anlaĢılması,  

 MüĢterilerden ödemenin alınması veya borçlarını güvence altına alınması, 

 Gizlilik ve bilginin korunmasını sağlamak için protokollerin kurulması. 

E-Ticaretle geleneksel ticaret karĢılaĢtırıldığında, elektronik ticaret ile iliĢkili riskler 

bilgi ve iletiĢim teknolojisi kullanımından dolayı daha yüksektir. 

E-Ticaret faaliyetleri yapan iĢletmelerin denetimine iliĢkin risklerin analizi 

geleneksel bilgi sistemlerine benzer riskler ve ek bazı riskler de içerir. Bu ek riskler 

aĢağıdaki gibidir:
63

 

 Sistem güvenliği ve kötü niyetli saldırılara veya dıĢarıdan insanların 

eriĢimine karĢı koruma 

 ĠĢlemlerin bütünlüğü veya ayrıntısı 

 Veri iletiĢiminin bütünlüğü 

 Sistemler arasında bağımlılıklar 

 “kağıtsız sözleĢme sistemleri” nin “zayıf kontrol” e neden olması 

Yukarıda bahsedilen riskler, elektronik iĢlemler yapan tüm Ģirketler için geçerli olan 

genel risklerdir. Bunların dıĢında, denetçinin belirlemesi ve değerlendirmesi gereken 

müĢteriye özel riskler de oluĢabilir. Bu risklerin meydana gelmesini önlemek için ek 

kontroller gerekmektedir. 
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2.2.1.4. Ġç Kontrol Sisteminin Kavranması ve Kontrolle ĠliĢkili Risklerin 

Değerlendirilmesi 

Denetçinin iç kontrol sistemini anlama çerçevesinde iĢletmenin E-Ticaret stratejisini 

dikkate alırken ilgilenebileceği konular Ģunlardır:
64

 

 E-Ticaret faaliyetlerinin iĢletmenin stratejisi ile uyumu dikkate alınırken 

yönetimden sorumlu kiĢilerin dâhil edilmesi 

 E-Ticaretin iĢletme için yeni bir faaliyeti mi desteklediği, ya da var olan 

faaliyetleri daha verimli yapmaya mı veya var olan faaliyetler için yeni 

pazarlar bulmaya mı çalıĢtığı 

 ĠĢletmenin gelir kaynakları ve bunların nasıl değiĢtiği 

 E-Ticaretin iĢletmenin kârını ve finansal gereksinimlerini nasıl etkilediğine 

dair yönetimin değerlendirmesi 

 Yönetimin riske olan yaklaĢımı ve bunun iĢletmenin risk profiline olası etkisi 

 E-Ticaret fırsatlarının ve risklerinin uygun kontrollerle desteklenen yazılı bir 

strateji içinde yönetim tarafından ne derece belirlendiği veya fırsatlar ve 

riskler ortaya çıktıkça E-Ticaretin bunlara cevap veren geliĢmelere tabi olup 

olmadığı  

 Yönetimin en iyi uygulama kodlarına (Ģifreleme) veya web mühür 

programlarına bağlılığı 

Denetçi finansal duruma iliĢkin iddialarla ilgili oldukları sürece, kontrol ortamını ve 

iĢletmenin E-Ticaret faaliyetlerinde uyguladığı kontrol prosedürlerini analiz 

etmelidir. Ticari iĢlemler için sanal ortam kullanıldığında iç kontrol konusunda 

aĢağıdaki hususların son derece önemli olduğu kabul edilir:
65

 

 Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve hazır bulunması ile ilgili düzenlemelerin var 

olması ve gözlemlenmesi durumunda güvenlik sağlanmıĢ olur. ĠĢlemlerin ve 

bilgilerin güvenliğini sağlamak için uygulanması gereken önlemler aĢağıdaki 

gibidir: 
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 Güvenlik duvarı: istenmeyen eriĢimi durdurur, aynı zamanda, ağ 

sunucusunu ve arka büro (müĢterinin görmediği bölümdeki sistem ve 

iĢlemler) sunucusunu istenmeyen ve internet sayfasını tahrip eden 

eriĢimden korur. 

 ġifreleme (Crypting): Yetkisiz kullanıcılar tarafından eriĢilmesi 

durumunda veriyi okunmaz bir biçime dönüĢtürür.   

 Ġzleme raporu: OlağandıĢı eriĢim ve olağandıĢı iĢ türlerinin olmadığını 

garanti eder. 

 Elektronik veri değiĢim protokolleri: Kısmi kayıpları veya 

iĢlemlerdeki eksik verileri tespit eder, alınan mesajların ortak 

tarafından gönderilen mesajları ile mutabakatı yapılmalıdır. 

 Servis reddi yazılımı: Saldırıları tespit eder ve saldırı kaynağından 

doğrudan gelen mesajları durdurur. 

 ERP (kurumsal kaynak planlaması) gibi entegre sistemler: E-Ticaret 

ortamında yapılan iĢlemlerle çalıĢarak iĢlem verimliliğini ve üretimi 

arttırır. 

 Ġnternet sayfalarının güvenliği: Yetkisiz veya Ģirket dıĢından kiĢilerin 

internet sayfasının yapısını ve içeriğini değiĢtirmemelerini garanti 

eder. 

 Sistem güvenliği ve yedekleme: Web tabanlı sistemlerin en büyük 

değiĢikliği 24/7 kapasitesidir, bu nedenle sistemin bir paritesi bozuk 

olsa bile tasarımcılar sürekli kullanılabilirliği garanti etmelidir ve 

sistem bir paritesi bozulduğunda trafiği baĢka bir sunucuya doğru 

yönlendirme yeteneğine sahip olmalıdır. 

 ĠĢlemlerin bütünlüğü, iĢletmenin finansal kayıtlarına kaydedilmek ve 

iĢlenmek için sağlanan verinin tamlığını, doğruluğunu, onaylanmasını ifade 

eder. Bu unsur aĢağıdaki hususların doğrulanmasını gerektirir: 

 Kayıtların doğrulanması 

 ĠĢlemlerin tekrarlanması veya olası eksik iĢlemlerin önlenmesi 

 SipariĢler iĢleme konmadan önce, teslimat ve borç verme koĢulları 

dahil olmak üzere, Ģartların kabul edildiğinin garanti edilmesi 

 Ġnternet sayfasının ziyaretçilerini ve müĢterileri ayırmak 
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  ġartlar kabul edildikten sonra, katılımcıların iĢlemi inkar etmemesinin 

garanti edilmesi 

 ĠĢlemlerin Ģartlarının kesin olarak belirlenmesi ve tarafların bunları 

kabul ettiğinin garanti edilmesi 

 Devam etmek için zorunluluklar belirleyerek ve her aĢamaya ait tüm 

bilgileri kaydederek veya en az bir aĢama tamamlanmamıĢsa kayıtları 

reddederek eksik iĢlemlerin önlenmesi 

 Ağa ait tüm sistemlerdeki iĢlem detaylarının karĢılıklı dağıtımı  

 Kayıtların ve yedeklemenin düzgün yapılması ve güvenliklerinin 

sağlanması. 

 Süreç uyumu, bir bütün olarak çalıĢmaları için bilgi teknolojilerine dayalı 

sistemlerin iĢletmenin bilgi sistemine entegre edilmesini ifade eder. E-Ticaret 

ortamında online iĢlemlerin, devralınması ve iĢletmenin iç sisteminde doğru 

Ģekilde iĢlenmesi esastır. Pek çok durumda iĢletmenin internet sayfası iç 

sistemine entegre edilmemiĢtir. Bütün iĢlemlerin devralınması ve uygun 

Ģekilde iĢlenmesi için daha fazla dikkat edilmelidir. Bu durum aĢağıdaki 

hususları önemli Ģekilde etkileyebilir. 

 ĠĢlemlerin tamlığı ve doğruluğu ve veri depolama 

 SatıĢ, satın alma ve diğer iĢlem türlerinden sağlanan gelirilerin 

tanınması 

 Dava konusu iĢlemlerin belirlenmesi ve kaydedilmesi  

  Ekonomik ve teknik açıdan sürekli değiĢen ortamda, E-Ticarete özgü  

kontrol prosedürlerinin devamlılığının sağlanması 

 Denetimde gerekli bilgilerin karĢılanması ve denetimin en uygun koĢullarda 

gerçekleĢtirilmesi için gerekli olan kayıtlara eriĢimin güvence altına 

alınması. 
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2.2.2. Denetim Riskinin Değerlendirilmesine Etkisi 

Halka Açık ġirketler Muhasebe Gözetim Kurulunun (Public Company Accounting 

Oversight Board- PCAOB) yayımladığı “finansal tablo denetiminde iç kontrolün 

dikkate alınması”  adlı denetim standardı (319. Bölüm) denetçinin iç kontrol 

hakkında yeterli bilgi toplamasını gerektirmektedir. Bu standartta yer alan iç 

kontrolün tanımlaması ve açıklanmasında COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations) (Destekleyen KuruluĢlar Komitesi) raporu önemli bir kaynaktır. 

COSO‟ya göre, iç kontrolün temel bileĢenlerinden biri risk değerlendirmesidir. 

COSO Raporu, E-Ticaret ortamında kontrol riskinin değerlendirilmesinde aĢağıdaki 

özel dikkat gerektiren durumları belirlemiĢtir.
66

 

 Ekonomik faaliyet ortamındaki değiĢiklik : Ġnternetin ticari amaçlı kullanımı 

ekonomik faaliyet ortamını önemli ölçüde değiĢtirmiĢtir. ĠĢletmelerin karĢı 

karĢıya kaldığı tehditlerden biri, E-Ticaret yapan yeni iĢletmelerin daha iyi 

finans ediliyor olmalarıdır. Birçok internet sitesi ya kısmen büyük Ģirketler 

tarafından satın alınmıĢtır ya da zengin ortak ve yatırımcıları vardır. Bu yeni 

iĢletmelerin yöneticileri E-Ticaret hakkında daha fazla bilgiye sahiptir. Bu 

faktörler geleneksel pazar paylarını korumaya çalıĢan Ģirketlerin üzerinde 

büyük baskılar yaratmaktadır. 

 Yeni personel: Bir çok durumda, E-Ticaret faaliyetlerinin yöneticileri genç, 

yeni ve performans odaklıdır, fakat iç kontrollere olan ihtiyacın önemi 

hakkında daha az bilgilidir. E-Ticaret teknolojisi konusunda becerileri olan 

personel az olduğu için, E-Ticarette personel devir hızı yüksektir. YerleĢik 

iĢletmelerin internet faaliyetlerinde, yeni yöneticiler iĢletmenin genel 

misyonunu anlamayabilir ve belirlenen politikalara uyum konusunda daha az 

istekli olabilirler. 

 Yeni ve yenilenen bilgi sistemleri: E-Ticaret faaliyetleri ve uygulama 

sistemleri yenidir, beklenen kullanım süreleri sadece 2 yıldır. Büyük E-

Ticaret iĢletmeleri dahi, devamlı olarak sistemlerini yenilemekte ve önemli 
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değiĢiklikler yapmaktadır. Ġnternette ticari faaliyetlere geçen iĢletmeler, E-

Ticaret teknolojisini geleneksel sisteme entegre etmek gibi karmaĢık bir 

görevle karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Çünkü eski ve yeni sistemler tamamen 

farklı yapılara sahiptir. Bu hızlı geliĢmeler nedeniyle, eski sistemlerde var 

olan kontroller yeni sistemlerle birleĢtiği veya yer değiĢtirdiği zaman 

baĢarısız olabilirler. Yeni internet sistemlerini uygulayanlar; yeni sisteme 

geçmeyi olabildiğince çabuk istemekte ve kontrolleri ikinci plana 

bırakmaktadırlar. 

 Hızlı büyüme: ĠĢletmeler E-Ticaret faaliyetlerine baĢladıkları zaman, eğer 

maksimum kapasiteye beklenenden daha çabuk ulaĢılırsa kendi baĢarılarının 

kurbanı olurlar. Bu gibi beklenmeyen talep durumunda, icra, müĢteri 

hizmetleri ve destek gibi diğer fonksiyonlarla ilgili kontroller geçerli 

olmayabilir. Mevcut yöneticiler aceleyle eklenen ek destek sistemlerinin 

kontrollerini sürdüremeyebilirler. Ek olarak, güvenilir olmayan iĢletim 

sistemlerinde, aĢırı talep, muhasebe kayıtlarının kaybı ile sonuçlanan sunucu 

çöküĢlerine neden olabilir. 

 Yeni satıĢ kanalları, ürün ve faaliyetler: Mevcut sistemlere yeni teknolojiler 

uygulandığında daha önce güvenilir olan iç kontroller artık etkin olmayabilir. 

ĠĢletmeler, bünyelerine yeni satıĢ kanalları ve yeni faaliyetler ekledikçe 

yöneticiler bu yeni sistemlerin kontrol özelliklerine aĢina olmayabilirler. Bu 

durum yeni sistemler için ciddi riskler ile sonuçlanabilir.   

