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ÖZ 

[URAL, Nuray]. [Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi Veya Sınırlı 

Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Standardı (GDS 3000) ve Bir 

Uygulamanın Değerlendirilmesi], [Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018]. 

 

Gelişen dünya ekonomisinde yatırımcıların doğru kararlar verebilmesi, şirketlere 

olan güvenin artması ve ortak bir denetim dili oluşturulması amacıyla Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından denetim standartları yayınlanmış 

ve birçok dünya ülkesi bu standartları kabul ederek uygulamaya koymuşlardır. 

Ülkemizin de aynı anda dünya piyasasında yer alması, yatırımcıların kararlarını 

olumlu yönde etkilemesi, sermaye piyasasına güven duyulması ve bağımsız 

denetimde ihtiyaç olan güvenceyi yaratmak için, Kamu Gözetim Kurumu 

tarafından, Denetim Standartları Kurumu oluşturulmuştur.  Güvence Denetim 

Standardı 3000, 6 Kasım 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 

standardın amacı; tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetim işlemi dışındaki 

güvence denetim hizmetlerini düzenlemek ve güvence denetim işlemlerinde yol 

göstermektir. Bu standart dışındaki güvence denetim standartları uygulanırken, 

GDS 3000 hükümlerine uyulması zorunludur. Güvence denetim hizmeti karar 

vericiler veya sadece sözleşme taraflarının bilgisine sunulmak üzere 

gerçekleştirilen, bağımsız denetçi veya profesyonel meslek mensuplarınca icra 

edilen, bir inceleme, karar verme ve sonuç bildirme işidir. Güvence hizmeti 

bağımsız denetimden farklı olarak, finansal tablolar dışında bir konu içinde 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada GDS 3000 standardının denetim 

açısından önemi, kuralları, aşamaları, içeriği ve bir güvence hizmeti sırasında 

izlenecek yol anlatılmıştır. GDS 3000 standardının uygulanmasına ilişkin örnek 

uygulama çalışmada yer almaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler 

Güvence Denetim Standardı, Bağımsız Denetim, Denetim, Güvence, Güvence 

Raporu 
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ABSTRACT 

[URAL, Nuray]. [Standard for Assurance Auditing of Historical Financial 

Information or Independent Auditing Standard (GDS 3000) and Evaluation of an 

Application], [MSc Thesis, Ankara, 2018]. 

 

Auditing standards that many world countries have adopted and implemented, 

were issued by the International Federation of Accountants (IFAC) in order to take 

the right decisions of investors, for the purpose of increasing trust in companies 

and creating a common control language. An Audit Standards Authority has been 

set up by the Public Oversight Authority to ensure the necessary independent 

assurance which to have a positive impact on investors' decisions and confidence 

in the capital market for the Independent Audit firms in our country. The Assurance 

Audit Standard purpose is to regulate assurance audit services and to provide 

guidance in assurance engagement operations except the independent audit of 

financial information, was published on 3 November 2015.  

Compliance with GDS 3000 is mandatory when applying non-standard assurance 

standards. The assurance audit service that conducted out by independent auditors 

and professional occupation groups, is the work of conducting an examination, 

decision making and reporting of results which being submitted to the decision 

makers or only for the contractors. Unlike the independent audit, the assurance 

service can be carried out within the scope of the financial statements. In this study, 

the importance, rules, stages and content of GDS 3000 standard for inspection are 

explained the way to be followed. Additionally, the sample application for the 

implementation of the GDS 3000 standard is included in the study.  

Keywords 

Assurance Auditing Standard, Independent Audit, Audit, Assurance, Assurance 

Report 
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GİRİŞ 

 Büyüyen dünya ekonomisi ve uluslararası ticaretin gelişmesiyle birlikte 

şirketlerin çalışmaları, başarı göstergeleri ve daha birçok konuda güvence hizmetlerine 

olan talep artmıştır. Bilgi kullanıcıları için finansal tablo denetimleri bazı durumlarda 

yetersiz kalabilmekte ve işletmelerle ilgili farklı konularda güvence denetimi 

hizmetine ihtiyaç duyabilmektedirler.  

Güvence hizmeti talep eden sektörler günümüzde genellikle finans, banka, sigorta 

ve emeklilik şirketleridir. Ancak ilerleyen zamanlarda gelişen teknoloji ve ekonomi ile 

birlikte devlet kurumlarının ve diğer bilgi kullanıcılarının güvence hizmetlerine olan 

ihtiyaçları artacaktır. Ülkemizde denetim hizmetin bağımsız denetçiler tarafından 

yapılmaktadır. Güvence hizmetinin gelişmesiyle birlikte muhasebe meslek 

mensuplarının iş tanımına yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. 

Bu çalışmanın amacı; güvence hizmetini tanımlamak, çalışma alanları hakkında 

bilgi edinmek, güvence denetim hizmetini yürütme aşamalarını incelemek ve Güvence 

Denetim Standardı 3000 hükümlerini açıklamaktır.  

Çalışmanın birinci bölümünde bağımsız denetim ve denetim standartları anlatılmış 

ve güvence denetimi ve bağımsız denetim hizmetleri arasındaki ilişki açıklanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise güvence hizmetleri tanımlanmış, bu bağlamda 

güvence hizmeti türleri, tarihsel gelişimi ve güvence hizmeti verecek meslek 

mensupları açıklanmış, güvence hizmetinin dünyada ve ülkemizde gelişimi hakkında 

bilgi verilmiştir. İkinci bölümün devamında Güvence Denetim Standardı 3000 tüm 

yönleriyle tanımlanmış ve işleyiş şekli mevzuat hükümlerine göre açıklanmıştır. 

Çalışmanın son bölümünde bir bankanın sürdürülebilirlik raporunda yer alan, GDS 

3000 hükümlerine göre gerçekleştirilmiş sınırlı güvence raporu örneği çalışılmıştır. 
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LİTERATÜR TARAMASI 

 GDS 3000 Standardına yönelik olarak yerli ve yabancı literatür incelenmiştir.  

Tarihi Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi ve Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki 

Güvence Denetimleri Standardı ile ilgili, bu çalışmanın kapsam ve konusuna benzerlik 

gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak bu standartla ilgili teorik açıklamalar 

içeren makaleler mevcuttur. Yerel çalışmalar incelendiğinde; güvence hizmeti ile ilgili 

çok fazla çalışma yapılmadığı, yalnızca bir çalışma bulunduğu ve bunun genel olarak 

güvence hizmetlerine yönelik bir çalışma olduğu görülmüştür. 

 Nergis Nalan Altıntaş (2011)’in çalışmasında, güvence hizmetinin genel 

esasları, unsurları, tarihsel gelişimi, dünyada ve ülkemizde bu konuda yapılan yasal 

düzenlemeler anlatılmıştır. Ayrıca bu çalışmada güvence hizmetinin türleri, uygulama 

alanları ve ülkemizdeki durumu açıklanmıştır. Çalışmada bağımsız çalışan meslek 

mensuplarının güvence hizmetleri mevcut durumu ve geleceği ile ilgili görüşlerinin 

var olduğu bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre meslek mensuplarınca, 

sürdürülebilirlik raporu, karbon emisyon beyanları gibi güvence hizmetlerine yönelik 

hizmetlerin neredeyse hiç verilmediği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda varılan 

diğer bir sonuç, güvence hizmetlerinin gelişmesine etki eden en önemli etkenlerin bilgi 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve tüm dünyada yaşanan küreselleşme olduğu 

anlaşılmıştır. Bunun yanında en çok uygulanan güvence hizmeti türünün “üzerinde 

mutabık kalınan işlemler sözleşmeleri” olduğu tespit edilmiştir. Meslek mensuplarının 

karşılaştığı en büyük zorluk; güvence hizmetleri konusunda yeteri kadar bilgi, eğitim 

ve tecrübesizlik olduğu tespit edilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1.BAĞIMSIZ DENETİM TANIMI VE BAĞIMSIZ DENETİM 

STANDARTLARI 

1.1. Bağımsız Denetime Neden İhtiyaç Duyulmuştur 

Ülkelerin gelişimini sağlayan ekonomik değerlerin en büyüğü o ülkede 

bulunan ve faaliyetleri sonucu vergi ödeyerek kaynak yaratan işletmelerdir. 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle ekonomik çalışmalar çoğalmış, bununla birlikte 

ortaya çıkan veriler artmış ve oldukça karmaşık hale gelmiştir. Bilgi kullanıcılarının 

sahip olmak istedikleri verilere ulaşmasının farklı yolları olmakla birlikte riskleri de 

vardır. Doğrudan asıl veriye ulaşmak mümkün olmadığından diğer kaynaklar 

kullanılarak verilere ulaşılmak hedeflenmektedir. Bilgi riskinin nedenleri; istenilen 

verinin yakınında olmamak, bilgi kaynağının taraflı olması, verilerin büyük yer 

tutması ve verilerin karışıklığı olarak tanımlanmıştır. (Selimoğlu, 2015, s.6) 

Bağımsız denetimin ortaya çıkmasına neden olan birçok faktör bulunmaktadır. 

Bilgiyi talep eden ile işletme sahipleri arasında menfaat farklılığı olabilmektedir. 

İşletme sahibi veya yönetimi kendi yararlarını dikkate alarak gerçeği yansıtmayan 

bilgi veya tablolar verebilmekte ve bilgiyi talep eden kişileri, kurumları 

yanıltabilmektedir. Bunun sonucunda yanlış yatırım kararları verilebilir ve negatif 

ekonomik sonuçlara ulaşılabilir. Bilgi kullanıcıları açısından riskin en aza 

indirgenmesi için uzmanlarca hazırlanmış bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmaktadır, 

bahsedilen uzman kişiler her iki tarafa karşı da çıkarı söz konusu olmayan, finansal 

veri kullanıcılarına aynı derece mesafede duran, konusunda uzmanlaşmış bağımsız 

denetçilerdir. Muhasebe sistemi ve elde edilen veriler işletmelerin büyüklüğüne göre 

karmaşık ve anlaşılması zor hale gelebilmekte, yorumlanması açısından güçlük 

çekilebilmektedir. Bilgi kullanıcıları, işinde uzmanlaşmış, bilgi ve tecrübeye sahip, 

alacağı ücret dışında hiçbir çıkarı olmayan bağımsız denetçinin hazırladığı, 

yorumladığı finansal tabloya güvenle yaklaşmakta ve mantıklı kararlar 

verebilmektedir. Bağımsız denetçinin kontrolünü yaptığı finansal tablolar güvenilir 

kabul edilmektedir.   
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Bilgi kullanıcıları dünyanın neresinde olursa olsun işletme yönetimi ile 

iletişime geçmeden, yer değiştirmeden uzman ve güvenilir bir kişi tarafından denetim 

faaliyetinin yürütülmesini istemektedir ve bu işlem bağımsız denetim yoluyla 

gerçekleşmektedir.  

Bağımsız denetime işletmeler kendi kontrol sistemini güçlendirmek amacıyla 

isteğe bağlı olarak geçebilmekle birlikte mecburi bağımsız denetime tabi şirketler yasa 

ile belirlenmiştir. İlk defa 23 Ocak 2013 tarih 2012/42413 sayılı karar ile Resmi 

Gazetede bağımsız denetime tabi olacak şirketler için ölçütler yayınlanmıştır. 

29.05.2018 tarih ve 67 nolu vergi sirküleri ile bağımsız denetime tabi olacak şirketler 

için ölçütler genişletilerek yayınlanmıştır. 2018/67 nolu vergi sirkülerine göre genel 

ölçütler ,I sayılı liste, SPK araçları ile borsada ve teşkilatlanmış başka piyasalarda 

işlem görmeyen fakat SPK’ya göre halka açık şirketler olarak kabul edilenler, II sayılı 

liste ve diğer hususlar başlıkları altında hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi 

olduğu yayınlanarak duyurulmuştur. (KGK, 2018) 

İşletme yönetimin esas hedefi şirketin varlığını devam ettirerek kar 

sağlamaktır. Yatırımcı ve bilgi kullanıcıların asıl amacı ise hedefleri doğrultusunda 

doğru adım atmak ve sonuca ulaşabilmektir. Her iki taraf açısında da doğru karar 

verme aşamasında finansal tablolardan faydalanmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Karar 

verme aşamasında doğru, güvenilir ve anlaşılır finansal tablolara duyulan ihtiyaç 

şirketlerin bağımsız denetçi tarafından denetlenmesi gereksinimi ortaya çıkarmıştır. 

Bu denetim işlemini yapan şahsa denetçi, işletme dışından birine denetim 

yaptırılmasına ise bağımsız denetim unvanı verilmiştir.  

Finansal tabloların güvenilir olması ekonomik piyasaların gelişimi sağlarken 

tablo kullanıcılarına doğru karar almaları ve kar elde etmelerini sağlamaktadır. Bilgiye 

ihtiyaç duyan finansal tablo kullanıcıların doğrudan bilginin kaynağını incelemeleri 

mümkün olmadığından bu işi bilen, profesyonel ve güvenilir kişiler, kurumlar 

tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu gereksinim bağımsız denetim ve 

bağımsız denetçi olgusunu ortaya çıkarmıştır. 
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1.2. Bağımsız Denetim Nedir 

Mali işlemlerin ve ticari işlemlerin varlığı ile denetim olgusu ortaya çıkar. 

Bağımsız denetim; finansal tablolarla birlikte diğer finansal verilerin doğruluğunun ve 

daha önceden belirlenen finansal raporlama ölçülerine uygun olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla yeterli güvenceyi oluşturacak kanıtları toplamak, yine 

belirlenen denetim standartlarının uygulanmasıyla defter ve belgelerin incelenmesi, 

rapor haline getirilmesidir. Bir başka tanıma göre bağımsız denetim; Şirketlerin SPK 

veya kamuya açıklayacakları mali tabloları denetim standartlarına uyarak  inceleyen,  

verilerin gerçekliğini, doğruluğunu araştıran, elde ettiği  sonucu rapor haline getiren 

işlemler dizinidir. (Erdoğan, 2002, s.59) 

Bağımsız denetimin en önemli unsurlarından biri denetçinin bağımsızlığıdır. 

Denetçi çalışmalarının tüm aşamalarında tarafsız, önyargısız, güven sağlayan bir bakış 

açısına sahip olmalı ve raporunu bu değerler doğrultusunda hazırlamalıdır. Finansal 

tablo kullanıcıları doğru yatırım veya yönetim kararları vermek için üçüncü ve tarafsız 

bir uzmanın görüşlerine ihtiyaç duyarlar, denetçinin bağımsızlık ilkesi gereği 

hazırladığı rapora bu nedenle güvenle yaklaşım söz konusudur. Bağımsız denetçi 

raporu bu nedenle bilgi kullanıcıları açısından önemli ve değerlidir. 

Bağımsız denetim tanımında finansal raporlama standartları ve denetim 

standartlarından bahsedilmektedir. Bağımsız denetçi elde ettiği verileri değerlendirme 

aşamasında Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile Türkiye Muhasebe ve Finansal 

Raporlama standartları ölçülerine göre hareket etmek zorundadır. Bunun yanında 

denetimi yapılan işletmenin tabi olduğu sektör, sektöre bağlı kurallar, veriler, vergi 

kanunları ve bağımsız denetimin hangi nedenle yapıldığına özen gösterilerek gerçeği 

yansıtan rapor hazırlamak bağımsız denetimin bir parçasıdır. 

Bağımsız denetimin yapılabilmesi için, bağımsız denetimi yapılacak 

işletmenin finansal tablo ve dipnotlarını daha evvelden hazırlayarak bağımsız 

denetçiye sunması gerekir. Bu finansal tablolar maddi ve maddi olmayan unsurlarıyla 

birlikte değerlendirilir. Tabloların ortaya çıkarıldığı yer muhasebe bölümü olduğundan 

bağımsız denetim yapılırken muhasebe birimi ile çalışmak ve inceleme yapılması söz 

konusudur. Finansal tabloların hazırlanma aşaması da inceleme kapsamına girer, bu 

durum bağımsız denetim sürecinin finansal tabloların hazırlanmasından daha önce 
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başladığının ve hazırlanması aşamasında var olduğunun göstergesidir. Bağımsız 

denetçinin işletme muhasebe kayıtlarını araştırması, incelemesi ve gözlemde 

bulunması denetimin bir parçasıdır. Bu çalışmanın amacı finansal verilerin 

doğruluğunu teyit etmek için işletmeye dahil olan veya olmayan üçüncü kişilerle de 

çalışma yaparak kanıt toplamaktır.  Toplanan kanıtlar finansal tabloları 

aydınlatabilecek olanlar ve olmayanlar şeklinde ayrılarak değerlendirme yapılır. 

Önemli görülen kanıtlar değerlendirmeye alınır. Bağımsız denetim kavramı tek bir 

faaliyet değil birbirini takip eden çoğunlukla bir yıldan daha uzun süren sistematik 

çalışmalar sürecidir. Denetim tarihine geçmiş “Enron” vakasından sonra risk odaklı 

denetim hem iç denetimde hem de dış denetimde uygulanmaya başlanmıştır. 

1.2.1 Bağımsız denetim süreci 

 

Şekil 1: Denetim Süreci (Kaynak: Kavut L,. Taş O. Ve Şavlı T. 2009. Uluslararası 

Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız denetim. İstanbul: İSMMMO)  
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1.2.1.1 Ön çalışma faaliyetleri 

Denetim sürecinin ilk aşaması bağımsız denetim kurumunun kendisine gelen iş 

teklifini Kalite Kontrol Standartları kurallarına göre oluşturduğu kalite güvence 

prosedürlerini uygulayarak işe başlamak olmalıdır. İşi teklif eden işletme açısından 

kendi büyüklükleri dikkate alınmalı, buna uygun bir denetim kurumuna teklifte 

bulunulmalıdır. Bağımsız denetçi açısından yeterli zaman ve denetim ekibi olmalı 

etik kurallara uygunluk bulunmalıdır. 

 Ön çalışma faaliyeti sırasında yapılması gereken en önemli unsur denetim 

işlemindeki risklerin önceden belirlenerek değerlendirilmesi, incelenmesidir. Denetçi 

riskleri değerlendirirken işletmenin rakiplerini ve sektörü incelemeli, bu sektördeki 

muhasebe standartlarını takip ederek karşılaştırma yapmalıdır. Sektör ve rakipler 

hakkında elde edilen bilgiler finansal tablolarda hatayı tespit etmek açısından kolaylık 

sağlayacaktır. Hatalar matematiksel yanlışlar, muhasebe politikalarında yanlış 

işlemler, bilginin yanlış anlaşılarak yorumu veya bilerek yapılan yanlışlar 

olabilmektedir (Örten, Kaval ve Karapınar, 2018). Bu aşamada makul riskin üzerinde 

bir risk değerlendirmesi yapılırsa bağımsız denetçi işi kabul etmekten vazgeçebilir. 

Bahsedilen riskler mali tabloların hileli olması veya hata oranının yüksek olması, 

işletmenin genel görünümü itibariyle bağımsız denetim güvenliğini etkileyecek 

durumda olması gibi nedenler olabilmektedir. Riskleri belirlerken işletme ile daha 

önce çalışan denetim firması ile görüşülerek işin kabul edilmesinin bir sakıncası olup 

olmadığı görüşülmelidir. İşletmenin üst yönetimi ile toplantı yapılarak denetimin 

amacı ve kriterleri net bir şekilde anlaşılmalıdır. Denetimi yapılacak işletmenin SPK 

ve borsa açıklamaları araştırılmalı şirket hakkında yeterli bilgi oluşturulmalıdır.  

Denetim sırasında çalışacak ekip belirlenirken yeterli bilgi, beceri ve tecrübeye 

sahip olmasına, bu işe yeterli vakti ayıracağı kanaatine varılmasına özen 

gösterilmelidir. 

