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ÖNSÖZ 

Bağımsız denetim dünyada büyük ölçekli firmaların denetimlerinin profesyonel ve 

şeffaf bir şekilde yapılması için uluslararası standartları belirlenmiş bir dış denetim 

sistemidir. Türkiye‟de Kamu Gözetim Kurumunun belirlediğihizmet birimlerinin 

kuruluşu, görevleri, yetki ve sorumluluklarını düzenleyerek bağımsız denetçi tarafından 

yapılan işin ve kurumca belirlenen standartlar ve denetim tekniklerinin uygulanmaktadır.  

Bu çalışmadaki esas amaç mali disiplin açısından bağımsız denetimin önemi ve 

faydalarına değinmektir. Çalışma süreci boyunca desteklerini esirgemeyen değerli 

danışman hocam Doç. Dr. Abdülkadir TUNA‟ya ve Yüksek Lisans Eğitimim boyunca 

gelişimimde emekleri olan tüm değerli hocalarıma şükranlarımı sunarım. 
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ÖZET 

Türkiye‟de Bağımsız Denetim 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete „de 

yayımlananBağımsız Denetim Yönetmeliğiyle genel ve uygulama esasları belirlenerek 

yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu‟nun 397. Maddesi ile şirketler için 

bağımsız denetim mekanizmasınıgetirmiştir.İlgili Madde ile hangi şirketlerin denetime 

tabi olacağı 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan 

"Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu 

Kararı" ile belirlenmiştir.Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı 

uygulama Kanunlarının getirdiği yenilikler ile birlikte, bağımsız denetime tabi şirketlerin 

raporlama, denetim esasları, denetim sözleşmesi, yönetim kurulunun yapısı, iç denetim 

ve iç kontrol sistemleri gibi birçok alanda değişiklikler yapılmış ve uygulamaya 

konmuştur. 

Bu çalışmanın ilk iki bölümünde Bağımsız denetimin tarihi gelişimi,  kavramları, 

tanımlar ve bağımsız denetimle ilgili yasal mevzuat ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde mali disiplin açısından bağımsız denetimin yaraları ele alınarak bağımsız 

denetimin mali kurumlar, kamu kurumları ve denetlenen şirket açısından faydaları 

belirtilmiştir. Çalışmanın son bölümünde örnek bir bağımsız denetim uygulaması 

sunulmuş olup, çalışma sonuç ve öneriler bölümünde yapılması gerekenlerle ilgili görüş 

bildirilmiştir.  

 

 

Anahtar Kelimeler:Bağımsız Denetim, Bağımsız denetimde kalite, Denetim Raporu 
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ABSTRACT 

FĠNANCIAL DISCIPLINE MAINTAINING FOR INDEPENDENT 

AUDITOR’S IMPORTANCE AND APPLICATION IN ENERGY 

SECTOR 

 

Audited 2012 and 28 509 in Turkey numbered Official Gazette published in 

determining the principles of general practices with the Independent Audit Regulations 

came into force. New Turkish Commercial Code Article 397 has brought an independent 

audit mechanism for companies. Related Article will be subject to the control of the 

company with which the Official Gazette No. 28537 dated 23 January 2013, "published 

in" The Council of Ministers Decision on the Determination of the Company will be 

subject to independent audit "was determined. Also with 6102 innovations of the Turkish 

Commercial Code and 6103 numbered practice law, audit companies subject to the 

reporting, auditing procedures, audit contract, the management structure, internal audit 

and internal control systems changes have been made in many areas and has been 

implemented. 

The historical development of the independent audit of this study, concepts, definitions 

and legal regulations on independent auditing are discussed at two parts at the begining. 

Independent audit of the financial institutions by taking the wounds of the audit in terms 

of financial discipline in the third part of the study, public institutions and benefits are 

expressed in terms of the audited company. In the last part of the  study is to present a 

sample audit practice, study and reported results should be done in views on the 

recommendations. 

 

 

Keywords: Independent Auditors, the independent audit quality, Audit Report 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Ülkelerinticari ve ekonomik alanda gelişmesi ve büyümesi, o ülkede ticari faaliyetleri 

yürüten organizasyonların sistemli ve kontrollü faaliyet yürütmeleriyle doğrudan 

ilişkilidir. Günümüz koşullarında teknolojinin ivme kattığı küreselrekabet ortamı, 

işletmelerin rekabet etmeleri için sadece kar amaçlı hareket etmeleri yeterli 

olmamaktadır. İşletmelerinsosyal sorumluluklar üstlenmesi, açık, şeffaf ve hesap 

verebilir bir yönetim anlayışına sahip olmaları gelişimlerini sağlayan en büyük 

etkenlerdir. 

Çok uluslu şirketlerin hareket alanları, üretim ve sermaye büyüklükleri içinde 

bulunduğumuz yüzyılda çok büyük oranlara çıkmıştır. Hatta bazı dev şirketlerin 

sermayeleri küçük devletlerin sermayelerinden daha büyük boyutlara ulaşmıştır. On 

binlerce çalışanın bulunduğu bu şirketler onlarca ülkede faaliyet göstermekte ve yüzlerce 

iştirak ile işbirliği yapmaktadırlar. Bu şirketlerin açık, şeffaf ve kamu yararını gözeten 

politikalar geliştirmeleri ve faaliyetlerin bu doğrultuda yönlendirmeleri son derece 

önemlidir. Büyük şirketlerin iflasları sadece kendi hissedarlarını ve çalışanlarının 

etkilememektedir. Aynı zamanda küresel ekonomideki hareketliliklerde de etkileri 

olmakta ve piyasalar olmuşuz etkilenmektedir. 

Büyük şirketlerin hareket kabiliyetleri kendilerini kredilendiren kuruluşlar açısından 

hassas bir konudur. Şirketin olumsuz durumları sakladığı veya farklı göstermesi 

durumunda kredilerin geri dönüşümü mümkün olmamakta, şirketin zararları direkt olarak 

kredi kuruluşlarını ve diğer iş ortaklarını da etkilemektedir.  

Türkiye‟de son yirmi yılda büyük ölçekli işletmelerin sayısında büyük bir artış 

olmuştur. Günümüzde dünyanın on yedinci büyük ekonomisi olan Türkiye ekonomisinde 

özellikle KOBİ‟ler ekonominin bel kemiğini oluşturmaktadırlar. Mamul ve yarı mamul 

üretimi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi Türk ekonomisini 2000‟li yıllarda 

yükselen gözde ekonomiler arasına koymuştur. 1950‟li yıllardan itibaren hızlanan sanayi 
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gelişimi, 2000‟li yıllara gelindiğinde hizmet sektörünün de gelişimini arkasına almış ve 

Türk şirketleri uluslararası piyasalarda kendilerini tanıtma ve müşteri bulma fırsatı 

yakalamışlardır. Bununla birlikte Türkiye‟de özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük 

şehirlerde uluslararası ticari etkinlikler düzenlenmeye başlanmış. Fuarlar, konferanslar ve 

panellerle Türk ekonomisi Ortadoğu, Kuzey Afrika, Uzakdoğu ve orta Asya ülkelerinin 

birlikte iş yaptıkları bir lokomotif ekonomi konumuna geçmiştir. Tabi ekonominin 

gelişinde girişimcilik faaliyetlerinin yanı sıra siyasi istikrar, güvenli ortam, yabancı 

yatırımcıların ilgisinin çekilmesi ve devlet desteği de son derece önemli etkenlerdir. 

Türk şirketlerinin büyümesi modern işlemecilik sistemlerine de ayak uydurmalarını 

zorunlu kılmaktadır. Hızlı iletişim ağı, Ar-Ge birimleri, yeni satış ve tanıtım sistemlerinin 

etkin kullanımı, modern makine, donanımlar, departmanlar, sürekli eğitim ve en önemlisi 

denetlenebilir şeffaf bir muhasebe sistemi Türk şirketlerinin büyümeleri için gereklidir. 

1990‟lı ve 2000‟li yıllarda yaşanan ekonomik ve finansal krizleri atlatmayı başaran Türk 

şirketleri, zor koşullara duyarlı olmakla birlikte zamanın gerektirdiği diğer koşullara da 

ayak uydurmaya başlamışlardır. Özellikle uluslararası faaliyet yürüten şirketlerin 

denetlenebilirlik ve hesap verebilirlik özellikte olması, bu şirketlerin hissedarları ve çıkar 

grupları için son derece önemlidir.  

Sermaye piyasaları ve küreselleşme hareketlerindeki gelişmeler sonucunda, işletme 

yöneticilerinin işletmelerle ilgili sundukları bilgilerin güvenilirliği hakkında güvence 

ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır.  Bu nedenle bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap 

olarak bir güvence hizmeti olan bağımsız denetim ortaya çıkmıştır. 
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BÖLÜM 2. BAĞIMSIZ DENETĠM KAVRAMINA 

GENEL BAKIġ 

2.1. DENETĠME DUYULAN ĠHTĠYAÇ 

Firmaların faaliyet raporlarında halka açıkladıkları muhasebe bilgileri, etkin bir 

sermaye piyasasının gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Denetim, muhasebe 

döneminde kaydedilmiş bilgilerin o dönemde gerçekleşmiş iktisadi olayları doğru 

yansıtıp yansıtmadığıyla ilgilenir. Bu amaçla finansal tabloların gerçeğe uygun bir 

şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı denetlenir (Deloitte, 2010:3). 

Bağımsız denetim bir işletmenin mali tablolar ve diğer finansal bilgilerinin önceden 

belirlenmiş kriterlere uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli ve 

uygun bağımsız denetim kanıtları ile gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin 

uygulanarak değerlendirilmesi ve sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır. Bu amaçla 

bağımsız denetim işletmenin hazırladığı finansal tabloların, raporlama standartlarına 

uygun hazırlanıp hazırlanmadığını ve bu raporlar doğrultusunda işletmenin mali 

durumunu doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını denetlemektedir (Deloitte, 2010:3). 

Bağımsız denetime tabi şirketler,  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

(UFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları‟na göre (TMS)  finansal tablo 

hazırlamak zorundadırlar. Ancak büyük şirketlerin mali kayıt sistemlerinin kontrol 

edilmesi zor bir durumdur. Gerek işletme yönetimi, gerekse işletmeye kredi sağlayan 

kuruluşlar işletmenin mali durumunun net olarak tespit edilmesi için şirketin 

denetlenmesi ihtiyacı duymaktadırlar. TDS çerçevesinde yapılacak Denetlemeler 

sonucunda yeterli ve uygun denetim kanıtın toplanarak,  bu kanıtlara dayalı bir rapor 

oluşturulması ihtiyacı duymaktadırlar. 
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2.2. ULUSLARARASI DENETĠM STANDARTLARI 

1947 yılında AICPA tarafından yayınlanan Genel Kabul Görmüş Denetim 

Standartları(GKGDS) bir denetim çalışmasında uyulmasıgereken asgari nitelikleri 

göstermektedir. GKGDS, denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmekte yardımcı 

olan, ona denetim sürecinde ışık tutan,denetim faaliyetlerinin kimler tarafından, nasıl ve 

ne şekilde yapılacağını, sonuçların nasıl raporlanacağınıbelirleyen ilke ve kurallardan 

oluşmaktadır (Senal, 2011:12). 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayınlanan 

standartlar kapsamında; denetim, inceleme, derleme, üzerinde mutabık kalınmış şartlar 

(işlemler) ve benzeri hizmetler sunmak isteyen bir işletmenin uyması gereken kalite 

standartları, Uluslararası Kalite Kontrol Standartları (ISQC) ile tanımlanmıştır (WEB_1, 

2015). 

Denetim standartları, denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde, denetim 

faaliyetlerinde uygulayacağı yöntem ve Çalışmalar konusunda yardımcı olan genel 

ilkelerdir. Denetim çalışmalarının belirli özellikleri ve nitelikleri içermesi gerekir. 

Denetim çalışmasının kalitesi, denetçinin denetim standartlarına ne kadar uyduğu ile 

yakından ilgilidir. Eğer denetçi standartlara yeterince uymadıysa bu durum denetim 

çalışmasının güvenilirliğini zedeleyebilir (Akbulut, 2015: 25). 

Bu standartlar, 118 farklı ülkeden 155 meslek kuruluşunun temsilciliğiyle oluşturulan, 

Uluslararası muhasebeciler Federasyonu‟nun bir alt kuruluşu niteliğinde olan 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurul‟u (International Auditing and 

Assurance Standards Board-IAASB) tarafından belirlenmektedir. Bu kurul, esas 

itibariyle (Erdikler, 2014;27) 

−  Uluslararası Denetim Standartları‟nı,  

−  Uluslararası İnceleme (Gözden Geçirme) Standartları‟nı,  

−  Uluslararası Güvence Standartları‟nı,  

−  Uluslararası Benzer Hizmet Standartları‟nı,  
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−  Bunlara ilişkin Uygulama Rehberi‟ni belirlemektedir. 

UDS kapsamında denetim,  inceleme,  derleme,  üzerinde mutabıkkalınmış şartlar  

(işlemler)  ve benzeri hizmetler sunmak isteyen bir işletmenin uymasıgereken kalite 

standartları,  Uluslararası Kalite Kontrol Standartları  (ISQC)  ile tanımlanmıştır. ISQC 

bütün denetim işletmelerine uygulanmaktadır. 

2.2.1. Türkiye’de Denetim Standartlarının OluĢumu 

13 Haziran 1989 tarihli Resmi Gazete „de yayımlanan 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, muhasebe ve denetim faaliyetlerini 

bir meslek olarak tanımlamakta ve bu alanlarda profesyonel anlamda hizmet sunan 

kişilerin niteliklerini de belirlemektedir. Böylelikle Avrupa Birliği ile entegrasyonda bir 

önemli bir adım olan denetçilerin özellikleri yönünde de bir gelişme sağlanmıştır.10Ocak 

1994 tarihinden itibaren tüm işletmeleri kapsayan tek düzen muhasebe sistemi 

uygulanmaya başlanması muhasebe alanında atılan ikinci önemli ad ımdır. Bu sistemin 

uygulanmasıyla birlikte muhasebenin temel kavramları, mali tablo ilkeleri, hesap planı ve 

mali tablo formlarında bir örnekliğin sağlanması amaçlanmıştır. Ayını yıl Türkiye 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) kurulmasıyla birlikte 

Türkiye‟de uygulanacak muhasebe standartlarının uluslararası muhasebe standartlarına 

uygun olarak hazırlanmasını temel ilke edinmiştir (Erdoğan, 2002:52). 

Türkiye‟de Bağımsız dış denetim hizmeti sunan firmaları çalışmaları ile bağımsız dış 

denetiminin zorunlu hale gelmesi ancak 1980‟li yılların sonlarında ve 1990‟lı yılların 

başlarındaSPK‟nıngirişimleriyle yapılan birtakım hukukî düzenlemelerle 3568 sayılı 

muhasebeciler yasasının çıkarılması ile oluşmuştur. Bu düzenlemeler ile Türkiye‟de etkin 

bir denetim pratiğinin yerleşmesi için önemli bir adım atılmış tır.Ancak tam olarak 

yerleşmesi ve gelişmesi zaman almıştır (Çürük, 2004:150). 
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Bağımsız Dış Denetim uygulamaları ilk defa bankalarda 1987 yılında başlamıştır. 

Bunu Sermaye Piyasası Kanunu‟na tabi şirketler izlemiştir. SPK tarafından bu konu ile 

ilgili olarak yayınlanan ilk yönetmelik olan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış 

Denetleme Hakkındaki Yönetmelik” 13.12.1987 tarihinde yayınlanmıştır. Ancak halka 

açık şirketlerde bağımsız dış denetimin başlama tarihi 1989‟dur (Başpınar, 2015:45). 

Türkiye‟de bağımsız denetim adına yapılan yasal düzenlemeleri beş grup ta özetlemek 

mümkündür.  

Bunlar (Başpınar, 2015:45); 

a) 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu ve YMM 

müessesesi,  

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve bağımsız denetim,  

c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve bağımsız denetim,  

d)  Bankalar Kanunu ve bağımsız denetim,  

e)  Sigorta Murakabe Kanunu ve bağımsız denetim 

2.3. YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNUNA GÖRE BAĞIMSIZ 
DENETĠM 

Eski TTK‟ ya göre denetçi sistemi (murakıplık) bulunmaktaydı. Bu sistemde denetçi 

için herhangi bir özellik belirtilmemişti. Denetçiler şirket yönetiminde bir organ olarak 

yer almaktaydı. Fakat Yeni TTK ile bu sistemkaldırılarak belirli şirketlerde TMS'ye 

uygun olarak hazırlanan finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,  

nitelikleri detaylı bir şekilde tanımlanan denetçiler tarafından, Uluslararası Denetim 

Standartları'nın (UDS) tercümesi olan, Türkiye Denetim Standartları'na göre denetimi 

zorunlu kılınmıştır.  Bu denetim belirli ölçeklerdeki sermaye şirketleri için geçerlidir.  