E-Ticarette riskler geleneksel ticaretteki risklere benzer, ancak bu riskler internet 

tabanlı iĢletmenin teknik özelliğinden dolayı daha da artabilir. Geleneksel risk 

değerlendirme yöntemleri, E-Ticaretteki risk değerlendirme sürecine yardımcı 

olmayabilir. Geleneksel risk değerlendirmesinin dayalı olduğu mülakat gibi 

yöntemler E-Ticaret ortamında yeterli olmayabilir. ĠĢletme sisteminde E-Ticaret 

sisteminin nasıl yapılandırıldığını ve iĢletmenin E-Ticaret stratejisini anlamak 

önemlidir.
67
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Elektronik bilgi sistemlerinin yoğun olarak kullanılması, iĢletmeleri yeni risklerle 

karĢı karĢıya getirmiĢtir. Denetçiler denetim süreci boyunca ve kanıt toplama süreci 

boyunca bu risklerin denetimi nasıl etkileyeceğini değerlendirmelidir. Denetçilerin 

dikkate alması gereken riskleri Ģöyle sıralayabiliriz:
68

 

 ĠĢletmelerin ekonomik olarak birbirine bağlılığının getirdiği riskler, 

 Bilgi sistemlerine bağımlılığın getirdiği riskler, 

 Elektronik iĢlem ve verilerin kaybolma riski, 

 Üçüncü kiĢilere bağımlılığın artmasının getirdiği riskler (Ġnternet hizmeti 

sağlayıcıları gibi), 

 Ticari sırların açıklanması – bilgi güvenliği riski 

2.2.3. Kanıt Toplamaya Etkisi 

Bilgi teknolojisindeki büyük değiĢiklikler kanıtların yapısını değiĢtirdi ve denetim 

mesleğinin yetkinliğini korumasını güçleĢtirdi. Denetçi bağımsızlığı yaklaĢık 30 yıla 

aĢkın süredir devam eden bir sorundur ve özellikle halka açık Ģirketler için zamanla 

önemli derecede sıkılaĢtırılmıĢtır. Elektronik kayıtların denetiminde, mesleki özen ve 

artan Ģüphecilik, meslek tarafından gündeme getirilen bir sorun olmamıĢtır ancak 

gelecekte endiĢe nedeni olabilir.
 69

 

ĠĢletmelerde kullanılan bilgi teknolojisindeki değiĢikliklerin muhasebe ve denetim 

üzerinde çok büyük etkileri olmaktadır, çünkü iĢlemlerin kaydedilmesi ve 

raporlanması elektronik ortamda yapılmaktadır. Denetim görüĢünü destekleyen 

elektronik kanıtların yapısı fiziksel kanıttan daha yüksek düzeyde Ģüphecilik 

gerektirir ve elektronik kayıtlar daha kolay ve iz bırakmadan değiĢtirilebilir. 

Denetçilerin elektronik kanıtlara güvenmeleri tavsiye edilemez çünkü bu kanıtların 

güvenilirliği düĢüktür.
70
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Organizasyonlar içerisindeki teknolojik yapının, iĢ süreçlerinin bir parçası olmaktan 

çıkıp, iĢletme içi iĢ süreçlerini ve iĢletmeler arası ticari iĢlemleri kapsayan bir iletiĢim 

ağına dönüĢtüğü görülmektedir. GeliĢen bilgi teknolojileri, üretim sürecinde ve ticari 

iĢlemlerde veri akıĢını basılı belge yönetim sistemlerine dayalı olmaktan çıkararak 

elektronik belge yönetim sistemlerine dönüĢtürmüĢtür. Entegre bilgi sistemleri, 

belgelerin niteliklerini etkileyerek bilginin Ģekil ve yer Ģartlarından bağımsız olarak 

ekonomik birimler arasında kolayca iletilmesini sağlar.
71

 

Günümüzde üretilen belgelerin yüzde otuzundan daha fazlasının artık çıktısı 

alınmamaktadır. Bilgi sistemlerine dayalı iĢletmelerde, ticari iĢlemlere iliĢkin basılı 

belgelerin yokluğu nedeniyle klasik denetim prosedürleri yeterli olmamaktadır. 

Basılı belgelerin sayısının azaldığı, iĢletmelerin elektronik bilgi sistemlerine 

bağlılığının arttığı böyle bir ortamda denetçiler kaçınılmaz olarak elektronik bilgileri 

denetçi görüĢünün oluĢturulmasında daha fazla bir Ģekilde denetim kanıtı olarak 

kullanacaklardır.
72

 

Elektronik kanıtın oluĢturulma amacı, geleneksel kanıtın oluĢturulma amacı ile 

aynıdır. Ancak, elektronik kanıtta, kanıtın geçerliliği, eksiksizliği ve güvenilirliği ile 

ilgili soruların cevaplanmasında, geleneksel kanıt için gerekenden daha fazla bir 

kontrole gereksinim duyulur.
73

  

Elektronik kanıt hakkında Ģüpheci bir denetçi aĢağıdaki türden sorulara cevap 

aramalıdır.
74

 

 Denetim izi veya değiĢikliğe iliĢkin kanıt olmadan elektronik kanıt değiĢime 

tabii midir? 
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 Elektronik kanıtı, geriye baĢlangıç giriĢine veya bazı durumlarda ileriye 

finansal tablo veya dipnot açıklamalarına açık bir Ģekilde bağlayan bir 

denetim izi var mıdır? 

 Elektronik kanıt, giriĢi kimin yaptığını ve ne zaman yaptığını belirleyen ek 

bilgiyi içeriyor mu?  

 Elektronik kanıt oluĢturulduktan sonra yetkisiz değiĢiklikleri önlemek üzere 

tasarlanmıĢ kontroller nelerdir?  

 Elektronik kanıtı değiĢtirmeye kimin eriĢim hakkı vardır?  

 Denetçi, elektronik kanıtın kasıtlı olarak yanlıĢ yola sevk etmek veya 

aldatmak için değiĢtirilmemiĢ olduğunu nasıl araĢtırmalıdır? 

 Denetim kayıtları iĢletim sistemi, elektronik kanıta tüm baĢarılı ve baĢarısız 

eriĢim denemelerinin kaydedilmesine düzgün bir Ģekilde olanak tanıyor mu? 

 Denetim kayıtları bağımsız bir Ģekilde gözden geçiriliyor mu? 

 Kayıtların devamlılığı sağlanıyor mu ve bütün boĢluklar izah ediliyor mu? 

 Kayıtlar sık sık çevrimdıĢı, salt okunabilir olarak kopyalanıyor mu ve hileli 

bir Ģekilde onları değiĢtirmeye niyetli olabilecek kiĢilerin ulaĢmasına imkân 

tanımayan güvenli bir bölgede depolanıyor mu? 

 Kayıtlara ve onların güvenlik ayarlarına eriĢim kaydedilmiĢ mi ve sadece 

yetkili kiĢilerle sınırlandırılmıĢ mı? 

 Elektronik kanıtın maruz kalabileceği yetkisiz değiĢimleri önlemek için 

Ģifreleme Ģeklinde anahtar kontroller var mı? ve bu Ģifreler güçlü mü? 

 ÇalıĢanlar Ģifreleri paylaĢıyorlar mı veya bilgi teknolojisi departmanı bütün 

Ģifreleri biliyor mu? 

Bu sorulara verilecek cevaplar; risklerin değerlendirilmesi, daha etkin maddi 

doğruluk testleri planlanması ve elektronik kayıtların güvenilirliğinin 

değerlendirilmesi hususlarında denetçiye yardımcı olabilir. 
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Elektronik kanıt ile geleneksel kanıtın toplanma amacı aynı olup, aĢağıdaki Tablo 

2.3‟te yer alan bazı özellikler bakımından farklılıklar göstermektedir. 

Tablo 2.3: Geleneksel Kanıt ile Elektronik Kanıtın KarĢılaĢtırılması 

Özellik Geleneksel Kanıt Elektronik Kanıt 

 Tahrif 

Edilebilme 

Güçlüğü 

BaĢka bir Ģekle 

dönüĢtürülmesi oldukça 

zordur. 

BaĢka bir Ģekle dönüĢtürmek 

çok kolay, bunu belirleyebilmek 

çok zordur. 

 Güvenilirliği Güvenilirliği çok 

yüksektir. 

Ġç kontrol yapısının etkinliğine 

bağlıdır. 

 Belgenin 

Tamlığı 

ĠĢlemin tüm süreçlerini 

içerir. 

Elektronik süreç, elektronik 

kanıtları kodlar ve diğer veri 

alanlarına yapılan çapraz 

referanslarla kullanıcılardan 

gizleyebilir.   

 Onayların 

Kanıtlanması 

Belge üzerindeki tüm 

onaylar görülür.  

Tüm onaylar görülemeyebilir 

 Kullanım 

Kolaylığı 

Değerlendirilmesi ve 

anlaĢılabilmesi için ayrıca 

bir araç kullanılmasına 

gerek yoktur. 

Değerlendirilmesi ve 

anlaĢılabilmesi için bir 

uzmandan yardım alınması 

gerekebilir.  

 AnlaĢılırlık Genellikle anlaĢılırdır ve 

farklı denetçiler tarafından 

aynı sonuca ulaĢılır.  

Açık değildir ve denetçilerin 

kullandıkları prosedürlere göre, 

değerlendirilmelerinin farklı 

olmasına neden olabilir. 

Kaynak: Yakup SELVĠ, Ahmet TÜREL ve Bora ġENYĠĞĠT, “Elektronik Bilgi Ortamlarında 

Muhasebe Denetimi”, VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, ISMMMO Yayın No:58, 

Ġstanbul, 2006., s.305. 

Denetçilerin elektronik kanıt değerlendirmelerini yaparken aĢağıdaki hususlara 

dikkat etmeleri gerekmektedir.
75

  

 Kanıtın eksiksizliği açısından elektronik bilgi: Kanıtın doğruluğunu 

onaylayabilmek önemlidir. Denetçilerin kanıtın eksiksizliğini, geçerliliğini 
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ve diğer niteliklerini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Eğer kontrol 

araç ve yöntemleri yetersiz kalıyorsa geleneksel yaklaĢımda kullanılmalıdır.  

 Elektronik kanıtın sunum biçimi: Bir elektronik bilgi farklı Ģekillerde 

sunulabilir. Bu nedenle, denetçilerin, sunumların en uygun biçimde 

yapıldığından emin olmaları gerekmektedir. Denetçi elektronik kanıtı nasıl 

ortaya çıkarabileceğini ve sunumunun uygunluğunu nasıl test edebileceğini 

bilebilmelidir.  

 Elektronik kanıtın elde edilmesinde kullanılacak araçların  eksiksizliği: 

elektronik kanıtlara ulaĢmada kullanılacak araçlar çok iyi test edilmeli ve 

mantık hatalarına karĢı kontrol edilmelidir.  

 Hataların tanımlanması: Elektronik kanıt, denetim riskini arttıran bir unsur 

olan, veri iletim hataları ve/veya verilerin bilerek manüple edilmesi gibi 

tespit edilememiĢ değiĢikliklerin olabilmesine izin verir. Hataların tespit 

edilebilmesi, ancak etkin bir iç kontrol ile olanaklıdır. Firmada uygulanan iç 

kontrol faaliyetlerine girmek, denetçinin kontrollerin yeterliliğini tespit 

etmesine yardımcı olur.  

 Kontrol Tekniklerinin Yeterliliği ve Kapsamı: Ġç kontrol teknikleri, verilerde 

oluĢabilecek beklenen değiĢiklikleri ortaya koyarken, hataların belirlenmesi, 

veriler oluĢurken ortaya çıkan beklenmedik değiĢiklikleri ortaya koyar.  

Amerikan Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) klasik denetim kanıtları ile 

elektronik denetim kanıtları arasındaki farklılıktan doğan sorun alanlarını Ģöyle 

özetlemiĢtir:
76

 

 Elektronik bilgilerin yeterli denetim kanıtı olarak kabulü, 

 Elektronik kanıtların sunumunun farklı formatlarda mümkün olması, 

 Elektronik denetim kanıtlarına ulaĢabilmek için yeterli denetim araçlarının 

varlığı, 

 Elektronik denetim kanıtlarına ulaĢımın zorluğu, 

 Bilgi sistemleri kontrol performansının değerlendirilmesinin zorluğu, 
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 Hataların tanımlanması (Denetçinin hataları tespit edememe riskinin 

artması), 

2.2.4. Diğer Yönlerden Etkisi  

Genelde geleneksel ticarette yılsonu denetiminde örnekleme yapılabilmektedir.       