Bağımsız denetim işinin kabulü ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanır. Bu 

sözleşmede denetimin amacı, işletmenin denetçiye karşı sorumlulukları, denetçinin 

denetim rapor türü ve sorumlulukları, denetimin kapsamı şartlarını taşımaktadır. Genel 

anlamda bağımsız denetim sözleşmesinde; denetimin dönemi, amacı, işletme üst 

yöneticilerinin finansal tablo ve raporlara karşı sorumluluğu, işletme finansal tabloları 

hazırlanırken kullanılacak finansal raporlama standartları ve bağımsız denetim 
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raporuna bağlı olarak düzenlenecek diğer raporlar belirtilir. Bağımsız denetim 

sözleşmesi net ve anlaşılır olmalıdır. Sözleşmede belirlenen ücret, denetimin süresi, 

denetim riskleri, kayıtlara ve işletme verilerine ulaşımın gerektiği açıkça yazmalıdır. 

Bağımsız denetimi yapacak kurum seçilirken denetimi yapılacak hesap 

döneminin ilk üç ayı içinde yönetim kurulu toplanarak genel kurul onayına 

sunulmalıdır. Bağımsız denetim sözleşmesinin taraflarca imzalanmasının ardından altı 

iş günü içinde SPK’ya bilgi verilir ve sözleşme gönderilir. Herhangi bir nedenle 

sözleşme imzalanmaması durumunda yine durumun oluştuğu günden itibaren bir gün 

içinde SPK’ya bildirilmesi gerekmektedir.   Bir bağımsız denetim firması aynı işletme 

ile sözleşme yapabilmesi için iki hesap dönemi geçmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bazı durumlarda işletmenin bağımsız denetim sözleşmesinin değiştirilmesini istemesi 

mümkündür. Ancak bağımsız denetçinin değiştirme isteğini incelerken çalışma 

alanının kısıtlanması nedeniyle finansal tablolara ait bilgi ve kanıtların temin 

edilememesi veya eksik elde edilmesi riskini değerlendirmeli, böyle bir durumun 

varlığında SPK’dan görüş isteyerek bağımsız denetim sözleşmesini sonlandırmalıdır. 

Bağımsız denetim sözleşmesinin sona ermesi durumunda; sonraki denetim kuruluşuna 

teslim edilmek üzere, bağımsız denetçi elindeki verileri, kanıtları, bilgi ve belgeleri 

SPK’ya vermek zorundadır. 

1.2.1.2 Ön planlama çalışması 

 Denetim sürecinin ikinci aşaması planlama faaliyetleridir. Planlama 

çalışmalarında ilk aşamada işletme çalışma alanının ve faaliyetlerinin tam ve doğru 

olarak algılanması gerekmektedir. Denetçi üst yönetimle ve sorumlu kişilerle 

görüşerek ana faaliyet konusunu öğrenir ve faaliyet konusunun bulunduğu sektörde 

uygulanan muhasebe sistemleri ile işletmede uygulanmakta olan muhasebe sistemini 

karşılaştırır. Finansal tablolara önemli ölçüde etki edecek iç ve dış etkenler araştırılır. 

İşletmenin iç kontrol sistemi veya dış çevresiyle olan bağı doğru kavranarak mali 

tablolarda hata ve hile olma olasılığı değerlendirmeli, gerekli görüldüğü takdirde ilave 

denetim yöntemleri geliştirilmelidir. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektöre özel yasal 

uygulamalar araştırılmalı, diğer dış faktörler incelenmelidir. Bağımsız denetçi 

işletmenin hedeflerini, çalışma prensiplerini, işletim sistemini anlamalı, bunlardan 

kaynaklanabilecek faaliyet riskini ve finansal tablolara etkisini kavramalıdır.  
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 Denetim faaliyetlerine ve kanıtlara etki edecek önemli faktörlerden biri iç 

kontrol sisteminin kavranmasıdır. İç kontrol sistemini anlamak olası hataları, 

bunlardan kaynaklanacak riskleri bağımsız denetçinin görmesini sağlar. Üst yönetime 

sistemin düzeltilmesi aşamasında yapıcı bilgiler sunabilir. Aynı zamanda işletmede 

başarılı bir iç kontrol sistemi olduğu kanaatine varılırsa denetim çalışmalarında kontrol 

riskinin alt seviyelerde olması ve kanıt sayısının düşük olması öngörülür. 

 İşletmenin muhasebe sisteminin ve işleyişinin kavranması gerekmektedir. 

Faaliyet akışı içinde işlemlerin muhasebe sistemine yansımaları incelenmeli, en çok 

işlem gören hesaplar, kayıt düzeni, işlem görmeyen sınıflar belirlenmelidir. 

Muhasebenin ürettiği finansal tablolar üzerinde yapılacak analitik incelemeler 

işletmede meydana gelen olağandışı durumları denetçinin görmesini sağlar. 

Denetimde genelde kullanılan ve değişiklikleri tespit etmeyi sağlayan analitik 

inceleme yöntemi rasyo ve trend analizleridir. Rasyo analizi denetimi yapılan 

işletmeyi kendi içinde ölçerken, diğer işletmelerle karşılaştırma yapmayı, çıkan 

sonuçlara göre işletmenin etkin ve zayıf olduğu noktaları belirlemeyi sağlar. Trend 

analizi işletmenin bilanço ve gelir tablosuna uygulanarak faaliyet dönemleri 

karşılaştırılır. İşletmenin zaman içinde hesaplarda değişim eğilimini ortaya çıkarır. 

Sonuçlara göre yönetim politikaları değerlendirilebilir. Analitik çalışmalarda 

karşılaştırılmalı mali tablolar analizi ve dikey yüzde analizi incelemeleri işletmenin 

kendi içinde ve sektördeki diğer firmalarla karşılaştırma fırsatı verir.  

1.2.1.3 Denetimin planlanması 

Denetim planının oluşturulmasına hesap gruplarında oluşabilecek hatalar ve 

bunlara bağlı riskler hesaplanarak başlanılmalıdır. Önemli görülen hesaplarda hata ve 

hile sebepli risk olasılığı incelenmelidir. Olası hatalar değerlendirilirken kayıtların tam 

ve geçerli olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu işlemin adı “risk grubunda tamlık” 

olarak geçmektedir. İşletme kayıtlarındaki işlemlerin doğru şekilde ve ilgili dönemlere 

kayıt edilip edilmediği araştırılmalıdır. Finansal tablolarda yasal değerleme 

işlemlerinin doğruluğu, raporlama kurallarına uyumu ve tüm bilgilerin açıkça yazılmış 

olduğuna bakılmalıdır. Denetimde uygulanacak test stratejisi belirlenmeli kontrol ve 

detay testleri kararları bu aşamada alınmalı ve önemlilik seviyesi belirlenmelidir. 

Önemlilik seviyesi belirleme kriterleri halka açık şirketlerde vergiden sonra kalan kar 
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dikkate alınarak hesaplanmaktadır, bu oran yüzde beş ile yüzde on arasındadır. Halka 

açık olmayan şirketlerde dönen varlık veya öz kaynak toplamlarının yüzde ikisi, 

vergiden sonra kalan karın yüzde onu, gelirlerde ise yüzde bir ile üç arasındadır.  

(Bayram, 2018, ss. 49-54) Tüm bu işlemlerden sonra oluşturulan denetim planını 

denetimi gerçekleştirecek ekiple paylaşmak gerekmektedir. Denetim planı ileride 

doğabilecek risklerin öngörüldüğünü kanıtlayan rapordur.  

1.2.1.4 Denetimin gerçekleşmesi 

Bağımsız denetçi denetimi yaparken kontrol riskinin seviyesini düşürmek 

amacıyla denetimini yaptığı firmada uygulanan kontrol sistemi ve uygulamalarının 

doğruluğunu test etmek zorundadır. Bu işleme “kontrol riski” ve “doğruluk testi” 

denir. Kontrol testlerini uygulamanın amacı yeterli güvenceyi sağlamak ve buna ilişkin 

kanıt toplamaktır. İşletme içinde uygulanan kontrollerin kimler tarafından ne şekilde 

yapıldığı ve zamanlaması belirlenerek tutarlılık derecesine bakılması gerekmektedir. 

Bunun yanında hesap bakiyelerinin gerçekliğini incelemek ve test ederek maddi 

doğruluk testi yapılmalıdır. Kontrol ve doğruluk testinin makul yapılma zamanı 

finansal durum raporunun çıkmasından önceki dört, beş ay içinde olmalıdır.  

 Denetim sırasında ikinci adımda temel denetim tekniklerini uygulamak 

gerekmektedir. Temel denetim teknikleri; işletme belgelerini inceleme, fiziki 

inceleme, bilgi toplama, yeniden hesaplama ve doğrulama gibi aşamalardan 

oluşmaktadır. Analitik inceleme yapılırken hesaplar arasındaki bağlantılara testler 

uygulanır, belirli hesap rakamlarının birbirini teyit eder şekilde sonuçları olmalıdır. 

(KGK, 2018) Mesela kayıtların incelemesi sırasında sıklıkla satış tutarlarında hata 

tespit edilmesi faturalama işlemlerinde hata veya hile olduğunu gösterebileceği gibi 

gelir bilgilerinin de yanlış olma ihtimalini ortaya koyar. Fiziki inceleme kayıtlarda var 

olanı gerçekte tespit etmek için gerçekleştirilir. Bunun için kayıtlı stokla mevcut stok 

karşılaştırılması, bordro personel sayısı ve mevcut çalışan sayısı eşleşmesi, hazır 

değerler çek tutarı ve fili çeklerin kontrolü gibi işlemler yapılmaktadır. Doğrulama ise 

üçüncü şahıslardan alınacak sözlü veya belgeli beyan, defter ve kayıtlar ile 

karşılaştırıldığında kanıt olabilecek nitelikteyse yapılmalıdır. En güvenilir doğrulama 

metodu mutabakat mektuplarıdır. Tüm bu işlemler yapılırken mesleki şüphecilik 

olmalıdır.  
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 Denetim teknikleri uygulaması sonucu tespit edilen hata veya hileden oluşan 

sonuçların tutar bazında ve kendi içinde değerlendirmesi yapılarak fark edilmeyen 

hataların var olma ihtimali göz ününde tutulmalıdır. Denetim çalışmasının denetim 

planına ve amacına uygun olup olmadığı belirlenmeli ve finansal tabloların raporlama 

standartlarına uygunluğu, gerçekliği konusunda yeterli kanaatin oluşması sağlanmalı, 

aksi takdirde yönetimden düzeltmelerin gerçekleştirilmesi istenilmelidir. Denetim 

çalışmasının yeterli görülmediği durumlarda ek denetim faaliyetleri uygulanması 

gerekmektedir. Mali tablo incelemesi sırasında işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre 

uygun hesapların kullanılması, hesaplar arasındaki bağlantı, doğru muhasebe 

sisteminin uygulanması konusunda araştırma yapılmalıdır.   

1.2.1.5 Denetimin sonuçlanması ve raporlama 

Mali tablolarda bulunan hesaplarla ilgili incelemeler bitirildiğinde, denetim 

amacına ulaşmak için elde edilen tüm verilerin birleştirilmesi gerekmektedir. 

Bilançonun hazırlandığı tarih ile bağımsız denetim raporu hazırlanması arasındaki 

meydana gelen ve işletmeyi önemli ölçüde etkileyecek olaylar tespit edilerek inceleme 

yapılır. Finansal durum raporunda düzeltme yapacak önemli bir durum olup 

olmadığının tespitinin yapılması zorundadır. Bağımsız denetçi üst yönetimden mali 

tablolarla ilgili olarak, raporlama standartlarına göre hazırlandığına ve sorumluluğu 

üstlendiğine dair teyit mektubu alır. Son aşama meslek mensubunun bağımsız denetim 

raporunu hazırlama aşamasıdır. Bu raporda finansal durum raporlarının gerçeği 

yansıtıp yansıtmadığı görüşü net bir şekilde belirtilir.   

1.2.1.6 Denetim sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesi 

Denetim tamamlanıp raporlama yapıldıktan sonra denetimin kalitesinin 

ölçülmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmeyi bağımsız denetim kurumu kendi içinde 

yapar. Sorumlu baş denetçi denetim ekibindeki bağımsız denetçilerin etik kurallara 

özen ve uyumu konusunda gözlemde bulunmalıdır. Genel kabul görmüş etik ilkelere 

göre bağımsız denetçi dürüst, tarafsız, mesleki konuda uzman, titiz, güvenilir ve 

mesleğin gerektirdiği davranışları sergileyen tavırda olmalı, çalışmalarını yürütürken 

özen içinde davranmalıdır. Duruşu, davranışları ve kişiliği güven vermeli, mesleğinin 

onuruna uygun şekilde hareket etmelidir.   
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Sorumlu ortak baş denetçi denetim çalışmalarında bağımsızlığın sağlandığı 

görüşüne ulaşmak zorundadır. Bu nedenle bu konuda tehdit oluşturacak şartları ve 

bağlantıları belirleyerek değerlendirerek varsa ortadan kaldırmalı veya en düşük 

seviyeye indirgemelidir. Bağımsızlıkla ilgili yapılan çalışma ve müzakereleri yazılı 

hale getirmelidir. Sorumlu ortak baş denetçi bağımsız denetim çalışmasının yasalara 

ve denetim standartlarına uygun şekilde gerçekleşmesi ve denetim raporunun gerçeği 

yansıtmasından sorumludur.  

1.2.2 Bağımsız denetim raporu 

Bağımsız denetçinin çalışmalarını tamamladığı noktada işletmenin finansal 

tabloları hakkında bir görüşü oluşur ve bu görüşü ilgililere en açık şekilde belirttiği 

rapora bağımsız denetim raporu denir. (Dinç ve Atabay, 2016, s.1533) 

Türk Ticaret Kanunu 402. maddesinde denetim raporu ile ilgili olarak şekli ve 

muhteviyatı düzenlenmiştir. Kanuna göre bağımsız denetçi raporda denetim türü, 

içeriği, nitelik ve vardığı sonucu anlaşır, net, analizleri yapılmış bir rapor düzenlemek 

zorundadır. (Karakoç, 2013, ss.27-28) 

1.2.3 Bağımsız denetim görüşü 

KGK tarafından yayınlanan BDS 700’de “denetçi, finansal tabloların tüm 

önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak, hazırlanıp 

hazırlanmadığına ilişkin bir görüş oluşturur” tanımı yapılmıştır. (KGK, 2018) Denetçi 

bu görüşü oluştururken finansal tablolarla ilgili yapılması gereken tüm denetimlerin 

yapıldığı, hata ve hileli bir işlemin olmadığı hakkında yeterli bir güvence kazanıp 

kazanmadığı konusunda bir karar verir.  Meslek mensubu güvence hizmeti konusunun 

tamamen gerçeği ve doğruyu gösterdiğine, raporlama ve denetim standartlarına 

uygunluğuna kanaat getirirse olumlu görüş bildirir. Ancak, yeterli sayıda ve denetim 

konusuna uygun kanıt elde etmiş olan meslek mensubu, tespit edilen hatanın tek başına 

ve tablo içinde önemli olduğu, bunun yanında hatanın yaygın olmadığı fikrine ulaşırsa 

sınırı olumlu (şartlı) görüş bildirir. Hatanın önemli ve yaygın olduğu kanaatine ulaşırsa 

olumsuz görüş bildirir. Bağımsız denetçi, görüşünün oluşmasına dayanak olacak 

yeterli miktarda kanıt elde edemediği durumlarda ve belirlenmemiş hataların finansal 

tablolar üzerinde yaygın olması ihtimal sonucuna ulaşırsa görüş bildirmekten kaçınır. 
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1.3 Bağımsız Denetimin Tarihsel Gelişimi 

1.3.1 Bağımsız denetimin dünyada gelişimi 

Dünyada bağımsız denetimin gelişmesi teknoloji, ekonomi ve siyasi 

gelişmelerle doğru orantılı olmuştur. İlk zamanlarda kamu kurumları ve bütçeleri 

denetlenirken sanayi devrimi sonrası denetim işletmelerde uygulanmaya başlanmıştır. 

Denetçi kelimesi 1289 yılında İngiltere’de oluşmuş ve muhasebe denetçileri için 1581 

yılında İtalya’da bir örgüt kurulmuştur. Daha eskilere baktığımızda Mısır’da bulunan 

yazıtlara göre m.s. birinci yüzyılda devlet hazinesinin denetiminin yapıldığından 

bahsedilmektedir. Bağımsız denetimin gerçek anlamda şekillenmeye başladığı zaman 

sanayi devrimi sonrası büyüyen işlemler, şirket sayısının çoğalması, işletme 

sahiplerinin işlemlerde hile incelemesi yapmak istemesiyle başlamıştır. 1845 yılında 

çıkan İngiliz şirketler kanununda şirket kurulumunda bir denetçi atanması maddesi 

eklenmiştir. Bununla birlikte muhasebecilerin örgütlenerek muhasebe işlemlerinin 

düzenlenmesi için meslek birlikleri kurulmaya başlanmış ve günümüze kadar devam 

etmiştir.  1900’lu yılların başında Amerika’nın ekonomik gücünün dünyaya yayılması 

denetim mesleğindeki gelişmelerinde Amerika’ lılar tarafından gerçekleştirilmesine 

neden olmuştur. (Kavut ve Adiloğlu, 2016, ss.36-40) 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1934 te Sermaye Piyasası Kanunu ile halka 

açık şirketlerin, denetimi yapılmış finansal tablolarının belirli zamanlarda 

yayınlanmasına karar verilmiştir. Yine Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 

1947 yılında AICPA tarafından Amerika’da yayınlanmıştır. Bu standart denetçi 

olabilmenin şartlarını, denetimde uyulması gereken kuralları bildirmektedir. 

Uluslararası denetim standartları ilk defa 1991 yılında  Uluslararası Denetim 

Uygulamaları Komitesi tarafından yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Dünya Enron 

vakası sayesinde denetimin işletmeler açısından ne derece önemli olduğunu 

görmüştür. Yatırım yapanları korumak adına 2002 yılında “Sarbanes Oxley Yasası” 

çıkarılmış ve mali tabloların doğruluğu güvence altına alınmıştır. Ayrıca denetçinin 

bağımsızlık ilkesi bu yasa ile yeniden düzenlenmiştir. (Kavut ve Adiloğlu, 2016, ss.36-

40) 
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1.3.2 Bağımsız denetimin Türkiye’de gelişimi 

Bağımsız denetimin ülkemizde ilk defa uygulanması 1987 yılında bankalara 

denetimin mecburi tutulması ile başlamış ve SPK’ya bağlı şirketlerin de denetime tabi 

tutulmasıyla devam etmiştir. Bu yasa ile birlikte denetime tabi tutulan kuruluşlar; 

Aracılık faaliyetinde bulunan bankalar, diğer aracı kurumlar, menkul kıymet yatırım 

fonları ve ortaklıkları, borsada işlem gören şirketler ve hisseleri halka arz olmuş 

ortaklıklardır. SPK 1989 yılında yayınladığı tebliğ ile muhasebenin temel kavramları, 

uygulama standartları, finansal tablo şekil ve kuralları ile denetim raporları şekil ve 

kurallarını belirlemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu olası spekülasyonları engellemek 

için denetçinin bağımsızlığını ortaya koyan tebliği 2002 yılında yayınlamıştır. 2006 

yılında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)’nun yayınladığı denetim 

standartlarına uygun olarak, SPK tarafından 12 Haziran 2006 Tarih ve 26196 sayılı 

mükerrer gazetede Seri: X No: 22 nolu “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkında Tebliğ”  ile bağımsız denetim standartları yayınlamıştır.  

Bağımsız denetimin meslek olarak kabul edilmesi 13 Haziran 1989 yılında 

yayınlanan 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Ve Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik” kanunu ile gerçekleşmiştir. Bu kanunla 

muhasebecilik mesleği yasallaşmıştır. Muhasebecilik ve denetçilik işini yapabilmek 

için gerekli koşullar 3568 sayılı yasa ile düzenlenerek kaliteli ve vasıf gerektiren bir 

durum halini almıştır. Bu yasa ile muhasebecilerin ve denetçilerin hakları ve 

sorumlulukları belirlenmiş, mesleğe seviye, kalite, özen getirilmiştir.     