Yeni TTK uyarınca bağımsız denetim zorunluluğu 1 Ocak 2013 tarihli mali tabloların 

denetimi ile başlamıştır. 
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Yeni TTK‟ya göre şirketler defterlerini Vergi Usul Kanunu (“VUK”) düzenlemelerine 

göre tutacaktır. Yeni TTK‟nın 397. Maddesi ile şirketler için bağımsız denetim 

mekanizması getirilmiş olup, hangi şirketlerin denetime tabi olacağı 23 Ocak 2013 tarihli 

ve 28537 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak 

Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" ile belirlenmiştir. Bu anlamda 

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca denetim kapsamına giren şirketler,  her sene genel 

kurullarında bağımsız denetçilerini atamakla ve bu hususu tescil ve ilan ettirmekle 

yükümlüdürler (WEB_5,2015). Regülasyona tabi şirketler  (bankalar, halka açık şirketler,  

finansal holding şirketleri vb) ve belirli büyüklükleri aşan şirketler 1 Ocak 2013 

tarihinden sonra bağımsız denetim kapsamına girmektedir. Böylelikle bağımsız 

denetimin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye‟de de zorunlu hale gelmesi 

sağlanmıştır.  

Yeni TTK, tüm işletmelerin muhasebe ve finansal raporlama konularında TMSK 

tarafından yayınlanan UFRS‟lere uyumlu TFRS‟lere uyma zorunluluğunu getirmektedir. 

Yeni TTK” 6102 sayılı Kanun ve 6103 sayılı uygulama Kanun‟u ile 1 Temmuz 2012 

tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Yeni TTK‟ ya ilişkin 6335 ve 6455 sayılı 

Kanunlar ile yapılan değişiklikler deyürürlüğe girmiştir(WEB_4, 2015). 

TTK uyarınca bağımsız denetim kapsamında olmayan şirketler için, diğer kurumlar 

tarafından bağımsız denetim zorunluluğu öngörülmesi halinde, söz konusu denetim 

TDS‟lere uygun olarak gerçekleştirilecek olup, gerekli bildirimler KGK‟ya yapılacaktır. 

Bağımsız denetimden muaf olan idarelerde bu muafiyet idarenin yetkili olduğu alan 

için geçerli olup, TTK uyarınca öngörülen bağımsız denetim zorunluluğunu 

etkilememektedir. Mezkûr BKK ile belirlenen bağımsız denetim kapsamında bulunan 

şirketler, faaliyet alanı itibarıyla yetkili idarelerce yapılan düzenlemeye göre bağımsız 

denetimden muaf tutulmuş ise bağımsız denetim TTK uyarınca yapılacaktır. Söz konusu 

denetime ilişkin gerekli bildirimler Kurumumuza yapılacak olup denetçi raporu yalnızca 

Kurumumuza gönderilecektir (WEB_12, 2015). 
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2.3.1. Denetçiye ĠliĢkin Hükümler 

TTK ‟da denetçiler üç grup olarak belirtilmiştir. Bunlar: İşlem denetçisi, Bağımsız 

denetçi ve Özel denetçilerdir. 3568 sayılı Kanuna göre işlem denetçileriyle özel 

denetçiler için mesleki unvan zorunluluğu aranmamaktadır. Bağımsız denetim görevini 

yapan Yönetici ve denetçilerin ise; 

3568 sayılı Kanun‟a göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir 

unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi 

olmaları zorunlu kılınmıştır. Ayrıca bağımsız denetçilerin Müflis olmamaları ve yüz 

kızartıcı bir suçtan mahkûm bulunmamaları, Türkiye‟de ikamet etmeleri gerekmektedir. 

Sorumlu ortak baş denetçilerin, mesleki deneyim süresinin en az bir yılını bağımsız 

denetim kuruluşlarında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile 

tamamlaması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer 

mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki 

iptaline neden olan denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması ve 

Çalışan bir bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları şartı 

getirilmiştir. 

Denetçilerin Üniversitelerinhukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletmecilik, bankacılık, 

kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarından birinde en az 4 yıllık yükseköğrenim 

görmüş olmaları zorunludur. Baş denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl,  

kıdemli denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 6 yıl ve denetçi unvanının 

kazanılması için en az fiilen 3 yıl mesleki deneyim zorunludur (Başpınar, 2015:50). 
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2.3.2. Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketler 

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna 

verilmiştir. 01 Şubat 2015 tarihli ve 29254 Sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan 

2014/7149 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 2012/4213 Sayılı Karar‟da değişiklik 

yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar 

yeniden belirlenmiştir.  

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre (WEB_10, 2015); 

“a) şirketin net aktiflerinin toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası olması gerekir. 

b) şirketin Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk lirası olması, 

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü olması gerekmektedir.” 

Bakanlar Kurulu Kararı; 01 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 01/02/2015 

Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Buna göre aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır 

(Yavaş, 2011: 37); 

Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap 

döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime 

tabi olur. 

Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının 

belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki 

mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, 

çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan 

sayısı esas alınır. 
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Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç 

ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık 

net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan 

kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana 

ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan 

sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki 

hisseleri oranında dikkate alınır 

2.4. BAĞIMSIZ DENETĠM NĠTELĠKLERĠ 

2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete „de yayımlanan Bağımsız Denetim 

Yönetmeliği‟nde bağımsız denetim faaliyeti dördüncü maddede aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir (KGK, 2015;330); 

“Bağımsız denetim: 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, denetim standartlarında 

öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler 

üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını” sağlayan faaliyettir. 

Şeklinde tanımlamış olup beşinci maddede açıklamaya ilişkin bilgi verilmiştir. 

“Denetim, kullanıcılara denetim konusunun denetim kıstasına uyumuyla ilgili makul 

veya sınırlı güvence sağlar. Sınırlı güvence sağlayacağı ilgili mevzuatında veya denetim 

sözleşmesinde açıkça belirtilmemiş ise denetim makul güvence verecek şekilde 

gerçekleştirilir. Makul ve sınırlı güvence seviyesinin gerektirdiği denetimin kapsamı TDS 

çerçevesinde belirlenir.” 

Türkiye Denetim Standartları Bağımsız Denetim Standardı 200 bağımsız denetçinin 

genel amaçları ve bağımsız denetimin bağımsız denetim standartlarına uygun olarak 

yürütülmesi için bağımsız denetçiye düşen genel sorumluluk ları düzenlemektedir.  
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Yönetmelikte bağımsız denetimin kapsamı Türkiye Denetim standartları çerçevesinde 

denetim kıstaslarıyla uyumlu bir şekilde makul bir güvence kapsamında olmalıdır 

denmiştir. BDS 200 Standardında Makul güvence, Finansal tabloların denetimi 

çerçevesinde, yüksek ancak mutlak olmayan güvence seviyesidir. Şeklinde belirtilmiştir. 

Bağımsız denetim kalite kontrol standartlarının 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi 

Gazete‟ de yayınlanan “Finansal tabloların bağımsız denetim ve sınırlı bağımsız 

denetimleri ile diğer güvence denetimleri ve ilgili hizmetleri yürüten bağımsız denetim 

kuruluşları ve bağımsız denetçiler için kalite kontrol standardı 1” (KKS 1) hakkındaki 

tebliğe göre uygulamaya konulmalıdır. 

2.4.1. Bağımsız Denetçi 

2012 tarihli ve 28509 Sayılı Resmi Gazete ‟de yayınlanan Bağımsız Denetim 

Yönetmeliğinde bağımsız denetçi,  Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa 

göre yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış 

meslek mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişilerdir. 

Eski TTK‟da denetçiler için mesleki ve belge zorunluluğu bulunmazken, yeni 

düzenlemelerle etkin bir denetim için bağımsız denetçilere mesleki zorunluluklar 

getirilmiştir. 

BDS 200 Standardındaise Bağımsız denetçi “Denetimi yürüten kişi veya kişileri, 

genellikle sorumlu denetçiyi veya denetim ekibinin diğer denetçilerini veya ilgili 

durumlarda denetim şirketini ifade eder. Şeklinde belirtmektedir. Bir BDS‟de bir 

yükümlülük veya sorumluluğun sorumlu denetçi tarafından yerine getirileceğinin 

belirtilmesi durumunda “denetçi” terimi yerine “sorumlu denetçi” terimi 

kullanılmaktadır. 
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Bağımsız denetçinin işletmeyle herhangi bir ilişkisi olmamalıdır. Denetçiler bir 

sözleşmeye bağlı olarak hizmet verir ve denetim faaliyetlerini raporlayarak ilgili 

kurullara sunarlar. Hazırlanan bu raporlar, bağımsız denetim standartlarına uygun 

olmalıdır. 

2.4.2. Bağımsız Denetim Ekibi 

Bağımsız denetim kuruluşu adına belirli bir bağımsız denetim görevini yerine 

getirmek üzere, sorumlu denetçi ve onun sorumluluğu altında görev yapan bağıms ız 

denetçilerden oluşan ekiptir (WEB_5, 2015). 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız 

Denetim Faaliyeti Hakkında Tebliğ Taslağı'nda bağımsız denetim ekibinde yer alacak 

kişilerle ilgili hususlar şöyledir (WEB_13, 2015). 

Bağımsız denetçilerin, Kanun‟a tabi ortaklık ve sermaye piyasası kurumlarının 

bağımsız denetim çalışmalarında baş denetçi, kıdemli denetçi ve denetçi unvanlarından 

birisi ile görev alabilmeleri için aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları şarttır: 

a) KGK tarafından yetkilendirildikleri tarihi takiben, her yıl en az bir olmak üzere, iki 

yılda iki adet Kanun kapsamında olmayan ortaklıkların bağımsız denetim çalışmasında 

fiilen yer almış olmak, 

b) Sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarda denetçi 

yardımcısı olarak fiilen iki yıl çalışmış olmak. Şeklinde ifade edilmiştir. 

Bağımsız denetim ekibi denetim işlerinin yürütülmesi açısından gerekli teknik bilgi, 

mesleki yeterlilik ve kaynaklara sahip olmalıdır. Ekip üyelerinin mesleki muhasebe 

yetenekleri ve denetlenen firmanın sektörel bazdaki bilgileri denetimin daha iyi 

yapılmasını sağlamaktadır. Türkiye‟de faaliyet gösteren bağımsız denetim kuruluşlarında 

denetim ekibindeki görevliler, Sorumlu Ortak Başdenetçi, Başdenetçi, Kıdemli Denetçi, 

Denetçi ve Denetçi Yardımcısı gibi unvanlarla faaliyet yürütmektedirler (Gönen, Uzay, 

2009:8). 
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2.4.3. Denetim Süreci 

Denetim dinamik faaliyetlerin bütünüdür.  Bilgi üretme ve karar verme aşamalarını 

içeren anlamlı, akılcı, planlı ve bilimsel çabalardan oluşan bu süreç denetim süreci olarak 

tanımlanabilir (Erdoğan, 2002:56). 

Denetim Süreci Müşteri kabul sürecinden sonra denetim sözleşmesi imzalanarak 

çalışmalar başlar.  İlk aşamada planlama ve denetlenecek işletmeyi daha iyi tanımak 

üzere yapılan çalışmalarla başlanır.  Ardından bu planlama dâhilinde gerekli kanıt 

toplama teknikleri uygulanır. Toplanan kanıtların değerlendirilmesi ve eksiklerin 

tamamlanmasının ardından raporlama aşamasına geçilir.  Yapılan çalışmalar neticesinde 

bulunan kanıtlara uygun şekilde denetçi raporu hazırlanır.  Ancak çalışmaların 

tamamlanması için başından itibaren uygulanan kalite kontrol prosedürlerinin  

tamamlanmasıyla mümkün olmaktadır (WEB_9, 2015). Denetim süreci şirketin 

büyüklüğüne ve yapılacak denetimin riskine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.  

2.4.4. Bağımsız Denetim KuruluĢu 

Kurumca bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilen ortakları yeminli mali 

müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek 

mensuplarından oluşan sermaye şirketleridir. 

Yetkilendirilen Bağımsız denetim kuruluşları yaptıkları denetim türlerine göre altı 

grupta sınıflandırılabilirler (Bozkurt, 2010:58); 

 Bankalarda Bağımsız Denetim Yapmaya Yetkili Kuruluşlar 

 Finansal Denetim Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları 

 Bilgi Sistemleri Denetimi Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları 

 Dış Hizmet Alımı Süreciyle Bankalarda Bilgi Sistemleri Denetimi Yapmasına 

İzin Verilen Bağımsız Denetim Kuruluşları 

 Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarında Bağımsız Denetim 

Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları 
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 Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarında Bağımsız Denetim 

Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşlardır. 

Bağımsız denetim kuruluşları etik ilkeler gereğince üstlendikleri denetimlerin dürüst 

ve tarafsız yürütülmesini sağlamak zorundadırlar. Ayrıca çalışanlar işleri gereğince 

öğrendikleri şirket veya çalışanların sırlarını saklamak zorundadırlar (Şen, 2007: 89). 

Bağımsız denetim kuruluşlarının Türkiye‟de verdiği hizmetler genel olarak denetim, 

tasdik ve danışmanlıktır. Bağımsızlık ilkesinin zedelememesi açısından denetim hizmeti 

verilen müşteri işletmeye başka hizmetlerin verilmesi yasaklanmıştır. Ancak bağımsız 

denetime ilave olarak 3568 sayılı Yasa çerçevesinde tasdik denetimine izin verilmektedir 

(Gönen, Uzay, 2009:8). 

2.4.5. Denetim SözleĢmesi 

Bağımsız Denetim yönetmeliğinde denetim sözleşmesiyle ilgili olarak 29. Maddede 

sözleşme için hususlar belirtilmiştir. Buna göre yazılı olarak düzenlenen sözleşmede  

(KGK, 2015:225); 

a) Sözleşmenin dayanağını teşkil eden genel kurul kararı veya mahkeme kararının 

tarih ve sayısı, 

b) Denetimin amacı, kapsamı ve dönemi ile varsa özel nedenleri, 

c) Denetim konusu ve kıstası, 

ç) Tarafların sorumlulukları, 

d) Denetimin TDS‟ye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütüleceği ve tamamlanacağı 

hususuna yer veren hüküm, 

e) Denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, doküman ve diğer bilgilere sınırsız bir 

şekilde erişimin sağlanacağına yer veren hüküm, 

f) Denetim ekibinde yer alan denetçilerin, yedekleri de dâhil olmak üzere isim ve 

unvanları, öngörülen çalışma süreleri ve her biri için uygun görülen ücret tutarının 

ayrıntılı dökümü ile toplam denetim ücreti, 
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g) Sorumlu denetçi ve yedeğinin denetim raporunu denetim kuruluşu adına 

imzalamaya yetkili olduğuna ilişkin hüküm, 

ğ) Denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile raporun teslim tarihi, 

h) Mesleki sorumluluk sigortası yapılacağına ilişkin hüküm, 

ı) Denetlenen işletmenin, rapor tarihinden sonra ancak finansal tabloların veya yıllık 

faaliyet raporunun ilan tarihinden önce gerçekleşen ve bunları etkileyecek olaylardan 

denetçiyi haberdar etmekle yükümlü olduğu, 

i) Sözleşmenin ancak mevzuat uyarınca feshedilebileceğine ilişkin hüküm. 

(2) Sözleşmede, denetim hizmeti dışında başka bir hizmet yapılması öngörülemez; 

denetim ücretinin ödenmesi denetim hizmeti dışında başka bir şarta bağlanamaz. 

(3) Denetim sözleşmesi, 6102 sayılı Kanun uyarınca denetim kuruluşu veya denetçinin 

seçildiği hesap dönemi için yapılır. 

(4) Denetçiden denetleme görevi, sadece 6102 sayılı Kanunun 399 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrasında öngörüldüğü şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.  

Denetçi denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı 

görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Denetim kuruluşları ve denetçiler, 

Kurumca haklı görülecek nedenlerin bulunması halinde sözleşmeyi sona erdirebilirler.  

Türkiye Denetim Standartları Bağımsız Denetim Standardı 210 (BDS 210)‟da 

bağımsız denetim sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılması ile ilgili hususları 

içermektedir. Bu hususlarda denetimin ön şartları, denetim sözleşmesinin şartları 

üzerinde anlaşmaya varılması, yinelenen denetimler, denetim sözleşmesinin şartlarındaki 

değişikliğin kabulü ve sözleşmenin kabulünde dikkate alınacak ek hususlar 

bulunmaktadır (KGK, 2015: 238). 
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2.4.6. Denetim Ağı 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Denetim Ağı, “Bağımsız denetim kuruluşlarının 

veya bağımsız denetçilerin aralarında hukuki bir bağ olup olmadığına bakılmaksızın; kâr 

veya maliyet paylaşımını hedefleyen veya ortak bir mülkiyet, kontrol veya yönetimi, ortak 

kalite kontrol politikalarını ve süreçlerini, ortak bir iş stratejisini, ortak bir marka veya 

unvan kullanımını ya da mesleki kaynakların önemli bir kısmını ortaklaşa kullanmayı 

amaçlayan işbirliğine yönelik yapılanmayı ifade eder”. Şeklinde tanımlanmıştır (KGK, 

2015: 339).  