E-Ticaret denetiminde ise iĢlemler karmaĢık ve hızlı olduğundan sürekli denetime 

ihtiyaç duyulmaktadır. Sürekli denetimde denetçi muhasebe kayıtlarını ve iĢlemleri 

sürekli denetlemektedir. Sürekli denetim maliyetli olmasına rağmen zaman açısından 

verimlidir, çünkü genelde geleneksel denetim raporu takip eden yıl içerisinde 

yayımlanmaktadır, sürekli denetimde ise yılsonu itibarıyla denetçi denetim raporunu 

yayımlayabilir. Bu da zaman ve bilgi günceliğinde önemli rol oynamaktadır. E-

Ticaret yapan iĢletmelerde maddi olmayan varlıkların değeri maddi varlıklardan daha 

fazladır. MüĢteri ve tedarikçilerin hesaplarının az olduğu ve stokun daha az olduğu 

görülmektedir. Bunun için geleneksel ticarette sadece kullanılan analizler değil 

denetim prosedürleri de yeniden değerlendirilmeli ve E-Ticaret iĢlemlerine uyum 

sağlanmalıdır. E-Ticarette ticari iĢlemlerin hepsi satıĢtan teslim ve ödemeye kadar 

elektronik ortamda gerçekleĢmektedir. Bunun için, sözleĢme, fatura, çek ve senetler 

elektronik olarak hazırlanmaktadır. Bu da bilgilerde ve belgelerde hile yapma 

olasılığını yükseltmekte ve bilgilerin riskini arttırmaktadır.
 77 

Bazı E-Ticaret yapan 

iĢletmeler daha kolay kredi alabilmek için internet sayfalarında denetlenmiĢ finansal 

raporlarını değiĢtirmekte veya denetlenmemiĢ tablolarını yayımlamaktadırlar. 

E-Ticaret denetiminde kanıtların çoğunun elektronik biçimde olması nedeniyle 

denetim prosedürlerinin uygun Ģekilde planlanması önemlidir. Bazı durumlarda 

herhangi bir fiziksel kanıt olmayabilir; örneğin müzik, kitap, belge ve bilgilerin 

çevrimiçi satıĢı, satın alınması ve teslimi. Ödeme sonrası kanıtlar sadece elektronik 

ortamda olabilir. Bu gibi durumlarda denetçiler yeterli kanıt sağlamak amacıyla 

denetim prosedürlerini yıl boyunca yürütmelidir.
78
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

E-TĠCARETĠN BAĞIMSIZ DENETĠM SÜRECĠ ÜZERĠNDEKĠ 

ETKĠSĠNE ĠLĠġKĠN DENETÇĠLERĠN GÖRÜġLERĠ HAKKINDA 

BĠR ARAġTIRMA 

ÇalıĢmanın bu bölümünde öncelikle bu çalıĢmanın konusu çerçevesinde daha önce 

yapılmıĢ benzer araĢtırmaların boyut ve sonuçları özetlenmiĢtir. Daha sonra, önceki 

bölümlerde yapılan açıklamalar esas alınarak, araĢtırmanın konusu ve önemi, amacı, 

kapsamı ve kısıtları açıklanmıĢtır. AraĢtırmanın metodolojisi kapsamında ise; 

araĢtırmanın ön çalıĢmaları, araĢtırma sorularının tespiti, araĢtırmanın modeli ve 

değiĢkenleri, ana kütlesi ve örnekleme, veri toplama yöntem ve aracı ve kullanılan 

ölçeğin güvenilirliği ve geçerliliğine yer verilerek araĢtırma verilerinin analizi ve bu 

analizler sonucu elde edilen bulgular ortaya konmuĢtur. 

3.1. ARAġTIRMA KONUSUNUN GEÇMĠġĠ 

Literatürde E-Ticaret ile çeĢitli araĢtırmalar bulunmakta olup, bu araĢtırmalar 

arasından E-Ticaretin denetime etkisi konusunda paralel olarak yapılmıĢ dokuz adet 

araĢtırma incelenmiĢtir. M.F. Al-Omiri ve E.S. Al-Moataz (2007)
1
 çalıĢmasında; 

geleneksel ticaretten E-Ticarete geçiĢin denetim planlamasını ne kapsamda etkilediği 

ve katılımcıların demografik özeliklerinin  (yaĢ, cinsiyet, mesleki unvan, mesleki 

tecrübe) konuya iliĢkin görüĢler üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemek 

amacıyla Suudi Arabistan‟da kayıtlı denetçilere anket uygulanmıĢtır. AraĢtırma 

sonuçlarına göre denetim planlamasının E-Ticaretten %35 oranında etkilendiği 

ortaya çıkmıĢtır. Aynı zamanda örneklemin demografik özelliklerin denetçilerin 

görüĢleri üzerinde etkisi olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

                                                           
1
M.F. Al-Omiri, E.S. Al-Moataz, “The Effect of E-Commerce on the Audit Planning: An Empirical 

Study on the External Auditors in Saudi Arabia”, Journal of King Abdulaziz University: 

Economics and Administration, Volume: 21:2, 2007. 
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Issam Kurit (2008)
2

 çalıĢmasında, E-Ticaretin getirdiği fırsat ve zorlukları, 

iĢletmenin iç kontrol sisteminin değerlendirmesinde E-Ticaretin denetçi 

çalıĢmalarına etkisini, E-Ticaretin denetim riskinin değerlendirilmesindeki etkisini 

test etmek ve değerlendirmek, denetçilerin E-Ticaret denetiminde mesleki bilgilerini 

değerlendirmek, E-Ticaret gereksinimleri ve denetçi çalıĢmalarına etkisini belirlemek 

amacıyla Suriye‟de kayıtlı denetçilerin anket uygulamıĢtır. Sonuçlara göre, E-Ticaret 

faaliyetlerini denetlemek için denetçilerin E-Ticaretle ilgili eğitim ve seminer ile 

becerileri geliĢtiren kurslara katılmalarının gerekli olduğu ortaya çıkmıĢ; bilgi 

sisteminin güvenliğinin denetçilerin dayandığı kanıtların güvenliğinde önemli rol 

oynadığı, elektronik kanıtların güvenliğinin denetçiler için çok önemli olduğu, E-

Ticaret sisteminde E-Ticaret faaliyetleri ile ilgili belgelerin denetçinin onaylamasına 

kadar korunması, kayıt edilmesi ve bu belgelere ihtiyaç olduğu zaman belgelerin 

bulunması, sisteme yetkisiz eriĢime karĢı zayıf yönlerin giderilmesi ve iç ve dıĢ 

tehditlere karĢı iĢletmede kontrol prosedürlerin bulunması gerektiği ifade edilmiĢtir. 

Reem Khaled Methane (2009)
3
 çalıĢmasında, “Amerikan ve Kanada Yeminli Mali 

MüĢavirler Enstitüleri (AICPA VE CICA) yaptıkları WepTrust ve SysTrust versiyon 

(1.0) 2002 E-Ticaret iĢlemlerinin denetim projesi” ele almıĢlar ve Ürdün‟de bulunan 

bağımsız denetçilerin bu projeden ne kadar haberdar oldukları ve bununla ilgili 

engelleri tanımlama amacıyla Ürdün‟deki kayıtlı denetçilere anket uygulamıĢtır. 

Sonuçlara göre, Proje, muhasebe ve denetim mesleklerine geliĢmiĢ bir teknoloji 

boyutu sunmuĢtur. Dünyada bulunan denetim Ģirketleri bu projenin ilkelerine 

uymakta zorlanmaktadır. Ürdün‟deki bağımsız denetçilerin çoğu E-Ticareti 

önemsememektedir. E-Ticaretle ilgilenen bağımsız denetçiler özel seminerlerden 

bilgi almaktadırlar. AraĢtırma yapılan ana kütle,  AICPA VE CICA projesi 

ilkelerinin önemli olduğunu açıklamaktadır. Ancak E-Ticaret iĢlemlerinin belgeleme 

eksikliği ve denetime yeni riskler üretmesi, E-Ticaretin denetimi ile ilgili teknik 

seminer ve kursların bulunmaması, E-Ticaretin Ürdün‟de yeni uygulanması ve 

                                                           
2
Issam Kurit, “The Impact of E-Commerce on Auditing Practices: A Practical Study on Syrian 

Auditors” Tishreen University, Journal for Research and Scientific Studies -Economic and Legal 

Sciences Series Vol. (30) No. (1) 2008. 
3
Reem Khaled Methane, “How far the external auditors can audit the accounts of Jordanian companies 

dealing in e-commerce”, Middle East University For Graduate Studies, Amman, Jordan, July,2009. 
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denetçilerin E-Ticaret denetiminde az bilgili olması gibi bazı engeller olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. 

Amr Kotb ve Clare Roberts (2011)
4

 çalıĢmalarında, E-Ticaretin mali denetim 

uygulamalarına olan etkilerini daha fazla anlamak için; yeni ve farklı denetim 

uygulamalarının benimsenmesine yol açan baskılar, geleneksel denetim 

uygulamalarını ve tekniklerini etkileyen E-Ticarete özgü özellikler ve artan E-Ticaret 

modellerinin benimsemesine tepki olarak teknik denetim çalıĢmasının nasıl 

değiĢtiğini belirlemek amacıyla denetçilere bilgi teknolojisi hakkında anket 

uygulamıĢtır. ÇalıĢmanın bulguları, E-Ticaret nedeniyle denetimdeki değiĢiklikleri 

etkileyen faktörleri ve değiĢime neden olan baskıları ortaya çıkmıĢtır. Genel olarak  

E-Ticaret nedeniyle denetimdeki değiĢimin en belirgin yönü bilgi teknoloji odaklı 

tekniklerin ve uygulamaların yaygın kullanımıdır, ama bu değiĢiklik sadece teknik 

faktörlere bağlanmamakta, aynı zamanda rekabet ve mesleki faktörlerin de denetimin 

değiĢiminde önemli etkenlerden olduğu düĢünülmektedir. 

Mahd Ali Al- jabali ve Ehab Nazmy (2011)
5
 çalıĢmalarında, Ürdün‟de E-Ticaretin 

denetim mesleğini ne ölçüde etkilediğini, tanımını ve gereksinimlerini belirlemek 

amacıyla denetçilere anket uygulamıĢlardır. Bu araĢtırmada, seçilen ana kütlenin 

%92.5‟i lisans derecesine sahip ve %88.75‟i muhasebe bölümünden mezun olması 

nedeniyle, bu araĢtırma 10 yıl içerisinde yapılan en iyi çalıĢmalardan biri olarak 

sayılmaktadır. Bulgulara göre E-Ticaretin denetim planlaması sürecine etkisi olduğu 

ortaya çıkmıĢtır,elektronik iĢlemlerin uygulanması yeni bir konudur ve geleneksel 

olmayan bir denetim planlaması gerektirmektedir. ĠĢlemlerin karmaĢıklığından 

dolayı daha fazla sayıda denetçiye ihtiyaç duyulmakta, E-Ticaretin denetim sürecinin 

diğer aĢamalarına da etkisi olmakta, ve iĢlemleri onaylamak için mümkün olduğunca 

fazla kanıt elde etmek gerekmektedir. E-Ticaretin denetçi görüĢüne özellikli bir etkisi 

yoktur çünkü, denetim görüĢü ve raporu belli standartlara göre hazırlanmaktadır ve 

standartlarda değiĢiklik olması durumunda denetçi raporunda değiĢiklik gerekecektir. 

                                                           
4
Amr Kotb; Clare Roberts, “The Impact of E-Business on the Audit Process : An Investigation of the 

Factors Leading to Change”, International Journal of Auditing, ISSN 1090-6738, 2011. 
5
Mahd Ali Al- jabali and Ehab Nazmy, “The Impact of E-commerce on the Audit Profession in 

Jordan”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2011, ISSN 

1450-2275 Issue 30. 
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Gerald M. Nikoloyuk, Sunny Marche ve James McNiven, (2005)
6
 çalıĢmalarında, 

kamu hizmetlerinde Kanadalı kamu denetçilerinin E-Ticaret kullanmalarını 

incelemek amacıyla Kanada‟da 20 kamu denetim kuruluĢ yöneticileri ile pilot 

çalıĢması yapılmıĢtır. Sonuçlara göre, literatürde bildirilen ile pratikte uygulananın 

arasında ciddi bir bağlantı bulunmamıĢtır. Denetçiler E-iĢin, özel olarak denetim 

mesleğine ve genel olarak müĢteri iĢletmeler üzerindeki etkilerine önemli ölçüde ilgi 

duymaktadırlar. Bir bütün olarak Kanada‟da kamu sektörünün denetim 

uygulamalarının her düzeyinde E-Ticaretin etkisi görülmektedir.   

Steven T. Breslawski, (2007)
7
 çalıĢmasında, E-Ticaret sistemlerinin iĢlemsel olarak 

denetim riski üzerine önemli ve somut bir etkisinin var olup olmadığını ve düzeyini 

ve E-Ticaret iĢlemlerinin denetçilerin denetim riski ile ilgili görüĢlerini nasıl 

etkilediğini belirlemek amacıyla Amerika‟da 12 denetçi ile pilot bir araĢtırma 

yapmıĢtır. AraĢtırmaya katılan denetçilerin görüĢlerine göre E-Ticaret, denetim riski 

bileĢenlerinde artıĢa neden olmaktadır. Denetçilerin çoğunluğu E-Ticaretin denetim 

maliyetine artıĢ getireceğini bunun da denetim uygulamalarında değiĢiklik 

yaratacağını düĢünmektedir. Artan denetim maliyeti denetim kapsamı, prosedürleri 

ve prosedürlerin zamanlamasında değiĢiklik anlamına gelmektedir. 