Ülkemizde Türk Ticaret Kanunu (TTK) 01 Ocak 1957 yılında uygulanmaya 

başlanmış, ancak küresel büyüme ve buna bağlı ekonomik gelişmeler neticesinde 

zamanın gerisinde kalmıştır.  Avrupa ülkelerinin ortak para birimini kullanma kararı 

dünyada ki ekonomik ve siyasi gelişmeler karşısında var olmak adına atılan büyük bir 

adımdır. Türkiye Cumhuriyeti dünya piyasasında yer almak, rekabet etme gücüne 

sahip olmak, çağın gerektirdiği ekonomik adımları atmak ve Avrupa Birliği’ne girmek 

için 2005 yılında TTK’nun güncellenmesi için çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalar 

uzun bir süre içinde tamamlanarak 6102 sayılı yeni TTK 13 Ocak 2001 tarihinde kabul 

edilmiş ve 14 Şubat 2011 tarihinde yayınlanmış, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. (Coşkun, 2009, ss.238-240)  
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Yeni TTK hazırlanırken çağdaş ve yenilikçi bir tutum izlenmiştir. Şirketler 

açısından bakıldığında ilgili tarafları aydınlatmak, rekabet gücünü artırmak adına 

şeffaflık ve denetim konusunda hukuki düzenlemeler yapılmıştır ve ülkemizdeki 

işletmeleri dünya standartlarına taşıyacak adımlar atılmıştır. Bu yasa ile muhasebe 

uygulamaları ve denetim standartları konusunda bakış açısını değiştiren önemli 

yenilikler getirilmiş. Sadece vergi hesaplamak için uygulanan muhasebe sistemi terk 

edilmiş, mali veri kullanıcılarını yakından ilgilendiren uluslararası standartlar 

uygulamaya konulmuş ve raporlama sistemi yenilenmiştir. Kamu gözetimi, muhasebe 

ve denetim standartlarını düzenleme ve belirleme yetkisi 6102 sayılı TTK ile Kamu 

Gözetim Kurumu’na verilmiştir. (Ulusan ve Eren, 2012, ss.12-14) Bu kanunla birlikte 

denetim hususunda defter ve belgeler konusunda, envanter değerleme yöntemleri, 

muhasebe standartlarının uygulama kuralları ve bağımsız denetimle ilgili yenilikler 

getirilmiştir. 

Günümüzde Kamu Gözetim Kurumu uluslararası denetim standartlarına 

paralel olarak ülkemizde uygulanan denetim standartlarını belirleme, düzenleme, 

bağımsız denetçi sınavlarını yapma, denetim kuruluşlarına yetki verme ve kamu 

gözetimi yararına kontrolleri, denetlemeleri yapma yetkisine sahiptir. 
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Şekil 2: Bağımsız Denetimin Türkiye’de Gelişimi (Kaynak: Merdim M. 2015. 

Türkiye’de Finansal Denetimin Tarihsel Gelişimi.) 

1.3.3 Denetim türleri 

1.3.3.1 Amacına göre denetim 

İşletmelerde uygulanan denetim iki ana grupta toplanmaktadır. Bunlardan 

birincisi Amacına Göre Denetimdir. Bu denetim türü kendi arasında üçe ayrılır. 

Bunlar, Bağımsız Denetim ( Finansal Tablo denetimi), uygunluk denetimi ve faaliyet 

denetimidir. (Kardeş ve diğerleri,2015, ss.16). 

1.3.3.1.1 Finansal tablo denetimi 

Realitede en çok kullanılan finansal tablo (bağımsız) denetimdir. Finansal tablo 

denetimi bağımsız denetçi, yeminli mali müşavir ve kamu denetçisi tarafından 

işletmenin sunduğu finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ve finansal 

raporlama kurallarına göre hazırlanıp hazırlanmadığının incelenmesidir. Buradaki 

amaç; denetçinin bağımsızlık ilkesine uyarak işletmenin mali tablolarını bilgi 
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kullanıcılarını ve başka çıkar topluluklarını göz önüne alarak değerlendirmesidir. Her 

bir taraf için ayrı inceleme yapılmaz, denetimden geçmiş bir finansal tablo birçok bilgi 

talep eden tarafından kullanılır. Finansal tablo denetimi bilanço, gelir tablosu, fon 

dağıtım tablosu ve kar dağıtım tablosu için yapılır.  

1.3.3.1.2 Uygunluk denetimi 

Bir diğer denetim türü ise uygunluk denetimidir. Bu denetim türü işletme 

yöneticisi veya kamu kurumları tarafından yaptırılabilir, amaç; işletme içinde çalışan 

personelin üst yönetimin koyduğu kurallara, yasalarla belirlenmiş vergi kanunlarına 

veya genel kabul görmüş usul ve esaslara uyulup uyulmadığının belirlenmesidir. 

Uygulamada genellikle iç denetçiler uygunluk denetimi yapar, bunun nedeni ise bu 

denetim türünde geniş bir kesime değil sınırları çizilmiş daha küçük bir kitleye bilgi 

vermesidir. Kamu kurumları veya dış denetçilerce yapılan uygunluk denetiminde 

yasalarla konulan düzenlemelere uyulup uyulmadığına bakılır. Vergi kontrol amaçlı 

veya diğer devlet kurumları tarafından yapılan denetimler buna örnektir. (Aksoy, 

2002, ss.55-58) 

1.3.3.1.3 Faaliyet denetimi 

İşletmelerde kontrol için kullanılan denetim türü ise faaliyet denetimidir. Özel 

işletmelerde yapılıyorsa iç denetçiler, Kamuda yapılıyorsa kamu denetçileri tarafından 

yapılır. Diğer adı performans denetimidir. Bu denetim türünün amacı; işletmede 

sürdürülen faaliyetin verimliliğini ölçmek amacıyla, şirkette uygulanan yöntemlerin 

şirketin çalışma konusuna uygunluğunun incelemesi, denetçi tarafından bağımsız ve 

tarafsız bir yargıyla değerlendirilmesi, elde edilen sonucun üst yönetime iletilmesidir 

(Başpınar, 2005). Bir bakıma üst yönetime danışmanlık veya önerilerde bulunmak 

olarak değerlendirilebilir. Bu denetim türü yalnızca mali verilere dayanmaz, 

işletmenin özellikleri tümüyle değerlendirilir, bu nedenle diğer denetim türlerine göre 

daha zor bir denetimdir. Performansın objektif olarak değerlendirilmesi ve ölçümlerin 

bu kanaate göre yapılması gerekir. (Kepekçi, 2000, s.3) 
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1.3.3.2 Yapılış nedenine göre denetim 

İkinci denetim türü ise Yapılış Nedenine Göre Denetimdir. Bu denetim türü de 

kendi içinde zorunlu denetim ve isteğe bağlı denetim olarak ikiye ayrılır. 

1.3.3.2.1 Zorunlu denetim 

 Bu denetimin içeriğini kanunlara göre zorunlu olan denetimler oluşturur. 

Ülkemizde yasalarla belirlenmiş sınırları aşan sermaye şirketleri, halka açık şirketler, 

bankalar ve sigorta şirketleri ile enerji piyasasında işlem gören şirketlerin bağımsız 

denetimden geçmesi zorunlu kılınmıştır.  

1.3.3.2.2 İsteğe bağlı denetim 

 Yasalarla belirlenmiş bir mecburiyeti olmadığı halde kendi istekleri 

doğrultusunda denetim yaptıran şirketler bu gruba girer. Örnek olarak; genellikle 

üyelerine hesap vermek adına dernek ve vakıflar kendiliğinden denetim yaptırırlar. 

1.4 Bağımsız Denetimin Sağladığı Faydalar 

Bağımsız denetim;  işletmelerin finansal tablolarının doğruluğunu, gerçeği 

açıkça gösterdiğini uzman kişilerce güvenilir bir şekilde ortaya koyar ve ilgili kişilere 

görüş sunar. Dünyada ve ülkemizde gerçekleşen teknolojik gelişmeler, ekonomik 

değişimler ve para piyasasındaki büyümeler bilgi kullanıcılarına doğru ve güvenilir 

bilgiyi elde etme ihtiyacı doğurmuştur. Bağımsız denetim bu noktada doğru ve 

güvenilir bilgiyi sermaye piyasasına, kamuya sunma görevini yerine getirmektedir. 

Bağımsız denetime tabi tutulmuş işletmelere yapılan yatırım kararlarında, finansal 

tablolardan kaynaklı yatırım riski azalmaktadır (Özçelik, Şenol ve Aktürk, 2014).  

Bağımsız denetimin bir diğer faydası kayıtlardan kaynaklı veya yönetim 

tarafından bilinçli bir şekilde hile yapılarak işletmenin zarara uğratılmasını 

engellemektir. Üst yönetimin görmediği hata ve hileleri tespit ederek daha büyük 

kayıpların gerçekleşmesini önler. Bağımsız denetçi tarafından denetime tabi tutulmuş 

finansal tablolar dışarıda bulunan ortakların haklarının korunmasında etkin rol oynar. 

Halka açık şirketlerde mali tabloların denetim zorunluluğu üst yönetimin gerçekçi, 
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kamuya doğru bilgi verme ve dürüst olma davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. 

(Ulusoy, 2005, ss.279-283) 

Yatırımcılar bağımsız denetimden geçmiş şirketlerin finansal tablolarını 

inceleyerek yatırım kararı verirler, dolaylı olarak bağımsız denetim ülkelerin 

ekonomik çerçevede kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler 

açısından yabancı sermayenin piyasalara gelmesi ekonomik açıdan büyük önem 

taşımaktadır. Yabancı yatırımcının piyasalarda var olması ancak güvenilir, şeffaf, ve 

doğru şirketlerin varlığıyla gerçekleşir. Bunun yanında yerli yatırımcıları yurtiçinde 

tutmak milli gelirin yerel yatırımlarda kullanılmasını ve ülke kaynaklarına geri 

dönmesini sağlar. Yerli veya yabancı bilgi kullanıcılarını, yatırımcıları doğru ve 

güvenilir finansal tablolar sayesinde ekonomiye dahil etmek ve piyasada tutmak 

mümkündür, bunu sağlayabilmek için etkin bir denetim sisteminin var olması 

zorunludur. 

1.5 Bağımsız Denetim Standartları 

Tablo 1: Bağımsız Denetim Standartları (Kaynak: KGK, Bağımsız Denetim 

Standartları)  

1- GENEL İLKE VE SORUMLULUKLAR 

BDS200 | BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN 
BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ 

BDS210 | BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA 
VARILMASI 

BDS220 | FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL 

BDS230 | BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ 

BDS240 | FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN 
HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI 

BDS250 | FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE İLGİLİ MEVZUATIN DİKKATE 
ALINMASI 

BDS260 | ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM 

BDS265 | İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE 
YÖNETİME BİLDİRİLMESİ 

 

2- RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE VERİLECEK 
KARŞILIKLAR 
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Tablo 1 (Devamı) 

BDS300 | FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI 

BDS315 | İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN 
BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

BDS320 | BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASINDA VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK 

BDS330 | BAĞIMSIZ DENETÇİNİN RİSK OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ HUSUSLARA KARŞI 
YAPACAĞI İŞLER 

BDS402 | HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE 
DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR 
 

 

BDS450 | BAĞIMSIZ DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

3- BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI 

BDS500 | BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI 

BDS501 | BAĞIMSIZ DENETİMİ KANITLARI BELİRLİ KALEMLER İÇİN DİKKATE ALINMASI 
GEREKEN ÖZEL HUSUSLAR 

BDS505 | DIŞ TEYİTLER 

BDS510 | İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER- AÇILIŞ BAKİYELERİ 

BDS520 | ANALİTİK PROSEDÜRLER 

BDS530 | BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖRNEKLEME 

BDS540 | GERÇEĞE UYGUN DEĞERE İLİŞKİN OLANLAR DAHİL MUHASEBE 
TAHMİNLERİNİN VE İLGİLİ AÇIKLAMALARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ 

BDS550 | İLİŞKİLİ TARAFLAR 

BDS560 | BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

BDS570 | İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ 

BDS580 | YAZILI BEYANLAR 
 

4- BAŞKALARININ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI 

BDS600 | ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ 
(TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) 

BDS610 | İÇ DENETÇİ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI 

BDS620 | UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI 
 

5- BAĞIMSIZ DENETİM SONUÇLARI VE RAPORLAMA 

BDS700 | FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ OLUŞTURMA VE RAPORLAMA 

BDS701 | KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ 

BDS705 | BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA OLUMLU GÖRÜŞ DIŞINDA BİR GÖRÜŞ 
VERİLMESİ 

BDS706 | BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE 
DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI 

BDS710 | ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI 
FİNANSAL TABLOLAR 

BDS720 | BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI 
 

6- ÖZEL ALANLAR 
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Tablo 1 (Devamı) 

BDS800 | ÖZEL HUSUSLAR-ÖZEL AMAÇLI ÇERÇEVELERE GÖRE HAZIRLANAN FİNANSAL 
TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ 

BDS805 | ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE 
FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN 
BAĞIMSIZ DENETİMİ 

BDS810 | ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN RAPOR VERMEK ÜZERE YAPILAN 
DENETİMLER 

 

1.5.1 Genel ilke ve sorumluluklar 

1.5.1.1 BDS200 Bağımsız denetçinin genel amaçları ve bağımsız denetimin 

bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesi 

Bu standart 13 Ekim 2013 tarih ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Genel standartlar denetçinin kişiliğine bağlı olarak, 

yaptığı işe gösterdiği özen, mesleki tecrübe ve ortaya çıkardığı işin kalitesi ile ilgilidir. 

Çalışma alanı ve raporlama standartlarının istenilen şekilde sonuçlanması için uyması 

gereken mesleki kuralları gösteren ön şartlardan oluşmaktadır. Bu standardın amacı 

denetçide olması gereken nitelikleri belirtmek denetim mesleğine duyulan saygının 

korunmasını sağlamaktır (KGK, 2013).  

Denetim işinin gerçekleşmesindeki amaç; bilgi kullanıcılarının mali tablolara 

duyduğu güven seviyesini artırmaktır. Bağımsız Denetim Standartları üst yönetime 

sorumluluk yüklememekle birlikte, finansal tabloların doğru hazırlanması ve denetim 

işinin yürütülmesi sırasında, uygun çalışma şartlarının sağlanması açısından üst 

yönetimin sorumluluğu ayrıca belirtilmiştir. Bağımsız denetim standartları meslek 

mensubunun denetimini gerçekleştirdiği finansal tabloların hata veya hile barındırıp 

barındırmadığının incelenmesini ve makul güvence sağlanmasını mecbur kılmıştır.  

1.5.1.2 BDS210 bağımsız denetim sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya 

varılması 

Bu standart 14 Kasım 2013 tarih ve 28821 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmiş bulunmaktadır, ancak 1 Ocak 2018 tarihinden sonraki hesap 

dönemlerini kapsar. Bu standardın amacı denetim çalışmasının ön koşullarının 

varlığını tespit etmek ve denetim sözleşmesinin şartlarının oluşturulmasında şirketi 
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temsile yetkili üst yönetimle anlaşma gerçekleştirilmesi için meslek mensubunun 

sorumluluklarını düzenlemektedir (KGK, 2013).   

1.5.1.3 BDS220 Finansal tabloların bağımsız denetiminde kalite kontrol 

 Bu standart 14 Kasım 2013 tarih ve 28821 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu standardın amacı mali tabloların denetimi 

sırasında, denetimi gerçekleştiren meslek mensubunun kalite kontrol işlemleri 

bakımından görev ve sorumluluk alanlarını belirlemektir (KGK, 2013).  

1.5.1.4 BDS230 Bağımsız denetimin belgelendirilmesi 

 BDS230 standardının amacı; mali tablolara ilişkin denetimin yürütülmesi 

sırasında, meslek mensubunun çalışma kağıtları bakımından sorumluluklarını ortaya 

koyar. Başka bir denetim standardı çalışma kağıtlarıyla ilgili bulunan mevzuat 

BDS230 standardının uygulanmasına engel teşkil etmez. Denetçi denetim işlemini 

gerçekleştirirken, bağımsız denetim raporunu destekleyen yeteri kadar kaydı ve ilgili 

kurallara uygunluğunu ispatlayan kanıtları gösteren çalışma kağıtlarını hazırlamalı ve 

muhafaza etmelidir (KGK, 2013). 

1.5.1.5 BDS240 Finansal tabloların bağımsız denetiminde bağımsız denetçinin 

hileye ilişkin sorumlulukları 

 Bu standardın kapsamını mali tabloların denetimini yürütülürken meslek 

mensubunun hile konusuna ait sorumluluklarını göstermektir. Denetçi hile nedeniyle 

oluşmuş önemli yanlışlık riskini tespit etmek, değerlendirmeye almak ve bunula ilgili 

prosedürde yer alan gerekli işlemleri yapmak zorundadır (KGK, 2013).  

1.5.1.6 BDS250 Finansal tabloların bağımsız denetiminde ilgili mevzuatın dikkate 

alınması 

 Bu standardın kapsamını denetçinin mali tabloların denetimi faaliyetini 

sürdürürken mevzuat hükümlerine uygun hareket etme sorumluluğunu içermektedir. 

BDS250 standardı güvence denetim hizmeti uygulamasında da aynı şekilde geçerli 

sayılmıştır. Meslek mensubu mali tablolarda büyüklüğü açısından önemli sayılan 

tutarların ve beyanların mevzuata uygunluğu konusunda yeterli miktarda kanıt 
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toplamak zorundadır. Finansal tabloların incelemesi yapılırken yürürlükte bulunan 

mevzuata göre kabul edilebilirliği bir takım testler yapılarak kontrol edilmeli ve gereği 

yapılmalıdır (KGK, 2013).  

1.5.1.7 BDS260 Üst yönetimden sorumlu olanlarla kurulacak iletişim 

 BDS260 standardının kapsamı, denetimi gerçekleştiren meslek mensubunun 

şirket üst yönetimi ile ilişki kurma sorumluluğunu oluşturmaktadır. Firmanın 

büyüklük düzeyine bakılmaksızın BDS260 standardının uygulanması zorunludur. 

Şirket yönetimine katılmayan ortaklara karşı denetçinin ilişki kurma mecburiyeti 

yoktur. Denetçi denetim zaman planlamasını şirket üst yönetimine bildirmeli, denetim 

konusu ile ilgili gerekli bilgileri yönetimden temin etmeli, önemli gelişmeler 

konusunda sürekli iletişim içinde bulunmalıdır (KGK, 2013). 

1.5.1.8 BDS265 İç kontrol eksikliklerinin üst yönetimden sorumlu olanlara ve 

yönetime bildirilmesi 

 BDS265 standardı denetim faaliyeti sırasında, denetimi gerçekleştiren meslek 

mensubunu şirketin iç kontrol sistemini tam olarak kavramasını ve belirlediği eksiklik 

ve yanlışları üst yönetime iletme sorumluluğunu içermektedir (KGK, 2013).  

1.5.2 Risk değerlendirmesi ve değerlendirilmiş risklere verilecek karşılıklar 

1.5.2.1 BDS300 Finansal tabloların bağımsız denetiminin planlanması 

 BDS300 standardı tekrarlanan denetim işlemlerinde geçerli olmak üzere;  

denetçinin mali tabloların denetim sürecini planlama görevini tanımlamaktadır. İlk kez 

gerçekleşecek denetim faaliyeti için ek konular ayrıca belirlenmiş bulunmaktadır 

(KGK, 2013).    