Denetim ağındaki temel amaç, denetim yapan kuruluşlar veya kişiler arasında 

işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanarak denetim kalitesinin geliştirilmesini, yeni 

stratejilerin geliştirilmesini ve deneyimlerin yeni denetçilere aktarılarak Türkiye‟de 

bağımsız denetim faaliyetlerinin daha iyi yapılmasını sağlayacaktır. Denetim ağı aynı 

zamanda sürekli eğitim ilkesinin gelişimine de katkı sağlamaktadır. Günümüz yoğun 

bilgi akışının koordineli bir şekilde sağlanması, geliştirilmesi raporlanması ve istatistiki 

değerlerin alınarak ölçümleme yapılması, kritik bir faaliyet olan bağımsız denetim için 

çok önemlidir (Akbulut, 2015:321).  

2.4.7. Finansal Tablolar 

Finansal tablolar bilgi verme amacıyla kullanılan muhasebe araçlarıdır. Bir işletmenin 

yaptığı faaliyetlerin kayıt altına alınması finansal tablolarla gerçekleşmektedir. Şirketler 

faaliyetleriyle ilgili bilgileri finansal tablolar aracılığıyla sunmaktadırlar. Finansal 

tablolar; muhasebede işlenen ve biriken bilgilerin özetlerinin belli dönemler içerisinde 

ilgili kişi ve kuruluşlara aktararak, bunların işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip 

olmalarını sağlarlar.  
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Şirketlerin finansal tabloları; bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, fon 

akım tablosu, nakit akım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, kar dağıtım tablosu 

finansal tabloları oluşturmaktadır. İşletmeler Bu tablolar Türkiye muhasebe 

standartlarına göre hazırlanmak zorundadır. Bağımsız Denetim Yönetmeliğince Finansal 

tablolar: Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca hazırlanması gereken finansal tabloları 

ifade etmektedir (Bozkurt, 2010: 358). 

2.5. BAĞIMSIZ DENETĠM TÜRLERĠ 

Bağımsız denetim, denetim sözleşmesinde öngörülen faaliyetler kapsamında çeşitli 

bölümlere ayrılmaktadır. Buradaki esas amaç ihtiyaç olan denetim sağlanmasıdır. İşletme 

sadece mali tabloların denetimini isteyebilir. Yâda işletmeye finans sağlayacak olan 

kuruluş işletme faaliyetlerinin denetiminin isteyebilir. Bu nedenle işletmede denetimin 

hangi konularda yapılacağı denetim sözleşmesinde belirtilmektedir (Güredin, 2000:68). 

Denetçinin statüsüne göre denetim türleri üç ayrılmaktadır. Bunlar, iç denetim, kamu 

denetimi ve bağımsız denetimdir. Bağımsız denetimler kapsamına ve amacına göre 3 ana 

gruba ayrılmaktadır  (Güredin, 2000:70). 

2.5.1. Mali Tablo Denetimi 

Mali tabloların denetimi Bağımsız denetçiler ile kamu denetçileri tarafından yapılır. 

Malitablo denetimindeki amaç, bir işletmenin mali tablolarının önceden belirlenen bir 

standart çerçevesinde (UFRS, TFRS) tüm önemli yönleriyle doğru bir biçimde hazırlanıp 

hazırlanmadığı konusunda fikir beyan etmektir. Bağımsız denetçi mali tabloların uygun 

olup olmadığını hazırladığı “Bağımsız Denetçi Raporu‟nda beyan eder (WEB_11,2015). 
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2.5.2. Uygunluk Denetimi 

Bu denetimin amacı, bir işletmenin finansal (muhasebe, hazine, borçlanma) veya 

Operasyonel (üretim, satış, insan kaynakları) fonksiyonlarının kanunlar, düzenlemeler 

veya şirket politikaları ile uyumlu olup olmadığı konusunda fikir beyan etmektir. 

Uygunluk denetimi iç denetçiler veya dış denetçiler tarafından yapılabilir. Uygunluk 

denetiminde Denetçi koyulan kuralları değiştiremez, sadece veri olarak kabul eder 

.(WEB_11,2015). 

İşletmenin muhasebe kayıtlarının, dosyalama sistemin, ödeme sisteminin incelenmesi 

işlemleri uygunluk denetimine örnek olarak verilebilir ler. Vergi denetim elemanlarının 

vergi incelemeleri, yalnızca KDV incelemesi, SGK müfettişlerinin yaptıkları denetimler 

veya meslek mensuplarının “tam tasdik” çalışmaları uygunluk denetimine örnektir. 

Örneğin devlet, işletmenin vergi kanunlarının gereklerini yerine getirip getirmediğini 

inceleyebilir. Bu durum vergi mevzuatına uygunluğun denetimi olarak kabul edilir  

(WEB_7, 2015). 

2.5.3. Faaliyet Denetimi 

Bir işletmenin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla bu 

faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanış biçimlerinin incelenmesidir. 

İşletmenin önceden belirlemiş olduğu amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ve aynı zamanda 

işletmenin verimli çalışıp çalışmadığını tespit etmek amacıyla işletme politikalarını ve bu 

politikaların uygulama sonuçlarını değerleme ve ölçmeye yarayan denetim türüdür. 

Faaliyet denetimi özellikle işletme yönetiminin etkinliğini ve performansını 

değerlendirmede önemli bir süreçtir.  Faaliyet sonuçları verimlilik standartlarıyla 

karşılaştırılır ve işletmenin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı 

görülür (WEB_7, 2015). 
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2.6. BAĞIMSIZ DENETĠMDE KALĠTE KONTROL 

Denetçiler, münferit denetimler sırasında geçerli olan kalite kontrol prosedürlerini 

uygulamak zorundadır. Münferit denetimler için geçerli olan kalite kontrol unsurları, 

denetimin niteliğine ilişkin liderlik sorumlulukları, etik kurallar, müşteri ilişkilerinin 

kabulü ve devam ettirilmesi ve özel denetimler, denetim ekiplerinin atanması, denetimin 

yürütülmesi ve izlenmesinden oluşmaktadır (Bozkurt, 2010: 179). 

Bir denetim eyleminin amaçlara uygun şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, 

denetlenen kuruluşun mali tablolarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin tespit edilmesi 

için denetimin; kimler tarafından nasıl ve ne şekilde yapılacağını ve sonuçlarının nasıl 

raporlanıp ilgililere sunulacağını belirleyen ilke ve kurullara Genel Kabul GörmüĢ 

Denetim Standartları denir (WEB_14, 2015).  Bu standartlar genel standartlar, çalışma 

alanı standartları ve raporlama standartları olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Genel 

standartlar kapsamında, mesleki eğitim ve yeterlilik, bağımsız davranabilme ve mesleğin 

gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmesi gibi konular ele alınmaktadır. Çalışma alanı ile 

ilgili standartlarda denetimin yapıldığı işletme alanlarında Denetimi planlama ve gözetim 

yapma, İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme, Yeterli ve güvenilir kanıt toplama gibi 

durumlar ele alınmaktadır. Raporlama standartlarının içeriğinde ise, raporlamanın Genel 

Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygunluğu, Genel Kabul Görmüş Muhasebe 

İlkelerinin devamlılığı, denetçilerin Mali tablolardaki açıklama yeterliliği ve denetim 

hakkında Görüş bildirme kriterleri yer almaktadır (Şen, 2007: 148). 

Bağımsız denetimde kalite kontrol denetimin daha iyi yapılması ve raporlanması için 

en önemli unsurdur. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları açısında kaliteli bir 

denetim için mesleki ahlak kuralları önemli rol oynamaktadır. Denetçinin bağımsızlığının 

korunması denetimin kalitesini olumlu yönde doğrudan etkilemektedir. 
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2.6.1. Uluslararası Kalite Kontrol Standartları 

Denetim çalışmalarının kalitesini güvence altına almak ve kamunun yapılan 

çalışmalara ve sunulan denetçi görüşüne güven duymasını sağlamak için meslek 

mensuplarının asgari uymaları gereken, mesleğin özgün ilkelere ve davranış kurallarına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları” 

(GKGDS), “Denetim Standartları”, “Meslek Ahlak Kuralları” ve “Kalite Kontrol 

Standartları” yerine getirmektedir (Uzay, 2004:6). 

Uluslararası Kalite Kontrol Standartları ISQC 1 2004 yılında, Uluslararası Denetim ve 

Güvence standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayınlanan ve geçmiş Finansal 

tabloların denetimini yapan firmalar için yayınlanan standarttır.Bu standart denetim 

kuruluşlarının ve personelinin mesleki standartlar ile yasal düzenlemelere uyduğunun ve 

denetim raporunun denetlenen işletmenin içinde bulunduğu şartlara uygun biçimde 

yayınlandığının makul bir güvencesini sağlamak üzere denetim kuruluşlarının bir kalite 

kontrol sistemi kurmalarını zorunlu kılmaktadır (WEB_15;2015).  Bağımsız denetim 

kuruluşlarının kalite kontrol sistemlerini 15.12.2009 itibari ile yayınlanan standartlara 

uygunluğunu zorunlu kılmaktadır.  

Uluslararası muhasebeciler Federasyonu (International Federation of 

Accountants-IFAC) tarafından yayınlanan uluslararası denetim standartlarında ise, genel 

standartlara ilişkin düzenleme bulunmamakta, bu konuda “Meslek Ahlak Kura llarına” 

atıf yapılmaktadır (Uzay, 2004:6). 

Uluslararası Kalite Kontrol Standartlarının amacı; bir denetim işletmesinin kalite 

kontrol sistemleri hakkındaki sorumluluklarına yönelik standartlar (kurallar) oluşturmak 

ve rehberlik etmektir. 
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2.6.2. Kalite Güvence Sistemi 

Denetimde gerekli kalitenin sağlanması ve etkin sonuç alınması açısından kalite 

güvence sisteminin oluşturulması önemlidir. Kalite güvence sistemi Kurumun 

düzenlemelerine uygun olmalıdır. Bununla ilgili Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde 

kalite güvence sitemi, “bağımsız denetimde gerekli kaliteyi ve kamuoyunun yapılan 

bağımsız denetime olan güvenini sağlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşu ya da 

bağımsız denetçi tarafından yapılan işin, belirlenen standart ve ilkelere uygun olarak 

yapılmasını temin etmek üzere Kurum tarafından oluşturulan sistemi” biçiminde 

tanımlanmıştır (Bozkurt, 2010:145). 

2.6.3. Denetimde Kaliteyi Etkileyen Unsurlar 

Bağımsız denetimin finansal raporlama kalitesine etkisi, denetçinin denetlenen 

firmanın finansal raporlarında kural ihlali tespit edebilme olasılığı ve bu tespit 

sonrasındaki davranışlarının bir fonksiyonudur. Bu açıdan bağımsız denetimin iyi 

yapılası, finansal raporlama kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bağımsız denetim,  firma 

sahipleri ve yönetimi ile finansal tablo kullanıcıları arasındaki asimetrik bilgi problemini 

azaltarak, finansal raporlamanın kalitesini arttırmaktadır Denetimin kalitesi ile ilişkili 

kabul edilen değişkenler yolu ile denetimin kalitesi ölçülmeye çalışılır. Aşağıdaki 

denklem bu amaçla kullanılabilir (Balsarı ve Varan,2014: 70): 

Finansal Raporlama Kalitesi= f {Denetimin Özellikleri + Denetim Harici Faktörler 

İçin Kontrol Değişkenleri} 
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Denetleme sürecince denetimden geçen verilerin denetim ekibi tarafından analiz edilip 

değerlendirilmesinde denetim harici faktörlerin olabildiğince etkisinin azaltılması önemli 

bir durum teşkil etmektedir. Burada ise denetçi ile denetlenen firma arasındaki ilişki 

önemli bir durumudur. Denetçinin bağımsızlığı ve bağımsız karar alma durumu başlı 

başına denetim kalitesini etkileyen en önemli etkendir. İşlenmiş ve gözlenememiş süreç 

finansal raporlar ve diğer evraklar ile temsil edilmektedir. Bunların incelenmesindeki 

müdahale, denetim raporunun girdilerini de etkilemektedir (Balsarı ve Varan, 2014: 72). 

Gözlenemeyen süreç,  gözlenebilen veriler ile temsil edilerek,  denetimin hangi 

özelliklerinin finansal raporlama kalitesinde daha önemli olduğu sorusuna yanıt aranır. 

Gözlenebilen bu veriler, denetim özelliklerinden özellikle bağımsızlıkla ilgili olduğu 

düşünülen, denetim şirketlerinin işletmelere denetim hizmetine ek olarak verdikleri ve 

gelirleri açısından önemli olan denetim dışı hizmetler, denetleyen ile denetlenen 

arasındaki ilişkinin uzunluğu, açılan davalar, denetçi görüşleri, denetçi özellikleri gibi 

değişkenlerdir. (Balsarı ve Varan,2014: 86). 

Denetim kalitesini etkileyen faktörler arasında denetçinin bağımsızlığı en önemli konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bağımsızlık tehdidinin engellenmesi için, denetçilerin 

verdiği denetim dışı hizmetlerin ve denetim süresinin kısıtlanması gerekmektedir. Ayrıca 

Denetçinin denetiminin ise bağımsız kamu gözetim kurumları tarafından yürütülmesi 

konusunda dünyada yeterli görüş birliği bulunmaktadır (Balsarı ve Varan,2014: 86). 

2.6.4. Denetim Kalitesinin Girdileri 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu Aralık 2012‟de denetim 

kalitesinin genel çerçevesini yayınlamış ve bu genel çerçevede, denetim kalitesinin 

unsurları üç ana başlıkta toplanmıştır. Kurul‟a göre denetim kalitesinin girdileri “etik, 

değer ve tutumlar”, “bilgi düzeyi, tecrübe ve zaman” ve “denetim süreci ile prosedür” 

olup, denetlenen finansal tablolar ve yıllık raporlar ise çıktılardır (Balsarı ve Varan,2014: 

86). 



23 

 

2.6.4.1. Etik Değer ve Tutumlar 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu Genel Çerçevesine göre, 

denetim kalitesinin önemli bir girdisi olan “etik” konusunda denetçiler, “denetimin 

toplum çıkarı için önemini kavrayarak, denetimi bağımsız, dürüst ve objektif şekilde 

yapmalı; ulusal seviyede ise kanun-standart koyucu ve düzenleyiciler denetim ile ilgili 

etik kuralların düzenlenmesinde aktif olarak çalışmalıdırlar.” (IAASB, 2012: 21) Etik 

konusunda en fazla ön plana çıkan tartışma ise denetleyenin bağımsızlığı konusundadır.  

IFAC Etik Kurallarına göre denetleyenin bağımsızlığı,  “düşüncede”  ve “görünümde” 

bağımsızlık olarak ikiye ayrılmaktadır (Balsarı ve Varan,2014: 83). 

Bağımsız denetçi ile firma arasındaki denetim dışı ilişkiler in asgariye indirilmesi 

noktasında hukuki uygulama ve yöntemler geliştirilebilir. Örneğin Bir firmaya denetim 

dışı danışmanlık hizmeti veren Bağımsız denetçi yâda bağımsız denetim kuruluşu, ilgili 

firmanın denetim faaliyetlerinin yapmaması konusunda hukuki düzenlemeler 

yapılmalıdır. Böylece aynı kurum üzerinde danışmanlık faaliyetleri ile bağımsız denetim 

faaliyetlerinin farklı gruplar tarafından yapılması sağlanarak denetçilerle firma arasındaki 

ilişkiler asgariye indirilmiş olacaktır (Güredin, 2012:128). 

2.6.4.2. Bilgi Düzeyi, Tecrübe ve Zaman 

Denetçiler, denetledikleri firma ve o firmanın faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili bilgi 

sahibi olmalıdırlar. Bu konuda Bağımsız denetim kuruluşu denetçileri 

eğiterekkarşılaşabilecekleri sorunlar ve risk unsurları ile ilgili önceden bilgi sahibi 

olmalarını sağlamalıdır.Bağımsız denetimlerde özellikle üçüncü şahıslarla olan ilişkiler 

ve faaliyetler sektörlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Kurumların işleyiş 

biçimlerinin ve finansal raporlara yansıma şeklinin bağımsız denetçinin deneyim ve 

eğitim alarak daha iyi kavrayabilecekleri bir durumdur (IAASB,  2012:  21-22).  
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Denetçinin bilgi ve tecrübe düzeyi finansal raporlama kalitesine doğrudan etki eder. 