Douglas M. Stein,Vairam Arunachalam ve Larry E. Rittenberg, (2001)
8
 

çalıĢmalarında, E-Ticaretin denetim süreci; planlama, risk değerlendirme, iç kontrol, 

test ve kanıt alanları üzerinde etkisini araĢtırmak ve denetçilerin görüĢlerini 

belirlemek amacıyla meslek mensuplarına kapsamlı bir anket uygulamıĢlardır. 

Sonuçlara göre denetim sürecinin her aĢamasında E-Ticaretin etkisi ortaya çıkmıĢ 

ama genel olarak bakıldığında denetçilerin E-Ticaret sistemlerinde yeterli deneyime 

sahip olmadıkları belirlenmiĢtir. 
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2005 pp. 83-95. 
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preliminary results”  , Managing Worldwide Operations & Communications with Information 
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Chien-Chih Yu, Hung-Chao Yu ve Chi-Chun Chou, (2000)
9
 çalıĢmalarında, ilk 

olarak, kâğıtsız çevrimiçi iĢlem ortamında E-Ticaretin denetim uygulamaları 

üzerindeki olası etkilerini belirlemiĢ ve açıklamıĢtır. Ġkinci olarak, modern ağ 

tekniklerinde denetim uygulamaları ve E-Ticaret ortamında nasıl bir denetim 

yapılacağı ile ilgili olarak, dönemsel denetim süreci modeli ve sürekli denetim süreci 

modeli olarak iki model önermiĢlerdir. 

Yukarıdaki araĢtırmalar ile birlikte araĢtırma sorularının oluĢturulmasında bazı 

makalelerden de yararlanmıĢtır. Carlos Santos ve José Tribolet, (2004)
10

 yaptıkları 

çalıĢmada, E-Ticaretin iç kontrol sistemin ve denetim uygulamaların etkisini 

incelemiĢler, çalıĢmada iç kontrol sisteminin incelenmesinde dikkat edilmesi gereken 

en önemli noktalar, E-Ticaret iĢlemlerin güvenilirliğini sağlamak için sürekli 

denetime ihtiyaç duyduğu ve E-Ticaretin getirdiği riskler ve bu risklerin yönetiminin 

ele almıĢtır. 

Laura-Diana Genete ve Alexandru Tugui, (2008)
11

 yatıkları çalıĢmada E-Ticaret 

ortamında  denetim planlanmasının özeliklerini incelemiĢler, çalıĢmada E-Ticaret 

denetimin planlanması aĢamasında; hangi bilgilerin gerekli olduğu, önemlilik 

düzeyin belirlenmesi ve risk değerlendirmesinde nelere dikkat edilmesi, iç kontrolün 

incelenmesi sırasında nelerin önemli olduğu belirlenmiĢtir.  
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Chien-Chih Yu, Hung-Chao Yu and Chi-Chun Chou, “The Impacts of Electronic Commerce on 

Auditing Practices An Auditing Process Model for Evidence Collection and Validation”, 

International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, volume:9, 

2000. 
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Practices” (Çevrimiçi), 
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11
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3.2. ARAġTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMĠ 

Bu çalıĢmanın konusu elektronik ticaretin bağımsız denetim sürecine etkisinin 

araĢtırılmasıdır. Bu amaçla, bağımsız denetçilere anket çalıĢması uygulanarak, E-

Ticaretin bağımsız denetim sürecine olan etkisi tespit edilerek önerilerde 

bulunulmuĢtur. 

AraĢtırmanın önemi; devamlı geliĢen bilgi teknolojilerinin denetim mesleğini büyük 

ölçüde etkilemesidir. Bilgi teknolojilerindeki geliĢmeler sonucunda E-Ticaret ortaya 

çıkmıĢ ve iĢletmelerde E-Ticaret uygulamaları muhasebeciler ve denetçiler bazı 

zorluklarla karĢılaĢmıĢlardır. Bu çalıĢmanın önemi, bağımsız denetçilerin denetim 

sürecini yürütürken E-Ticaretin getirdiği değiĢikler ve etkiler konusundaki 

görüĢlerini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca Türkiye‟de faaliyet gösteren denetim 

Ģirketlerinde çalıĢan meslek mensuplarının E-Ticaretin bağımsız denetim sürecine 

etkisi ile ilgili görüĢlerinin belirlenmesi; bu konuda denetim Ģirketlerinin ve meslek 

kuruluĢlarının yapacağı çalıĢmalara ıĢık tutması açısından önemlidir. Bu çalıĢmanın 

Türkiye‟de bu konuda yapılan ilk araĢtırmalardan biri olması çalıĢmayı önemli 

kılmaktadır. Ayrıca çalıĢma konu ile ilgili gelecekteki çalıĢmalar için temel 

oluĢturacaktır.  

3.3.ARAġTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE KISITLARI 

AraĢtırmanın ana amacı, elektronik ticaretin geleneksel denetim süreci aĢamalarına; 

müĢterinin kabulü, denetimin planlama, denetim programının yürütülmesi ve 

görüĢün raporlanmasına kadar ne gibi etkileri olduğu ve ne gibi değiĢiklikler 

gerektirdiğinin araĢtırılmasıdır. AraĢtırmanın yan amacı ise, katılımcıların E-

Ticaretle ilgili bilgilerini nereden sağladıkları, E-Ticaret denetiminde kullandıkları 

standartların olup olmadığı, meslek mensuplarına E-Ticaret ve E-Ticaret denetimi ile 

ilgili mesleki eğitim verilmesi, E-Ticaret denetimi ile ilgili lisans seviyesinde ders 

açılması ve E-Ticaret denetimi ile ilgili ulusal standartların oluĢturulmasına iliĢkin 

görüĢlerinin incelenmesidir.  
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Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle, araĢtırmanın kapsamı Ġstanbul ilinde faaliyet 

gösteren Sermaye Piyasası Kurulu‟nun yetkilendirdiği 60 bağımsız denetim 

Ģirketlerinde çalıĢan denetçiler ile sınırlandırılmıĢtır. 

3.4. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

ÇalıĢmanın bu bölümünde öncelikle, araĢtırmanın ön çalıĢmaları, araĢtırma soruların 

tespiti, araĢtırma modeli ve değiĢkenleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Daha sonra 

araĢtırmanın ana kütlesi ve örnekleme süreci açıklanarak, veri toplama yöntem ve 

aracı belirtilmiĢ ve kullanılan ölçeğin güvenilirliği ve geçerliliği konusunda 

açıklamalar yapılmıĢtır. Son olarak, araĢtırma verilerinin analizi yapılarak elde edilen 

bulgulara yer verilmiĢtir. 

3.4.1. AraĢtırmanın Ön ÇalıĢmaları ve AraĢtırma Sorularının Tespiti 

AraĢtırma sorularının oluĢturulmasında ve anket tasarımında önce literatür taraması 

yapılarak dünyada  E-Ticaretin bağımsız denetime etkisi ile ilgili çalıĢmalardan 

yararlanılmıĢtır. Daha sonra taslak anket formunun soruları tecrübeli meslek 

mensupları ile görüĢmeler sonucunda, bazı ifadelerin değiĢtirilmesi veya çıkarılması 

gibi değiĢikler yapılarak ĢekillendirilmiĢtir. 

3.4.2. AraĢtırmanın Modeli 

Denetim Ģirketinde çalıĢan meslek mensuplarının E-Ticaretin bağımsız denetime 

etkisi ile ilgili görüĢlerinin tespitine yönelik olan bu çalıĢmanın modeli, tanımlayıcı 

araĢtırma modelidir. Tanımlayıcı araĢtırma modellerinde temel amaç, inceleme 

konusu olan olayı tanımlamak ve tanımlamalara dayanarak ileriye dönük tahminler 

yapabilmektir. 

3.4.3. AraĢtırmanın Ana Kütlesi ve Örnekleme 

AraĢtırmanın ana kütlesini, Türkiye‟de Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 

faaliyet gösteren bağımsız denetim Ģirketlerinde çalıĢan meslek mensupları 

oluĢturmaktadır. Bu nedenle, araĢtırmanın Türkiye‟de Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 
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denetim yetkisi verdiği 92
12

 denetim Ģirketinde çalıĢan meslek mensubu üzerinde 

gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır. AraĢtırmanın kapsamı Ġstanbul ilinde faaliyet 

gösteren 60 denetim Ģirketinde çalıĢan meslek mensupları ile sınırlandırılmıĢtır. 

Belirlenen ana kütleyi en kapsamlı ve geçerli bir biçimde içeren ana kütle listesini 

veya örnekleme çerçevesini belirlemek amacıyla, denetim Ģirketlerinin internet 

sayfalarındaki bilgilerden ve SPK‟nın internet sayfasındaki denetim kadrosu ile ilgili 

bölümlerden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada örnekleme bireyleri denetim Ģirketi 

çalıĢanları olarak belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmada tesadüfi örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi 

kullanılmıĢtır. Tesadüfi örnekleme yönteminde ana kütledeki her bir bireyin örnek 

kapsamına alınma Ģansı veya olasılığı önceden bilinir ve örneklemeden elde edilen 

sonuçlar ana kütleye genellenebilir.
13

 Anket formu, elektronik ortamda ve basılı 

olarak örnekleme çerçevesindeki 130 denetçiye gönderilmiĢtir, analize elveriĢli 51 

anket elde edilmiĢtir. 

3.4.4. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 

Bu araĢtırmada, veri toplama yöntemi olarak posta yolu ile anket yöntemi 

uygulanmıĢtır. (EK 1- Anket Formu) Anket formu; E-Ticaretin bağımsız denetim 

sürecine etkisinin tespiti, E-Ticaret ile ilgili görüĢler ve katılımcıların özelikleri 

olarak üç ana bölümden oluĢmaktadır. 

Anketin birinci bölümünde E-Ticaretin bağımsız denetim süreci aĢamalarına etkisini 

belirlemek için sürecin aĢamaları olan “müĢteri kabulü iĢin alınması, denetim 

planlaması, denetim programının yürütülmesi ve görüĢün raporlanması” ile ilgili 

sorular sorulmuĢtur. Ġkinci bölümünde ise denetçilerin E-Ticaret ile ilgili bilgileri 

nereden sağladıkları, E-Ticaret denetiminde kullandıkları belli standartlar olup 

olmadığı, E-Ticaret ile ilgili eğitim, E-Ticaret denetim ile ilgili eğitim, E-Ticaret 

denetimi ile ilgili ulusal standartların oluĢturulması ve E-Ticaret denetim ile ilgili 

                                                           
12

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili KuruluĢlar (Çevrimiçi) 

http://www.spk.gov.tr/apps/msd/iletisim.aspx?submenuheader=9, 25.12.2012 
13

Kemal KURTULUġ, AraĢtırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi, Ġstanbul, 2010, s.60-61. 

http://www.spk.gov.tr/apps/msd/iletisim.aspx?submenuheader=9
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lisans seviyesinde ders açılması hakkındaki görüĢleri ile ilgili sorular sorulmuĢtur. 

Son bölümde ise cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, denetim firmasındaki unvanı, mesleki 

unvanı ve mesleki tecrübesi ile ilgili sorular sorulmuĢtur. 

DeğiĢkenlerin cevaplanmasında ve değerlendirilmesinde beĢli Likert ölçeği 

kullanılmıĢtır. Cevap seçenekleri 1 ile 5 arasında ölçeklendirilmiĢ olup, 1=Kesinlikle 

Katılmıyorum; 2=Katılmıyorum; 3=Kararsızım; 4=Katılıyorum; 5=Kesinlikle 

Katılıyorum Ģeklinde değerlendirilmiĢtir. 

3.4.5. Kullanılan Ölçeğin Güvenilirliği ve Geçerliliği 

AraĢtırmalarda çok değiĢkenli ölçek kullanıldığı zaman ölçeğin güvenilirliğinin ve 

geçerliliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Güvenilirlik deyimi toplanan 

verilerin ne ölçüde tesadüfi hatadan (veya örnekleme hatasından) arındığını belirtir. 