1.5.2.2 BDS315 İşletme ve çevresini tanımak suretiyle önemli yanlışlık risklerinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi 

 BDS315 standardı; denetim faaliyetini sürdüren meslek mensubunun, şirketin 

iç kontrol sisteminin işleyişini ve işletme çevresini incelemesi, anlaması ve bu sayede 

mali tablolarda olabilecek hata, hile, önemli yanlışlık risklerini tespit etmesi 

sorumluluğunu kapsamaktadır (KGK, 2013).  
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1.5.2.3 BDS320 Bağımsız denetimin planlanmasında ve yürütülmesinde önemlilik 

 BDS320 standardının amacı; denetim işini yürüten meslek mensubunun 

belirlediği hataların finansal tablolara yansımasını, varsa düzeltmesi yapılmamış 

hataların finansal tablolara yansımasının tespitinde önemlilik kavramının nasıl işleme 

alınacağını açıklamaktır (KGK, 2013).   

1.5.2.4 BDS330 Bağımsız denetçinin risk olarak değerlendirilmiş hususlara karşı 

yapacağı işler 

 Bu standart denetim işlemini gerçekleştiren meslek mensubunun, önemli 

yanlışlık riskinin bulunması durumunda, yapılması gereken işlemlerin planlaması ile 

uygulaması sorumluluğunu ve buna ilişkin yeterli miktarda kanıt elde etme görevini 

kapsamaktadır (KGK, 2013).  

1.5.2.5 BDS402 Hizmet kuruluşu kullanan bir işletmenin bağımsız denetiminde 

dikkate alınacak hususlar 

 BDS402 standardının amacı; denetim hizmetini talep eden şirketin, birden 

fazla hizmet kurumundan faydalanması ve hizmeti veren kuruluşların işlem hacminin 

finansal tablolara yansımasının denetçi tarafından kontrolünün gerçekleştirilmesi 

sorumluluğunu açıklamaktır. Hizmet alınan kuruluşların varsa önemli yanlışlık riski 

açısından değerlendirilmesi ve böyle bir durumun var olması halinde gerekli karşı 

denetim işlemlerinin yapılması denetçinin görevidir (KGK, 2013). 

1.5.2.6 BDS450 Bağımsız denetimin yürütülmesi sırasında belirlenen 

yanlışlıkların değerlendirilmesi 

 BDS450 standardının kapsamı; denetimi gerçekleştiren meslek mensubunun 

tespit edilen yanlışlıkların denetime etkisini ve varsa düzeltilmemiş finansal tablolara 

yansımasını değerlendirme görevini içermektedir (KGK, 2013).  
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1.5.3 Bağımsız denetim kanıtları 

1.5.3.1 BDS500 Bağımsız denetim kanıtları 

Bu standardın amacı; denetime tabi tutulan finansal tablolara ilişkin olarak 

makul derecede görüş oluşturulmasının sağlanması ve oluşan görüşün açıklanmasına 

delil oluşturması için belgelerin incelenmesi, gözlemleme, sorular sorulması ve 

doğrulama yöntemiyle yeteri kadar güvenilir kanıtlar toplanmasıdır. Elde edilen 

kanıtların sayısı işletmede uygulanan iç kontrol sisteminin işleyişine, denetimi 

yapılacak hesapların büyüklüğüne, alt detayların durumuna ve şirketin genel 

durumuna göre değişmektedir. Kanıt işletme içi ve üçüncü tarafla yapılan yazışmalar, 

yönetimin açıklaması, denetçi tarafından gözlemlenen durumlar olmakta birlikte en 

önemli faktör denetimin amacına uygun miktarda kanıt elde edilmesidir (Çömlekçi, 

2004, s.14)  

Kanıt toplama standardına göre; elde edilen kanıtın denetçinin görüşünü 

etkileyecek nitelikte olması gerekir. Kanıt elde edilirken standartlar uygulanarak, 

gözlem, soru sorma, belgelerin analiz edilmesi yöntemlerine başvurulmalıdır. Elde 

edilen kanıt sayısı denetçi görüşünü oluşturacak yeterlilik sayısında olmalı ve 

incelenen hesabın niteliği, riski, büyüklüğü dikkate alınarak toplanmalıdır. Elde edilen 

kanıtın güvenilir olması denetimle ilgili olmasına, kaynağı ve tarihi denetime dayanak 

oluşturmasına ve objektif olmasına bağlıdır. Uluslararası denetim standardına göre iki 

çeşit kanıt vardır, birincisi temel kanıtlar, ikincisi destekleyici kanıtlardır. Temel 

kanıtlar muhasebe sisteminden alınan belge, bilgi ve verilerdir. Denetçi topladığı 

kanıtları muhafaza etmek ve denetimi standartlara uygun yaptığını ispat etmek 

zorundadır.   

1.5.3.2 BDS501 Bağımsız denetimi kanıtları belirli kalemler için dikkate alınması 

gereken özel hususlar 

 BDS501 standardının amacı; denetim işini gerçekleştiren meslek mensubunun, 

ilgili standartlara göre yeterli sayıda kanıt elde etmesi ve işletmenin stok mevcuduna 

ilişkin uygun kanıtların toplanmasını, şirketin davalarının tamlığı ile finansal 

tablolarda bunlarla ilgili yeterli açıklamaların yapılmış olduğuna dair sorumluluğunu 

açıklamaktır (KGK, 2013). 
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1.5.3.3 BDS505 Dış teyitler 

 BDS505 standardının kapsamı; denetimi yürüten meslek mensubunun kanıt 

toplama esnasında elde edilen denetim kanıtının güvenlik seviyesini artırmak 

amacıyla; bizzat kendisinin kanıt elde etmesi, gerektiğinde dış teyit işlemlerini 

gerçekleştirmesi ve belge şeklinde olması hususundaki sorumluluğunu içermektedir 

(KGK, 2013). 

1.5.3.4 BDS510 İlk bağımsız denetimler- açılış bakiyeleri 

 BDS510 standardı; ilk defa gerçekleşecek denetim işlemlerinde meslek 

mensubunun açılış tutarlarına ilişkin sorumluluğunu anlatmaktadır. Denetçi ilk defa 

yapılacak bir denetim işleminde açılış bakiyelerinin dikkate alınacak bir hata 

barındırıp barındırmadığını kontrol etmek zorundadır. Ayrıca açılış bakiyelerini ifade 

eden muhasebe politikalarının denetim döneminde devam edip etmediğini ve varsa 

değişikliğin mali tablolara yansımasının mevzuat hükümlerine uygunluğunu 

incelemek ve değerlendirmek denetçinin görevidir (KGK, 2014). 

1.5.3.5 BDS520 Analitik prosedürler 

 BDS520 standardı; denetimi gerçekleştiren meslek mensubunun analitik 

prosedürleri uygulayarak ihtiyacı karşılayacak denetim kanıtlarını elde etmesini ve 

denetçinin şirket hakkında oluşturduğu kanaat ile finansal tabloların uyumu açısından 

uygulayacağı analitik prosedürleri tasarlama sorumluluğunu anlatmaktadır (KGK, 

2014). 

1.5.3.6 BDS530 Bağımsız denetimde örnekleme 

 BDS530 standardı denetim hizmetini veren meslek mensubunun denetim 

faaliyetinde denetim örnekleme yöntemini gerçekleştirmesi durumunda 

uygulanmaktadır. Denetçi örnekleme yöntemini uygulayacağı ana kitle için bir kanaat 

oluşturmalıdır (KGK, 2014).  
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1.5.3.7 BDS540 Gerçeğe uygun değere ilişkin olanlar dahil muhasebe 

tahminlerinin ve ilgili açıklamaların bağımsız denetimi 

 BDS540 standardının kapsamı; denetim işini yürüten meslek mensubunun mali 

tabloların denetimine ait gerçeğe uygun değerler ve muhasebe tahminlerini makul olup 

olmadığı hususu ile bunlara ait tablo beyanatlarının finansal raporlama konusunda 

yeterli olup olmadığı hususunda ki sorumluluğunu anlatmaktadır (KGK, 2014).  

1.5.3.8 BDS550 İlişkili taraflar 

 Bu denetim standardının amacı; denetim hizmetini gerçekleştiren denetçinin, 

ilişkili taraf bağlantıları ve gerçekleşen işlemleri konusunda sorumluluğunu, 

görevlerini açıklamaktır. İlişkili taraflarla ilgili önemli yanlışlık riski, hata ve hile gibi 

durumların var olup olmadığını belirlemek denetçinin görevidir (KGK, 2014).  

1.5.3.9 BDS560 Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

 BDS560 standardı; denetim işini gerçekleştiren denetçinin, finansal tabloların 

denetimi gerçekleştikten sonra gerçekleşen olaylara bağlı olarak sorumluluklarını 

kapsamaktadır. Meslek mensubu denetim raporu ve mali tablo tarihi arasındaki zaman 

diliminde gerçekleşen ve tablolarda düzelme, açıklama yapmayı gerektirecek 

durumların var olması halinde, bu durumun finansal tablolara yansıtılıp 

yansıtılmadığını incelemek ve bu konuda kanıt elde etmek ve duruma uygun karşılığı 

vermek zorundadır (KGK, 2014). 

1.5.3.10 BDS570 İşletmenin sürekliliği 

 Bu standart finansal tablolarının denetimi sırasında, işletmenin sürekliliği 

kavramını ve bu durumun tablolara yansıması hususunda meslek mensubunun 

sorumluluklarını anlatmaktadır. Denetçi hizmet alan şirketin sürekliliği konusunda 

yeterli sayıda kanıt toplamalıdır. Topladığı kanıtlara göre işletmenin sürekliliğinde 

istikrarın olup olmadığını hazırladığı rapora aktarmalıdır (KGK, 2014). 

1.5.3.11 BDS580 Yazılı beyanlar 

 BDS580 standardının kapsamı; denetim işini gerçekleştiren denetçinin, hizmeti 

talep eden şirketin üst yönetiminden sorumlu olanlardan, mali tabloların hazırlanması, 
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verilen bilgilerin tam ve eksiksiz olduğu konusunda yazılı beyanatları alması hususunu 

içermektedir (KGK, 2014).  

1.5.4 Başkalarının çalışmalarının kullanılması 

1.5.4.1 BDS600 Özel hususlar-topluluk finansal tablolarının bağımsız denetimi 

(topluluğa bağlı birim denetçilerinin çalışmaları dâhil) 

 BDS600 standardı, topluluklar için verilen denetim hizmetlerinde, bu gruba 

bağlı bir birimin denetçisi olan meslek mensubunun dikkat etmesi gereken özel 

durumları kapsamaktadır. Denetçinin topluluk mali tablolarının denetim hizmetini 

vermeyi kabul etmesi halinde; birimlerde faaliyet gösteren denetçilerle iletişim içinde 

bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda topluluk mali tablolarının tamamıyla 

standartlara ve mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda yeterli 

sayıda kanıt toplaması zorunludur (KGK, 2014). 

1.5.4.2 BDS610 İç denetçi çalışmalarının kullanılması 

 BDS610 standardının amacı; denetimi gerçekleştiren meslek mensubunun 

şirketin iç denetçisinden veya onun hazırladığı kaynaklardan faydalanması 

durumunda, dışarıdan denetimi gerçekleştiren denetçinin sorumluluklarını ele 

almaktadır. Denetim hizmetini veren dış denetçi ilk aşamada iç denetçinin 

çalışmalarından yararlanıp yararlanmayacağına karar vermelidir. İç denetçinin 

çalışmaları kullanılacaksa denetime uygunluğu gözden geçirilmelidir. İç denetçinin 

bizzat kendisi denetimde kullanılacak ise, dış denetçi tarafından doğru yönlendirilmeli 

ve kontrol edilmelidir (KGK, 2014).  

1.5.4.3 BDS620 Uzman çalışmalarının kullanılması 

 BDS620 standardı denetimi yapan meslek mensubunun; denetim hizmetinin 

yürütülmesi sırasında denetçi veya muhasebe dışında, özel bir konuda uzman kişilerin 

bilgisine başvurulması ve bunların kanıt olması halinde denetçinin sorumluluğunu 

kapsamaktadır (KGK, 2014). 
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1.5.5 Bağımsız denetim sonuçları ve raporlama 

1.5.5.1 BDS700 Finansal tablolara ilişkin görüş oluşturma ve raporlama 

 BDS700 denetimi yapan meslek mensubunun mali tablolar hakkında görüş 

bildirme sorumluluğunu içermektedir. Bu standardın amacı; bağımsız denetim 

raporunun bilgi kullanıcılarının sağlıklı değerlendirme yapabilmesi için yeteri kadar 

açık ve belirli bir düzen içinde oluşturulmasını sağlamaktır. Denetimin sonucu olan 

denetçi raporunun mesleki açıdan bir görüş belirtmesi, genel kabul görmüş denetim 

standartlarına uygun olması, net, şeffaf, anlaşılır ve sistematik bicinde oluşturulması 

gerekmektedir (KGK, 2014). 

1.5.5.2 BDS701 Kilit denetim konularının bağımsız denetçi raporunda 

bildirilmesi 

 BDS701 standardının kapsamını; meslek mensubunun denetim hizmetini 

verirken, en üst seviyede önemli olan ve dikkat etmesi gereken konuların tespit 

edilmesi sorumluluğunu düzenlemektir (KGK, 2014).  

1.5.5.3 BDS705 Bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş dışında bir görüş 

verilmesi 

 BDS705 standardının amacı; denetim hizmetinin sonunda meslek mensubunun 

olumlu görüş bildirmesi dışında bir görüş bildirmesi gereken durumlarda, var olan 

şartları dikkate alarak bir rapor düzenlenmesi görevini açıklamaktır (KGK, 2014).  

1.5.5.4 BDS706 Bağımsız denetçi raporunda yer alan dikkat çekilen hususlar ve 

diğer hususlar paragrafları 

 Bu standart, finansal tablo denetimi yapılmış ve bir görüş oluşturmuş 

denetçinin; tablolar açısından oldukça önemli ve bilgi kullanıcılarının özellikle 

öğrenmesi gereken durumlarda, raporunda konu ile ilgili ilave bildirimler yapması 

gerektiği hakkında sorumluluğunu açıklamaktadır (KGK, 2014). 
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1.5.5.5 BDS710 Önceki dönemlere ait karşılık gelen bilgiler ve karşılaştırmalı 

finansal tablolar 

 BDS710 standardı; denetim hizmetinin verilmesi sürecinde, meslek mensubu 

önceki dönemlerde denetimi yapılmamış veya başka bir denetim kurumu tarafından 

denetlenmiş finansal tablolarla ilgili olarak; karşılaştırmalı verilere ilişkin raporlama 

standartlarına göre değerlendirme yapmak ve gerektiği kadar kanıt toplamak 

zorundadır (KGK, 2014).  

1.5.5.6 BDS720 Bağımsız denetçinin diğer bilgilere ilişkin sorumlukları 

 BDS720 standardının amacı; meslek mensubunun, denetimi yapılan şirketin 

faaliyet raporunda yer alan mali veya mali olmayan diğer bilgi, verilere ilişkin 

sorumluluğunu belirtmektir. Bağımsız denetçi faaliyet raporunda yer alan diğer 

bilgileri finansal tablolarla ve kendisinin elde ettiği verilerle karşılaştırmak ve arada 

uyum olup olmadığını kontrol etmek zorundadır (KGK, 2014).  

1.5.6 Özel alanlar 

1.5.6.1 BDS800 Özel hususlar-özel amaçlı çerçevelere göre hazırlanan finansal 

tabloların bağımsız denetimi 

 BDS 100-700 arası olan grupta finansal tablo denetimlerine ilişkin hususlar 

düzenlenmiştir. BDS800 standardının kapsamı ise; özel bir hedefe ilişkin olarak 

düzenlenmiş finansal tabloların denetimine ait konuları açıklamaktır (KGK, 2014). 

1.5.6.2 BDS805 Özel hususlar – tek bir finansal tablonun bağımsız denetimi ile 

finansal tablolardaki belirli unsurların, hesapların veya kalemlerin bağımsız 

denetimi 

 BDS805 standardının amacı; sadece bir finansal tablo için veya finansal tablo 

içinde yer alan bir grup, kalem veya hesap için yapılacak denetimlere ilişkin hususları 

açıklamaktır. Denetimin kabulü, işin yürütülmesi ve sonuçlandırılması bu standarda 

uygun olarak yapılmalıdır (KGK, 2014). 
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1.5.6.3 BDS810 Özet finansal tablolara ilişkin rapor vermek üzere yapılan 

denetimler 

 BDS810 standardı; denetim standartlarına göre denetim hizmetinden geçmiş 

finansal tablolardan oluşan özet finansal tabloların, denetim işleminin nasıl 

gerçekleştirilmesi gerektiği konusunu açıklamaktadır (KGK, 2014). 

1.6 Bağımsız Denetim ve Güvence Standartları Arasındaki İlişki  

Dünyada ve ülkemizde ekonominin büyümesi, finansal tablolarda ve verilerde 

manipülasyona gidilmesi, şirket ortakları içinde birbirine olan şüphe durumu bağımsız 

denetim ve güvence denetim ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Bu nedenle bilgi 

kullanıcılarının şirketlerin finansal tablolarına olan güveni, ortakların birbirilerine olan 

güveni ve diğer kullanıcıların verilere olan güveni oldukça önemli bir hal almıştır. Bu 

aşamada bilgiyi arz edenler ve kullananlar arasında çıkar çatışması, mevcut bilginin 

güvenilirliğinin tarafsız ve uzman bir tarafça onaylanması gereksinimi doğmuştur. 

Bağımsız denetçiler tarafından denetim hizmeti bilgi riskini en alt seviyeye indirmekte 

ve taraflara karar verme aşamasında güven oluşturmaktadır. 

Bağımsız denetim; bir bağımsız denetçi veya kurumu tarafından işletmeye ait 

finansal tabloların ve buna bağlı diğer verilerin önceden yasalarla belirlenmiş 

standartlara uygunluğunun ve doğruluğunun kanıt toplama yoluyla test edilerek 

güvenilirliğinin yazılı hale getirilmesidir (Güredin, 2014, s.11). Güvence denetimi ise; 

IFAC tanımına göre bağımsız denetçinin bir konuyu daha önceden belirlenmiş 

ölçütlere göre doğruluk ve uygunluk açısından değerlendirmek veya bilgi 

kullanıcılarına güvenilir bilgi sunmak amacıyla yapılan sözleşmedir. Bu iki tanımın 

ortak noktası “güvence” kelimesidir. Bağımsız denetim ve güvence denetiminde asıl 

amaç bilgi kullanıcılarına denetimi yapılan şirketin güvenirliği, mali verilerinin 

doğruluğu, standartlara uygunluğu ve yanıltıcı bilgi içermediği konusunda güvence 

raporu vermektir. Bilgi kullanıcıları karar verme aşamasında bağımsız ve tarafsız, 

mesleki yeterliliği olan uzman kişilerce incelenmiş ve onaylanmış verileri güvenilir 

bulurlar ve işletmenin sunduğu tablolara olan bakış açılarındaki endişe ortadan kalkar. 

Bağımsız denetim ve Güvence hizmetleri denetimi arasındaki ortak özellikler; 



32 

• Her iki denetim türünde de denetim bilgi kullanıcıları için yapılır, bilgi 

kullanıcıları açısından konuya olan güven duygusunu artırır, 

• Denetimi yapan kişi belgesi olan uzman denetçilerdir, 

• Konusu denetimi yapılan finansal tablo veya firmanın doğruluğunu ve 

kurallara uygunluğunu araştırıp belgelemektir, 

•  KGK tarafından yayınlanmış Bağımsız denetim standartları ve 

güvence denetim standartları kıstaslarına göre yapılır, 

• Beklenen tarafsızlık, tamlık, güvenirlik ve anlaşılabilir olmasıdır, 

• Bağımsız denetçi raporunu hazırlarken ispat yolu için kanıt toplama ve 

doğruluk testlerini kullanır, 

• Denetim süreci büyük oranda aynıdır, 

• Bağımsız denetçi raporu ile sonlanır. 