Denetçinin denetlediği firma ve sektörü ile ilgili bilgisi arttıkça finansal raporlama 

kalitesi yükselecektir. Ayrıca denetime ayrılan sürede kısıtlama ve baskı finansal 

raporlama kalitesini düşürmektedir (Balsarı ve Varan,2014:74). 

Bilgi düzeyinin gelişmesi ve denetim faaliyetlerinin daha kaliteli yapılabilmesindeki 

bir diğer etkende denetim kuruluşları arasındaki bilgi akışının sağlanması ve 

denetimcilerin tecrübelerini birbirleriyle paylaşmasıdır. Bağımsız denetim kurumlarında 

düzenli bilgi paylaşımı ve bilgi ağı oluşturularak denetimlerde maksimum verim elde 

edilmelidir. 

2.6.4.3. Denetim Süreci ve Prosedür 

Denetim kalitesinin bir diğer girdisi de denetim süreci ve prosedürdür. Denetçiler, 

muhasebe-denetim standartlarına ve kanunlara uygun olarak denetim yapmalı; bu süreçte 

bilgi teknolojilerini doğru kullanmalı ve belgeleme konusuna gerekli özeni 

göstermelidirler (IAASB,  2012:  21-22). Denetim sürecinin uzamasının denetim 

kalitesini düşürdüğü bilinmektedir. Bu nedenle azami süre içerisinde denetimin 

tamamlanarak raporlanması gerekmektedir. Denetçi prosedüleri uygularken denetimi 

uzatacak belgeleme, kontrol ve takip gibi işlemleri en uygun zaman aralıklarında 

yapmalıdır (Şavlı, 2014: 98). 

Denetim firmaları iç kalite kontrol sistemleri oluşturmalı, dış firmalardan kalite 

kontrol hizmetleri almalı ve belgeleme süreci, profesyonel şüphecilik ve yargının doğru 

kullanılabilmesini destekleyici şekilde düzenlenmelidir;  ulusal anlamda ise denetim 

firmalarını denetleyecek mekanizmalar kurulmalı, ayrıca hatalı denetimler için disiplin 

tedbir ve cezaları düzenlenmelidir (Balsarı ve Varan, 2014:74). 
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BÖLÜM 3. BAĞIMSIZ DENETĠMDE YETKĠ VE 

SORUMLULUKLAR 

3.1. DENETĠM KURULUġLARININ YETKĠLENDĠRĠLMESĠ 

Denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ilgili yönetmelikte aşağıdaki hususlarda 

belirtilmiştir (KGK, 2015: 235). 

“(1) 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlar saklı kalmak kaydıyla, 

denetim alanında faaliyet izni talebinde bulunan kuruluşun; 

a)    Sermaye şirketi olması, 

b) Paylarının veya hisselerinin nama yazılı olması, 

c) Faaliyet konusunun bağımsız denetime veya bununla birlikte 3568 sayılı Kanun 

kapsamındaki mesleki alana münhasır olması, 

ç) Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresinin bulunması, 

d) Esas sözleşmesinin veya şirket sözleşmesinin denetime ilişkin mevzuat 

hükümlerine aykırı hususlar içermemesi, 

e) Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilerine ait olması ve 

ortaklarının tamamının meslek mensubu olması, 

f) Denetçilerinin 14 üncü madde çerçevesinde Bağımsız Denetçi Belgesine sahip 

olması, 

g) Denetçilerinin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş 

olması, 

ğ) 28 inci maddedeki şartları sağlayan en az iki sorumlu denetçisinin bulunması, 

h) Denetim kadrosunun, asgari olarak, 27 nci maddede belirtilen denetim ekiplerini 

oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması, 

ı) Yönetim organı üyelerinin tamamının meslek mensubu olması, yüzde yetmiş beşi 

geçmemek üzere çoğunluğunun ise kadrosundaki denetçilerden oluşması, 
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i) Denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda 

veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da 

tüzel kişilikte ortak, kilit yönetici veya denetçi olmaması, kendi adına bağımsız denetim 

faaliyetinde bulunmaması, 

j) Denetim rehberleri dahil olmak üzere, esasları Kurumca belirlenen kalite kontrol 

sistemine ilişkin politika ve süreçlerini yazılı olarak oluşturmuş olması, 

k) Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Kurum tarafından 

uygun görülecek düzeyde organizasyon, mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine 

sahip olması, 

l) (Değişik: RG-21/10/2014-29152) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 

42‟nci maddenin birinci fıkrasının (C) bendi dışındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal 

edilmemiş olması, 

m) Tüzel kişiliğin ve ortaklarının olumsuz bir itibara sahip olmaması ve ortaklarının 

denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun 

bulunmaması,şarttır. 

(2) Denetim faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen şartları 

sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunurlar. Kurum 

tarafından gerektiğinde yerinde inceleme yapılmak suretiyle, başvuruda bulunan 

kuruluşlardan gerekli şartları taşıdığına karar verilenler, en geç doksan gün içinde, gerekli 

harç ve ücretleri ödemeleri ve Kuruma tescil talebinde bulunmaları halinde sicile kayıt ve 

ilan edilir. Tescil işleminden sonra bu kuruluşlara Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi 

verilir. 

(3) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, denetim kuruluşlarının devir, 

bölünme, birleşme, tür değişikliği işlemleri Kurum iznine tabidir. 
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(4) Kurum; belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul 

veya kuruluşların görüşlerini alarak, bu alanlarda denetim yapacak denetim kuruluşları 

için ek şartlar belirleyebilir ve bu şartları sağlayan denetim kuruluşlarını listeler halinde 

ayrıca ilan eder. Bunların dışında, denetimi yapılacak işletmenin büyüklüğü, faaliyetleri 

ile tabi olduğu düzenlemelerin özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenecek 

işletmeleri denetlemek üzere, şartları Kurum tarafından belirlenen yeni denetim kuruluşu 

listeleri oluşturulabilir. 

(5) Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresi bulunmayan kuruluşlara, üç ay içinde 

unvan değişikliği yapılması ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 

edilmesi koşuluyla Kurum tarafından faaliyet izni verilebilir. Bu süre içinde unvan 

değişikliğini gerçekleştirmeyenlerin faaliyet izni iptal edilir. 

(6) Denetim kuruluşları, denetim yetkisini nitelikleri 28 inci maddede belirlenmiş 

olan, kuruluş adına denetim raporu imzalamaya yetkili sorumlu denetçileri eliyle ve 

bunların sorumluluğunda kullanır. Bu sorumluluk, denetim kuruluşunun ve kilit 

yöneticilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” 

3.2. DENETÇĠLERĠN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ 

Yönetmelikte yer alan denetçilerin yetkilendirilmesiyle ilgili maddeleri ele alırsak 

denetim yapmaya yetkilileri aşağıdaki gibi sırayalayabiliriz (KGK, 2015: 201); 

(1) Denetim, sadece Kurumca yetkilendirilen denetim kuruluşları veya denetçiler 

tarafından yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir. 

(2) Denetim kuruluşları ve denetçilerin yetkilerinin kullanımı, yetkilendirmenin 

Kurum tarafından ilanıyla başlar. 

(3) KAYİK‟lerin ve faaliyet alanları, işletme büyüklükleri, çalışan sayısı ve benzeri 

ölçütlere göre Kurumca belirlenen işletmelerin denetimi yalnızca denetim kuruluşları 

tarafından, diğerlerinin denetimi ise denetim kuruluşları veya denetçiler tarafından 

yapılır. 
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Denetçilerin yetkilendirilmesi 

(1) Denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin (KGK, 2015: 211);: 

“a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az 

lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde 

mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallar ından en az lisansüstü 

seviyesinde diploma almış olması, 

b) Meslek mensubu olması, 

c) Türkiye‟de yerleşik olması, 

ç) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması, 

d) 15 inci maddede belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olması, 

e) 16 ncı maddede belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması, 

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış  (Mülga ibare: RG-21/10/2014-29152) (…) olsa 

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 

suçlar, (Mülga ibare:RG-21/10/2014-29152) (…)  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti olmaması, 

g) (Değişik: RG-21/10/2014-29152) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 42 

nci maddenin birinci fıkrasının (C) bendi dışındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal 

edilmemiş olması, 

ğ) Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir 

durumunun bulunmaması, olumsuz bir itibara sahip olmaması,şartlarını taşıması gerekir. 
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(2) Denetçi olmak isteyen meslek mensupları birinci fıkradaki şartları sağladıklarını 

gösteren bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunurlar. Başvurular şahsen 

veya görev alınan denetim kuruluşu aracılığıyla yapılır. Kurum tarafından gerekli şartları 

taşıdığına karar verilen başvuru sahipleri gerekli harç ve ücretleri ödemeleri ve Kuruma 

tescil talebinde bulunmaları halinde sicile kayıt ve ilan edilirler. Tescil işleminden sonra 

bu kişilere Bağımsız Denetçi Belgesi, denetçi kimliği ve denetçi mührü verilir. 

(3) Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya 

kuruluşların görüşlerini alarak, bu alanlarda denetim faaliyetinde bulunacak denetçiler 

için Kurum ilave şartlar belirleyebilir.” 

3.3. BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIĞIN KORUNMASI 

Bağımsız İdari Otoriteler için çeşitli ülkelerde iki ayrı terim kullanılmaktadır. 

Bağımsızlık terimi daha çok Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkeler tarafından 

kullanılırken, İspanya‟da ise bağımsızlık yerine terim olarak tarafsızlık kullanılmaktadır. 

Bu otoritelerde bağımsız olmak bir amaç değildir. Bağımsızlık, kamusal faydanın 

oluşturulabilmesi amacıyla yetkinin daha iyi kullanılabilmesi için araçtır (Karakaş, 

2008:107). 

Bağımsız denetçinin işletme ve işletme çıkar grupları arasında yer almasından dolayı 

mesleki ahlak ilkelerine sahip olması gereklidir. Bağımsız denetimin özelliklerinden biri, 

kamu yararına hareket etme sorumluluğudur. Denetçi, denetim faaliyetlerini yürütürken,  

kamu yararı doğrultusunda hareket etmeli ve etik kuralları gözetmelidir. Bu Kuralların 

belirli bölümlerine uymasının mevzuat tarafından yasaklandığı durumlarda denetçi, 

Kuralların diğer bütün bölümlerine uyar (WEB_5, 2015). 

Bağımsızlık, denetçi profesyonelliğinin en önemli niteliğidir. Bağımsızlık, ddenetçi 

için denetlenen firmanın çeşitli baskılarına karşı koyabilme veya kararlarında yansız 

kalabilme kabiliyetidir. Bağımsızlık; denetçinin bulunduğu şartlara bakmadan mesleğinin 

kendisine yüklediği sorumluluğun bilincinde hareket etmesidir (Uzay, 2004:3). 
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Yasal denetçilerin, bir çeşit bağımlılık gerektireceği tahmin edilen her türlü ekonomik, 

finansal ve diğer ilişkilerden uzak kalmasına ilişkin mutlak bir standart değildir. Çünkü 

herkesin bir başka kişiyle bağımlılığı veya ilişkisi bulunmaktadır. Ancak bir izleme süreci 

sonucunda, yasal denetçinin bağımsızlık kavramına uygunluğunu test etmek, objektif 

olarak mümkün olabilir. İzleme sürecinde, yasal denetçinin bizzat kendisinin bulunduğu 

ve özellikle onun işiyle ilgisi olabilecek herhangi bir çıkar veya ilişkiyi içeren durumlara 

bakılır. Denetçiye karşı herhangi bir tehdit veya rüşvet gibi durumların var olup olmadığı 

ortaya çıkarılır.  Eğer böyle bir ilişki veya menfaat durumu söz konusuysa budurumun 

denetçiyi etkileyip etkilemediğine bakılır. Denetçi bağımsızlığını tehdit eden faktörlerin 

sınırlandırılması veya ortadan kaldırılması sağlıklı bir denetim açısından önemlidir  

(Uzay, 2004:3). 

3.4. BAĞIMSIZ DENETĠMĠN BELGELENDĠRĠLMESĠ VE 

RAPORLAMA 

Bağımsız dış denetime olan güveni artırabilmek için, bağımsız dış denetimin hem 

standartlara uygun olarak yapılması, hem de bunun kamuoyuna gösterilebilmesi 

gerekmektedir.  Denetçinin, doğruluk, mesleki dürüstlük ve açık sözlülük içinde, 

bağımsızlığını azaltabilecek herhangi bir çıkar çatışmasına girmeksizin faaliyet 

göstermesi gerekir (Uzay, 2004:2). 
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3.4.1. Denetim Kanıtı 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde yer alan Bağımsız Denetim Kanıtı niteliğini 

taşıyabilecek unusurlar aşağıdaki gibidir (Güredin, 2000: 121), 

(1) “Denetim kanıtı, denetim konusunda denetim kıstası çerçevesinde önemli 

uyumsuzluklar bulunup bulunmadığı hususunda güvence verilmesini teminen görüş 

bildirmeye yönelik olarak denetçi tarafından elde edilen ve belirlenen güvence seviyesi 

için yeterli ve uygun bilgi, belge ve beyanlardır. Bu kanıtlar, denetimin TDS çerçevesinde 

ve mesleki şüphecilik içinde planlanması ve gerçekleştirilmesi suretiyle elde edilir ve 

tevsik edilir.” 

(2) “Denetim, denetimin konusunda önemli uyumsuzluklara yol açabilecek koşulların  

mevcut olabileceği göz önünde bulundurularak mesleki şüphecilik içinde planlanmalı ve 

gerçekleştirilmelidir. Önemlilik, mevcut koşullar içinde değerlendirildiğinde, denetim 

konusu ile denetim kıstası arasındaki uyumsuzluğun boyutuna, niteliğine veya her ikisine 

bağlıdır”. 

Yönetmelikte de belirtildiği gibi denetim kanıtı sadece finansal raporlar ve belgeler 

değildir. Bilgi ve beyanlar en önemli kanıtları oluşturmaktadır. Denetim standartları 

çerçevesinde denetçi ulaşabildiği her türlü veriyi kullanarak kanıtlar elde edebilir. 

Firmaların faaliyetleriyle ilgili Birçok veri sanal (Bilgisayar Ortamında) ortamda veya 

resmi olmayan dokümanlarda, harici disklerde, CD‟lerde kayıt altında tutulabilmektedir. 

Bu veriler genellikle geçici veriler olup resmi usulde rapor lamalar yapıldıktan sonra bu 

resmi olmayan veriler imha edilmektedir. Kanıt arama ve kanıtlara ulaşma tekniklerinin 

en önemlisi silinen veya ortadan kaldırılan belgelerin ortaya çıkarılma uzmanlığıdır. 

Örneğin kayıtlarda olmayan para makbuzları finansal harcamalar konusunda kanıt teşkil 

edebilmektedir (Şen, 2007:94) 
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3.4.2. Bağımsız Denetimlerde Kanıt Toplama 

Denetim ekipleri, denetimler sırasında birçok kanıtı incelemek durumundadırlar. Bu 

teknikler kaliteli bir denetimin yapılması açısından önemlidir. İşletmenin faaliyet 

durumlarına göre kanıt toplamada birçok değişik yöntem kullanılsa da genel kabul gören 

kanıt toplama teknikleri şu şekildedir (Erdoğan, Vd. 2014:28); 

 Fiziksel İnceleme Tekniği: işletmenin fiziksel nitelikteki varlıklarının 

görülmesi, sayılması ve var olup olmadığının belirlenmesidir. Stokların 

kontrol edilmesi, sayılması gibi işlemler fiziki inceleme tekniğine örnek 

verilebilir. 

 Teyit Etme Tekniği: Denetçi işletme faaliyetlerinin üçüncü kişilerle yapılıp 

yapılmadığı, bankalarla yapılan faaliyetlerin ve müşteri ilişkilerinin tespit 

edilmesi ve doğrulanmasını araştırır. Bu amaçla üçüncü kişilere mutabakat 

mektupları yollanarak işletme faaliyetlerinin doğruluğu tespit edilir. 

 Detaylı araştırma Tekniği: Denetçi gerekli gördüğünde belgeleri ayrıntılı 

olarak inceleyerek Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uyumlu olup 

olmadığını denetler.  Bunun için denetçinin detaylı araştırmayı gerektirecek 

şüpheli durumları tespit etmesi gerekir. Kasanın fazla bakiye vermesi, önemli 

aktiflerin alacak bakiyesi vermesi, önemli pasiflerin borç bakiyesi vermesi, 

avans hesaplarının yüksekliği gibi durumlar denetçiyi detaylı araştırmaya 

götürebilir. 