Bunun da ölçüsü, ölçeğin farklı zamanlarda veya farklı gruplarda aynı sonuçları 

hangi ölçüde verdiğidir.
14

 Ölçeğin güvenilirliğini test etmede en sık kullanılan 

yöntem Cronbach Alfa katsayısı (Cronbach Alpha) yöntemidir. Cronbach Alfa 

katsayısının değeri sıfır ile bir arasında değiĢmektedir. Bu katsayı bire yaklaĢtıkça 

ölçeğin güvenilirliği artmaktadır. Bir ölçeğin güvenilir olarak kabul edilebilmesi için 

alfa katsayısının 0,70 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bazı keĢfedici 

araĢtırmalarda alt sınır 0,60‟a düĢmektedir.
15

 

Bu çalıĢmada ölçeğin güvenilirliğini test etmek için Cronbach Alfa katsayısı yöntemi 

kullanılmıĢtır. Anketin birinci sorusundaki 5 ifade için Cronbach Alfa katsayısı 

(0.887, 0.888, 0.892, 0.889, 0.888) olarak bulunmuĢ, ikinci sorusundaki 8 ifade için 

Cronbach Alfa katsayısı (0.891, 0.888, 0.890, 0.889, 0.887, 0.890, 0.884), üçüncü 

sorusundaki 11 ifade için Cronbach Alfa katsayısı (0.892, 0.887, 0.886, 0.885, 0.884, 

0.890, 0.887, 0.886, 0.891, 0.884, 0.892), Dördüncü sorusundaki 4 ifade için 

Cronbach Alfa katsayısı (0.888, 0.890, 0.886, 0.886) ve son olarak anketin beĢinci 

sorusundaki 4 ifade için Cronbach Alfa katsayısı (0.883, 0.883, 0.884, 0.883) 

olmuĢtur. Ölçeklerden herhangi bir değiĢken silindiğinde katsayılar önemli bir 

                                                           
14

 A.e., s.109 
15

Joseph F. Hair, Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham, William C. Black, Multivariate Data 

Analysis, 5.bs., Prentice Hall Int., London, 1998, s.118. 
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Ģekilde artmadığından ölçekler mevcut haliyle uygulanmıĢtır. Anketin diğer soruları 

ölçek içermediğinden onlar için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmamıĢtır. 

Geçerlilik, davranıĢ bilimlerinde, toplanan verilerin tarafsızlığının ve ölçülen olayın 

veya değiĢkenin niteliklerine uygunluğunun ölçüsüdür. Bir baĢka deyiĢle geçerlilik, 

ölçeğin ölçülmek istenen Ģeyi ölçüyor olmasıdır.
16

 Geçerliliği sağlamak amacıyla 

tecrübeli meslek mensupları ile görüĢülmüĢ, araĢtırma konusu için ölçeğin 

uygunluğuna dair görüĢleri alınmıĢ ve önerdikleri değiĢiklikler uyarınca anket 

düzeltilmiĢtir. Ölçek ifadelerinin araĢtırma yapılan alandaki literatüre uygun olarak 

oluĢturulmuĢ olması da anketin geçerliliğini güçlendirmektedir. 

3.5. ARAġTIRMA VERĠLERĠNĠN ANALĠZĠ VE ULAġILAN 

SONUÇLAR 

ÇalıĢmanın bu bölümünde öncelikle araĢtırma  kapsamında uygulanan anketi 

cevaplandıran meslek mensuplarının, cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, denetim 

firmasındaki unvanı, mesleki unvan, mesleki tecrübesine iliĢkin frekans dağılımı, 

sonra araĢtırmanın ana amaçları doğrultusunda meslek mensupların, E-Ticaretin 

bağımsız denetim süresinin aĢamaları (müĢteri kabulü ve iĢin alınması, planlama, 

programın yürütülmesi ve görüĢün raporlanması) ile ilgili görüĢleri analiz edilmiĢtir. 

Son olarak araĢtırmanın yan amacı doğrultusunda meslek mensuplarının, E-Ticaret 

ile ilgili bilgileri nereden sağladıkları, E-Ticaret denetiminde kullandıkları belli 

standartların olup olmadığı, E-Ticaret ile ilgili eğitim, E-Ticaret denetimi ile ilgili 

eğitim, E-Ticaret denetimi ile ilgili ulusal standartların oluĢturulması ve E-Ticaret 

denetim ile ilgili lisans seviyesinde ders açılmasına iliĢkin görüĢlerini ölçen 

değiĢkenlerin frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma dağılımları verilmiĢ, 

ilgili görüĢleri analiz edilmiĢtir ve araĢtırmanın sonuçları özetlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın amacı ve modeli doğrultusunda verileri test edebilmek amacıyla SPSS 

17.0 (Statistical Pakage for Social Sciences) paket programı kullanılmıĢtır. 

 
                                                           
16

Kemal KURTULUġ, a.g.e., s.108 
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3.5.1. Katılımcıların Özelikleri 

ÇalıĢmada, meslek mensuplarının ve çalıĢtıkları denetim Ģirketlerinin özelliklerine 

iliĢkin sorular yöneltilerek örneklem tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın bu 

bölümünde meslek mensuplarının cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, denetim firmasındaki 

unvanı, mesleki unvan ve mesleki tecrübesi ile ilgili frekans ve yüzde dağılımlarına 

yer verilecektir. 

Meslek mensuplarının cinsiyetine göre frekans ve yüzde dağılımlarına Tablo 3.1‟de 

yer verilmiĢtir. Tabloya bakıldığında araĢtırmaya katılan 51 kiĢinin 38‟inin erkek ve 

13‟ünün de kadından olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.1: Meslek Mensuplarının Cinsiyetine Göre Frekans Dağılımı 

Cinsiyet Frekans Dağılımı Yüzde 

Erkek 38 74.5 

Kadın 13 25.5 

Toplam 51 100.0 

Tablo 3.1 incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun %74.5‟luk bir oranla 

erkek, geriye kalan %25.5‟nin de kadınlardan oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. 

Meslek mensupların yaĢlarına göre frekans ve yüzde dağılımlarına Tablo 3.2‟de yer 

verilmiĢtir. Tabloya bakıldığında katılımcıların 26‟sı (25-30) yaĢ arası, 7‟si (31-35) 

yaĢ arası, 8‟i (36-40) yaĢ arası, 4‟ü (41-45) yaĢ arası, 1‟i (46-50) yaĢ arası ve 5‟i 50 

yaĢ üzerindedir. 
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Tablo 3.2: Meslek Mensuplarının YaĢlarına Göre Frekans Dağılımı 

YaĢ Aralığı  Frekans Dağılımı Yüzde 

25-30 26 51.0 

31-35 7 13.7 

36-40 8 15.7 

41-45 4 7.8 

46-50 1 2.0 

50+ 5 9.8 

Toplam 51 100.0 

Tablo 3.2 incelediğinde katılımcıların büyük çoğunluğu %51‟lik bir oranla 25-30 yaĢ 

arasında olduğu görülmektedir. 

Meslek mensuplarının eğitim düzeyine göre frekans ve yüzde dağılımlarına Tablo 

3.3‟te yer verilmiĢtir. Tabloya bakıldığında katılımcıların 36‟sı lisans, 13‟ü yüksek 

lisans ve 2‟si doktora düzeyindedir. 

Tablo 3.3: Meslek Mensuplarının Eğitim Düzeyine Göre Frekans Dağılımı 

Eğitim Düzeyi Frekans Dağılımı Yüzde 

Lisans  36 70.6 

Yüksek Lisans 13 25.5 

Doktora 2 3.9 

Toplam  51 100.0 

Tablo 3.3 incelendiğinde katılımcıların %70.6‟sı birinci sırada lisans %25.5‟i yüksek 

lisans oranında ve %3.9‟u eğitim düzeyine sahiptir.  

Meslek mensuplarının denetim firmasındaki unvanlarına göre frekans ve yüzde 

dağılımı Tablo 3.4‟te verilmiĢtir. Tablo3.4 bakıldığında araĢtırmaya 11 sorumlu baĢ 

denetçi, 1 baĢ denetçi, 7 kıdemli denetçi, 16 denetçi ve 16 yardımcı denetçi 

katılmıĢtır. 
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Tablo 3.4: Meslek Mensuplarının Denetim Firmasındaki Unvanlarına Göre 

Frekans Dağılımı 

Unvanlar Frekans dağılımı Yüzde 

Sorumlu Ortak BaĢ Denetçi 11 21.6 

BaĢ Denetçi 1 2.0 

Kıdemli Denetçi 7 13.7 

Denetçi 16 31.4 

Yardımcı Denetçi 16 31.4 

Toplam 51 100.0 

AraĢtırmaya katılan meslek mensuplarının çalıĢtıkları denetim firmasındaki 

unvanlarına göre dağılımları incelendiğinde %21.6‟sının sorumlu ortak baĢ denetçi, 

%2‟sinin baĢ denetçi, %13.7‟sinin kıdemli denetçi, %31.4‟nün denetçi ve %31.4‟nün 

yardımcı denetçi oldukları belirlenmiĢtir. 

Meslek mensuplarının mesleki tecrübelerine gör frekans dağılımı ve yüzdesi Tablo 

3.5‟te verilmiĢtir. Tabloda görüldüğü üzere katılımcılardan 30 kiĢi (%58.8) 0-5 yıl, 6 

kiĢi (%11.8) 5-10 yıl, 5 kiĢi (%9.8) 10-15 yıl ve 10 kiĢi de (%19.6) 15 yıl ve daha 

fazla tecrübeye sahiptir. 

Tablo 3.5: Meslek Mensuplarının Mesleki Tecrübelerine Göre Frekans 

Dağılımı 

Mesleki Tecrübe  Frekans Dağılımı Yüzde 

0-5 30 58.8 

5-10 6 11.8 

10-15 5 9.8 

15+ 10 19.6 

Toplam 51 100.0 
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3.5.2. E-Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecinin AĢamalarını 

Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin GörüĢler 

AraĢtırmanın ana amacı doğrultusunda meslek mensuplarının E-Ticaretin bağımsız 

denetim sürecinin aĢamaları olan “müĢteri kabulü iĢin alınması, denetim planlaması, 

denetim programının yürütmesi ve görüĢün raporlanması” üzerine etkisi ile ilgili 

görüĢleri tespit edilmiĢtir. Tespit edilen görüĢlere iliĢkin aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri verilerek araĢtırma sonucu elde edilen bilgiler ortaya 

konmuĢtur. 

3.5.2.1. E-Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecinin Birinci AĢaması 

Olan, MüĢteri Kabulü ve ĠĢin Alınmasını Etkileyen Faktörlere 

ĠliĢkin GörüĢler 

E-Ticaretin bağımsız denetim sürecinin birinci aĢaması olan, müĢteri kabulü ve iĢin 

alınmasını etkileyebilecek birçok faktör bulunmaktadır. Anketin birinci sorusu ile 

katılımcılardan, yapılan literatür taramasına ve derinlemesine görüĢmelere göre 

oluĢturulan 5 faktörün bu aĢamayı ne derecede etkileyecek olduğunu belirtmeleri 

istenmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların, E-Ticaretin bağımsız denetim sürecinin birinci 

aĢaması olan, müĢteri kabulü ve iĢin alınmasını etkileyebilecek faktörlere iliĢkin 

görüĢlerini ölçen değiĢkenlerin frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri Tablo 3.6‟de verilmiĢtir. 

Tablo 3.6: E-Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecinin Birinci AĢaması Olan, 

MüĢteri Kabulü ve ĠĢin Alınmasını Etkileyebilecek Faktörlerin Derecelerine 

ĠliĢkin Tanımsal Ġstatistikler 
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 E-Ticaret sisteminin stratejisi ve E-

Ticaret faaliyetinin kapsamı 

değerlendirilmelidir. 

 

0 3 1 22 25 4.35 0.795 
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 ĠĢletmedeki E-Ticaret sisteminin 

geçerliliği ve güvenilirliği dikkate 

alınmalıdır. 

0 3 1 19 28 4.41 0.804 

 ĠĢletmedeki E-Ticaret sisteminin 

sürekliliği ve iĢletme sürekliliğine 

olan etkisi dikkate alınmalıdır.   

0 3 6 22 20 4.15 0.857 

 Bağımsız denetim kapsamında, 

müĢteri iĢletmenin E-Ticaret 

sisteminin de inceleneceği denetim 

anlaĢma mektubunda yer almalıdır.   

0 2 3 20 26 4.37 0.773 

 Önceki denetçi ile görüĢme 

sürecinde E-Ticaret sistemi ile ilgili 

bilgi alınmalıdır. 

0 0 3 16 32 4.56 0.608 

Tablo 3.6‟ya bakıldığında araĢtırmaya katılan meslek mensupları, Bağımsız 

denetimin birinci aĢamasında; E-Ticaret sisteminin stratejisi ve E-Ticaret faaliyetinin 

kapsamının değerlendirilmesi gerektiğine (ort.:4.35 std. ve std. sap.: 0.795) 

katılmaktadırlar. Katılımcılar aynı zamanda iĢletmedeki E-Ticaret sisteminin 

geçerliliği ve güvenilirliğinin dikkate alınması görüĢündedirler (ort.:4.41 std. ve std. 

sap.: 0.804). Ayrıca iĢletmedeki E-Ticaret sisteminin sürekliliği ve iĢletme 

sürekliliğine olan etkisinin dikkate de alınması (ort.:4.15 std. ve std. sap.: 0.857) 

görüĢündedirler. Bağımsız denetim kapsamında, müĢteri iĢletmenin E-Ticaret 

sisteminin de incelenmesi ve bunun denetim anlaĢma mektubunda yer alması 

(ort.:4.37 std. ve std. sap.: 0.773) hususuna meslek mensupları katılmaktadırlar. 