1.7 Güvence Denetim Standartları 

Güvence sözcüğü genel anlamda; başarısı kabul edilmiş bir gücün, belirli bir 

konunun yine belirli bir amaca uygun olarak yararlanılması konusunda görüş beyan 

etmesi sonucu ortaya çıkan güven duygusudur. Türk Dil Kurumunda ise şüphelerin 

dağıtılması için söylenen söz, verilen teminat olarak tanımlanmıştır (TDK).  

Gelişen teknoloji ve sermaye piyasalarının büyümesi sonucunda güvenilir bilgi 

elde etme ihtiyacı doğmuş ve bu ihtiyacı karşılamak amacıyla bağımsız denetim 

çalışmalarını da kapsayan, finansal tablo dışındaki konularda da bilgi veren güvence 

hizmetleri oluşmuştur. Güvence sözleşmesi IFAC’ın bir kuruluşu olan Uluslararası 

Denetim ve Güvence Standartları Kurulu’nca 2010 yılında yayını yapılan 

“Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim, Gözden Geçirme, Diğer güvence ve İlgili 

Hizmetler Standartları El Kitabı” nın “Uluslararası Güvence Sözleşmeleri Çerçevesi” 

bölümünde (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu [İFAC], 2010) bağımsız 

çalışmakta olan meslek mensubu belirli bir konunun üzerine yapılmış ölçümlerin 

doğruluğu hakkında ölçümlere konu olan işletme dışındaki taraflara yönelik görüş 

bildirebilir ve bunu bir sözleşme ile gerçekleştirir tanımı yapılmıştır (Altıntaş, 2011, 

ss.16-17). Güvence hizmetlerinin verildiği konular şunlardır; işletmelerin finansal 

tablolarında yer alan başarı göstergelerine veya mevcutlarına ait güvence hizmetleri 

verilir, bunlara örnek olarak alacakların gerçeklik tespiti, işletme cirosu onayı gibi. 
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Bunun dışında mali olmayan başarı verilerine ilişkin güvence hizmetleri verilmektedir, 

bunlar işletmenin müşterilerinin adedi, verimliliğine ait tespitler gibi işlemlerdir. 

Ayrıca işletmede bulunun iç kontrol sistemine, kurumsallaşma sürecine ve işletme 

davranışlarına ait güvence hizmetleri de verilebilmektedir.  

1.7.1 İleriye yönelik finansal bilgilerin incelenmesi (GDS 3400) 

İleriye yönelik finansal bilgiler; işletmenin sürdürdüğü işlemler dikkate 

alınarak gelecekte gerçekleşme ihtimali olan olayları, mevcut veriler baz alınarak 

hazırlanan, varsayımlara dayanan sübjektif finansal bilgilerdir (Tamer, 2013). Bu 

standart Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

hazırlanmış ve 12 Kasım 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu standardın 

amacı tahmin ve hipotezlere dayalı ileriye yönelik finansal tabloların incelenmesi ve 

raporlama aşamasında standartları belirlemek ve yol göstermektir. İşletme yönetimi 

bu tablolarda belirtilen hipotezlerden, tahminlerden, tablonun oluşturulmasından bilgi 

kullanıcılarına ulaştırılmasından sorumludur. Bu tablolara ilişkin olarak güvenilirlik 

durumunun incelenmesi, sonuçlara ilişkin rapor hazırlanması konusunda bağımsız 

denetim kurumlarıyla çalışabilir (KGK, 2014). 

Bir işletmenin geleceğiyle ilgili planlar yapılmak istenebilir ve bu planlar mali 

tablolara yansıtılabilir. Bunu gerçekleştirmek için işletmenin geçmiş dönemlerine ait 

başarı oranları hesaplanır ve bulunan oranlar maliyetler, satışlar, nakit ihtiyacı gibi 

birçok mali tablo hesaplarına uygulanabilir. İleriye yönelik finansal bilgiler tablosu 

hazırlamak için işletmenin gelecekteki planları, hedefleri göz önüne alınır ve bir 

büyüme oranı bulunur. Hesaplanan büyüme oranı bilanço bilgilerine işletme 

sermayesini sabit tutmak üzere uygulanarak ileriye yönelik finansal bilgiler tablosu 

oluşturulur. Bu tabloya tahmini bilançoda denilebilir, tabloda ek kaynak ihtiyacı olan 

dönemler için finansal borçlar hesabı, fon fazlalığı çıkan dönemler için ise fon fazlası 

hesabı eklenmelidir (Uyar, 2016 ss.1548-1549). 

Bu konuya ilişkin örnek bir uygulama; İşletmenin satış hesabı üzerinde 

uygulanmıştır. İşletmenin geçmiş yıllardaki Pazar payı oranı % 15 ve % 17 arasındadır. 

İşletmenin satış yaptığı ürünlere ait yaptırılan piyasa araştırması sonuçları şöyledir: 

Pazar payının % 15 olduğu ve yönetimin 2016 yılında satışlarda artış oranının maliyet 
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girdilerindeki artış nedeniyle tahmini % 12 olacağı yönündeki görüşü bulunmaktadır. 

İşletmeye ait tablolara göre yıllar itibariyle net satışlar şöyledir; 2015 yılı net satış 

tutarı: 83.750 TL, 2016 yılı net satış tutarı: 93.550 TL, 2017 yılı için tahmini satış 

tutarı: 104.776 TL’dir.    

İleriye yönelik finansal bilgiler gerçekleşmediğinden ve yüzde yüz 

gerçekleşme ihtimali asla olmayacağından tablolarda gösterilen değerlere ulaşılıp 

ulaşılmayacağı konusunda denetçi görüş bildiremez. Ancak yönetimin ortaya koyduğu 

mantıklı verilere ilişkin orta düzeyde bir güvence sağlayabilir. Denetçinin ileriye 

yönelik finansal bilgilerin incelenmesi çalışmasında bağımsız denetimde olduğu gibi 

kanıt toplamak zorundadır. İleriye yönelik finansal tablolar işletme yönetiminin 

tahminine dayanıyorsa bu tahminin akıllıca olup olmadığı, varsayım olması 

durumunda açıklanan varsayımın mevcut bilgilere uygun olup olmadığı konusunda 

kanıt toplar. İleriye yönelik finansal tablolarda yeteri kadar açıklayıcı bilgi olmak 

zorundadır, denetçi bu konuda ve gerçekleşmiş döneme ait finansal tablolarla 

örtüşmesi konusunda yine kanıt elde etmek zorundadır.      

İleriye yönelik finansal bilgilerin denetim işini kabul etmeden önce verilerin 

nerede kullanılacağı, paylaşım alanı, varsayımın tahmine mi yoksa hipoteze mi bağlı 

olduğu ve dönemi denetçi tarafından araştırılır. Araştırması sonucunda verilerin ve 

amacının doğruluğuna kanaat getirilmesi durumunda sözleşme imzalanır, aksi takdirde 

iş kabul edilmez. Denetçi işletmenin faaliyetleri, çalışma çevresi, sektör verileri 

hakkında araştırma yapmalıdır. İleriye yönelik finansal bilgilerin hazırlanması 

aşamasında uygulanan iç kontrol sitemi, tabloları hazırlayanların mesleki deneyim ve 

bilgisi, varsayımların dayandığı belgeler, matematiksel, istatiksel gerçekliği, 

hipotezleri geliştirme yöntemleri ve önceki dönemlerde hazırlanan bu tür tabloların 

gerçekleşme, sapma oranları incelenir (KGK, GDS3400, 2014) . 

Denetimin kapsadığı dönem işletme yönetiminin makul ve mantıklı düzeyde 

öngörüde bulunabileceği bir süreyi kapsaması gerekir. Özel dönemler dışında süre 

uzadıkça yanılma ve hata yapma olasılığı artacaktır. Denetçi denetim yöntemlerini 

belirlerken önemli hata riskini, önceki dönemlerde yapılan denetim verileri, işletme 

üst yönetiminin bilgi yeterlilik düzeyi ve verilerin güvenilirliği ve yönetim kararlarını 

etkileme konularını dikkate alması gerekir. İleriye yönelik finansal bilgiler tahminlere 
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dayanıyorsa bu tahminleri destekleyen tarihi finansal verilerin varlığı araştırılmalıdır. 

Hipoteze dayanan tablolarda ise mevcut kaynakların varsayımları gerçekleştirme 

bakımından uygun olup olmadığı konusunda hesaplamalar yapılmalıdır. Ayrıca 

doğruluk testleri uygulanmalıdır. Denetçi işletme yönetiminden ileriye yönelik 

finansal bilgilerin tam,  bütün olduğu konusunda ve sorumluluğun kabul edilmesi 

hususunda yazılı beyan almak zorundadır. 

İleriye yönelik finansal bilgiler tablosunda muhasebe politikaları, tabloların 

hazırlanıp açıklandığı tarih, kullanılan varsayımın yeterli açıklaması, varsa muhasebe 

sistemindeki değişiklik ve bu durumun tablolara etkisi dipnotlarda yazılmalıdır. 

Bağımsız denetçi tüm bu çalışmalarının sonucunda bir rapor düzenleyerek görüş 

bildirmek zorundadır. Tarihi finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporundan 

farklı olarak denetçi raporunda başlık, muhatap, ileriye yönelik finansal bilgilerin 

açıklanması, yönetimin sorumluluk açıklaması bulunur. Gerekiyorsa ileriye yönelik 

finansal bilgilerin amacı varsayımların inanılır düzeyde dayanağının olup olmadığına 

ilişkin beyan, tabloların sunumuna ait görüş,  varsayımların ileriye yönelik finansal 

bilgilere uyumlu dayanak oluşturup oluşturmadığı, yine varsayımların 

gerçekleşebilme ihtimaline ilişkin açıklamalar, raporun tarihi, denetçinin adresi ve 

imzası bulunmak zorundadır.  

1.7.2 Bir izahnamede yer alan proforma finansal bilgilerin derlenmesine ilişkin 

raporlama yapmak üzere üstlenilen güvende denetimleri (GDS 3420) 

Bir izahnamede yer alan proforma finansal bilgilerin derlenmesine ilişkin 

raporlama yapmak üzere üstlenilen güvence denetimleri standardının amacı;  İşletme 

için önemli bir olay veya işlemin şirkete ait düzeltilmemiş finansal tablolar üzerinde 

yarattığı etkiyi göstermek için, olay veya işlemi daha önceden meydana gelmiş gibi 

işlem yapmaktır. Bunu yapmanın yolu ise işletmenin düzeltilmemiş finansal 

tablolarına proforma düzeltmeler uygulamaktır (KGK, 2014, s.6) Bu standart Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanmış ve 10 

Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. İzahname sermaye piyasası 

araçlarının ihracında ve halka sunulması durumunda şirket sermaye piyasası araçlarına 

yatırım yapacak olanlara bilgi vermek amacıyla düzenlenen belge anlamına 

gelmektedir. İzahnamede işletmenin finansal durumu, gelecekten beklentileri, işletme 
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faaliyetine ait bilgiler, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ait özellikler, bunlara 

ilişkin haklar ve riskler belirtilmek zorundadır (Piyasa Rehberi, 2018). Proforma 

finansal bilgiler; işletme açısından önemlilik teşkil eden bir olay veya işlemin 

düzeltilmemiş finansal tablolar üzerinde yarattığı etkiyi görmek amacıyla daha önce 

gerçekleşmiş gibi düzeltmeler yapılarak açıklanmasıdır. Proforma finansal bilgilerin 

oluşturulması şu şekilde gerçekleşir; proforma finansal bilgileri oluşturma aşamasında 

düzeltilmiş finansal bilgilerin elde edildiği kaynak belirlenir ve bu kaynak kullanılarak 

oluşturulması gerekir, proforma finansal bilgilerin gösterimi için düzeltilmiş finansal 

bilgilere proforma düzeltmeler uygulanarak işlem tamamlanır.      

Bağımsız denetçi denetime başlamadan önce diğer denetim standartlarında 

olduğu gibi denetim işini kabul etmeden önce bir araştırma çalışması yapmalıdır. Bu 

araştırma;  

• Denetimi yapacak kişilerin bilgi ve beceri yeterliliğinin konusunda 

gerekli kanaat oluşturulmalıdır,   

• Denetimin şartları ve denetimi yaptıran müşteri ile olan görüşmeleri 

neticesinde uygulanacak yöntemin ve proforma finansal verilerin 

amaca uygun ve yanıltıcı olmadığına karar verilmesi gerekir, 

• Mevzuatta denetime ilişkin kurallarla GDS 3420 prosedürleri 

karşılaştırılarak mevzuat hükümlerine uygun denetim yapılabileceği 

kararı verilir, 

• Düzeltilmiş finansal bilgileri ve tasfiyesi gerçekleşen işletmenin 

proforma finansal bilgilerin elde edildiği verilerin bağımsız veya sınırlı 

bağımsız denetimden geçmiş olması ve olumlu görüş dışında bir görüş 

yazılmış olması durumunda bu bilgileri kendi raporunda atıf yaparak 

kullanıp kullanamayacağı hususunda mevzuatı inceler, 

• Denetimi yapılan işletmenin tarihi finansal tablolarının daha önceden 

denetiminin yapılmamış olması halinde işletmenin muhasebe-finans 

biriminden yeteri kadar bilgi edinip edinemeyeceğini kontrol etmelidir, 

• İşletme için önemli olay veya işlemin bir satın almayı içermesi ve tarihi 

finansal bilgilerin daha önce denetimden geçmemiş olması durumunda 
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işletmenin muhasebe verilerinden yeterli verileri elde etme durumunu 

incelemek zorundadır, 

• Denetimi yaptıran taraftan sorumluluğun anlaşıldığına dair yazılı beyan 

alınır, sorumluluk konuları şunlardır; kamuoyuna açık olmaması 

halinde geçerli ölçütlerin bilgi kullanıcıları açısından gerektiği kadar 

açıklanarak tamamlanması, geçerli ölçütlere göre proforma finansal 

bilgilerin tamamlanarak denetçiye bilgi, belge ve kişilere erişim 

konusunda sorumluluğu kabul eder (KGK, 2014). 

Bundan sonraki aşamada denetçi GDS 3000 gereğince geçerli ölçütlerin varlığına 

emin olmak ve uygunluğunu denetleyerek yanıltıma yaratabilecek proforma finansal 

bilgilerin oluşma durumunu kontrol etmek zorundadır. Bu yargıya ulaşmak için 

düzeltilmiş finansal bilgilerin doğru kaynaktan alınmış olması proforma düzeltmelerin 

önemli olay veya işlem ile bağının olması, bunun belgelerle doğrulanıyor olması ve 

muhasebe sistemiyle tutarlılık içermesi,  konularının incelenmesi gerekmektedir. 

Denetçi proforma finansal bilgilerin düzenlenmesine neden olay önemli olay veya 

işlem hakkında araştırma yaparak sorumlu kişilerin tabloyu nasıl düzenledikleri 

konusunda, işletmenin parasal durum ve faaliyetleri hakkında fikir edinir. Bağımsız 

denetçi çalışması sırasında doğrulama testlerini uygular ve proforma finansal 

verilerinin geçerli ölçütlere göre düzenlendiğine, alındığı kaynağın doğruluğuna 

kanaat getirmesi durumunda olumlu görüş bildirir. Aksi takdirde denetimi yaptıran 

tarafla görüşmeler yapar ve sorunların çözülmesini talep eder, bu konuda bir düzeltme 

yapılmazsa denetçi; rapor vermeyebilir, denetimden çekilebilir veya hukuki danışman 

isteme hakkını kullanabilir. Denetçinin olumlu görüş dışında bir görüş oluşturması 

gereken durumlarda GDS 3000 kurallarını uygulaması gerekmektedir. Denetçi bilgi 

kullanıcılarını proforma finansal bilgiler veya dipnotlarındaki önemli bir konuya 

dikkatlerini çekmek isteyebilir. Görüşüne ilişkin yeterli sayıda kanıt toplamış olması 

şartıyla raporunda “Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı” ekleme yetkisine sahiptir 

(Uyar, 2016).           

1.7.3 Hizmet kuruluşlarındaki kontrollere ilişkin güvence raporları (GDS 3402) 

Hizmet kuruluşlarındaki kontrollere ilişkin güvence raporları standardı; bir 

takım hizmetleri işletme dışından elde eden işletmelerde aldıkları hizmetin daha 
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kaliteli ve güvenilir olması amacıyla veya satın aldıkları hizmetin kalitesini veya 

güvenilirlik durumunu kanıtlamak için denetçilerden talep edilen güvence denetimidir 

(Atabay, 2016 s.1535). Bu standart Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından hazırlanmış ve 17 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’ 

de yayınlanmıştır. GDS 3402 standardı ilk defa 2009 yılında IFAC tarafından ISAE 

3402 adıyla yayınlanmıştır. Destek hizmeti sunan firmaların hizmetlerini 

gerçekleştirmesi sırasında iç kontrol sisteminin yeterli olduğuna güvence vermeyi 

hedefleyen bir standarttır (KMPG, 2013, s.31) ISAE 3402 güvence hizmetini meydana 

getiren temel faktörler şunlardır; üçlü taraf bağı, incelemeye esas konu, kıstas, kanıt 

elde edilmesi ve belgelenmiş bir güvence raporudur. Üçlü taraf bağından anlatılmak 

istenen; birinci taraf kendisine sunulan hizmetin güvencesini isteyen taraf için ikinci 

taraf sunduğu hizmete güvence temin eden taraftır. Üçüncü taraf temin edilen 

güvencenin güvenilirlik durumunu kontrol eden, belgeleyen bağımsız denetçidir.     

GDS 3402 hizmet kuruluşlarındaki kontrollere ilişkin güvence hizmeti, karar 

vermek durumunda olan bilgi kullanıcılarına incelenecek herhangi bir verinin iyiye 

ulaşması için sunulan bir hizmettir (Bozkurt, 2012, s.2). Türkiye’de bu standardın 

uygulanması zorunlu değil, isteğe bağlıdır. Hizmet sunan veya hizmet alan işletmeler 

tarafından hizmet kalitesi güvence denetimi talep edilmesi durumunda yapılır. 

Ülkemizde bu hizmeti en çok uygulatan kurumlar bankacılık, sigortacılık ve emeklilik 

şirketleridir. Kamu kurumlarının birçoğunda destek hizmet üniteleri mevcuttur. Kamu 

İhale Kurumu (KİK) hizmet alım koşullarına bağlı kalarak kurum dışından mal ve 

hizmet alımı yapmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve 

Hazine Müsteşarlığı banka, sigorta ve emeklilik sektörüne yönelik olarak mevzuatı 

düzenlemektedir. BDDK bankaların hangi konularda ve kimlerden dışarıdan hizmet 

temin edebileceği, destek hizmeti alabilme koşulları ve destek hizmeti veren firmaların 

denetim şartlarını belirler. Sigortacılık ve emeklilik şirketlerinin hangi konularda 

destek hizmeti alabileceği veya verebileceği, ana faaliyet konuları, destek hizmeti 

veren şirketlerin yöntemlerini belirleyen mevzuat ise 28 Ağustos 2015 tarihinde TC. 

Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı’nca yayınlanan sigorta destek hizmetleri 

hakkındaki yönetmeliğidir.  
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Şirketler daha dinamik, karlılığı yüksek verimli faaliyetler oluşturmak 

amacıyla asıl faaliyet konularına yoğunlaşmak isterler. İşletme çalışanlarını daha etkin 

kullanmak, bilgi ve tecrübelerinden aktif olarak faydalanmak için diğer faaliyetlere 

ilişkin hizmetleri dışarıdan alırlar, bu hizmetlere destek hizmetleri denilmektedir. 