 Yeniden Hesaplama Tekniği: işletmenin faiz hesaplamalarının, amortisman 

hesaplamalarının yeniden hesaplanarak doğruluğunun test edilmesi. Bu durum 

özellikle hesap hataları ve hilelerini ortaya çıkarmayı 

kolaylaştırmaktadır(Erdoğan, Vd. 2014:28). 

 Gözlem Tekniği: Denetçi işletmedeki faaliyetleri gözlemleyerek kanıtlara 

ulaşmaya çalışır. Stok giriş ve çıkışlarının yapılmasında kullanılan belgeler 

bunlara örnek olarak verilebilir(Erdoğan, Vd. 2014:28). 
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 Hesaplar Arası İlişki Kurma Tekniği: Muhasebe tekniği açısından bir 

hesaptaki hareket diğer hesapları da etkilemektedir. Örneğin; şüpheli alacaklar 

ile şüpheli alacaklar karşılığının doğruluğu incelenir(Erdoğan, Vd. 2014:28). 

Bunların dışında denetçiler kendi deneyimlerini kullanarak internet araştırmaları, 

klasörlendirmeler, yasal takipler, şüphe uyandırıcı bölümler ve kişisel davranışları 

inceleyerek bir takım verilere ulaşabilirler. Kanıt toplamadaki temel amaç, işletmenin zor 

durumda kalabileceği durumların ortaya çıkarılması değildir. Bir denetiminin etkin 

yapılması için ihtiyaç duyulan verilere ulaşılmasıdır (Bozkurt, 2010:53). 

3.4.3. Bağımsız Denetimde Sonuç ve Raporlama 

Bağımsız denetimde son aşama raporlamadır. Denetim sonrasında hazırlanan raporun 

ilgili yerlere sunulması, denetçinin kendi görüşlerini ifade etmesi ve dikkat çekmek 

istediği hususlar açısından önemlidir. Bağımsız denetim raporu denetçinin sorumlusu 

olduğu önemli bir belgedir. Raporda risk değerlendirme ve riskin erken saptanması ile 

yönetimine ilişkin görüşlerin sunulması gerekir. Ancak rapor hazırlanmadan önce 

denetimdeki dinamik sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir. Denetlenen kurumun 

Ödeme koşulları, mali riskleri, çalışma koşulları, çalışanların sağlık ve sosyal riskleriyle 

ilgili fiziki kontrol ve gözlemlerin tamamlanarak bir görüş oluşturulması ve bu görüşler 

doğrultusunda denetim ekibinin raporun hazırlanmasına karar vermesi  gerekmektedir  

(Güredin,2010:75). 
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3.4.4. Denetim Raporu 

Her denetim faaliyeti bir raporla sonuçlanmaktadır. 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi 

Gazete „de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği‟nde (Şavlı,2014:77); 

(1) “Denetim raporu, denetim kanıtlarının TDS çerçevesinde değerlendirilmesi 

sonucunda, belirlenen güvence seviyesine uygun şekilde oluşturulan denetçi görüşünün 

ve varsa dikkat çekilmek istenen diğer hususların kullanıcıların istifadesine sunulması 

amacıyla Kurum düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve imzalayan denetim 

kuruluşu veya denetçi tarafından sorumluluğu üstlenilen belgedir”, biçiminde 

tanımlamıştır.  

Uluslararası Kalite kontrol standartlarına göre Bağımsız denetim raporu 

tamamlanmadan, öncesorumlu denetçi, bağımsız denetime ilişkin çalışma kâğıtlarını 

inceleyerek ve ekiple denetimde yer alan konuları tartışarak, varılan sonuçları ve 

bağımsız denetim raporunu destekleyen yeterli denetim kanıtlarının toplandığından emin 

olmalıdır.Yoruma açık konuları ve önemli riskleri saptayıp değerlendirmelidir. Sorumlu 

denetçi yaptığı inceleme ve gözlemleri sonuç olarak yazılı hale getirmelidir. Denetim 

raporu, finansal tablolar ve dipnotlar mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edilerek 

raporun gerçeğe uygun şekilde hazırlanması sağlanır (Güredin,2000:85) . 
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3.5. BAĞIMSIZ DENETĠMDE RĠSK DEĞERLENDĠRME 

Bağımsız denetimde temel amaçlardan bir tanesi risk değerlendirme ve oluşabilecek 

risklerin arken saptanmasıdır. Ödeme koşulları, mali riskler, çalışma koşulları, 

çalışanların sağlık ve sosyal risklerinin incelenmesi ve raporlanması gerekmektedir. 

Bağımsız denetim yönetmeliğinin ikinci bölüm, sekizinci maddesinde denetim 

kıstaslarıyla ilgili açıklamalarda; “Finansal tablolar açısından TMS; yıllık faaliyet 

raporları, riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistem açısından 6102 sayılı 

Kanunun ve ilgili mevzuatın denetim kıstasına ilişkin hükümleri; diğer mevzuattan 

kaynaklanan denetim konuları açısından ise denetim kıstasıyla ilgili düzenlemeler veya 

bunların atıf yaptığı kurallar denetim kıstasını oluşturur” şeklinde ifade edilmektedir 

(Bozkurt, 2010:226). 

Ayrıca TTK‟nın 378 inci maddesi uyarınca “gerekli hallerde riskin erken saptanması 

ve yönetimi komitesinin kurulmasını önermek, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ve 

uygulamalarını açıklayan ayrı bir rapor düzenleyerek denetim raporuyla birlikte yönetim 

kuruluna sunmak”. Biçiminde bağımsız denetimde risk değerlendirmeyle ilgili ifadeler 

yer almaktadır (Şavlı,2014:88). 

3.6. MUHASEBE VE DENETĠM ĠLĠġKĠSĠ 

Muhasebenin Temel Kavramları,muhasebenin özünü belirleyen bir kurallar 

bütünüdür. Ticari işletmelerin faaliyetleri ve mali durumları hakkında sağlıklı bilgi 

edinme gereğinin bir sonucu olarak geliştirilmişlerdir. Temel muhasebe kavramları 

uluslararası nitelikte olup, muhasebe ilke ve kurallarının uygulanmasında ve denetimin 

yürütülmesinde birer rehber olarak kullanılırlar.Herhangi bir muhasebe ve denetim 

sistemi, genel anlamda aşağıdaki gerekleri karşılamak nedeniyle faaliyet göstermektedir 

(Erdoğan, 2002:54). 

 İşletmenin finansal durumu ve geleceği hakkında bilgi sağlamak  

 Yatırım kararları için baz olarak kullanmak.  
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 İşletmenin vergi yükümlülüğünü hesaplamak 

 Endüstriyel, bölgesel ve ulusal planlama açısından işletmenin başarısı ile ilgili 

göstergeler sağlamak. 

Muhasebe ve denetim birbirini tamamlayan iki unsurdur. Muhasebe faaliyetlerinin 

denetimle doğrudan ilişkili olduğu ilk muhasebe sistemlerinden günümüze kadar 

gelmiştir. Hesaba dayalı bir sistem olan muhasebe sisteminde öncelikli olarak hata veya 

hilenin oluşabilmesi normal bir durumdur. Gerek iç denetim gerekse dış denetimler 

işletmenin muhasebe sistemini tamamlayan, caydırıcı nitelik taşıyan ve disiplinli 

çalışmaya teşvik eden unsurlardır.Denetimsiz bir muhasebe düzeninden söz edilemez. 

Söz konusu büyük şirketler ve karmaşık muhasebe sistemleri olduğunda denetimin önemi 

daha çok öne çıkmaktadır (Akbulut, 2015: 136).  
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BÖLÜM 4. MALĠ DĠSĠPLĠN AÇISINDAN BAĞIMSIZ 

DENETĠMĠN YARARLARI 

4.1. BAĞIMSIZ DENETĠMĠN KAMU AÇISINDAN YARARLARI 

Tüm sanayileşmiş ülkelerle birlikte aynı finansal raporlama standartlarını uygulamak 

ve aynı yorum kurallarına bağlı olmak Türk işletmelerine uluslararası ve yabancı 

piyasalarda rekabet gücü sağlayacak ve Türk piyasasına uluslararası nitelik 

kazandıracaktır (Deloitte, 2010:7). 

Ülkelerin mali disiplinlerinde kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi, sermaye 

piyasalarına güven sağlamakta ve sermaye çekmeye yardımcı olmaktadır. Kamuyu 

aydınlatma disiplini zayıf ve şeffaf olmayan uygulamalar, etik olmayan davranışlara yol 

açmakta ve piyasa güveninin kaybedilmesine neden olmaktadır (Uzay, 2004:2). Ülkenin 

genel ekonomik politikalarda daha gerçekçi, etkili ve verimli olunmasında temel 

oluşturacaktır. 

Sermaye piyasasının etkin ve verimli çalışabilmesi için,  tüm ilgili ve önemli bilgilerin 

kamuya açıklanan raporlarda yer alması lazımdır.  Bunun sağlanmasının en etkili yolu,  

bağımsız denetimdir.Açılacak kredilere veya yapılacak finansmanlara dayanak 

olabilmeleri için raporların istenen özelliklerde olabilmesi için bağımsız denetime tabi 

tutulması gerekir. 

Denetlenmiş finansal tablolar,  işverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal 

yardımların pazarlığında nesnel bilgiler sağlayarak yardımcı olur. Bu noktada kayıt 

dışılık oranının küçülmesi, sosyal yardımların artması ve çalışanların daha güvenli 

ortamlarda çalışmaları sağlanmış olacaktır.  
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Bağımsız denetim,  vergi gelirlerinin artmasında da devlet açısından büyük yararlar 

sağlamaktadır. Düzenli denetimlerin ışığında şirketin gelecek politikalarının 

belirlenmesi, şirketin mali dönem hedeflerinin saptanmasıyla devlete ödenecek vergilerin 

ortaya çıkması, devletin şirketlerden düzenli vergi akışını sağlar. 

4.2. BAĞIMIZ DENETĠMĠN MALĠ KURULUġLAR AÇISINDAN 
YARARLARI 

Ticari Bankalar ve Yatırım Bankaları gibi mali kurumlar kredi verme veya mali 

katılma dolayısıyla temasta bulundukları işletme sahiplerinden, işlerinin ve işletme lerinin 

iktisadi ve mali durumu hakkında esas bilgi ve detaylı raporlar istemektedirler. Bu 

raporların, açılacak kredilere veya yapılacak finansmanlara dayanak olabilmeleri için 

yetkili ve tarafsız inceleme organlarınca düzenlenip onaylanmaları lazımdır.  Bu 

raporların istenen özelliklerde olabilmesi için bağımsız denetime tabi tutulması gerekir.  

Mali kuruluşların yapacakları kredi veya destek şartlarının olup olmadığı konusunda en 

büyük dayanak bağımsız dış denetim raporları olmaktadır (Bozkurt, 2009:63) 

4.3. BAĞIMSIZ DENETĠMĠN DENETLENEN ġĠRKET AÇISINDAN 
YARARLARI 

Bağımsız denetimin denetlenen şirketler açısından pek çok faydası bulunmaktadır. 

Öncelikle şeffaflık ve hesap verebilirlik şirketlerin büyümesi, kredilendirilmesi açısından 

büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte halka açık büyük şirketlerin gelecek 

planlarına yön verirken mutlaka mali hesapların dış denetimden geçmesi gerekir. 

Bağımsız denetimin şirket açısından faydalarını şöyle belirtebiliriz (Deloitte, 2010:6). 

 Şirket yönetiminin bilgi akışına hızlı bir şekilde ulaşması önemli bir durumdur. 

Bu açıdan teknolojinin nimetlerinden faydalanılabilir. Ancak bilgilerin 

doğruluğu gerekli denetimler sonucunda kesinleşebilir. Bağımsız denetimin 

şirket açısından en büyük yararı, şirket yönetimine doğru bilgi akışının 

sağlanmasıdır. 
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 Bağımsız denetimin şirket açısından bir diğer yararı da şirket ortaklarının 

haklarının korunmasıdır. Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm 

ortakların hakları daha iyi korunmuş olur. 

 İşletmede maliyetlerin düşürülmesi açısından bağımsız denetimin önemli bir 

katkısı bulunmaktadır. Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile 

işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır 

 Bağımsız denetimin en önemli yararlarından birisi de hilenin önlenmesidir. 

Bağımsız denetimden geçen şirketlerde İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile 

yapmasının önüne geçilmiş olur. 

 Bağımsız denetim İşletme kayıt ve belgelerine dayalı olarak düzenlenen 

finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını saptar. 

 İşletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uyguluğunu araştırır,  uygunsuzluk 

varsa düzeltir. 

 İşletme yönetimi ve işletme çalışanlarının sahtekârlık yapma eğilimlerinin 

kısılmasına yardımcı olur. 

 Denetlenmiş finansal tablolar vergi beyannamelerini oluşturacaklarından,  bu 

tabloların güvenilirliği,  devlet tarafından yapılacak bir vergi denetiminin 

riskini azaltır. 

 Denetlenmiş finansal tablolar işletme yöneticilerinin alacağı kararlara ışık 

tutar. 

 Finansal tablo ve raporlar üzerinde analizler yaparak,  işletmenin ekonomik 

durumunu yetkili mercilere tam ve güvenilir olarak aktarır.  Bu durum,  

işletmenin kredibilitesini arttırır. 

 İşletme yönetimi ve çalışanlarının yaptıkları faaliyetlere yardımcı olarak,  bu 

faaliyetlerin etkinliğini arttırır. 

 İç Kontrol Sisteminin etkinliği sağlanmış olur. 
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4.4. HĠLELERĠNĠN ORTAYA ÇIKARILMASINDA BAĞIMSIZ 

DENETĠMĠN ETKĠSĠ 

Hile eylemi, hileyi yapan tarafından gizlice yapılan bir faaliyettir. Bu faaliyette haksız 

çıkar elde etme ve kasıt unsuru vardır. Muhasebede hatalar genellikle çalışanlar 

tarafından yapılmaktayken, hile uygulamaları da üst yönetim tarafından 

gerçekleştirilmektedir. İşletme yönetimlerinin hileye başvurmalarında çok çeşitli etkenler 

sebep olmaktadır. Şirket yöneticileri, daha fazla kar elde etmek için vergi kaçırma, 

işletmenin durumunu daha iyi göstererek kredilendirmede avantaj elde etme veya 

işletmenin durumunu gerçek değerinden daha iyi göstermek sebeplerinden dolayı hileye 

başvurmaktadırlar (Akbulut, 2015: 442).  

Yönetim, hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasından sorumludur ve pozitif bir 

kontrol çevresi ile birlikte uygun kontrol faaliyetlerini oluşturarak hilelerin önlenmesinde 

önemli bir rol oynar (Okay, 2011:73). Şirket yönetiminin gerçek ve şeffaf raporlama ve 

işletme varlıklarının etkin olarak kullanılmasından doğan sorumluluğu küçük ve orta 

ölçekli şirketler için de önemlidir. İşletmelerde iç kontrol sisteminin kurulması ve etkin 

olarak çalıştırılması, şirket yönetiminin bu sorumluluğunu başarılı bir şekilde yerine 

getirmesine yardımcı olacaktır (Hatunoğlu vd. 2012:170). 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kurulmasıyla birlikte 

denetimle ilgili önemli yasalar çıkarılmıştır. Bağımsız denetim bazı işletmeler zorunlu 

hale getirilmiştir. 28941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 

bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin şartları belirlenmiştir. KGK, bu şirketlerin 

denetimini yetkilendirmiş olduğu bağımsız denetçiler sayesinde gerçekleştirmektedir. 

Yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler kurumun getirmiş olduğu bağımsız denetim 

standartlarına uyarak denetim sürecini gerçekleştirmekle zorunludurlar (Bulca ve Yeşil, 

2014:54). 
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Bağımsız dış denetçinin en önemli fonksiyonu,  mali bilgilerin güvenilirliğinin 

sağlanmasıdır (Bulca ve Yeşil, 2014:53). Denetim faaliyetini yürüten denetçiler, 

hazırladıkları rapor, defter, belge ve çalışma notları ile elektronik manyetik ve benzeri 

ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıt ve bilgilerin ve ayrıca ilgililerden yazılı ve sözlü 

bilgi almaya,  gerekli tutanakları düzenlemeye yetkilidirler. Kendilerinden bilgi istenilen 

gerçek ve tüzel kişiler denetçilerin bu sorumluluğunu yerine getirmeleri için bilgi 

vermekle sorumludurlar (Bulca ve Yeşil, 2014:53). 

Muhasebe hilelerinin önlenmesinde en önemli etken şirket mali kayıtlarının düzenli 

olarak denetlenmesidir. Özellikle dış denetim, şirket baskısı altında kalmadan mali alanda 

gerçekleşen birçok hileyi ortaya çıkarabilir.  