Önceki denetçi ile görüĢme sürecinde E-Ticaret sistemi ile ilgili bilgi alınmasına ise 

(ort.:4.56 std. ve std. sap.: 0.608) kesinlikle katılmaktadırlar. 

3.5.2.2. E-Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecinin Ġkinci AĢaması 

Olan, Denetim Planlamasını Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin GörüĢler 

E-Ticaretin bağımsız denetim sürecinin ikinci aĢaması olan, denetim planlamasını 

etkileyebilecek birçok faktör bulunmaktadır. Anketin ikinci sorusu ile 

katılımcılardan, yapılan literatür taramasına ve derinlemesine görüĢmelere göre 

oluĢturulan 8 faktörün bu aĢamayı ne derecede etkileyecek olduğunu belirtmeleri 

istenmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların, E-Ticaretin bağımsız denetim sürecinin ikinci 

aĢaması olan, denetim planlamasını etkileyebilecek faktörlere iliĢkin görüĢlerini 
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ölçen değiĢkenlerin frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 

3.7‟de verilmiĢtir. 

Tablo 3.7: E-Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecinin Ġkinci AĢaması Olan, 

Denetim Planlamasını Etkileyebilecek Faktörlerin Derecelerine ĠliĢkin 

Tanımsal istatistikler 
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 Denetim programının 

hazırlanmasında iĢletmenin E-

Ticaret sistemi göz önünde 

bulundurmalıdır. 

0 1 0 20 30 4.54 0.610 

 Önemlilik düzeyinin belirlemesinde 

E-Ticaret faaliyetleri için geleneksel 

denetimdekinden farklı kalemler 

(maddi olmayan duran varlık, 

bankalar hesabı gibi) dikkate 

alınmalıdır 

2 1 4 25 19 4.13 0.938 

 E-Ticaret sisteminin denetiminde 

bilgi teknolojilerine hâkim 

denetçiler görevlendirilmelidir. 
0 1 7 14 29 4.39 0.801 

 E-Ticaret sisteminin denetiminde E-

Ticaret faaliyetleri konusunda bilgi 

sahibi denetçiler 

görevlendirilmelidir. 

1 2 2 23 23 4.27 0.873 

 E-Ticaret faaliyetleri için toplanacak 

kanıtlarda örneklem geleneksel 

ticarettekinden daha büyük 

olmalıdır. 

1 7 19 15 9 3.47 1.007 

 E-Ticaret denetimi yapacak denetim 

ekibinde görevlendirilecek denetçi 

sayısı geleneksel denetimdekinden 

daha fazla olmalıdır. 

3 18 15 9 6 2.94 1.120 

 E-Ticaret faaliyetleri olan bir 

iĢletmede hile ve hata riski düzeyi 

oldukça yüksektir. 

0 8 14 16 13 3.66 1.032 

 E-Ticaret faaliyetlerinin denetime 

dâhil edilmesi zaman planlamasında 

değiĢiklik yaratacaktır. 

0 4 8 31 8 3.84 0.784 
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Tablo 3.7 incelendiğinde meslek mensupları, Bağımsız denetimin planlanması 

aĢamasında: Denetim programının hazırlanmasında; iĢletmenin E-Ticaret sisteminin 

göz önünde bulundurulmasına (ort.: 4.54 std. ve std. sap.: 0.610) kesinlikle katılma 

yönünde görüĢ bildirmiĢlerdir. Önemlilik düzeyinin belirlemesinde E-Ticaret 

faaliyetleri için geleneksel denetimdekinden farklı kalemlerin (maddi olmayan duran 

varlık, bankalar hesabı gibi) dikkatte alınmasına (ort.: 4.13 std. ve std. sap.: 0.938) 

katılmaktadır, E-Ticaret sisteminin denetiminde bilgi teknolojilerine hâkim 

denetçiler görevlendirilmesine (ort.: 4.39 std. ve std. sap.: 0.801) ve aynı zamanda, 

E-Ticaret sisteminin denetiminde E-Ticaret faaliyetleri konusunda bilgi sahibi 

denetçiler görevlendirilmesinin (ort.: 4.27 std. ve std. sap.: 0.873) gerektiği 

görüĢündedirler. E-Ticaret denetimi yapacak denetim ekibinde görevlendirilecek 

denetçi sayısının geleneksel denetimdekinden daha fazla olması (ort.: 2.94 std. ve 

std. sap.: 1.120) görüĢüne katılmamaktadırlar. Katılımcılar; E-Ticaret faaliyetlerinin 

denetimi için toplanacak kanıtlarda örneklemin geleneksel ticaret faaliyetlerinin 

denetiminden daha büyük olması (ort.: 3.47 std. ve std. sap.: 1.007), E-Ticaret 

faaliyetleri olan bir iĢletmede hile ve hata riski düzeyinin oldukça yüksek olması 

(ort.: 3.66 std. ve std. sap.: 1.032), ve E-Ticaret faaliyetlerinin denetime dâhil 

edilmesinin zaman planlamasında değiĢiklik yaratacak olması (ort.: 3.84 std. ve std. 

sap.: 0.784) konularında kararsız kalmıĢlardır. 

3.5.2.3. E-Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecinin Üçüncü AĢaması 

Olan, Denetim Programının Yürütülmesini Etkileyen Faktörlere 

ĠliĢkin GörüĢler 

E-Ticarette bağımsız denetim sürecinin üçüncü aĢaması olan, denetim programının 

yürütülmesini etkileyebilecek birçok faktör bulunmaktadır. Anketin üçüncü sorusu 

ile katılımcılardan, yapılan literatür taramasına ve derinlemesine görüĢmelere göre 

oluĢturulan 11 faktöre ne derece katıldıklarını belirtmeleri istenmiĢtir. AraĢtırmaya 

katılanların, E-Ticaretin bağımsız denetim sürecinin üçüncü aĢaması olan, denetim 

programının yürütülmesini etkileyebilecek faktörlere iliĢkin görüĢlerinin ölçen 

değiĢkenleri frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3.8‟de 

verilmiĢtir. 
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Tablo 3.8: E-Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecinin Üçüncü AĢaması Olan, 

Denetim Programının Yürütülmesini Etkileyebilecek Faktörlerin Derecelerine 

ĠliĢkin Tanımsal Ġstatistikler 
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 E-Ticaret faaliyetleri için kanıt 

toplama sürecinde kullanılacak 

denetim prosedürleri geleneksel 

denetimdekinden farklı olacaktır. 

0 6 9 29 7 3.72 0.850 

 MüĢteri iĢletmede E-Ticaret 

faaliyetlerinin var olması denetim 

riskini arttıracaktır. 

0 6 11 21 13 3.80 0.959 

 E-Ticareti yapan iĢletmelerin denetimi 

sırasında, üçüncü taraftan (iletiĢim 

hizmet sağlayıcıları) da bilgi 

alınmalıdır. 

0 1 6 29 15 4.13 0.693 

 E-Ticaret faaliyetlerinin denetiminde, 

üçüncü taraf (iletiĢim hizmet 

sağlayıcıları) için verilmiĢ olan 

güvence raporu dikkate alınmalıdır. 

0 1 7 25 18 4.17 0.740 

 E-Ticaret faaliyetleri olan iĢletmenin 

denetimi sürekli denetim Ģeklinde 

yapılmalıdır. 

0 6 5 32 8 3.82 0.841 

 E-Ticaret faaliyetlerinin karmaĢık 

olması, iç kontrol sisteminin 

incelenmesine daha fazla zaman 

ayrılmasını gerektirecektir. 

0 1 5 22 23 4.31 0.734 

 Ġç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesinde güncel yazılım 

programları kullanılmalıdır. 

0 1 8 18 24 4.27 0.801 

 E-Ticaret faaliyetleri denetim 

maliyetlerini arttırmaktadır. 
0 8 11 18 14 3.74 1.036 

 ĠĢletmenin E-Ticaret denetimi ile ilgili 

bilgileri çalıĢma kâğıtlarında yer 

almalıdır. 

0 0 0 29 22 4.43 0.500 

 E-Ticaret denetiminde denetim 

faaliyetinin kapsamı geleneksel 

denetime göre daha geniĢ tutulmalıdır. 

0 7 15 20 9 3.60 0.939 

 E-Ticaret faaliyetleriyle ilgili 

toplanacak kanıtların güvenilir 

olmama riski geleneksel kanıtlara göre 

daha yüksektir. 

1 5 13 16 16 3.80 1.058 
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Tablo 3.8‟in sonuçlarına göre meslek mensupları bağımsız denetim sürecinin üçüncü 

aĢaması olan denetim programının yürütülmesinde; E-Ticaret yapan iĢletmelerin 

denetimi sırasında, üçüncü taraftan (iletiĢim hizmet sağlayıcıları) da bilgi alınması 

(ort.: 4.13 std. ve std. sap.: 0.693), E-Ticaret faaliyetlerinin denetiminde, üçüncü taraf 

(iletiĢim hizmet sağlayıcıları) için verilmiĢ olan güvence raporunun dikkatte alınması 

(ort.: 4.17 std. ve std. sap.: 0.740), E-Ticaret faaliyetlerinin karmaĢık olması 

nedeniyle, iç kontrol sisteminin incelenmesine daha fazla zaman ayrılması (ort.: 4.31 

std. ve std. sap.: 0.734), iç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde güncel yazılım 

programları kullanılması (ort.: 4.27 std. ve std. sap.: 0.801) ve E-Ticaret denetimi ile 

ilgili bilgilerin çalıĢma kâğıtlarında yer alması (ort.: 4.43 std. ve std. sap.: 0.500), 

konularına katıldıklarını belirtmiĢlerdir. Aynı zamanda meslek mensupları, E-Ticaret 

faaliyetleri için kanıt toplama sürecinde kullanılacak denetim prosedürlerinin 

geleneksel denetimdekinden farklı olması (ort.: 3.72 std. ve std. sap.: 0.850), müĢteri 

iĢletmede E-Ticaret faaliyetlerinin var olmasının denetim riskini arttırması (ort.: 3.80 

std. ve std. sap.: 0.959), E-Ticaret faaliyetleri olan iĢletmede denetimin, sürekli 

denetim Ģeklinde yapılması (ort.: 3.82 std. ve std. sap.: 0.841), E-Ticaret 

faaliyetlerinin denetim maliyetlerini arttırması (ort.: 3.74 std. ve std. sap.: 1.036), E-

Ticaret denetiminde denetim faaliyetinin kapsamının geleneksel denetime göre daha 

geniĢ tutulması (ort.: 3.60 std. ve std. sap.: 0.939), E-Ticaret faaliyetleriyle ilgili 

toplanacak kanıtların güvenilir olmama riskinin geleneksel daha yüksek olduğu (ort.: 

3.80 std. ve std. sap.: 1.058) hususlarında kararsız kalmıĢlardır. 

3.5.2.4. E-Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecinin Son AĢaması Olan, 

Denetimin Raporlanmasını Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin GörüĢler 

E-Ticaretin bağımsız denetiminde, denetimin raporlanmasını etkileyebilecek birçok 

faktör bulunmaktadır. Anketin dördüncü sorusu ile katılımcılardan, raporlama 

aĢamasına iliĢkin oluĢturulan 4 faktöre ne derece katıldıklarını belirtmeleri 

istenmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların, E-Ticarette denetimin raporlanmasını 

etkileyebilecek faktörlere iliĢkin görüĢlerini ölçen değiĢkenlerin frekans, aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3.9‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 3.9: E-Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecinin Son AĢaması Olan, 

Denetimin Raporlanmasını Etkileyebilecek Faktörlerin Derecelerine ĠliĢkin 

Tanımsal Ġstatistikler 
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 MüĢterinin E-Ticaret faaliyetleri 

yaptığı denetim raporunda 

belirtilmelidir. 
 

0 2 0 18 31 4.52 0.702 

 Denetim raporunda E-Ticaret 

sisteminin güvenilirliği hakkında 

görüĢ bildirilmelidir. 

1 6 4 18 22 4.05 1.084 

 Finansal tablo kullanıcıları (üçüncü 

taraf) denetim raporunda verilen E-

Ticaret ile ilgili görüĢten 

etkilenecektir. 
 

1 5 6 26 13 3.88 0.972 

 

 ĠĢletmenin E-Ticaret faaliyeti 

yapması, verilecek denetim görüĢü 

üzerinde etkili olacaktır. 
 