Ortak çalışma kriterlerine göre alınan hizmetin destek hizmeti sayılabilmesi için 

gerekli koşullar şunlardır; Kamu güçlerinin sürekli kontrolü kapsamında olması 

gerekir, bankacılık sektöründe devamlı olarak yapmaları istenen faaliyetlerdir, 

işletmelerin mal ve hizmet alımları bu kapsamın dışındadır ve destek hizmeti 

bankacılık sektöründe önemlilik arz etmelidir. Yapılan araştırmalara göre en çok 

destek alınan hizmetler; bilgi teknolojileri hizmeti, dağıtım lojistik hizmeti, çağrı 

merkezleri, üretimi destekleyen faaliyetler, bireysel ürün hizmet kredi pazarlaması, 

güvenlik, yemek ve ulaşım hizmetleridir (Atabay, 2018, s.65). Dışarıdan sağlanan 

destek hizmetlerinin maliyetlerin düşmesi, asıl işe odaklanma gibi faydaları olmakla 

beraber, uyum, işlemlerde zaman riski, itibar ve bağımlılık riski gibi sakıncaları da 

bulunmaktadır. Destek hizmetleri tek bir firmadan alınacağı gibi bu firmanın alt 

yüklenicisinden de alınabilir.  

Hizmet kuruluşu denetçisi denetim işine başlamadan önce birtakım incelemeler 

yapmak ve buna göre başlayıp başlamayacağına veya sözleşmenin devamına karar 

vermek durumundadır. Bu kriterler şunlardır; 

• Hizmet kuruluşu denetçisi denetim faaliyetini başarıyla yürütecek bilgi, 

beceri ve tecrübeye sahip olmalıdır, 

• Denetçi denetim sistemini oluşturmak için hizmet veren işletmenin 

uygulamasını beklediği ölçütlerin, hizmeti alan kuruluşlar ve bunların 

iç denetçileri için kabul edilebilir olup olmadığı aynı zamanda erişim 

durumunu inceler, 

• Hizmet veren işletmeden sorumluklarının anlaşıldığı ve kabul 

edildiğine dair yazılı beyan almak zorundadır.  

Denetim faaliyeti devam ederken denetim sözleşmesinde değişiklik istenmesi 

durumunda hizmet kuruluşu denetçisi ile gerekçenin makul olduğu konusunda 

mutabakata varılır. Bundan sonraki aşamada kıstasların uygunluğuna karar verilmesi 

gelmektedir. Kıstasların değerlendirilmesi çok yönlü yapılmalıdır, hizmet türleri, bilgi 
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teknolojileri, kayıtlar ve hesaplara ilişkin raporlama yöntemleri, önemli olayları 

değerlendirme şekli, işletmeye özel bilgilerin tablolara doğru aktarılıp aktarılmadığı, 

kontrol risklerinin belirlenmesi, makul güvencenin sağlanması kontrollerin yetkin 

kişilerce uygulanıp uygulanmadığı ölçütleri incelenmelidir. Bağımsız denetçi hizmet 

kuruluşunun kontroller dahil olmak üzere işleyiş sistemi hakkında araştırma 

yapmalıdır ve bu konuda kanıt toplamalıdır. Bunun dışında kuruluşun sistem tanımı, 

kontrol mekanizması ve işleyişi konularında kanıt toplar. 

 Denetimi yapılan hizmet kuruluşunda iç kontrol sisteminin olması halinde 

denetime katkıda bulunup bulunmayacağına karar vermek için iç kontrol sisteminin 

çalışma şeklini, yetkinliğini, tarafsızlığı ve aldığı sorumluluk düzeyini incelemelidir. 

Sonraki aşamada diğer denetim türlerinde olduğu gibi hizmet kuruluşu yönetiminden 

bilgi ve belgelere ait teyit yazısı ile birlikte sorumluluğu kabul ettiğine dair beyan alır. 

Denetçi çalışması sırasında iç denetçinin daha önce görmediği önemli bir tutarsızlığı 

fark edebilir, bu durumda iç denetçi ile görüşmeler yapılır ve yanlışlığın düzeltilmesi 

talep edilir. Düzeltme talebinin reddedilmesi durumunda bağımsız denetçi duruma 

uygun işlem yapar. Bağımsız denetçi raporunun değiştirilmesine yol açabilecek 

derecede önemli bir olay gelişip gelişmediği konusunda hizmet kuruluşu ile 

görüşmeler yapar, böyle bir durumun varlığı söz konusu ise bunu güvence raporunda 

açıklamak zorundadır. Denetimin gerçekleşmesi sırasında elde edilen verilerden 

oluşan çalışma kağıtları denetçi tarafından hazırlanmak zorundadır. Çalışma 

kağıtlarının içeriği; denetimin zamanı, kapsamı, kontrol testleri ve sonuçları, toplanan 

kanıtlar ve işletme hakkında yaptığı diğer araştırmalardan oluşmaktadır. 

 Bağımsız denetçinin hazırladığı güvence raporunda aşağıdaki bilgiler 

bulunmalıdır; 

• Güvence raporu olduğunu ifade eden rapor başlığı olmalıdır, 

• Taraflar yazılmalıdır, 

• Hizmet kuruluşunun sistemine ilişkin tanımlar ve hizmet kuruluşu beyanı, 

• Var olması durumunda hizmet kuruluşu sistem tanımının denetçinin 

tarifinde olmayan kısımları, 

• Tanımlamalarda hizmet alan şirketin bütünleyici kontrol işlemlerine ihtiyaç 

duyulması ve bu konuda atıf yapılması halinde, hizmet alan kuruluşun 
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açıklamalarının ve tanımlamalarının kabul edilebilirliğini veya kontrolleri 

etkilemediği hususu belirtilir, 

• Destek hizmetlerinin bir alt yüklenici tarafından verilmesi halinde bu 

hizmetlerin niteliği ve uygulanan yönetimin şekli belirtilir.  

• Uygulanan ölçütlerin şekli ve kontrolün hedeflerini kimin belirlediği yazılır, 

• Hizmet kuruluşunun sorumluluk açıklaması, 

• Hizmet kuruluşu iç denetçisinin sorumluluk alanı,  

• Denetimi yapan kuruluşun KKS1’de belirtilen şatları taşıdığına dair beyan, 

• Bağımsız denetçinin yasalarla belirlenen etik kurallar şartlarını taşıdığına 

dair beyan, 

• Denetimi yapılan şirketin sistem tanımının tam anlamıyla önemli taraflarıyla 

birlikte anlatıldığı, kontrollerin doğru ve düzgün yapıldığına ilişkin beyan, 

• Makul güvence sağlamak için uygulanan kontrol testleri açıklamaları, 

• Denetim raporu tarihi, denetçi adı ve imzası olmak zorundadır. 

Denetimi yapılan hizmet kuruluşunun sistem tanımlamalarının tamamen gerçeği 

gösterdiği, doğru sunulduğu yönünde bir görüş oluşması durumunda güvence raporu 

olumlu görüş bildirilir. Aksi takdirde olumlu görüş dışındaki görüş türlerinden uygun 

olan nedenleriyle birlikte yazılır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

2.GÜVENCE DENETİMLERİ STANDARDI 3000 (GDS 3000) TARİHİ 

FİNANSAL BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI 

BAĞIMSIZ DENETİMİ DIŞINDAKİ GÜVENCE DENETİMLERİ 

 Büyüyen dünya ekonomisinde ülkeler arası ticaretin yapılabilmesi ve şirketlere 

güven duyulabilmesi için tüm dünyada finansal tabloların uluslararası bir dil 

kullanılarak oluşturulması gerekmektedir. Ülkemizde de dünya ekonomisi içinde yer 

alabilmek için, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) yeniden 

uyarlamış ve Türkiye Muhasebe Standartlarını (TFRS-TMS) oluşturarak uygulamaya 

başlamıştır (Şengel, 2011, s.28) Şirketlerin muhasebe sistemlerinin muhasebe 

standartları çerçevesinde çalışması durumunda finansal tablolara bir güven oluşmakla 

beraber bu bilgi sadece işletme yöneticilerine ulaşabilmektedir. Bu şartlarda kamuya 

açık finansal tablo bilgilerinin güvenirliği bilgi kullanıcıları açısından şüphe 

yaratmaktadır. Finansal tabloların güvenirliğini oluşturan unsur bağımsız denetimden 

geçmiş olmasıdır. Bağımsız denetimde amaç daha önceden belirlenmiş finansal 

raporlama standartlarına göre işletmenin mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının 

doğruluk ve gerçeklik açısından incelenmesi, bağımsız denetçinin bu bağlamda görüş 

bildirmesidir (Erol ve Aslan, 2017).  

 Dünya tarihine Enron vakası olarak geçen denetim skandalında, şirket 

olduğundan daha yüksek karda gösterilerek kamu yanıltılmış ve bu durumun ortaya 

çıkması şirketin batmasına neden olmuştur. Enron şirketinde yapılan muhasebe hileleri 

ve hatalarını denetim şirketi Arthur Andersen örtbas ederek raporlarına yansıtmamıştır 

(Sağlar ve Kandemir, 2007, ss. 24-25). Bu ve bunun gibi  dünyada gerçekleşen 

muhasebe ve denetime ait negatif olaylardan sonra bilgi kullanıcılarının sermaye 

piyasasına tekrar güven duymasını sağlamak için gelişmiş ülkelerde muhasebe ve 

denetimde büyük düzenlemelere gidilmiştir. Türkiye’de bu çalışmalara eşlik etmiş ve 

denetim sisteminin gelişmesi için yıllarca dünya ile eşdeğer adımlar atmıştır, bu 

adımlardan biri Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları Kurumu’nun tesisi olmuştur. 

KGK’nun amacı ise uluslararası standartlarının takibi, bunlara uyumlu muhasebe, 

denetim standartlarının düzenlenmesi, bağımsız denetimde yeterli güvenceyi 

oluşturmak, kişi ve kurumlara bu anlamda yetki vermek ve bunları denetlemektir.  
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 Güvence denetim standardı 3000 KGK tarafından çıkarılmış ve 6 Kasım 2015 

tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu standart tarihi finansal bilgilerin bağımsız 

denetim ve sınırlı bağımsız denetim dışındaki güvence denetimlerini düzenlemektedir. 

Yeterli ve sınırlı güvence veren güvence hizmetlerine dair ana esaslar, uygulama 

yöntemleri ve çalışma açıklamalarını anlatmaktadır. Bir bakıma GDS’lerin anayasası, 

yol gösterme haritası denilebilir. GDS 3000 dışındaki güvence denetim standartlarının 

bu standarda uyumu zorunludur (KGK, 2015, ss.3-4).            

2.1 Güvence Hizmetleri Kavramı ve Unsurları 

2.1.1 Güvence Hizmeti Kavramı 

 Denetim kelimesi birçok uygulama için kullanılmaktadır. Denetimin birden 

fazla türü vardır. Bunlar; işletme bünyesinde uygulanan iç denetim, kamunun 

gerçekleştirdiği denetim, uygunluk amaçlı kontrol denetimi, bağımsız denetim, sınırlı 

denetim, güvence denetimi, özel denetim ve faaliyet denetimidir. Denetim türlerinin 

hepsinin farklı bir amacı bulunmaktadır (Dinç ve Atabay, 2016, s.1529). Güvence 

denetimi diğer denetim türleri ile karşılaştırıldığında daha az bilinmektedir. Güvence 

hizmetinin anlamı, karar verecekler yönünden mevcut bilginin kalitesini yükselmek 

için uygulanan çalışmadır. Güvence hizmetleri onaylama, tasdikleme ve bağımsız 

denetim işlemlerini bir arada uygulamaktan geçer.  Güvence hizmetleri belirli 

kriterler çerçevesinde sunulmaktadır. Dünyada güvence hizmetlerinin kurallarını 

belirleyen kuruluşlardan biri IFAC’tır. Birçok ülke IFAC kurallarını uygulayarak 

güvence hizmeti vermektedir. Bununla birlikte güvence hizmetlerinin gelişimine 

Amerika Birleşik Devletleri’nin güvence hizmetleriyle ilgili uluslararası nitelikte 

düzenlenmiş mevzuat hükümler vardır. Bu düzenlemeler AICPA(Amerikan Sertifikalı 

Müşavirler Enstitüsü) tarafından yayınlanmıştır.  

 Güvence kelimesinin TDK sözlüğünde birinci anlamı; sözleşme taraflarından 

bir tanesinin yükümlülüğü kendi üstüne alması, garanti ve teminat verme olarak ikinci 

anlamı; şüpheleri ortadan kaldırmak amacıyla söylenen söz, verilen teminat olarak 

açıklanmıştır. Güvence kelimesinin diğer dillerde anlamları ise şöyledir; İngilizce vaat 

etme ve taahhütte bulunma, Fransızcada anlaşma ve belirgin olmak, Latincede ise 

güveni yenilemek ve dinginleştirmektir. Güvence sözleşmesi ise IFAC’a göre; 
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bağımsız çalışan meslek üyesinin bir konunun belirlenmiş kıstaslara uygunluğunu 

ölçme ve çıkan sonucu sorumlu taraf dışındaki, hedeflenen bilgi kullanıcılarının 

güvenini artırmak için görüş bildirdiği bir sözleşme çeşididir. Güvence hizmetleri 

karar vericiler için yapılan, makul güvence teminatı oluşturan, bağımsız ve 

profesyonellerce yapılan bir hizmettir (Arens, Elder, Beasley ve Hogan, 2017, s.8).  

AICPA güvence hizmetleri sözleşmesini meslek mensubunun üçüncü tarafın 

sorumluluğunda olan bir konuyla ilgili incelemeler yaparak görüş bildiren işlem 

şeklinde tanımlamıştır. Profesyonel meslek mensubu bu sözleşmeyle sorumlu olan 

kuruluşun beyan ettiği bilgiler üzerinde çalışarak bunların güvenirliği doğrultusunda 

sonuç beyan eder.  

2.1.2 Taraf sayısının üç olması 

 Güvence hizmetlerinde beş temel unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

üçlü taraf ilişkisidir. Güvence kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarsak güvence 

işi yaptıran tarafa, işi yapan taraf için ortaya konulan teminat işlemidir. Burada üç taraf 

vardır, güveni tasdik edilecek sorumlu olan taraf, güvenin verileceği taraf ve güveni 

sunacak olan tarafıdır.  

Güveni tasdik olacak sorumlu taraf ifadesinden genel anlamda kurum 

yöneticileri işaret edilmektedir. Yönetici inceleme konusunu ve kıstaslarını tespit 

ederek denetim sözleşmesini imzalar. Sözleşmenin çeşidine göre sorumlu taraf 

değişkenlik gösterebilmektedir. Beyan esaslı sözleşme türünde beyandan sorumlu 

tutulmakla birlikte hizmetin konusundan da sorumlu tutulur. Bu türe örnek olarak Bir 

işletmenin kendi sürdürülebilirlik uygulamalarıyla ilgili uzman bir meslek mensubuyla 

anlaşmasıdır. Bunun dışında beyanda sorumlu, hizmetin konusundan sorumluluğu 

bulunmayan işlemlerde bulunmaktadır. Buna örnek olarak kamu kurumlarından 

birinin herhangi bir işletme sürdürülebilirlik uygulamalarıyla ilgili bilgi talep edenlere 

verilmek üzere meslek mensubuyla yaptığı sözleşme örnek gösterilebilir. Kamu 

kurumu sadece yayınladığı rapordaki beyanından sorumlu tutulacaktır, şirketin 

uygulamalarıyla ilgili sorumluluğu yoktur. Doğrudan raporlama sözleşmeleri 

işlemlerinde uzman meslek erbabı ölçme ve değerlendirmeyi kendisi yapabileceği 

gibi, bu konuda sorumlu olan taraftan beyanat alabilmektedir. Bu tür işlemlerde 

sorumlu olan taraf yalnızca konudan sorumlu tutulur.      
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Güvence hizmetinin verileceği taraf ise uygulama işlemini yapan uygulayıcının 

güvence raporunu sunacağı kişi veya kurumları ifade eder. Bunlar bilgi kullanıcılarının 

tamamıdır, bazı durumlarda sözleşme koşullarının oluşturulması konusunda etken 

olabilirler. Özel bir konu için güvence sözleşmesi talep edebilirler. Bilgi 

kullanıcılarının belli olmadığı işlemler olabilmektedir, birden fazla kişinin ulaşımına 

açık olan uygulamalarda meslek mensubu bilgi kullanıcılarını tespit edemez. Sözleşme 

konusuyla bire bir ilgili olan kişiler veya topluluklar olduğunda bilgi kullanıcılarını 

yasalarla veya sözleşme şartlarıyla kısıtlamak mümkündür. Güvence sözleşmesinde 

mutlaka bilgi kullanıcılarının sayısı birden fazla olmalıdır.  

Güvence sözleşmelerinde güvence raporunu sunacak olan taraf meslek 

mensubudur, uygulayıcı da denilmektedir. “Uygulayıcı” kelimesi denetçi 

sözcüğünden daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Güvence hizmetini bir denetçi 

yapabileceği gibi denetçi dışında profesyonel bir meslek mensubu da yapabilir 

(Atabay, 2018, s.41).        

2.1.3 Hizmetin Konusu 

Güvence hizmeti öğelerinden bir tanesi ise hizmetin konusudur. Güvence 

hizmeti ile güvenirliğini yükseltilmek istenen konu çeşitlilik göstermektedir. Bunlar; 

yönetimin beyanatları, tahmini mali tablolar, şirketlerin iç kontrol sistemleri 

olabilmektedir. Güvence hizmetinin konusu daha önceden belirlenen ölçütler esas 

alındığında tutarlı ve tespit edilebilir nitelikte olmalıdır. Güvence hizmetinin verildiği 

konular şunlardır (Gülten 2014) ; 

• Finansal tablolarda bulunan finansal başarı ve finansal değerlere ait 

güvence hizmetleri (nakit hareketleri gibi), 

• Finansal olmayan başarı veya duruma ait güvence hizmetleri (müşteri 

adedi gibi), 

• Şirketlerdeki sistem, düzen ve işleyişe ait güvence hizmetleri (bilgi 

işlem sistemi gibi), 

• Davranış ve tutum tarzına ilişkin güvence hizmetleri ( kurumsallaşma 

ölçüsü, şirket kültür yapısı, etik kurallara uyma gibi). 
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Bağımsız denetçilerin yürüttüğü her faaliyet güvence hizmeti işlemi olarak kabul 

edilmez, GDS 3000 standardında buna ilişkin örnekler verilmiştir. Mutabakat için 

yapılan hizmetler, vergi incelemeleri, denetçiler tarafından verilen danışmanlık 

hizmetleri güvence hizmeti kapsamında yapılan işlemler değildir. 

 

Şekil 3: Türkiye’de verilen Güvence Hizmetleri (Kaynak: Yanık. S. ve Öztürk. C. 

(2016). Güvence Denetimi Kavramı. Muhasebe Bilim Dergisi. C. 18. S.132 ) 

2.1.4 Kullanılacak ölçüt 

 Güvence hizmetinin bir diğer unsuru ölçüttür. Ölçüt güvence hizmetini veren 

uygulayıcının kılavuz olarak kullanacağı ve daha önceden belli olan ilkelerdir. Meslek 

mensubunun güvence hizmetinin konusunu değerlendirirken kendi bakış açısına, 

kişisel beklentisine ve öngörüsüne göre değerlendirmesi doğru bir ölçüt yöntemi 
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değildir. Bu değerlendirmeyi yaparken mesleğe uygun sınırlar içinde doğru kuralların 

uygulanarak tutarlı sonuçlar elde edilmesi gerekir. Örnek verecek olursak işletmenin 

finansal tablo denetimi üzerinde çalışılıyorsa, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri 

ve standartları uygulayıcı için esas alınacak ölçütler olmalıdır. Güvence hizmetin 

konusu ile rapor yazılmasında esas alınan kriterler birbiri ile uyumlu olmalıdır. Meslek 

mensubu ancak yasalarla önceden belirlenmiş, kabul edilmiş ölçütleri kullanarak 

raporunu hazırlayabilir. Doğru ölçütte bulunması gereken bazı özellikler vardır. 