Muhasebe manipülasyonu yöntemleri ve teknikleri incelendiğinde, yapılan muhasebe 

manipülasyonlarının genellikle işletme kaynaklı olduğu ve sıklıkla da muhasebe ilke ve 

standartları kullanılarak yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle, bazılarına göre muhasebe 

ilke ve standartlarının kural esaslı olması muhasebe manipülasyonuna neden olurken, 

aksi görüşlere göre de muhasebe ilke ve kurallarının ilke esaslı oluşu, mesleki yargıyı 

işletme yönetimlerine bıraktığı için manipülasyonu doğmaktadır (Demir ve Bahadır, 

2007:117). Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK), işletmelerde iç kontrol sisteminin 

oluşturulmasını gerekli kılan kurumsal yönetim anlayışı ile oluşturulmuştur (Hatunoğlu 

vd. 2012:170). 
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BÖLÜM 5. ENERJĠ FĠRMASINA 

ĠLĠġKĠNBAĞIMSIZ DENETĠM ÖRNEK 

UYGULAMASI 

Enerji Firmasına ilişkin yapılan Örnek Bağımsız Denetim Uygulaması, Bağımsız 

Denetim‟in, Şirket‟in Vergi Usul Kanunu‟na göre düzenlenen Mali Tablolarının 

Bağımsız Denetim Standartları çerçevesinde değerlendirilerek Şirket‟ in faaliyet ve 

varlıkları açısından ortaya çıkan tasnif ve düzeltme kayıtlarının yapılması ve Bağımsız 

Denetim Standarlarına göre düzenlenen Mali Tabloların oluşturulmasına ilişkin örnek 

uygulamadır. Uygulamaya ilişkin tablo ve açıklama standartları Kamu Gözetim Kurumu 

rapor yayınlama formatına uygun olarak sunulmuştur.  
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5.1. ġĠRKET’ĠN MALĠ TABLOLARI 

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Dandustlar Enerji A.Ş.„nin31.12.2014 tarihli 

Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kar/Zarar Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ve 

Özkaynaklar Değişim Tablosu aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo5.1 ġirket Finansal Durum Tablosu (Varlıklar) 

DANDUSTLAR ENERJĠ ÜRETĠM 

PAZARLAMA ANONĠM ġĠRKETĠ 

  

Bağımsız 

Denetimden 

FĠNANSAL DURUM TABLOSU (BĠLANÇO) 

  

GeçmiĢ  

(Tüm Tutarlar, TRY olarak gösterilmiştir) 

 

VUK Cari Dönem 

 

Notlar 31.12.2014 31.12.2014 

VARLIKLAR 

   Dönen Varlıklar 

 

917.068 917.068 

Nakit ve Nakit Benzerleri Not.1 20.000 20.000 

Ticari Alacaklar Not.3 - - 

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Not.3 - - 

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Not.3-17 - - 

Diğer Alacaklar Not.4 354 13.182 

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not.4 354 354 

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Not.4-17 - 12.828 

Diğer Dönen Varlıklar Not.10 896.714 883.886 

Toplam 

 

917.068 917.068 

Duran Varlıklar 

 

53.985.494 53.902.098 

Ticari Alacaklar Not.3 - - 

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Not.3 - - 

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Not.3-17 - - 

Diğer Alacaklar Not.4 2.250 2.250 

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not.4 2.250 2.250 

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Not.4-17 - - 

Maddi Duran Varlıklar Not.6 24.928.816 24.827.160 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not.6 2.709 - 

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not.6 2.709 - 

Şerefiye 

 

- - 

Peşin Ödenmiş Giderler Not.5 29.051.719 29.051.719 

Ertelenmiş Vergi Varlığı Not.11 

 

20.969 

TOPLAM VARLIKLAR 

 

54.902.562 54.819.166 

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 
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 Tablo 5.2 ġirketin Finansal Durum Tablosu (Kaynaklar) 

DANDUSTLAR ENERJĠ ÜRETĠM PAZARLAMA 

ANONĠM ġĠRKETĠ 

  

Bağımsız 

Denetim 

FĠNANSAL DURUM TABLOSU (BĠLANÇO) 

  

GeçmiĢ  

(Tüm Tutarlar, TRY olarak gösterilmiştir) 

 

VUK Cari Dön. 

 

Notlar 31.12.2014 31.12.2014 

KAYNAKLAR 

   Kısa Vadeli Yükümlülükler 

 

37.034.684 37.033.541 

Kısa Vadeli Borçlanmalar Not.2 16.924.200 17.010.195 

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Not.2 - - 

Ticari Borçlar Not.3 49.554 19.387.521 

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Not.3 49.554 19.387.521 

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Not.3 - - 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Not.9 2.801 2.801 

Diğer Borçlar Not.4 629.598 633.024 

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Not.4 

 

598.394 

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Not.4 9.847 34.630 

Kısa Vadeli Karşılıklar Not.9 19.428.531 - 

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Not.9 19.428.531 - 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Not.9 - - 

Toplam 

 

37.034.684 37.033.541 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 

 

- 1.623 

Uzun Vadeli Borçlanmalar Not.2 - - 

Ticari Borçlar Not.3 - - 

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Not.3 - - 

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Not.3 - - 

Diğer Borçlar Not.4 - - 

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Not.4 - - 

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Not.4 - - 

UzunVadeli Karşılıklar Not.9 - 1.623 

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Not.9 - - 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Not.9 - 1.623 

ÖZKAYNAKLAR 

 

17.867.878 17.784.002 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Not.11 17.867.878 17.784.002 

Ödenmiş Sermaye 

 

18.000.000 18.000.000 

Sermaye Düzeltmesi Farkları 

  

- 

Geri Alınmış Paylar (-) 

   Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 

  

- 

Diğer Sermaye Yedekleri 

 

61.980 61.980 

Yabancı Para Çevrim Farkları 
  

- 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler              veya Giderler 

 

- - 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 

 

- - 

Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 

 

(151.816) (154.582) 

Net Dönem Karı / Zararı 

 

(42.286) (123.397) 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 

  

- 

TOPLAM KAYNAKLAR 

 

54.902.562 54.819.167 

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 
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Tablo 5.3 ġirketin Kar/Zarar Tablosu 

DANDUSTLAR ENERJĠ ÜRETĠM PAZARLAMA 

ANONĠM ġĠRKETĠ 

  

Bağımsız 

Denetimden 

KAR VEYA ZARAR TABLOSU 

 

VUK GeçmiĢ  

(Tüm Tutarlar, TRY olarak gösterilmiştir) 

 

Cari 

Dönem 

Cari 

Dönem 

Hasılat Not.12 - - 

Satışların Maliyeti (-) Not.12 - - 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) 

 

- - 

Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 

  

- 

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 

  

- 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar) 

 

- - 

BRÜT KAR / (ZARAR) 

 

- - 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Not.12-13 - - 

Genel Yönetim Giderleri (-) Not.12-13 (42.413) (39.704) 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Not.12-13 - - 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Not.12-13 127 - 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) Not.12-13 - (1.623) 

ESAS FAALĠYET KAR / (ZARARI) 

 

(42.286) (41.327) 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / 

Zararlarındaki Paylar 

 

- - 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 

 

- - 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 

 

- - 

FĠNANSMAN GELĠR GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET 

KAR/ZARARI 

 

(42.286) (41.327) 

Finansal Gelirler Not.14 - - 

Finansal Giderler (-) Not.14 - (102.348) 

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ 

KARI / (ZARARI) 

 

(42.286) (143.675) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) 

 

- 20.278 

- Dönem Vergi Gelir / (Gideri) 

  

- 

- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) Not.15 

 

20.278 

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI / 

(ZARARI) 

 

(42.286) (123.397) 

DURDURULAN FAALĠYETLER 

   Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / 

(Zararı) 

  

- 

DÖNEM KARI / (ZARARI) 

 

(42.286) (123.397) 

Dönem Kar / Zararının Dağılımı 

   Kontrol Gücü Olmayan Paylar 

  

- 

Ana Ortaklık Payları 

 

(42.286) (123.397) 

Pay BaĢına Kazanç 

   Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.18 (0,0035) (0,0069) 

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.18 

 

- 

SulandırılmıĢ Pay BaĢına Kazanç 

   Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına 

Kazanç Not.18 (0,0035) (0,0069) 

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına 

Kazanç Not.18 - - 

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 
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Tablo 5.4ġirketin Kapsamlı Gelir Tablosu 

DANDUSTLAR ENERJĠ ÜRETĠM PAZARLAMA ANONĠM 

ġĠRKETĠ 

 

Bağımsız 

Denetimden 

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU 

 

GeçmiĢ  

(Tüm Tutarlar, TRY olarak gösterilmiştir) 

 

Cari Dönem 

  Notlar 

01.01.2014 

31.12.2014 

DÖNEM KAR / ZARARI Not.18 (123.397) 

DĠĞER KAPSAMLI GELĠRLER 

  Kar veya Zararda Yeniden Snıflandırılmayacaklar 

 

- 

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 

 

- 

Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 

 

- 

Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar 

 

- 

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı 

Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 

 

- 

Diğer 

  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire 

İlişkin Vergiler 

 

- 

 - Dönem Vergi Geliri/Gideri 

 

- 

 - Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri 

 

- 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 

 

- 

Yabancı Para Çevrim Farkları 

 

- 

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya 

Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 

 

- 

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 

 

- 

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma 

Kazançları/Kayıpları 

 

- 

Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar 

 

- 

Özkaynak Yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı 

gelirinden  kar/zararda sınıflandırılacak paylar 

 

- 

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri 

 

- 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire 

İlişkin Vergiler 

 

- 

 - Dönem Vergi Geliri/Gideri 

 

- 

 - Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri 

 

- 

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI)   - 

TOPLAM KAPSAMLI GELĠR   (123.397) 

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 

  Kontrol Gücü Olmayan Paylar 

 

- 

Ana ortaklık payları 

 

(123.397) 

İlişikteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 
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Tablo 5.5Özkaynak  DeğiĢim Tablosu 

DANDUSTLAR ENERJĠ ÜRETĠM PAZARLAMA ANONĠM 

ġĠRKETĠ 

ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġ ĠM TABLOSU 

(Tüm Tutarlar, TRY olarak gösterilmiştir) 

 

   

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılacak BirikmiĢ Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve Giderler 

 

BirikmiĢ Karlar 

 

 

 

Bağımsız Denetimden GeçmiĢ                                                                                                                                                                                                

Cari Dönem Notlar 

ÖdenmiĢ 

Sermaye 

Kardan 

Ayrılan 

KısıtlanmıĢ 

Yedekler 

GeçmiĢ 

Yıllar 

Kar/Zararları 

Net Dönem 

Kar/Zararı 

Ana 

Ortaklığa Ait 

Özkaynaklar 

Kontrol 

Gücü 

Olmayan 

Paylar Özkaynaklar 

01.01.2014 (Dönem BaĢı) 11 91.959 61.980 (110.758) (43.824) (644) - (644) 

         Transferler 11 - - - 

 

- - - 

Sermaye Arttırımı 11 17.908.041 - (43.824) 43.824 17.908.041 - 17.908.041 

Temettüler 11 - 

 

- - - - - 

Diğer 11 - - - - - - - 

Toplam Kapsamlı Gelir 11 - - - (123.396) (123.396) - (123.396) 

- Net Dönem Kar Zararı 11 - - - (123.396) (123.396) - (123.396) 

- Diğer Kapsamlı Gelir 11 - - - - - - - 

         31.12.2014 (Dönem Sonu) 11 18.000.000 61.980 (154.582) (123.396) 17.784.001 - 17.784.001 

                   

         



 

48 

 

5.2.ġĠRKETĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET 

KONUSU 

Dandustlar Enerji Üretim ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”), 2007 yılında 

Türkiye‟de kurulmuş, 2011 yılında nev' i değişikliği ile Anonim Şirket'e dönüşmüş olup, 

faaliyet konusu ana sözleşmesinde yazılı diğer faaliyetlerle beraber yerli yâda yabancı 

veya doğal olan yâda olmayan kaynaklardan elektrik enerjisi üretmek üzere her türlü 

tesisin kurulması, elektrik enerjisi konusunda her türlü imalat, satış, pazarlama yada 

ticaret faaliyetleri yapılması, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‟nun Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde her türlü imalat, montaj, ticaret yada 

pazarlamanın yapılmasıdır. 

Dönemler itibariyle Şirket‟in ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 5.6 ġirket’in Ortaklık Yapısı 

  
Dandustlar Enerji Üretim 

Pazarlama A.ġ. 
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

  

Tutar 

Hisse 

Oranı % 

 

Tutar 

Hisse 

Oranı % 

Dandust Holding 720.000    4% 720.000    4% 

HiralarAygün 8.280.000    46% 8.280.000    46% 

Salih Aygün 8.460.000    47% 8.460.000    47% 

Diğer 540.000 3% 540.000 3% 

Ödenmemiş Sermaye -  17.908.042  

Sermaye 18.000.000 100%  18.000.000 100%  

 

Şirket‟in 2014 yılı ortalama personel sayısı 1‟dir.Şirketin ticari sicile kayıtlı adresi 

Mustafa Kemal Mah. Sok. No:12 Çaykara/Trabzon‟dur.Şirket‟in faaliyette bulunduğu tek 

santral Çaykara/Trabzon‟da olup inşaatı henüz tamamlanmamıştır. 30.09.2015 tarihinde 

tamamlanması planlanan Kıyıköy Rüzgâr Enerji Santrali mevcut olup, üretim lisansı 

28.03.2012 tarihinde alınmıştır. Söz konusu santral toplam 55 MW kapasitesinde olup ( 

24x4.000kW + 2x4.000kW) 30 adet rüzgâr türbininden oluşmaktadır. Söz konusu tesisin 

yıllık 181.000.000 kW elektrik üretim gücü olması planlanmaktadır. 
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5.2.1. NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

Şirket‟in Nakit ve Nakit Benzerleri aşağıdaki açıklanmış olup, hesap incelemesinde 

dikkat edilen ve uygulanan denetim çalışmaları açıklanmıştır: 

 

Tablo 5.7 Nakit ve Nakit Benzerleri 

 

 

 

 

Mali Tablolarda Dipnot:1 olarak gösterilmiştir. 

 

 Türk Lirası ile işlem gören banka hesapları maliyet bedeli ile Mali Tablolarda yer 

almıştır. 

 Dövizli hesaplar ise bilanço tarihindeki döviz alış kuru ile Türk Lirasına çevrilir. 

 Banka bakiyeleri UFRS Mali Tablolarda Hazır Değerler hesabında tasniflenip, 

vadesi 3 ayın altında olan yatırımlardabankalar hesabında tasniflenmiştir. 

 3 Aydan uzun süreli vadeli mevduat bulunması durumunda, vade bilgilerine ait 

detay verilir. 

 Banka hesabının kayıtlarının Tek Düzen Muhasebe hesap planına uygun yapılıp, 

yapılmadığı kontrol edilmişti. 

 Örnekleme yöntemi kullanılarak; yüksek tutarlı veya sık işlem görülen banka 

hesapları seçilerek, hesapla ilgili banka ekstreleriyle karşılıklı kontrol edilmiştir. 

 Tüm banka hesaplarına mutabakat yapılarak hesapların bakiye doğruluğu kontrol 

edilmiştir. 

5.2.2. FĠNANSAL BORÇLAR 

Bilanço tarihi itibariyle Şirket‟in Kısa Vadeli Borçlarının detayı aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 5.8 Finansal Borçlar 

Hesap Adı 31.12.2014 

Banka Kredileri 17.010.195 

Toplam 17.010.195 

Hesap Adı 31.12.2014 

Banka 20.000 

- Vadesiz Mevduat 20.000 

Toplam 20.000 
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Tablo 5.9 Kredilerin Döviz Cinsi ve Faiz Oranları 

    31.12.2014 

Para Cinsi Tutar TL 
Faiz Oranı 

% 

EURO                                                                             17.010.195 3,24% 

Toplam (*) 17.010.195 3,24%  

Mali Tablolarda Dipnot:2 olarak gösterilmiştir. 

 

(*) 31 Aralık 2014 döneminde kullanılan tüm kredi Danda Bankası‟ndan 

kullanılmıştır. 

Banka Kredileri hesabına ilişkin yapılan çalışmaların detayı aşağıdaki gibidir; 

 

 Döneme ilişkin banka mutabakatı sağlanmış olup, muhasebe bakiyeleriyle 

tutarlı olduğu görülmüştür. 

 Hesaba ilişkin döviz değerleme çalışması yapılmış, olup dönem sonu kuruyla 

değerlenmiştir. 

 Faiz karşılıkları hesaplamasında, krediye ilişkin sözleşme temin edilmiş olup, 

çalışma bakiyesi 87.137 TL olup, UFRS mali tablolarda Banka Kredilerine 

tasniflenmiştir. 