2 11 12 19 7 3.35 1.092 

Tablo 3.9  incelendiğinde meslek mensupları bağımsız denetimin son aĢaması olan 

görüĢün raporlanması aĢmasında; müĢterinin E-Ticaret faaliyetleri yapmasının 

denetim raporunda belirtilmesine (ort.: 4.52 std. ve std. sap.: 0.702) ve denetim 

raporunda E-Ticaret sisteminin güvenilirliği hakkında görüĢ bildirilmesi gerektiği 

(ort.: 4.05 std. ve std. sap.: 1.084) görüĢüne katılmaktadırlar. Aynı zamanda, finansal 

tablo kullanıcılarının (üçüncü taraf) denetim raporunda verilen E-Ticaret ile ilgili 

görüĢten etkilenmeleri (ort.: 3.88 std. ve std. sap.: 0.972) ve iĢletmenin E-Ticaret 

faaliyeti yapmasının, verilecek denetim görüĢü üzerinde etkisi olup olmayacağı (ort.: 

3.35 std. ve std. sap.: 1.092) hususlarında kararsız kalmıĢlardır. 

3.5.3. Katılımcıların E-Ticaretle Ġlgili GörüĢleri 

AraĢtırmanın yan amacı doğrultusunda meslek mensuplarının E-Ticaret ilgili bilgileri 

nereden sağladıkları, E-Ticaret denetiminde kullandıkları belli standartların olup 

olmadığı, denetçilere E-Ticaret ilgili kurs ve mesleki eğitim verilmesi, ayrıca E-
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Ticaret denetimine iliĢkin kurs/mesleki eğitim verilmesi, E-Ticaret denetimine iliĢkin 

standartların oluĢturulması ve E-Ticaret denetiminin lisans seviyesinde ders olarak 

yer alması konusundaki görüĢleri tespit edilmiĢ, cevaplara iliĢkin frekans, aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri verilerek araĢtırma sonucu elde edilen bilgiler 

ortaya konmuĢtur. 

Meslek mensuplarının E-Ticaretle ilgili bilgileri nerden sağlandığına göre frekans ve 

yüzde dağılımı Tablo 3.10‟da verilmiĢtir. Tabloya bakıldığında katılımcıların 

%86.3‟ü E-Ticaretle ilgili bilgileri kitap ve internetten, %2‟si özel kurslardan, 

%5.9‟u Ģirkette verilen eğitimlerden, %2‟si hem kitap ve internetten hem de özel 

kurslardan ve %3.9‟u hem kitap ve internetten hem de Ģirkette verilen eğitimden 

sağlamaktadırlar. 

Tablo 3.10: Meslek Mensuplarının E-Ticaretle Ġlgili Bilgileri Nereden 

Sağlandıklarına ĠliĢkin Frekans Dağılımı  

Bilgi Kaynakları Frekans Dağılımı Yüzde 

Kitap ve Ġnternet 44 86.3 

Özel Kurslar 1 2.0 

ġirkette Verilen Eğitimler 3 5.9 

Kitap ve Ġnternet + Özel Kurslar 1 2.0 

Kitap ve Ġnternet + ġirkette Verilen Eğitimler 2 3.9 

Toplam 51 100.0 

Tablo 3.10‟da meslek mensuplarının E-Ticaretle ilgili bilgileri nereden sağlandıkları 

incelendiğinde büyük bir kısmının kitap ve internetten öğrendiği görülmekte olup,  

özel kurslar ve Ģirkette verilen eğitimler oldukça az orandadır. 

Meslek mensuplarının E-Ticaret denetiminde kullandıkları belli standart setinin var 

olup olmamasına iliĢkin frekans dağılımı ve yüzdesi Tablo 3.11‟de verilmiĢtir. 

Tabloya bakıldığında katılımcıların 45‟nin E-Ticaret denetiminde kullandıkları belli 

bir standart setinin bulunmadığı ortaya çıkmıĢtır. 
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Tablo 3.11: Meslek Mensupların E-Ticaret Denetiminde Kullandıkları Belli 

Standart Setinin Var Olup Olmamasına ĠliĢkin Frekans Dağılımı 

 Frekans Dağılımı Yüzde 

EVET 6 11.8 

HAYIR 45 88.2 

Toplam  51 100.0 

Tablo 3.12‟de denetçilere E-Ticaretle ilgili kurs ve mesleki eğitim verilmesi, E-

Ticaret denetimi ile ilgili kurs ve mesleki eğitim verilmesi, E-Ticaret denetimine 

iliĢkin standartların oluĢturulması ve E-Ticaret ilgili lisans seviyesinde ders açılması 

konusundaki görüĢlere katılım dereceleri istenmiĢtir. Meslek mensuplarının 

görüĢlerini ölçen değiĢkenlerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 

3.12‟de verilmiĢtir. 

Tablo 3.12: E-Ticaret Ġle Ġlgili Kurs, E-Ticaret Denetimi Ġle Ġlgili Mesleki 

Eğitim, E-Ticaret Denetimi ĠliĢkin Standartların OluĢturulması ve E-Ticaret Ġle 

Ġlgili Lisans Seviyesinde Ders Açılmasına ĠliĢkin Tanımsal Ġstatistikler 
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 Denetçilerin   E-Ticaret hakkındaki 

bilgilerinin arttırılması için kurs 

/mesleki eğitim verilmelidir. 

0 2 5 20 24 4.29 0.807 

 Denetçilerin E-Ticaretin denetimi 

hakkındaki bilgilerinin arttırılması 

için kurs /mesleki eğitim verilmelidir. 

0 2 5 19 25 4.31 0.812 

 E-Ticaretin denetimi ile ilgili ulusal 

standartların oluĢturulması 

gerekmektedir. 

0 0 10 17 24 4.27 0.776 

 E-Ticaretin denetimi konusunda 

lisans seviyesinde dersler açılmalıdır.  
0 5 12 18 16 3.88 0.972 

Tablo 3.12‟ye bakıldığında meslek mensupları, denetçilerin E-Ticaret hakkındaki 

bilgilerinin arttırılması için kurs /mesleki eğitim verilmesi(ort.: 4.29 std. ve std. sap.: 

0.807), ayrıca E-Ticaretin denetimi hakkındaki bilgilerinin arttırılması için de kurs 

/mesleki eğitim verilmesi (ort.: 4.31std. ve std. sap.: 0.812) ve E-Ticaretin denetimi 
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ile ilgili ulusal standartların oluĢturulması(ort.: 4.27 std. ve std. sap.: 0.776) gerektiği 

görüĢündedirler. Ancak lisans seviyesinde E-Ticaretin denetimi ile ilgili ders 

açılması (ort.: 3.88 std. ve std. sap.: 0.972) konusunda ankete katılan meslek 

mensupları kararsız kalmıĢlardır. 
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3.6. AraĢtırmanın Genel Sonuçları 

AraĢtırmanın ana amacı doğrultusunda E-Ticaretin bağımsız denetim sürecinin 

aĢamaları olan ; müĢterinin iĢe alınması, denetimin planlaması, denetim programın 

yürütülmesi ve görüĢün raporlanmasına ne gibi etkiler ve ne gibi değiĢiklikler 

getirdiğini ortaya çıkarmaya çalıĢılmıĢtır. Anket çalıĢmanın sonuçları aĢağıdaki 

gibidir. 

1. MüĢterinin iĢe alınması aĢamasında 

 E-Ticaret sisteminin stratejisi ve E-Ticaret faaliyetinin kapsamı 

değerlendirilmelidir. 

 ĠĢletmedeki E-Ticaret sisteminin geçerliliği ve güvenilirliği dikkate 

alınmalıdır. 

 ĠĢletmedeki E-Ticaret sisteminin sürekliliği ve iĢletme sürekliliğine olan 

etkisi dikkate alınmalıdır.   

 Bağımsız denetim kapsamında, müĢteri iĢletmenin E-Ticaret sisteminin de 

inceleneceği denetim anlaĢma mektubunda yer almalıdır.   

 Önceki denetçi ile görüĢme sürecinde E-Ticaret sistemi ile ilgili bilgi 

alınmalıdır. 

2. Denetim planlaması aĢamasında 

 Denetim programının hazırlanmasında iĢletmenin E-Ticaret sistemi göz 

önünde bulundurmalıdır. 

 Önemlilik düzeyinin belirlemesinde E-Ticaret faaliyetleri için geleneksel 

denetimdekinden farklı kalemler (maddi olmayan duran varlık, bankalar 

hesabı gibi) dikkate alınmalıdır 

 E-Ticaret sisteminin denetiminde bilgi teknolojilerine hâkim denetçiler 

görevlendirilmelidir. 

 E-Ticaret sisteminin denetiminde E-Ticaret faaliyetleri konusunda bilgi 

sahibi denetçiler görevlendirilmelidir. 

 E-Ticaret faaliyetlerinin denetime dâhil edilmesi zaman planlamasında 

değiĢiklik yaratacaktır. 
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3. Denetim programının yürütülmesi aĢamasında 

 E-Ticaret faaliyetleri için kanıt toplama sürecinde kullanılacak denetim 

prosedürleri geleneksel denetimdekinden farklı olacaktır. 

 MüĢteri iĢletmede E-Ticaret faaliyetlerinin var olması denetim riskini 

arttıracaktır. 

 E-Ticareti yapan iĢletmelerin denetimi sırasında, üçüncü taraftan (iletiĢim 

hizmet sağlayıcıları) da bilgi alınmalıdır. 

 E-Ticaret faaliyetlerinin denetiminde, üçüncü taraf (iletiĢim hizmet 

sağlayıcıları) için verilmiĢ olan güvence raporu dikkate alınmalıdır. 

 E-Ticaret faaliyetleri olan iĢletmenin denetimi sürekli denetim Ģeklinde 

yapılmalıdır. 

 E-Ticaret faaliyetlerinin karmaĢık olması, iç kontrol sisteminin 

incelenmesine daha fazla zaman ayrılmasını gerektirecektir. 

 Ġç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde güncel yazılım programları 

kullanılmalıdır. 

 ĠĢletmenin E-Ticaret denetimi ile ilgili bilgileri çalıĢma kâğıtlarında yer 

almalıdır. 

 E-Ticaret denetiminde denetim faaliyetinin kapsamı geleneksel denetime 

göre daha geniĢ tutulmalıdır. 

4. Denetim görüĢünün raporlanması aĢamasında 

 MüĢterinin E-Ticaret faaliyetleri yaptığı denetim raporunda belirtilmelidir. 

 Denetim raporunda E-Ticaret sisteminin güvenilirliği hakkında görüĢ 

bildirilmelidir. 

 Finansal tablo kullanıcıları (üçüncü taraf) denetim raporunda verilen E-

Ticaret ile ilgili görüĢten etkileneceklerdir. 

AraĢtırmanın yan amacı doğrultusunda 5. soruda E-Ticaret ilgili kurs/mesleki eğitim 

verilmesi, E-Ticaret denetimin ilgili kurs/mesleki eğitim verilmesi, E-Ticaret 

denetimine iliĢkin standartların oluĢturulması ve E-Ticaret ilgili lisans seviyesinde 

ders açılması iliĢkin soruların sonuçları aĢağıdaki gibidir. 
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 Denetçilerin E-Ticaret hakkındaki bilgilerinin arttırılması için kurs /mesleki 

eğitim verilmelidir. 

 Denetçilerin E-Ticaretin denetimi hakkındaki bilgilerinin arttırılması için kurs 

/mesleki eğitim verilmelidir. 

 E-Ticaretin denetimi ile ilgili ulusal standartların oluĢturulması 

gerekmektedir. 

AraĢtırmanın bulgularına göre meslek mensupları E-Ticaretle ilgili bilgileri genelde 

kitap ve internetten sağlamaktadırlar ve meslek mensupların E-Ticaretle ilgili özel 

kurslara katılımları oldukça düĢüktür. Aynı zamanda Ģirketlerde verilen E-Ticaretle 

ilgili eğitimlerin çok az olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ankette 6. Soruda meslek mensuplarından E-Ticaret denetiminde kullandıkları belli 

standartlar olup olmadığı sorulduğunda 51 katılımcılardan 45‟inin E-Ticaret 

denetiminde kullandıkları belli bir standardın  olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri dünyasında yaĢanan geliĢmeler sayesinde E-Ticaret 

ortaya çıkmıĢtır, son zamanlarda iĢletmeler E-Ticaret kullanması nedeniyle denetçiler 

bazı zorluklarla karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Bu nedenle E-Ticaretin bağımsız denetim 

ve bağımsız denetim sürecinin üzerindeki etkisi günümüzde araĢtırmacıların ele 

aldığı önemli konulardan biri olmuĢtur.  

AraĢtırmanın ana amacı doğrultusunda ankete katılan bağımsız denetçinin görüĢüne 

göre E-Ticaretin bağımsız denetim sürecinin aĢamaları olan; “müĢterinin iĢe 

alınması, denetimin planlaması, denetim programın yürütülmesi ve görüĢün 

raporlanması” üzerinde  birçok etki ve değiĢiklikler yarattığı ortaya çıkmıĢtır. Artık 

bağımsız denetim Ģirketlerinin müĢterilerinin E-Ticaret yapması durumda bağımsız 

denetim sürecinin her bir aĢamasında E-Ticaretin etkisi ve  yarattığı değiĢikliklerin 

dikkate alınmasının gerekli olduğu düĢünülmektedir. 