Uygulayıcının esas aldığı ölçüt güvence hizmetinin konusuyla ilintili olmalı ve 

kullanıcılar açısından karar vermelerinde kolaylık sağlamalıdır. Doğru ölçüt aynı 

zamanda sözleşme şartlarına göre eksizsiz, tamdır. Güvence konusunda kullanılan 

ölçüt yaklaşık şartlarda başka meslek mensubunun değerlendirmesine gerek 

olduğunda tutarlı olmalı ve açıklamayı doğrulamalıdır. Ölçüt seçme kararı önyargısız 

alınmalı ve karar verme aşamasında tarafsız yönlendirmelidir. Ayrıca ölçüt kolay 

anlaşılmalı, karışıklığa neden olmamalı yorumlamada farklılık göstermemelidir (IFAC 

Handbook Framework, Paragraf 36). Güvence hizmeti verilirken konuya ait ölçütler 

net bir şekilde belli olmalıdır. Bir veya birden fazla ölçüt uygulanabilir. Uygulayıcı 

karar verdiği ölçütü saydığımız özelliklere göre değerlendirmeli ve doğru ölçüt veya 

ölçütleri kullandığından emin olmalıdır. Kanunlar ve otoritelerle belirlenmiş ölçütlerin 

yanında konuya özel olarak uzman taraflarca hazırlanmış ölçütlerde kullanılabilir. 

Doğru raporun hazırlanması ve görüş bildirilmesi için uygun ölçütün belirlenmesi 

şarttır, bunu gerçekleştirmek mümkün değilse hizmet sözleşmesi imzalanmamalıdır 

(ISAE 3000, Paragraf 19).      

2.1.5 Kanıt 

Meslek mensubunun güvence hizmeti çalışması sırasında mesleki şüphecilik 

kuralını aklında tutarak yeterli sayıda ve görüşünün doğruluğuna ışık tutacak, delil 

olacak kanıt toplaması zorunluluktur. Güvence sözleşmesi tasarlanırken en önemli 

unsur toplanacak kanıtın yapısı, içeriği, zamanlaması, nicel veya nitel olması ve 

sözleşme riskinin hesaplanması gerekmektedir.   

Meslek mensubu kanıtın önemlilik derecesini belirlerken kişisel deneyim ve 

tecrübesine dayanarak, bilgi kullanıcılarının karar verme aşamasında ne denli 

etkileyeceğini, nicel ve nitel etkenlerin kapsamını belirlemek zorundadır. Önemlilik 
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derecesi yüksek olan hesap veya işlemlere ait toplanan kanıt sayısı daha fazla 

olmalıdır.  

Güvence sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise meslek 

mensubunun büyük hatalar kapsayan bir beyana ilişkin meslek mensubunca uygunsuz 

görüş bildirilmesidir. 

2.1.6 Güvence raporu 

Meslek mensubu güvence hizmetinin konusunu genel kabul görmüş kıstaslara 

göre her açıdan değerlendirerek, mesleki tecrübe ve bilgisine göre bir görüş oluşturur 

ve bir rapor hazırlar. Hazırlanan bu rapora güvence raporu denir ve ilişkili taraflara 

sunulur. Güvence raporunda bulunması gereken özellikler GDS 3000’de açıklanmıştır.  

2.2 Güvence Hizmetini Kimler Verebilir 

Güvence hizmeti bir denetim işlemi gibi görünmekle birlikte, dünyada 

bağımsız denetçiler dışında bağımsızlık vasfını taşıyan başka kişi ve kurumlarda bu 

hizmeti verebilmektedir. Bu kuruluşlara örnek olarak OECDE (Kalkınma ve 

Ekonomik İşbirliği Örgütü) verilebilir. Bu örgüt kapsamlı çalışmalar yaparak birçok 

konuda rapor yayınlamaktadır. Ekonomi, eğitim, sağlık, göç, yaşam gibi konularda 

araştırmalar yaparak bunlara ilişkin raporlar yayınlamaktadır. Bir başka örnek ise 

İskoç Çevre Koruma Ajansı’dır. Bu kuruluş halk tarafından tüketilen kıyı sularını test 

etmekte ve bunu rapor olarak yayınlamaktadır. Ülkemizden örnek verecek olursak; 

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 

(TEMA) dünyada sürdürülebilir bir yaşam için küresel konular ve politik çözümlere 

ait araştırmalar içeren ve bunları Dünyanın Durumu adı altında yayınlayan bir 

kuruluştur.  

AICPA Güvence Hizmetleri Özel Komitesi tarafından yayınlanan raporda 

bilginin kalite düzeyini yükselten kişi ve kurumlarında güvence hizmetini verebileceği 

belirtilmektedir Bu raporda denetçilerin daha çok rekabetçi ortamın fazla olduğu 

piyasa koşullarında çalıştıkları anlatılmıştır (Altıntaş, 2011, s.37). AICPA bağımsız 

denetçiler ve güvence hizmeti veren diğer kurumlar arasında bir karşılaştırma yapmış 

ve buna ilişkin bir rapor yayınlamıştır. Bu rapora göre; güvence hizmeti veren diğer 
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kurum ve kuruluşların finansal güçlerinin büyüklüğü göz önüne alındığında bağımsız 

denetçilerin bu kuruluşlarla rekabet etmesinin güç olduğu gözlenmiştir. Bağımsız 

denetim kişi ve kuruluşlarının çalışma esasları yasalarla belirlenmiş ve bazı 

durumlarda hareket alanları sınırlandırılmıştır. Oysa yüksek yatırım olanağına sahip 

olan diğer kuruluşlar yaptıkları reklamlarla daha fazla müşteri grubuna ulaşmakta ve 

risk alarak denetçilerin yapamadıkları çeşitli işleri de yapabilmektedir. Bu durum 

olumsuz rekabet şartları oluşturmaktadır. Bağımsız denetçiler açısından pozitif fark 

yaratan olaylar ise bağımsız olmaları, kamunun faydasını düşünerek çalışmaları ve 

yaptıkları işin kalite kontrol sistemine tabi olmasıdır. Bağımsız denetçinin tarafsızlığı, 

verilen hizmette belli standartlara uyma zorunlulukları ve sözleşmeye dahil olan 

taraflara karşı çıkarının olmadığı gerçeği daha güvenilir bir bakış açısı oluşmasına 

neden olmaktadır. Gelişen teknoloji ve piyasa koşullarını düşündüğümüzde 

denetçilerin kendilerini farklı yönlerde geliştirme zorunluluğu kaçınılmazdır. Sadece 

muhasebe ve finansal tablo çalışmaları yapmaktan vazgeçmeli, daha profesyonel ve 

çeşitli alanlarda kendilerini eğitme yoluna gitmelidirler.      

2.3 Güvence Hizmetlerinin Gelişimi 

Güvence hizmetlerinin gelişimi genel anlamda yasaların düzenlemeleri 

doğrultusunda gelişmekte, bazı ülkelerde ise yasal düzenlemeler dışında tek başına 

gelişim göstermektedir. Yasal düzenlemeler doğrultusunda gelişim gösteren daha çok 

Kıta Avrupası hukuk sisteminden etkilenenlerdir. Bağımsız gelişenler ise Anglosakson 

hukuk sisteminin etkisi altında kalan ülkelerdir.  

ABD’de seksenli yıllarda bağımsız denetçilerin uyguladığı muhasebe ve 

finansal tablo denetimleri piyasalardaki talebi karşılamakta yetersiz kalmaya 

başlamıştır. Güvence hizmetleriyle ilgili farklı ve yeni istekler ortaya çıkmış, denetim 

kuruluşlarının zorlanmasına sebep olmuştur. Doksanlı yıllarda bunların etkisiyle genel 

anlamda uygulanan vergi ve mali tablo denetimi dışında güvence hizmetleri uygulama 

adımları atılmıştır (Reed, a.g.e., s.16).  Anglosakson hukuk sisteminin geçerli olduğu 

ülkelerin güvence hizmetleri yasal düzenlemelerle değil, muhasebe örgütlerince 

yapılan çalışmalarla şekil almıştır. Bu sistemi kabul eden ülkelerin muhasebe işleyişi 

yatırım yapacak ve kredi verecek olan kuruluşlara hizmet etmekte ve bu sayede 

şirketlerin sermaye yaratmaları kolaylaşmaktadır.   
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Şekil 4: Anglosakson muhasebe sistemini uygulayan ülkelerdeki yasal düzenlemeler 

(Kaynak: Atabay, E. 2018. Destek Hizmet Kuruluşlarındaki Kontrollere Yönelik 

Güvence Hizmetleri (GDS 3402). İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği. S.89) 

 AICPA öncülüğünde birçok meslek örgütü güvence hizmetlerinin bugünkü 

durumuna gelmesinde rol almıştır. 1991 yılında Jenkins Komitesi toplantısında 

şirketlerin bilgi talep edenlere sunması gereken bilgilerin içeriği, yapısı ve denetçi 

raporunun hazırlanma şekli ile ilgili görüş bildirilmiştir. Yine aynı komite  1994 

yılında toplanarak İşletmelere ait raporlama sisteminin geliştirilmesi, müşteriye 

odaklanma ve yatırım yapacak olanlarla kredi verecek olanlara ait sonuç raporu 

yayınlamıştır. Bu raporda mevcut denetim sisteminin ve raporlamasının değişmesi 

gerektiği, vergi ve finansal tablo dışındaki yatırımcıların kararlarını etkileyecek ve 

ihtiyaçlarını karşılayacak bilgileri içeren raporlama sistemin gerekliliğinden söz 
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edilmektedir. Santa Fe Denetim Güvence Konferansı 1993 yılında organize edilmiştir. 

Bu konferansta denetim mesleğinin durumu ve yapılması gerekenler konuşulmuş ve 

güvence hizmeti tanımı yapılmıştır. İlk defa güvence hizmeti denetim tanımından 

farklı olarak şu şekilde ifade edilmiştir; bilgi ve veri sistemlerinin güvenirliğiyle 

birlikte, verilecek kararlarla ilintili olması nedeniyle görüş bildirilmesi olarak 

tanımlanmıştır. Bu tanımdan finansal olmayan bilgilerle ilgili güvence hizmeti de 

yapılacağı anlaşılmaktadır. Amacı güvence hizmetleri adı altında yeni bir meslek 

oluşturmak ve sistemler geliştirmek olan Elliot komitesi 1994-1997 yılları arasında 

araştırma çalışmaları yapmıştır. Elliot raporuna göre rekabet koşullarının 

açıklanmasıyla birlikte denetim mesleği iki başlık altında ayrılmıştır. Bunlardan 

birincisi bağımsız denetim, diğeri güvence hizmetleridir. Kıta Avrupası hukuk 

sistemine dahil olan ülkelerdeki güvence hizmetleri gelişimi Elliot raporunun etkisiyle 

1990 yıllarda başlamıştır. Genel anlamda Elliot raporunu kendi ülkelerine uyarlanarak 

güvence hizmeti yeni bir meslek olarak kabul edilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. 

Ancak bu sistemin uygulandığı ülkelerde muhasebe ve denetim düzenlemeleri daha 

çok yasalara bağlı olduğu için daha az gelişme göstermektedir. Raporlama sistemi 

yatırımcı ve kreditörler için değil, bankalar, devlet ve diğer bilgi kullanıcıları için 

hazırlanmaktadır. 2003 yılında IFAC tarafından yayınlanan uluslararası düzenlemeler 

sayesinde güvence hizmeti önem kazanmış, ancak geleneksel denetim dışında ilerleme 

çok az olmuştur. IAASB’nin güvence hizmetleri ile ilgili standartlarının tamamı veya 

bir kısmının denetim standartlarına eklenmesiyle güvence hizmetlerinde ilerleme 

kaydedilmiştir.  

 Ülkemizde güvence hizmetlerinin gelişmesi için atılan ilk adım TÜRMOB 

(Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği) 

tarafından atılmıştır. Türkiye Denetim Standartları Kurulu Türmob çatısı altında 

oluşturulmuştur. Bu kurul 2004 yılında IAASB’nin yayınladığı denetim standartlarını 

dilimize uyarlayarak yayınlamıştır. Bu adımın yasal gelişimi SPK tarafından 2006 

yılında yayınlanan 22 nolu tebliğ, 33. Kısımda bağımsız denetim dışındaki güvence 

hizmetlerinden bahsedilmesiyle gerçekleşmiştir. BDDK 2007 yılında güvence 

hizmetlerine ilişkin çalışmalar yapmıştır. Ülkemizde güvence hizmetleri adına yapılan 

en büyük gelişme KGK tarafından hazırlanan ve resmi gazetede yayınlanan dört tane 

standarttır. KGK 2 Kasım 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 660 sayılı kanun 
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hükmünde kararname uyarınca kurulmuştur, Türkiye Cumhuriyeti’nde muhasebe 

sistemi ve denetim konusunda karar vermeye tek yetkili olan kuruluştur (Dinç ve 

Atabay, 2016,ss.1528-1529).  

2.4 Güvence Hizmeti Türleri 

Dünyada uygulanan güvence hizmetlerine bakıldığında Amerika Birleşik 

devletleri ile IFAC uygulamaları birbirinden farklıdır. IFAC’ın sisteminde tasdik ve 

güvence hizmetleri kavramı esas alınırken ABD uygulamalarında tasdik 

hizmetlerinden söz edilir. 

2.4.1 IFAC standartlarına göre sözleşme türleri 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Standartlarında güvence hizmetinin 

iki çeşidi vardır. Birincisi güvence seviyesi bakımından “makul güvence sözleşmesi” 

ve “sınırlı güvence sözleşmesi” adı altında gruplandırılmıştır. Makul güvence 

sözleşmesinin hedefi; güvence hizmeti sözleşmesinin şartları dikkate alınarak 

sözleşme riskinin en alt düzeye ulaşmasıdır. Bu sözleşme türünde konunun yeterli 

düzeyde anlaşılabilmesi ve beyanda hata, aksaklık ihtimalleri göz önüne alınarak 

sistemli bir şekilde uygun miktarda kanıt toplaması gerekmektedir. Olası riskler 

değerlendirilerek ek çalışma gerekliliği, içeriği ve ne zaman yapılacağı belirlenmek 

zorundadır. Sonraki aşamada gerekli incelemeler, testler uygulanır ve kanıt miktarının 

yeterlilik seviyesi hakkında karar verilir. Meslek mensubu görüşünü değerlendirme 

ölçütlerini de yazarak makul güvenceye ulaştığını doğruca belirtir.   

 Sınırlı güvence sözleşmesinde ise güvence hizmeti koşulları çerçevesinde 

sözleşmesinin risk durumunun kabul edilebilecek bir düzeye ulaşmasıdır. Sınırlı 

güvence sözleşmeleri türünde kanıt toplama çalışma şekli, süreci ve içeriği farklılık 

göstermesi nedeniyle sözleşme riskinin düzeyi makul güvence sözleşmesi ile 

karşılaştırıldığında yüksektir. Kanıt seviyesi sözleşme koşulları, bilgiyi talep edenler 

açısından maliyet unsuru ve bağlantılı bir standardın olup olmamasına göre belirlenir. 

Burada meslek mensubuna düşen görev bilgi kullanıcısının güvenini artırmaya yönelik 

güvence elde edebilmektir. Bu sözleşme türünde makul güvence sözleşmesinden farklı 

olarak meslek mensubunun görüşü devrik cümleler kullanılarak bildirilir. Örnek 

verecek olursak; “iç kontrollerin etkin olmadığına dair kanaat getirmemize sebep 
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olacak hiçbir durum bulunmamaktadır” gibi ifadeler kullanılarak sınırlı bir güvence 

ifade edilir. Ayrıca bu görüş meslek mensubunun sözleşme riskinin orta düzeye 

çekilmesi için yeterli sayıda kanıt topladığının göstergesidir. 

      

  Makul Güvence Sınırlı Güvence  

  Sözleşmesi Sözleşmesi 

Kanıt Toplama Sistemli çalışma aşamalarına göre  
Sistemli çalışma aşamalarına 
göre  

  yeteri kadar uygun kanıtlar toplanır 
yeteri kadar uygun kanıtlar 
toplanır 

  - sözleşme koşullarının anlaşılması 
- sözleşme şartları, konusu ve 
diğer aşamaları kavranır fakat 

  - riskleri değerlendirme çalışması makul güvence sözleşmesi kadar 

  - risklere cevap verilme aşaması kanıt toplanmaz 

  - analitik işlem ve testlerin    

  Uygulanması   

      

Rapor Meslek mensubu görüşünü doğruca 
Meslek mensubu görüşünü 
dolaylı  

  ifade eder. 
yoldan devrik cümleler 
kullanarak 

    ifade eder 

      

   

Şekil 5: Makul ve sınırlı güvence sözleşmesi farklılıkları (Kaynak: Altıntaş, N., 2011. 

Bağımsız denetim ve Vergi Denetimi Dışındaki Güvence Hizmetleri. İstanbul: 

Türkmen Kitabevi, s. 32) 

 IFAC esaslarına göre ikinci türü ise “sözleşme türleri açısından”  güvence 

hizmetleri verilmesidir. Bu türü de kendi içinde yine ikiye ayırmışlardır, birincisi 

“beyana dayanan sözleşmeler”, diğeri ise “doğrudan raporlanabilen sözleşme” olarak 

adlandırılmıştır. Beyana dayanan sözleşmelerde sözleşme konusunun araştırma ve 

testleri sorumlu olanlarca yapılmakta ve bilgi kullanıcılarına sunulmaktadır. Doğrudan 

raporlanan sözleşmelerde ise meslek mensubu araştırma ve uygulama testlerini yapar 

ve sorumlu olan taraftan ayrıca beyanat alır.  

2.4.2 AICPA standartlarına göre sözleşme türleri 

Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü güvence hizmetini tasdik 

hizmetleri olarak açıklamaktadır. Bu kuruluşa göre tasdik sözleşmelerini “inceleme, 
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gözden geçirme, üzerinde mutabakata varılan sözleşmeler” olarak üçe ayrılmaktadır. 

Güvence seviyeleri açısından inceleme sözleşmeleri yüksek derecede, gözden geçirme 

sözleşmeleri ise orta düzeyde güvence vermekteyken üzerinde mutabık kalınan 

işlemler sözleşmesinde güvence verilmez, elde edilen sonuçlar bildirilir. 

İnceleme sözleşmelerinde hedef meslek mensubunun sözleşme konusunun 

risklerini belirleyerek, bunları en alt seviyeye indirecek yeterli sayıda kanıt toplayarak 

güvence düzeyini yükseltmektir. Bağımsız denetim işleminin detaylarına bakıldığında 

tasdik sözleşmesi kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Bağımsız denetçi üst yönetimin 

beyan ettiği bilgilerin güvenirliğini ve finansal tabloların genel kabul görmüş 

standartlara göre doğruluğu hakkında görüş bildiren bir rapor hazırlar. Bu nedenle 

bağımsız denetim sözleşmeleri inceleme türüne giren bir tasdik sözleşmesidir. 

Gözden geçirme türüne giren güvence sözleşmelerinde hedef; sözleşme konusu 

hakkındaki riskin orta düzeye çekilecek miktarda kanıt elde etmektir.  Bu amaca 

ulaşabilmek için yapılacak olan çalışma soruşturma ile analitik inceleme işlemleridir. 

Bu seviyede bir güvence için inceleme sözleşmesine göre daha az kanıt toplanmaktadır 

ve bağımsız denetim kuruluşlarının aldığı hizmet ücreti de daha az olmaktadır 

(Güredin, 2010, s.5). Bu tür sözleşmeleri finansal tabloları halka açık olmayan 

şirketlerin denetim maliyetinden kaçınmak istemeleri nedeniyle, denetimden 

geçmemiş sınırlı güvenceyi taşıyan finansal tabloları kabul eden yatırımcı ve 

kreditörler için talep oluşturmaktadır. 