 Şirket‟in kredisine ilişkin iskonto çalışması yapılmış olup; çalışmaya 

sonucunda 1.142 TL Banka Kredileri hesabında indirgenmiştir.  

5.2.3 TĠCARĠ BORÇLAR 

Bilanço tarihi itibariyle Şirket‟in Kısa Vadeli Ticari Borçları aşağıda açıklanmıştır.  

 

Tablo 5.10 Ticari Borçlar 

Hesap Adı 31.12.2014 

Satıcılar 19.387.521 

Toplam 19.387.521 

Mali Tablolarda Dipnot:3 olarak gösterilmiştir. 

 

 

 

 



 

51 

 

Şirket‟in; Ticari Borçlar hesabına ilişkin yapılan çalışmaların detayı aşağıdaki gibidir;  

 

 Şirket kayıtlarında yer alan ticari borçları, satıcılar ile yapılan yazılı 

mutabakatlar sonucunda muhasebe bakiyeleriyle tutarlı olduğu görülmüştür. 

 Satıcılar hesabında bulunan dövizli bakiyelerin, dönem sonu TCMB döviz alış 

kuru ile değerlenmiştir. 

 Ticari borçlar hesabında ilişkili taraf bakiyeleri olup olmadığına bakılmış olup; 

olması dâhilinde ilgili dipnotlarda açıklaması yapılmıştır. 

 Hesaba ilişkin yaşlandırma çalışması yapılmış olup,  uzun dönemden beri 

ödenmeyen borçlarının yapılmakta olan yatırımların kaynaklandığı tespit 

edilmiştir. 

 Hesaba ilişkin mal ve hizmet alımlarına ilişkin, satıcı borcunu ödemelerine 

ilişkin örnekler seçilmiş olup, muhasebe bakiyeleriyle tutarlı olduğu 

görülmüştür. 

5.2.4. DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR 

Şirket‟in dönem sonları itibariyle Kısa Vadeli Diğer Alacakları aşağıda açıklanmıştır.  

 

Tablo 5.11 Diğer Alacak ve Borçlar 

Hesap Adı 31.12.2014 

İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar (Not:37) 12.828 

Vergi Dairesinden Alacaklar 354 

Toplam 13.182 

Mali Tablolarda Dipnot:4 olarak gösterilmiştir. 

 

Hesaba ilişkin bakiyenin 12.828 TL‟si ilişkili taraf faizinden kaynaklanmakta olup; 

hesaba ilişkin bakiye UFRS mali tablolarda, Diğer Alacaklar altında, İlişkili Taraflardan 

Diğer Alacaklar hesabına tasniflenmiştir. 
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Şirket‟in dönem sonu itibariyle Uzun Vadeli Diğer Alacakları aşağıda açıklanmıştır: 

 

Tablo 5.12 Verilen Depozito ve Teminatlar 

Hesap Adı 31.12.2014 

Verilen Depozito ve Teminatlar 2.250 

Toplam 2.250 
 

 Hesaba ilişkin bakiye; Santral İnşaatı için Trabzon Orman Müdürlüğüne 

verilen teminat bedeli olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5.13 Diğer Borçlar 

Hesap Adı 31.12.2014 

İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar (Not:37) 34.630 

Öd. Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 598.394 

Toplam 633.024 
 

Şirket‟in; İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar ve Ödenecek, Vergi, Harç ve Diğer 

Kesintiler hesaplarına ilişkin detay çalışma listesi aşağıdaki gibidir; 

 

 İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar hesap bakiyesi VUK‟ta 9.847 TL 

iken; UFRS Mali Tablolarda hesabın bakiyesi 34.630 TL olarak  

hesaplanmıştır. 

 Diğer Borçlar hesabının altında yer alan Diğer Borçlar hesap bakiyesi 21.357 

TL‟nin İlişkili Taraflardan kaynaklandığı tespit edilmiş olup; İlişkili Taraflara 

Ticari Olmayan Borçlar hesabına tasniflenmiştir. 

 VUK‟ta Gider Tahakkukları hesabı içerisinde yer alan İlişkili Taraflara ait olan 

3.426 TL İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar hesabına tasniflenmiş olup 

UFRS Mali Tablolarında hesaba ait bakiye 34.630 TL olmuştur. 

 Ödenecek vergi borçlarına ilişkin tüm beyannameler ay bazında detaylı 

incelenerek muhasebe bakiyeleriyle tutarlı olduğu görülmüştür. 

 Vergi ödemelerine ilişkin örnekler seçilmiş olup, muhasebe bakiyeleriyle 

mutabık olduğu görülmüştür. 

 Önceki aylardan ödenmemiş vergi borçları; ay bazında yapılan çalışma 

sonucunda önceki aylardan gelen borçları olmadığı tespit edilmiştir. 
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5.2.5. PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GĠDERLER 

Şirket‟in dönem sonu itibariyle Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderleri aşağıdaki 

gibidir; 

Tablo 5.14 PeĢin ÖdenmiĢ Giderler 

Hesap Adı 31.12.2014 

Verilen Duran Varlık Avansları 29.051.719 

Toplam 29.051.719 

Mali Tablolarda Dipnot:5 olarak gösterilmiştir. 

 

 Şirket‟in Verilen Duran Varlık Avansları, yapılan yaşlandırma çalışması 

sonucunda önceki dönemden gelmediği tespit edilmiştir. 

 Hesaba ilişkin mutabakat yapılmış olup; muhasebe bakiyeleriyle mutabık 

olduğu görülmüştür. 

 Hesabın Avans ödemelerine ilişkin örnekleme çalışması yapılmış olup; 

muhasebe bakiyeleriyle tutarlı olduğu görülmüştür. 

 Verilen Avanslara ilişkin sözleşmeler temin edilmiş olup; Avansların verilme 

sebebinin Rüzgâr Santralinin pervane, parça ve bakım bedeli olduğu tespit 

edilmiştir.  

5.2.6. MADDĠ DURAN VARLIKLAR 

Şirket‟in dönem sonu itibariyle Maddi Duran Varlıkları aşağıda açıklanmıştır: 

 

Tablo 5.15 Maddi Duran Varlıklar 

Hesap Adı 31.12.2014 

Tesis, Makine ve Cihazlar 27.557 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 24.817.059 

BirikmiĢ Amortisman (-) -17.456 

Net Değer 24.827.160 

Mali Tablolarda Dipnot:6 olarak gösterilmiştir. 
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31 Aralık 2014 tarihinde sona eren dönemde içinde maddi duran varlıklar ve ilgili 

birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 5.16 Maddi Duran Varlık Hareket Tablosu 

Hesap Adı 1.1.2014 Ġlaveler ÇıkıĢlar 31.12.2014 

Makine, Tesis ve Cihazlar 27.557 - - 27.557 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.614.353 23.202.706 - 24.817.059 

Toplam 1.641.910 23.202.706 - 24.844.616 
 

Tablo 5.17 Maddi Duran Varlık Amorstismanı Hareket Tablosu 

Hesap Adı 1.1.2014 Ġlaveler ÇıkıĢlar 31.12.2014 

Makine, tesis ve cihazlar (14.700) (2.756) - (17.456) 

Toplam (14.700) (2.756) - (17.456) 

Net Değer 1.627.210 

  

24.827.160 
 

Şirket‟in, Maddi Duran Varlıklarına ilişkin yapılan detay çalışma listesi aşağıdaki 

gibidir; 

 

 Şirket‟in Maddi Duran Varlıkları maliyet esasına göre Mali Tablolarda 

gösterilmiştir. 

 Maddi Duran Varlık alım ve ilavelerine ilişkin örnekleme yapılmış olup, 

muhasebe ve belgelerinin kontrolü sağlanmıştır. 

 Şirket‟in aktiflerine ilişkin sigorta poliçeleri incelenmiştir. 

 Hesaba ilişkin hareket tablosu düzenlemiştir. 

 Şirket‟in Maddi Duran Varlıklarına ilişkin yapılan amortisman çalışması 

faydalı ömre göre hesaplanmış olup, UFRS çalışmalarında günlük hesaplama 

yapılmış olup, çalışma bakiyesi UFRS Mali Tablolarına düzeltme kaydı 

yapılarak yansıtılmıştır. 
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5.2.7. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR  

Şirketin dönem sonu itibariyle Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçları 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

Tablo 5.18 ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

Hesap Adı 31.12.2014 

Personele Borçlar 1.915 

Ödenecek SSK 886 

Toplam 2.801 

Mali Tablolarda Dipnot:7 olarak gösterilmiştir. 

 

Şirket‟in Personele Borçlar ve Ödenecek SSK hesaplarına ilişkin yapılan çalışmaların 

detayı aşağıdaki gibidir; 

 Şirket‟in, Personel Borçlar hesabına ilişkin, personel borçlarına ilişkin detay 

liste temin edilmiş olup, muhasebe bakiyeleriyle tutarlı olduğu tespit 

edilmiştir. 

 Hesaba ilişkin yaşlandırma çalışması yapılmış olup, vadesi geçen borcu 

olmadığı tespit edilmiştir. 

 Personel ücret ödemesi yapılmış fakat tahakkuku yapılmamış ücretlerin 

bulunup bulunmadığı kontrol edilmiştir. 

 Personel ücret tahakkuk ve ödemelerini bordrolarla karşılaştırarak muhasebe 

kayıtları ile bordro tahakkuklarının tutarlı olduğu tespit edilmiştir. 

 Şirket‟te çalışan personel sayısı SGK ve Muhtasar beyannameleriyle 

karşılaştırılmış olup, mutabık olduğu görülmüştür. 

 Şirket‟in; SGK borçlarına ilişkin SGK müdürlüğü ve borcun ait olduğu ay 

bazında detaylı liste hazırlanıp, muhasebe bakiyeleriyle tutarlı olduğu 

görülmüştür. 

 Aylık bildirgeler kontrol edilmiş olup muhasebe bakiyeleriyle tutarlı olduğu 

görülmüştür. 

 Önceki aylardan ödenmeyen SGK borcu bulunmadığı tespit edilmiş olup, SGK 

borcu olmadığına dair yazı alınmıştır. 
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5.2.8. PASĠFTE YER ALMAYAN TAAHHÜTLER 

Şirket‟in bilanço tarihi itibariyle Pasifte Yer Almayan Taahhütlerine ilişkin bilgiler 

aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 5.19 Verilen Teminatlar 

  

 

31.12.2014 

Hesap Adı 

Para 

Birimi Tutar 

Verilen teminat mektubu (*) TL 4.059.818 

Toplam verilen teminatlar TL 4.059.818 

Mali Tablolarda Dipnot:8 olarak gösterilmiştir. 

 

(*) Şirket‟in verilen teminat tutarının 129.817 TL‟lik kısmı Türkiye Elektrik İletim 

A.Ş.‟ne, 10.000 TL‟lik kısmı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı‟na ve 3.920.001 USD‟lik 

kısmı T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‟na verilen teminatlardan oluşmaktadır. 

 

Sermayedarlar, Dandustlar Enerji Üretim Pazarlama A.Ş. için ABC Bankası‟na 

8.000.000 USD‟lik müteselsil kefalet vermiştir.Ayrıca DFEBankası‟ndan türbin 

tedarikçisi BLC'e 48.395.455 TL (Orijinal Tutar: 17.157.250 EUR)  yurtdışı akreditif ile 

49.833.729 USD ( Orijinal Tutar: 17.667.150 EUR) yurtiçi akreditif verilmiştir. 

 

iv) Aktiflerin Sigorta Tutarı; 

 

Aktif değerler üzerinde bulunan sigorta tutarı 237.431.246TL‟dir.  
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5.2.9. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR  

Bilanço tarihi itibariyle Şirket‟in Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 

hesabına ait detay çalışma aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 5.20 Kıdem Tazminatı 

Hesap Adı 31.12.2014 

Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.623 

Toplam 1.623 

Mali Tablolarda Dipnot:9 olarak gösterilmiştir. 

 

 UMS 19 Kapsamında kıdem tazminatı karşılığının tüm çalışanların emekli 

olması halinde ödenecek muhtemel tutarın bugün kü değerini yansıtacak 

şekilde Mali Tablolara yansıtılarak, karşılık ayrılmıştır. 

 Kıdem tazminatı hesaplamasında, personele yapılan ücret dış ındaki yan 

ödemelerin dikkate alındığı kontrol edilmiştir. 

 Kıdem tazminatı hesaplama tablosunda dikkate alınan olasılık hesabı kontrol 

edilmiş olup, güncellemelere göre revize edilmiştir. 

 Kıdem tazminatı listesindeki personel sayısı; SGK ve Muhtasar 

beyannamelerindeki personel sayılarıyla karşılaştırılmış olup, mutabık olduğu 

görülmüştür. 

 Bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı tavanı 3.541,37 TL baz 

alınarak hesaplanmıştır. 

 Şirket‟in kıdem tazminatı hesaplaması sırasında kullanmış olduğu kıdem 

tazminatı iskonto varsayımı cari dönemde aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 5.21 Kıdem Olasılık Oranları 

Hesap Adı 31.12.2014 

İskonto oranı 3,77% 

Emeklilik ihtimalini hesaplamak için kullanılan oran 100% 
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Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 5.22 Kıdem Hareket Tablosu 

Hesap Adı 31.12.2014 

Dönem baĢı -1 Ocak - 

Cari Hizmet Maliyeti 818 

Faiz Maliyeti - 

Aktüeryal Kayıp Kazanç 805 

Yabancı Para Çevrim Farkı - 

Ödeme - 

Dönem sonu – 31 Aralık 1.623 

5.2.10. DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Şirket‟in dönem sonları itibariyle Diğer Dönen Varlıkları aşağıda açıklanmıştır. 

 

Tablo 5.23 Diğer Varlık ve Yükümlülükler 

Hesap Adı 31.12.2014 

Devreden KDV 883.886 

Toplam 883.886 

Mali Tablolarda Dipnot:10 olarak gösterilmiştir. 

 

 Hesaba ilişkin bakiye, KDV beyannamesi ile kontrol edilmiş olup, muhasebe 

bakiyesi ile tutarlı olduğu görülmüştür. 

 Hesabın yıl içerisinde ki tüm KDV beyannameleri aylık bazda incelenmiş 

olup, muhasebe bakiyeleriyle mutabık olduğu görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

5.2.11. ÖZKAYNAKLAR 

i ) Özkaynaklar 

  

Tablo 5.24 Özkaynaklar 

Hesap Adı 31.12.2014 

Sermaye 18.000.000 

Diğer Sermaye Yedekleri 61.980 

Geçmiş Yıl Zararları (154.582) 

Net Dönem Karı/(Zararı) (123.397) 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı 17.784.002 

Toplam Özkaynaklar 17.784.002 

Mali Tablolarda Dipnot:11 olarak gösterilmiştir. 

 

Şirket‟in Özkaynaklarına ilişkin yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir; 

 

 Haziran cetveli temin edilmiş olup, şirketin ortaklık yapısı incelenmiştir. 

 Tüm ticaret sicil gazeteleri temin edilmiş olup; Şirket‟in kuruluşu, sermaye 

artırımı, adres değişikliği, karar değişiklikleri, ortaklık yapısı gibi konular 

kontrol edilmiştir. 

 Cari dönem kar dağıtımları genel kurul kararları ve kar dağıtım tabloları esas 

alınarak kontrol edilmiştir. 

 Şirket‟in Geçmiş Yıl Zararları hesabında 2.776 TL‟lik düzeltme kaydı atılmış 

olup; bu rakam Ertelenmiş Vergi çalışmasından gelmektedir. 
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ii) Sermaye  

Dandustlar Enerji Üretim Pazarlama A.Ş.‟nin hissedarları ve hisse oranları dönem 

sonu itibariyle aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 5.25 Sermayedarlar ve Ortaklık Payları 

Dandustlar Enerji Üretim 

Pazarlama A.ġ. 
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

  

Tutar 

Hisse 

Oranı % 

 

Tutar 

Hisse 

Oranı % 

Dandust Holding 720.000    4% 720.000    4% 

Hiralar Aygün 8.280.000    46% 8.280.000    46% 

Salih Aygün 8.460.000    47% 8.460.000    47% 

Diğer 540.000 3% 540.000 3% 

Ödenmemiş Sermaye -  17.908.042  

Sermaye 18.000.000 100%  18.000.000 100%  

5.2.12. ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA SATIġ 

DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 

Şirket‟in dönem sonu itibariyle Faaliyet Giderleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

Tablo 5.26 Genel Yönetim Giderleri 

  01.01.2014 

Hesap Adı 31.12.2014 

Genel Yönetim Giderleri (-) -39.704 

Toplam Faaliyet Giderleri -39.704 

Mali Tablolarda Dipnot:12 olarak gösterilmiştir. 
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5.2.13. NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER  

Şirket‟in dönem sonları itibariyle Niteliklerine Göre Giderleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

Tablo 5.27 Genel Yönetim Giderlerinin Tasnifleri 

  

  

01.01.2014 

Genel Yönetim Giderleri  31.12.2014 

Noter Giderleri 2.608 

Kiralama Giderleri 6.000 

Müşavirlik ve Denetim Giderleri 21.725 

KKEG 268 

Vergi, Resim ve Harç Giderleri 1.350 

Amortisman Ve Tükenme Payları 2.755 

Diğer Giderler 4.998 

Toplam 39.704 

Mali Tablolarda Dipnot:13 olarak gösterilmiştir. 