E-Ticaretin denetiminde önemlilik düzeyinin belirlenmesi ve hangi kalemlerin 

önemli olduğu klasik ticari iĢlemlerin denetiminden farklıdır. Örneğin denetçiler için 

klasik ticaretin denetiminde stok kaleminin önemli olduğu açıkça görülmektedir, 

fakat E-Ticaret iĢlemleri hızlı yürütüldüğünden E-Ticarette fazla stoka gerek 

duyulmayacak, dolaysıyla E-Ticarette stok kalemin önemlilik düzeyi düĢecektir. 

E-Ticarette riskler geleneksel ticaretteki risklere benzer, ancak bu riskler internet 

tabanlı iĢletmenin teknik özelliğinden dolayı daha da artabilir. Geleneksel risk 

değerlendirme yöntemleri, E-Ticaretteki risk değerlendirme sürecine yardımcı 

olmayabilir. Geleneksel risk değerlendirmesinin dayalı olduğu mülakat gibi 

yöntemler E-Ticaret ortamında yeterli olmayabilir. ĠĢletme sisteminde E-Ticaret 

sisteminin nasıl yapılandırıldığını ve iĢletmenin E-Ticaret stratejisini anlamak 

önemlidir. 
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E-Ticaret iĢlemlerin kaydedilmesi ve raporlanması elektronik ortamda yapılmaktadır. 

Denetim görüĢünü destekleyen elektronik kanıtların yapısı fiziksel kanıttan daha 

yüksek düzeyde Ģüphecilik gerektirir ve elektronik kayıtlar daha kolay ve iz 

bırakmadan değiĢtirilebilir. 

Sonuçlara göre E-Ticaret denetimin sürekli denetim Ģeklinde yapılmalı ve müĢteri 

iĢletmenin E-Ticaret faaliyetinin denetiminde üçüncü taraf (iletiĢim hizmet 

sağlayıcıları) için verilmiĢ olan güvence raporu dikkate alınmasının gerekli olduğu 

tespit edilmiĢtir. Aynı zamanda müĢteri iĢletmenin E-Ticaret yaptığı ve E-Ticaretin 

sisteminin güvenilirliği hakkında görüĢ bildirilmelidir çünkü verilen görüĢten üçüncü 

taraf etkilendiği ortaya çıkmıĢtır. 

E-Ticaret faaliyetlerinin karmaĢık olması, bağımsız denetim Ģirketi denetim 

sırasında, iç kontrol sisteminin incelenmesine daha fazla zaman ayrılmasını gerekli 

olduğu ve iç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde güncel yazılım programları 

kullanılmalıdır ortaya çıkmıĢtır. 

AraĢtırmanın bulgularına göre bağımsız denetçilere E-Ticaret ile ilgili verilen eğitim 

çok az  sayıda bağımsız denetim Ģirketi tarafından verilmekte ve denetçilere E-

Ticaretle ilgili bilgi, E-Ticaret denetimi ile ilgili bilgi için  kurs ve mesleki eğitim 

verilmesinin gerekli olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Aynı zamanda sonuçlara bakıldığında bağımsız denetim Ģirketlerinin E-Ticaret 

denetimi ile ilgili belli standartlarının olmadığı ortaya çıkmıĢ ve ilgili kuruluĢların E-

Ticaret denetimi ile ilgili ulusal standartları oluĢturmasının gerekli olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

E-Ticaret denetimi ve E-Ticaretin denetim üzerindeki etkisi ile ilgili araĢtırmalar 

Türkiye‟deki denetim mesleği için önemidir. Bunun için akademisyen ve 

araĢtırmacılar bu konuda daha fazla çalıĢma yapmaları oldukça önemlidir.   
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Ek 1: Bağımsız Denetçilere Uygulanan Anket Formu 

 

ELEKTRONĠK TĠCARETĠN BAĞIMSIZ DENETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ 

ÜZERĠNE BĠR ANKET ÇALIġMASI 

Sayın meslek mensubu, 

 

Bu anket formu Elektronik Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecine Etkisini 

inceleyen bir yüksek lisans tez çalıĢması için hazırlanmıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı, 

deneyimli meslek mensuplarının, bu konu hakkında görüĢlerinin tespit edilmesi 

amaçlanmıĢtır. 

 

Açıklamalar 

 GörüĢ ve önerileriniz akademik amaçlarla kullanılacak olup, görüĢülen 

kiĢilerin ismi, ortakları veya çalıĢtıkları denetim firmasının ünvanı, adresi 

veya yanıtlayanlarla ilgili bilgiler kesinlikle gizli tutulacak, ticari veya ticari 

olmayan herhangi bir baĢka kuruluĢa bilgi verilmeyecektir. 

 

 BoĢ soru bırakmamanız çalıĢmanın geçerliği açısından büyük önem 

taĢımaktadır. 

 

Zaman ayırdığınız ve sorularımızı yanıtlayarak bilimsel bir araĢtırmaya katkıda 

bulunduğunuz için teĢekkür ederiz... 

 

1. AĢağıdaki sorular bağımsız denetim sürecinin birinci aĢaması olan, müĢteri kabulü 

ve iĢin alınması aĢaması ile ilgilidir. Her bir ifadeye katılma derecenizi belirtiniz. 

 K
esin

lik
le 

k
atılıy

o
ru

m
 

K
atılıy

o
ru

m
  

 k
ararsızım

   

K
atılm

ıy
o
ru

m
 

H
iç k

atılm
ıy

o
ru

m
  

E-Ticaret sisteminin stratejisi ve E-Ticaret 

faaliyetinin kapsamı değerlendirilmelidir.  

     

ĠĢletmedeki E-Ticaret sisteminin geçerliliği ve 

güvenilirliği dikkate alınmalıdır.  

     

ĠĢletmedeki E-Ticaret sisteminin sürekliliği ve 

iĢletme sürekliliğine olan etkisi dikkate alınmalıdır.   

     

Bağımsız denetim kapsamında, müĢteri iĢletmenin E-

Ticaret sisteminin de inceleneceği denetim anlaĢma 

mektubunda yer almalıdır.   

     

Önceki denetçi ile görüĢme sürecinde E-Ticaret 

sistemi ile ilgili bilgi alınmalıdır. 
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2. AĢağıdaki sorular bağımsız denetim sürecinin ikinci aĢaması olan, denetim 

planlaması aĢaması ile ilgilidir. Her bir ifadeye katılma derecenizi belirtiniz. 

 K
esin

lik
le 

k
atılıy

o
ru

m
 

K
atılıy

o
ru

m
  

 k
ararsızım

   

K
atılm

ıy
o
ru

m
 

H
iç k

atılm
ıy

o
ru

m
  

Denetim programının hazırlanmasında iĢletmenin 

E-Ticaret sistemi göz önünde bulundurmalıdır.  

     

Önemlilik düzeyinin belirlemesinde E-Ticaret 

faaliyetleri için geleneksel denetimdekinden farklı 

kalemler (maddi olmayan duran varlık, bankalar 

gibi) dikkate alınmalıdır.  

     

E-Ticaret sisteminin denetiminde bilgi 

teknolojilerine hâkim denetçiler 

görevlendirilmelidir. 

     

E-Ticaret sisteminin denetiminde E-Ticaret 

faaliyetleri konusunda bilgi sahibi denetçiler 

görevlendirilmelidir. 

     

E-Ticaret faaliyetleri için toplanacak kanıtlarda 

örneklem geleneksel ticarettekinden daha büyük 

olmalıdır. 

     

E-Ticaret denetimi yapacak denetim ekibinde 

görevlendirilecek denetçi sayısı geleneksel 

denetimdekinden daha fazla olmalıdır.  

     

E-Ticaret faaliyetleri olan bir iĢletmede hile ve hata 

riski düzeyi oldukça yüksektir. 

     

E-Ticaret faaliyetlerinin denetime dâhil edilmesi 

zaman planlamasında değiĢiklik yaratacaktır. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

3. AĢağıdaki sorular bağımsız denetim sürecinin üçüncü aĢaması olan, denetim 

programının yürütülmesi aĢaması ile ilgilidir. Her bir ifadeye katılma derecenizi 

belirtiniz. 

 K
esin

lik
le 

k
atılıy

o
ru

m
 

K
atılıy

o
ru

m
  

 k
ararsızım

   

K
atılm

ıy
o
ru

m
 

H
iç k

atılm
ıy

o
ru

m
  

E-Ticaret faaliyetleri için kanıt toplama sürecinde 

kullanılacak denetim prosedürleri geleneksel 

denetimdekinden farklı olacaktır. 

 

     

MüĢteri iĢletmede E-Ticaret faaliyetlerinin var 

olması denetim riskini arttıracaktır.  

     

E-Ticareti yapan iĢletmelerin denetimi sırasında, 

üçüncü taraftan (iletiĢim hizmet sağlayıcıları) da 

bilgi alınmalıdır. 

     

E-Ticaret faaliyetlerinin denetiminde, üçüncü taraf 

(iletiĢim hizmet sağlayıcıları) için verilmiĢ olan 

güvence raporu dikkate alınmalıdır. 

     

E-Ticaret faaliyetleri olan iĢletmenin denetimi 

sürekli denetim Ģeklinde yapılmalıdır. 

     

E-Ticaret faaliyetlerinin karmaĢık olması, iç kontrol 

sisteminin incelenmesine daha fazla zaman 

ayrılmasını gerektirecektir.  

     

Ġç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde güncel 

yazılım programları kullanılmalıdır. 

     

E-Ticaret faaliyetleri denetim maliyetlerini 

arttırmaktadır. 

     

ĠĢletmenin E-Ticaret denetimi ile ilgili bilgiler 

çalıĢma kâğıtlarında yer almalıdır. 

     

E-Ticaret denetiminde denetim faaliyetinin kapsamı 

geleneksel denetime göre daha geniĢ tutulmalıdır. 

     

E-Ticaret faaliyetleriyle ilgili toplanacak kanıtların 

güvenilir olmama riski geleneksel kanıtlara göre 

daha yüksektir. 
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4. AĢağıdaki sorular bağımsız denetim sürecinin son aĢaması olan, denetimin 

raporlanması aĢaması ile ilgilidir. Her bir ifadeye katılma derecenizi belirtiniz. 

 K
esin

lik
le 

k
atılıy

o
ru

m
 

K
atılıy

o
ru

m
  

 k
ararsızım

  

K
atılm

ıy
o
ru

m
 

H
iç k

atılm
ıy

o
ru

m
  

MüĢterinin E-Ticaret faaliyetleri yaptığı denetim 

raporunda belirtilmelidir.  

     

Denetim raporunda E-Ticaret sisteminin 

güvenilirliği hakkında görüĢ bildirilmelidir. 

     

Finansal tablo kullanıcıları (üçüncü taraf) denetim 

raporunda verilen E-Ticaret ile ilgili görüĢten 

etkilenecektir. 

     

ĠĢletmenin E-Ticaret faaliyeti yapması, verilecek 

denetim görüĢü üzerinde etkili olacaktır. 

     

 

5. AĢağıdaki her bir ifadeye katılma derecenizi belirtiniz. 

 K
esin

lik
le 

k
atılıy

o
ru

m
 

K
atılıy

o
ru

m
  

 k
ararsızım

   

K
atılm

ıy
o
ru

m
 

H
iç k

atılm
ıy

o
ru

m
  

Denetçilerin E-Ticaret hakkındaki bilgilerinin 

arttırılması için kurs /mesleki eğitim verilmelidir. 

     

Denetçilerin E-Ticaretin denetimi hakkındaki 

bilgilerinin arttırılması için kurs /mesleki eğitim 

verilmelidir. 

     

E-Ticaretin denetimi ile ilgili ulusal standartların 

oluĢturulması gerekmektedir. 

     

E-Ticaretin denetimi konusunda lisans seviyesinde 

ders açılmalıdır.  
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6. E-Ticaret denetiminde kullandığınız belli bir standart seti var mıdır? 

       Evet        Hayır  

7. E-Ticaret ile ilgili bilgilerinizi nereden sağlıyorsunuz? 

       Kitap ve internet        özel kurslar         Ģirkette verilen eğitimler 

8. Mesleki tecrübeniz? 

       0-5 yıl          5-10 yıl         10-15 yıl         15+ yıl 

9. Mesleki unvanınız? 

       Yeminli Mali MüĢavir         Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir 

10. Denetim firmasındaki unvanınız?       

       Sorumlu Ortak BaĢ Denetçi        BaĢ Denetçi        Kıdemli Denetçi    

       Denetçi           Yardımcı Denetçi               

11. Eğitim düzeyiniz? 

        Lisans          Yüksek Lisans            Doktora 

12. YaĢınız? 

       25-30         31-35          36-40          41-45          46-50         50+  

13. Cinsiyetiniz? 

       Erkek         Kadın 