 

Şirket‟in dönem sonları itibariyle Diğer Faaliyetlerden Giderleri  aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

Tablo 5.28 Diğer Faaliyetlerden Giderleri 

  01.01.2014 

Diğer Giderler 31.12.2014 

Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri 1.623 

Toplam  1.623 

5.2.14. FĠNANSAL GĠDERLER 

Şirket‟in dönem sonları itibariyle Finansal Giderleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

Tablo 5.29 Finansal Giderler 

  01.01.2014 

Finansal Giderler 31.12.2014 

Kur Farkı Giderleri 102.348 

Toplam  102.348 
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5.2.15. VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Şirket‟in vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiş 

vergi giderinden (veya geliri) oluşmaktadır. 

 

Tablo 5.30 ErtelenmiĢ Vergi Gelir/Gideri 

  01.01.2014 

Hesap Adı 31.12.2014 

Ertelenmiş Vergi  (Gideri) / Geliri 20.278 

Toplam Vergi Gelir / (Gideri) 20.278 

Mali Tablolarda Dipnot:15 olarak gösterilmiştir. 

 

 Şirket‟in önceki dönemden gelen 542 TL vergi gideri bulunmaktadır. 

 Bilanço tarihi itibariyle hesaplanan ertlenmiş vergi geliri 20.969 TL‟dir. 

 Önceki yıl gideri olan vergi giderini, cari yılda hesaplanan ve gelir olan vergi 

geliri ile netleştirilmiş olup 20.278 TL bakiye elde edilmiştir. 

Ertelenmiş Yükümlülüğüne ve ertelenmiş vergi hesaplanmasına ilişkin geçerli olan 

Kurumlar Vergisi oranları (20%) baz alınmıştır. 

 

Tablo 5.31 ErtelenmiĢ Vergi Hareket Tablosu 

ErtelenmiĢ Vergi Alacağı  /(Borcu) 31.12.2014 

Maddi Duran Varlıklar 20.873 

Kredi İskontosu (228) 

Kıdem Tazminatı karşılığı 325 

ErtelenmiĢVergiVarlığı/Yük. 20.969 
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5.2.16. HĠSSE BAġINA KAZANÇ 

Hisse başına kar miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin yıl içindeki ağırlıklı 

ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. Şirket‟in Hisse Başına Kazanç / Kayıp 

hesaplaması aşağıdaki gibidir.   

 

Tablo 5.32 Hisse BaĢına DüĢen Kazanç/Kayıp 

  01.01.2014 

 

31.12.2014 

Dönem Karı / (Zararı) -123.397 

Ortalama Hisse Adedi 18.000.000 

Hisse BaĢına DüĢen Kazanç / (Kayıp) -0,0069 

5.2.17. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

İlişkili Taraflar ile İlgili Borç ve Alacak Bakiyeleri: 

 

Tablo 5.33 ĠliĢkili Taraf Ticari/Diğer - Borç/Alacak Detayı 

 Alacaklar Borçlar 

31 Aralık 2014 
Ticari 

Alacaklar 

Ticari 

Olmayan 

Alacaklar  

Ticari 

Borçlar 

Ticari Olmayan 

Borçlar 

Şahıs Ortaklar - - - 9.847 

Sümeyye A.Ş. - - - 648 

Mehmet A.Ş. - - - 1.121 

Ali A.Ş. - 12.828 - - 

Hatice A.Ş. - - - 23.014 

Diğer - - - - 

Toplam - 12.828 - 34.630 

Mali Tablolarda Dipnot:17 olarak gösterilmiştir. 

 
 

 (*) İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar ve ticari olmayan alacakların tamamı “TL” 

para birimi cinsindendir. Söz konusu borç ve alacaklar Şirket‟in yapılmakta olan 

yatırımlarının finansmanı ile ilgili olup, borç ve alacaklar için % 11,50 faiz oranı 

üzerinden dönemler itibariyle faiz hesaplanmaktadır. 
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Tablo 5.34 Döviz Pozisyonu TL KarĢılığı Usd Euro Diğer (TL) 

1. Ticari Alacaklar - - - - 

2a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - 

3. Diğer - - - - 

4. Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3) - - - - 

5. Ticari Alacaklar - - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - 

7. Diğer - - - - 

8. Duran Varlıklar Toplamı (5+6+7) - - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8) - - - - 

10. Ticari Borçlar - 

 

- - 

11. Finansal Yükümlülükler - 

 

- - 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - 

13. Kısa Vadeli Yük. Toplamı (10+11+12) - - - - 

14. Ticari Borçlar - - - - 

15. Finansal Yükümlülükler 13.984.096 6.030.487 - - 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - 

17. Uzun Vadeli Yük. Toplamı (14+15+16) 13.984.096 6.030.487 - - 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 13.984.096 6.030.487 - - 

19. Bilanço dıĢı Türev Araçlarının Net Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - - 

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - - 

19b. Hedge Edilen Toplam Yük. Tutarı - - - - 

20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (13.984.096) (6.030.487) - - 

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) pozisyonu 

(1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (13.984.096) (6.030.487) - - 

22. Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun 

Değeri - - - - 

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı  - - - - 

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı  - - - - 

25. Ġhracat - - - - 

26. Ġthalat - - - - 
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Tablo 5.35Yabancı Para Duyarlılığı   

  
Yabancı Paranın 

Değer Kazanması 

Yabancı Paranın 

Değer Kaybetmesi 

USD' nin TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde;  

    1- ABD Doları Net Varlık / Yükümlülüğü (1.398.410) 1.398.410 

    2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-) - - 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (1.398.410) 1.398.410 

Avro' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde;  

    4- Euro Net Varlık / Yükümlülüğü - - 

    5- Euro Riskinden Korunan Kısım (-) 
  

6- Euro Net Etki (4+5) - - 

GBP' nin TL Karşısında ortalama % 10 değer değişimi halinde; 

     7- GBP Döviz Net Varlık / Yükümlülüğü - - 

     8- GBP Döviz Kuru Riskinden Korunan Kısım (-) 
  

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki  (7+8) - - 

TOPLAM (1.398.410) 1.398.410 

 

Finansal Araçlarla Ġlgili Ek Bilgiler 

(a)  Sermaye risk yönetimi  

Şirket, sermaye yönetiminde, faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlamaya çalışırken diğer 

bir yandan da borç ve özkaynak dengesini sağlayarak karlılığını artırmayı 

hedeflemektedir. 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Net Borç/Toplam Sermaye Oranı aşağıdaki gibidir: 

Tablo 5.36 Özkaynak ve Borç Dengesi 

 

31.12.2014 

Toplam Borçlar 37.033.541 

Eksi: Hazır Değerler 20.000 

Net Borç 37.013.541 

Toplam Özsermaye 17.784.002 

Kullanılan sermaye 54.797.543 

Net Borç/Toplam Sermaye Oranı 68% 



 

66 

 

 (b) Finansal araçlar kategorileri 

Tablo 5.37 Finansal Varlık/Yükümlülük 

 

31.12.2014 

Finansal Varlıklar 20.000 

Hazır değerler 20.000 

Ticari alacaklar - 

Finansal Yükümlülükler 37.033.541 

Finansal borçlar 17.010.195 

Diğer ve Ticari borçlar 20.023.346 

 

(c)       Faiz oranı riski yönetimi 

Şirket değişken ve sabit faizli finansal araçları nedeniyle faiz riskine maruz 

kalmaktadır. Şirket‟ in sabit ve değişken faizli finansal borçları ile ilgili 

yükümlülüklerine, Sabit faizli varlıklarına Hazır Değerlerde ve Yükümlülükler de yer 

verilmiştir. 

 

Tablo 5.38 Faiz Pozisyonu 
 

Faiz Pozisyonu Tablosu Cari Dönem 

Sabit  Faizli Finansal Araçlar 17.010.195 

   Finansal Varlıklar - 

   Finansal Yükümlülükler 17.010.195 

DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar - 

   Finansal Varlıklar - 

   Finansal Yükümlülükler - 
 

Şirket‟in finansal yükümlülükleri, Şirket‟i faiz oranı riskine maruz bırakmamaktadır.  

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle olan bilanço pozisyonuna göre, faizler genel seviyesi 

%1 oranında daha yüksek olsa idi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi 

kar 170.109 TL kadar daha düşük olacaktı. 
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(d)  Fiyat riski 

Şirket satışlarının neredeyse tamamını Türkiye Elektrik İletim A.Ş.„ ye yapılmakta 

olup, 2013 yılı içerisinde satışlar gün öncesi piyasasında TEİAŞ tarafından belirlenen 

fiyatlar üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket, 2014 yılı içerisinde yenilenebilir Enerji 

Kaynakları Destekleme Mekanizması (“Yekdem”) sistemine geçmiş olup TEİAŞ‟a 

satışlar sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  

Tablo 5.39 Fiyat Riski 

  Alacaklar   

 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalar

daki  

Cari Dönem  (31 Aralık 2014) 
ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 
Mevduat 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan 

azami kredi riski (A+B+C+D+E) 
- - 12.828 354 20.000 

- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmış kısmı 
- - - - - 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 

düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların 

net defter değeri 

- - 12.828 354 20.000 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, 

aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 

düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 

varlıkların defter değeri  

- - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 

uğramamış varlıkların net defter değeri 
- - - - - 

- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış 

kısmı 
- - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların 

net defter değerleri 
- - - - 

- 

- 

  - Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri) - - - - - 

    - Değer Düşüklüğü (-) - - - - - 

    - Net değerin teminat, vs. ile güvence 

altına alınmış kısmı 
- - - - - 

  - Vadesi Geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 

    - Değer Düşüklüğü (-) - - - - - 

    - Net değerin teminat, vs. ile güvence 

altına alınmış kısmı 
- - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - 
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Likidite riski tabloları  

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi 

işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme 

gücünü ifade eder. 

 Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli 

sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması 

suretiyle yönetilmektedir. 

Tablo 5.40 Borçların Vade Dağılımı ve Düzeltme Kayıtları Sonrası   

31.12.14 

Defter 

Değeri 

Nakit çıkıĢlar 

toplamı 

3 aydan 

kısa 

3-12 ay 

arası 

1-5 yıl 

arası 

5 yıldan 

uzun 

Banka 

Kredileri  17.010.196 16.924.200 - 16.924.200 - - 

Ticari borçlar 19.387.521 19.387.521 19.387.521 - - - 

Diğer Borçlar 633.024 633.024 633.024 - - - 

Toplam 37.030.741 36.944.745 20.020.545 16.924.200 - - 

 

5.2.18. FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER 

AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA 

MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) 
 

Şirketle ilgili finansal kayıt, belge ve analitik çalışmalar sonucunda; finansal 

araçlarının kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığı görülmektedir. 

5.2.19. FĠNANSAL RĠSK YÖNETĠMĠNDEKĠ HEDEFLER 

Şirket‟in yönetiminin sorumlu olduğu; finansal tabloların hazırlanması ve piyasalara 

erişimin sürekli ve düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket‟in faaliyetleri ile ilgili 

karşılaşılabilecek finansal risklerin gözetiminden ve yönetiminden sorumludur. Söz 

konusu riskler: Piyasa riski, döviz kuru riski, kredi risk i, likitide riski ve nakit akım faiz 

oranı riskini kapsamaktadır. 
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5.2.20. BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 
 

Dandustlar Enerji Üretim Pazarlama Anonim Şirketi  tarafından kurulacak olan  

elektrik enerjisi üretimi yatırımı için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve 

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 08.02.2015 tarih ve Belge No: A sayılı 

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.Yatırım Bölgesel teşvik desteklerinden 

yararlanacaktır. (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti). 

 Mali Tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir 

ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar bulunmamaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Denetimler iktisadi yaşamın doğal bir aşaması olarak görülmeli ve oluşturulacak  

bütün kurumlar denetim ayağı düşünülerek yaşatılmalıdır. Denetim iktisadi yaşamın bir 

oto kontrol mekanizması işlevini yerine getirmektedir. 

İşletmeler geleceğe dönük, kısa ve uzun süreli planlarını yapmak, planın uygulanışını 

incelemek, kuşkusuz örgütsel sorunlara ilişkin pek çok veri sağlamaktadır. Ancak, iç 

denetim yâda inceleme yoluyla örgütsel sorunları ortaya çıkartmak, kimi sorunların 

gözden kaçırılmasına, kimi kez de alışılmış birlikte yaşanılan sorunların gizli olarak 

sürdürülmesine yol açmaktır. Bu noktada güvenilir bilgiye dayalı bağımsız denetim 

yukarıda bahsi edilen özelikleriyle sorunları ortadan kaldırmada bir çözüm olarak orta ya 

çıkmaktadır. İşletmelerin gelişip karmaşıklaşmasının güvenilir bilgiye olan ihtiyacı daha 

da arttırmaktadır. 

Ülkelerin gelişiminin temelinde mali disiplin ve hesap verebilirlik gelmektedir. 

Bağımsız denetim uygulamalarından etkin verim alabilmek için denetim mekanizmasının 

etkinliğinin arttırılması gerekmektedir. Bu nedenle büyük şirketler için bağımsız denetim 

uygulamasının önemi ve gerekliliği kamu aydınlatma araçları tarafından sürekli 

duyurulmalı ve denetimle ilgili sosyal bilinç oluşturulmalıdır. Eğitimler arttırılmalı, 

üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte araştırmalar, panel ve 

konferanslar düzenlenmelidir. 

Bağımsız denetim uygulamaları gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. 

Türkiye‟de denetim elemanlarının yeterliliği için yurt için ve yurtdışı eğitim çalışmaları 

arttırılmalı, denetim kuruluşları denetim ağı vasıtasıyla ortak projeler geliştirmelidirler. 

Konuyla ilgili akademik çalışmalarda son on yılda önemli b ir ilerleme sağlanmıştır. Alan 
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araştırmaları ve istatistiksel verilerin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.  

Bağımsız Denetim Derneği (BDD), Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği 

(BADUDER) ve Bağımsız Denetçiler Derneği (BADED) gibi kuruluşların bağımsız 

denetimle ilgili mesleki ilişkileri güçlendirmek, denetimciler arasında bir ağ oluşturmak,  

mesleki uygulamada denetim ve muhasebe ilkelerinin esaslarının ve standartlarının 

oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak,  kongre ve seminer 

çalışmalarını düzenlemek, Türkiye‟de bağımsız denetim mesleğine önemli katkılar 

sunacaktır. 

Yolsuzlukla mücadelenin en önemli araçlarından birisi olan bağımsız denetim 

Türkiye‟de ne kadar iyi uygulanabilirse, kamu yararı açısından o kadar faydalı olacaktır.  

Günümüz itibarı ile ülkemizde Bağımsız Denetçi olarak çalışan toplam 13.815 denetçi 

bulunmaktadır.Bu denetçilerin 2.454 kişisi YMM kökenli kalan 9.627 kişi ise SMMM 

kökenlidir. Kadın bağımsız denetçilerin sayısı 1.737 kişidir. Türkiye‟de toplam 180 

bağımsız denetim şirketi faaliyet göstermektedir. 2015 yılında zorunlu denetime tabi 

tutulan firma sayısı 5.000 civarındadır. AB ülkelerinde bu sayı oldukça fazladır.KGK ile 

anlaşmalı üniversitelerden eğitim alarak KGK Bağımsız Denetçi siciline kayıt olan 

bağımsız denetçilerin sayısı her yıl önemli bir artış göstermektedir.  

Bağımsız denetçilerin en büyük sorunlarından birisi ücret tarifeleridir. KGK 

tarafından bir ücret tarifesi yayınlanmaması sıkıntılara neden olmaktadır.Uluslararası bir 

standart olarak denetlenen firmaya yılda en az 96 saat hizmet verilmesi mecburiyeti 

getirilmiştir. Ancak bu durum denetim ücretlerine tam olarak yansımamaktadır.KGK 

tarafından 5 yılda bir hizmet içi eğitim yapılması zorunluluğu getirilmiş olmasına karşın, 

geçmiş eğitim dönemlerinin tamamlanmaması da giderilmesi gereken bir sorundur.   
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