Üzerinde mutabık kalınan işlem sözleşmelerinde yapılacak işlem; sözleşmenin 

konusunu sorumlu olan taraf, meslek mensubu ve bilgi kullanıcılarının birlikte 

belirlemesidir. Bu tip sözleşmelerde güvence seviyesi önceden belirlenen sözleşme 

konusuna göre farklılık göstermektedir. Bilgi kullanıcıları yalnızca sözleşmeye ilgili 

taraflardır. Meslek mensubu hazırladığı raporda sorumluluk sahibi olan tarafla 

anlaşılan sözleşme şartları ve konusunu belirtmek zorundadır. Bu sözleşmeden meslek 

mensubu görüş belirtmez, sadece üzerinde mutabık kalınan konulara ilişkin elde ettiği 

sonuçları açıklar. 
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      Üzerinde mutabık 

  İnceleme  Gözden geçirme kalınan işlemler 

  Sözleşmesi Sözleşmesi Sözleşmesi 

        

Güvence  Yüksek düzeyde Orta veya sınırlı düzeyde Yapılan işleme göre 

Düzeyi     değişkenlik gösterir 

        

        
Rapor 
içeriği Güvence doğrudan  Güvence dolaylı yolla Elde edilen sonuçlar 

  Açıklanmaktadır devrik cümlelerle rapora yazılır, görüş 

    açıklanmaktadır Bildirilmez 

        

        

Yapılacak Sözleşme konusuna göre  Araştırma ve analitik Sorumlu tarafla yapılan 

İşlemler tasdik riskini en aza  testler yapılır anlaşma koşullarındaki 

  indirecek işlemler   işlemler yapılır 

  Yapılır     

Şekil 6: AICPA standartları çerçevesinde güvence düzeyine göre tasdik sözleşmesi 

çeşitlerinin karşılaştırılması (Kaynak: Altıntaş, N., 2011. Bağımsız denetim ve Vergi 

Denetimi Dışındaki Güvence Hizmetleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi, s. 35) 

2.5 Güvence Denetim Standardı GDS 3000 Hükümleri 

Güvence Denetim Standardı 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız 

Denetimi Veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri tebliği 

Kamu Gözetim Kurumu tarafından çıkarılmış olup, 6 Kasım 2015 tarihli 29524 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.  

Güvence denetimlerinin tamamında en az üç taraf mevcuttur ve her birinin 

sorumlulukları farklıdır. Şekil 8 da bu dağılım gösterilmiştir. Buna göre sorumlu olan 

taraf güvence hizmetinin konusunun dayanağından sorumlu tutulur. Ölçme ve 

değerlendirme işlemini gerçekleştiren taraf ise, denetim konusu olan bilgileri 

oluşturan, denetimin dayanağı konu hakkında ölçme ve belirlemeye ilişkin ölçütlerin 

kullanılmasından sorumludur. Güvence hizmetini talep eden taraf sözleşme koşulları 

ile ilgili olarak denetçiyle mutabakat yapmaktan sorumludur. Denetçi sorumlu taraf 

hariç bilgi kullanıcılarına yönelik olarak güvence düzeyini artırmak amacıyla yeterli 

sayıda doğru kanıtları toplamaktan sorumludur. Tüm bunların sonucu olarak bilgi 

kullanıcıları, denetim sonucu güvence raporu desteğiyle karar alırlar. 
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Şekil 7: Güvence hizmetleri görev ve sorumluluklar tablosu (Kaynak: KGK, GDS 

3000 Standardı Tebliğ s.80) 

2.5.1 Kapsam 

Bu güvence denetim standardının kapsamı; tarihi finansal tablolarının 

denetlenmesi veya sınırlı denetlenmesinin dışında kalan güvence denetim hizmetleri 

ile ilgilidir. Şöyle ki; herhangi bir güvence denetim hizmeti sırasında güvence denetim 

standartlarının bir tanesinin uygulanması söz konusu ise bu güvence denetim 

standardının eki olarak uygulanmalıdır. Buradan şu yorumu yapabiliriz, GDS 3000 

güvence denetim standartlarının anayasasıdır. Güvende denetim hizmeti çalışmaları 

yapılırken yardımcı kaynak olarak bağımsız denetim standartları ve sınırlı bağımsız 

denetim standartlarından faydalanılabilir (KGK, GDS 3000, A21-A22). Burada en 

önemli nokta verilen hizmetin tam ve doğru olarak anlaşılması ve buna uygun denetim 

standardının uygulanmasıdır. Verilen hizmet güvence denetimini tarif ediyorsa ve 

danışmanlık görevi değilse güvence hizmeti olarak kabul edilir (KGK, GDS 3000, A1) 

Kamu Gözetim Kurumu güvence denetimi kapsamına girmeyen işlere örnekler 

verilerek açıklanmıştır. Örneğin bir güvence neticesi belirtmeyen vergisel 

beyannameler, asıl amacı danışmanlık içeren hizmetler ve mali tablolarla ilgili 

düzenleme işlemleri gibi işler güvence hizmeti olarak kabul edilmez.  
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Bazı durumlarda güvence denetim standartlarına göre yapılan işin çerçevesi 

oldukça büyük olmaktadır, böyle durumlarda GDS’ler sadece hizmetin güvence 

bölümü ile ilintilidir. Güvence denetim hizmeti kapsamında kabul edilemeyecek işlere 

ait liste şu şekildedir; 

• Yasalar gereği, vergisel ve mali konular, bağımsız denetim işeri ile 

diğer konularda şahitlik edilmesi, 

• Söz konusu işin tamamına bakıldığında bildirilen görüşün basit 

kalması, 

• Belirli bir kesim için hazırlanmış, kısıtlı bilgi kullanıcısı bulunan 

işlerle ilgili olarak hazırlanan raporlar için görüş veya kanaat 

bildirilmesi, 

• Belirli bilgi kullanıcıları açısından ve hedefinde güvence denetimi 

bulunmayan mutabakat raporları, 

• Ortaya konulan hizmetin raporunda güvence hizmeti açıklaması 

yapılmamış olması (KGK, GDS 3000, madde 8). 

2.5.2 GDS 3000 Amaçları 

Güvence hizmetini yürüten denetçi hizmet sözleşmesinin konusu olan bilgiyi 

tüm yönleriyle inceler, büyük hata içerip içermediğini çalışma ortamı koşullarına göre 

değerlendirir ve makul veya sınırlı güvence temin eder. Makul veya sınırlı güvence 

görüşüne ulaşan denetçi görüşünü rapor yoluyla bildirir. Denetimi yapılan konunun 

çeşitli durumlar içermesi halinde her bir durum için farklı seviyede görüş açıklayabilir. 

Birden fazla durum ve görüş bildirilen raporlara yapılan atıflar tüm görüşlere yapılmış 

sayılır (KGK, GDS 3000, madde 10, A2). GDS 3000 ve diğer güvence denetim 

standartlarının ortak amacı zorunluluk içeren bildirimleri yerine getirmektir. 

Denetçinin makul, sınırlı veya şartlı görüş bildirmesinin yeterli olmadığı durumlarda 

denetçi görüş bildirmekten kaçınmalıdır veya yasaların uygun olması durumunda 

denetimden çekilmesi zorunluluktur.   
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2.5.3 Denetim işleminin güvence denetim standartlarına uygun şekilde 

yürütülmesi 

Denetim işini yapan kişi veya kurum GDS 3000 ve diğer denetim standartlarına 

uygun çalışmak zorundadır, aksi takdirde raporunda standartlara uygunluktan 

bahsedemez. Denetçi raporunda net ifadeler kullanmak zorundadır, farklı şekillerde 

yoruma müsait açıklamalar yapamaz (KGK, GDS 3000, madde 15, A170). Sınırlı 

güvence hizmeti için uygulanan kararlar için paragraf bitimine “S” harfi, makul 

güvence hizmetler hükümleri için paragraf bitimine durumu belirmek için “M” harfi 

eklenir. Denetçinin güvence denetim standartlarına uygun olarak işlemlerini 

yapabilmesi için güvence denetim standardını açıklama hükümleri ve uygulama 

kısımları dahil iyi anlamış olması gerekmektedir. Uygulaması gereken GDS 

hükmünün istisnai bir işlemle ilgili olması veya güvence denetim hizmetinin amacına 

ulaşmasında eksik kalması durumunda farklı yollara başvurularak çözüm üretilebilir. 

Tüm bu çalışmalara rağmen güvence denetim hizmetinin hedefine varılamazsa denetçi 

olumlu görüş dışında bir görüş bildirebilir veya denetimden çekilme konusunda 

gerekli değerlendirmeleri yapar (KGK, GDS 3000, madde 19) 

2.5.4 Etik Hükümler 

2.5.4.1 Etik kuralların genel uygulaması 

Meslek mensubu görevini yerine getirirken işi talep edenin ihtiyaçlarının 

yanında kamu yararına çalıştığını hatırlamalı ve KGK tarafından yayınlanan güvence 

denetimi ve genel anlamda etik kurallara uymalıdır. 21 Mayıs 2015 tarih ve 29362 

sayılı Resmi Gazetede Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının ilk hali, 30 

Kasım 2017 tarihli Resmi Gazetede son şekli yayınlanmıştır.  

Denetçinin uymak zorunda olduğu değişmez temel kurallar şunlardır; 

• Dürüstlük: denetçi denetim hizmetinin tüm aşamalarında dürüst ve 

güvenilir davranmak, açık, doğru olmak zorundadır. Meslek 

mensubunun birlikte çalıştığı personeli de aynı ahlaki kurallarla hareket 

etmelidir. 
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• Tarafsızlık: Denetçi diğer şahısların çevresini kullanması sonucu etki 

altına girmemeli, önyargılardan uzak çalışmalı ve çıkar kavgalarından 

uzak durmalıdır. Her türlü baskıya karşı koyarak işine gölge düşürecek 

davranışlarda bulunmamalıdır. Çıkarı olabilecek taraflardan armağan 

veya ödüllendirme gibi faydalar edinmemelidir (Koçberber, Sayıştay 

Dergisi) 

• Mesleki yeterlilik ve özen: Denetçi mevzuatın güncel şeklini bilmeli, 

mesleki tecrübe ve bilgi birikimini işine yansıtmalı ve ilgili standart 

hükümlerine uygun çalışmalıdır. Meslek mensubu kendisinde var 

olmayan tecrübe ve beceriyi varmış gibi göstermemelidir. Mesleki 

yeterlilik kavramını iki bölüme ayırabiliriz. Birinci aşamada mesleki 

yeterliliği kazanmak gelmektedir, bunu sağlamak için gerekli 

eğitimlerin alınmış ve çalışma ortamıyla pekiştirilmiş olması 

gerekmektedir. İkinci aşamada ise mesleki yeterliliğin korunması için 

ulusal ve dünyadaki gelişmeler takip edilmeli ve bilgilerin güncel 

olması sağlanmalıdır.    

• Sır Saklama: Denetçi yasal işlemler sonucu kullanımı dışında, 

çalışmalarından elde ettiği ve gizli kalması gereken bilgileri kendisi 

veya üçüncü bir tarafın çıkarı için kullanamaz, açıklayamaz. Sözleşme 

tarafları arasında iş ilişkisi sona erdikten sonrada bilgilerin gizli 

tutulması konusunda dikkatli davranılmak zorundadır.  

• Mesleğe Uygun Davranış: Denetçi mesleğin gerektirdiği itibarı 

koruyacak şekilde davranmalı ve bunu küçük düşürücü davranışlardan 

kaçınmalıdır (Coşkun, 2009, s.255).  

Meslek mensubu çalışması esnasında temel hükümler çerçevesinde oluşabilecek 

tehditleri belirleyerek gerekli önlemleri almak zorundadır. Yasaların uygulanması özel 

durumu dışında etik kuralları farklı şekilde yorumlamak ve hareket etmek mümkün 

değildir. Denetçi tehditleri belirler ve değerlendirme aşamasında temel kurallardan 

taviz verip vermemesi, oluşan tehdidin makul seviyeye indirilip indirilemeyeceği 

konusunda bir karar verir. Çözüm üretilememesi hallerinde işi kabul etmez veya 

bırakır. Denetim standartlarının uygulanması sırasında kamu zararına bir durumun 

ortaya çıkması halinde ilgili kurumdan görüş alınması gerekir. 



61 

2.5.4.2 Bağımsız denetçiye uygulanacak etik kurallar 

Bağımsız denetçiler için etik kurallar standardının ikinci kısmında meslek 

mensubunun çalışması sırasında genel kuralları uygulama şekli ile ilgili açıklamalar 

yapılmış ve olası tehditlerle çözüm yolları belirtilmiştir.  

Meslek mensubunun karşılaşabileceği tehditler verilen hizmetin türüne, 

hizmeti talep eden müşterinin kim olduğuna göre değişkenlik gösterebilir. 

Oluşabilecek tehditlerin ilki “kişisel çıkar” tehdididir. Mali olsun veya olmasın mevcut 

bir faydanın denetçinin karar vermesinde etkin olması kişisel çıkar tehdididir. Bu 

duruma ilişkin örnekler şunlardır;   

• Güvence hizmeti veren gruptan birinin hizmeti talep edenden ayrıca bir 

menfaatinin olması, 

• Meslek mensubu veya denetim kuruluşunun hizmeti talep eden 

müşterinin ödeyeceği ücrete yüksek oranda ihtiyacının olması, 

• Güvence hizmeti veren gruptan birinin hizmet alan tarafla yakın bir 

bağının olması, 

• Meslek mensubu veya denetim kuruluşunun önem verdiği bir 

müşterisini kaybetme korkusu yaşaması, 

• Güvence hizmeti ekibinden bir personelin müşteri ile ayrıca iş 

görüşmelerinde bulunması, 

• Güvence hizmeti sözleşmesinin ücretinin belirlenmesi aşamasında 

koşula bağlı içerik bulunması, 

• Meslek mensubunun çalıştığı denetim kuruluşunun çalışmalarını 

inceleme aşamasında eskiden yapılmış önemli bir yanlışlığı tespit 

etmesi. 

Meslek mensubu için oluşması muhtemel ikinci tehdit “kendi kendini denetleme 

tehdidi” olarak belirlenmiştir. Denetim kuruluşları güvence hizmeti talep edenlere 

kendi tecrübe ve bilgileri doğrultusunda güvence dışı hizmetleri de verebilmektedir. 

Bu tür işlemlerde de kendi kendini denetleme, bireysel faydalar ve tarafsızlığını 

kaybetme tehditleri oluşabilir. Meslek mensubu güvence hizmetini gerçekleştirirken 

müşterinin daha önce denetimi yapılmış finansal verilerini kullanması gerekebilir ve 
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bu tablolarda yanlışlık olduğu görülebilir. Mevcut denetimde denetimden geçmiş 

hatalı veri kullanması, denetçinin yargısını olumsuz etkileme tehdidi kendi kendini 

denetleme tehdididir.  Bu tehdit için şu örnekler verilebilir;  

• Denetim kuruluşunun mali programlaması ve uygulaması işleme 

konulduktan sonraki bir aşamada işleyiş performansına ait güvence 

raporu yazılması, 

• Denetim firmasının güvence hizmetinin konusunu oluşturan kayıtları 

ortaya çıkarmak için özgün veriler oluşturması, 

• Güvence hizmeti veren gruptan birinin hizmeti talep eden müşterinin 

eskiden veya şuanda yönetim ekibinde olması, 

• Güvence hizmeti veren tarafın müşteri üzerinde hizmet konusunu 

şekillendirecek şekilde hizmet sunması, 

Etik kurallar çerçevesinde yayınlanan üçüncü tehdit taraf tutmadır. Meslek 

mensubunun hizmeti talep eden müşterinin konumunu tarafsızlık ilkesine ters düşecek 

şekilde desteklemesidir. Bu duruma örnek olaylar şunlardır; 

• Güvence hizmeti veren kuruluşun hizmeti alan müşterisine ait 

şirketlerin hisse senetleri reklamını yapması, 

• Güvence hizmeti sözleşmesi dışındaki bir tarafa karşı hizmet alan 

müşteriyi avukat gibi savunması, korumaya çalışmasıdır. 

Meslek mensubu açısından dördüncü sırada “yakınlık” tehdidi bulunmaktadır. Meslek 

mensubu ve güvence hizmeti alan müşteri arasında belirli bir süredir devam eden bir 

bağ ya da bir münasebet bulunması nedeniyle müşterinin çıkarlarını aşırı derecede 

gözetmesi ve buna benzer davranışlara meyilli olmasıdır. Bu tehdide şu örnekler 

verilebilir; 

• Denetim kurulu ekibinden birinin akrabasının veya birinci derecede 

aile üyesinin güvence hizmeti müşterisinin yönetim kademesinde veya 

bu pozisyona yakın bir kademede çalışması, 

• Güvence hizmetini alan şirkette üst kademelerde çalışan bir kişinin 

bundan önce sorumlu denetçi unvanı ile hizmette bulunmuş olması,   
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• Meslek mensubunun basit tabir edilecek olanlar dışında müşteri 

şirketten hediye ve menfaat kabul etmesi,  

• Güvence ekibinde çalışan kıdemli bir çalışanın güvence hizmeti alan 

şirketle iş yapıyor olması. 

Meslek mensubuna yönelik beşinci ve son tehdit “yıldırma” tehdididir. Meslek 

mensubunun üzerinde baskı oluşturacak çevreleri devreye sokarak tarafsızlık ilkesine 

aykırı hareket etmesinin sağlanmasıdır. Yıldırma tehdidine şu örnekler verilebilir; 

• Güvence hizmeti alan şirketin denetim kuruluşunu sözleşmeyi fesih 

etmekle tehdit etmesi, 

• Denetim firması ve müşteri arasında, güvence hizmeti verilirken 

muhasebe politikalarıyla ilgili tartışma çıkmış olması halinde 

müşterinin öngörülen güvence dışı sözleşmeyi sunmayacağını 

belirtmesi, 

• Güvence hizmetini alan şirketin denetim kuruluşunu hukuksal yollarla 

tehdit etmesi, dava açma konusunda sözler söylemesi, 

• Güvence hizmeti alan tarafın daha az ücret ödemek amacıyla, çalışma 

kapsamında küçültmeye gidilmesi yönünde baskılar uygulanması, 

• Denetim çalışması yapılan şirketin personellerinden birinin konunun 

uzmanı olması halinde, bu personelinin konuya ilişkin görüşünün 

meslek mensubuna kabul ettirilmesi şeklinde baskı uygulanması, 

• Mevzuata ve standartlara aykırı bir konunun kabul edilmesi, aksi 

takdirde evvelden bildirilen kıdem işleminin iptal edileceğinin meslek 

mensubuna iletilmesi 

Bu tür tehditlere karşı koymak veya sonlandırmak için alınacak önlemler şunlardır; 

Mevzuat ve mesleki kurallar ile getirilen önlemler ve çalışma ortamında sağlanacak 

önlemler.  

2.5.5 Denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi 

Denetim sözleşmesi imzalanmadan önce denetim kuruluşunun sözleşmenin 

kabulüne ve sürdürülmesine ilişkin işlemleri yapması gerekmektedir. Sorumlu denetçi 

bunu kontrol eder, işin kabulü halinde temel etik kural hükümlerine aykırı bir tehdit 
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bulunup bulunmadığını araştırır, sonuçları hakkında bir değerlendirme yapar. Bu 

aşamada mevcut veya olası her türlü tehditler göz ününe alınarak ortadan kaldırmak 

veya makul düzeye ulaştırmak amacıyla denetçi, şirket ortakları ve yönetim ekibi 

hakkında bilgi toplar. Gerekli önlem işlemleri yapıldığı halde tehditler istenilen düzeye 

çekilemiyorsa işin kabulü gerçekleşmez. Sorumlu baş denetçi daha evvelden 

denetimin yapılmasına engel olacak bir bilgi edinmesi durumunda bu bilgiyi derhal 

denetim kuruluşu ile paylaşır. Denetçinin işin kabulü için var olmasını istediği 

durumlar şunlardır (GSD 3000, madde 22); 

• Etik kurallar standardı etik hükümlere ilişkin uyum olması, denetçinin 

bağımsızlığı konusunda kanaat oluşmalıdır, 

• Güvence denetim hizmetini yürütecek denetçi ve bu ekipte çalışan tüm 

personelin işin gereğine uygun bilgi, tecrübe ve kabiliyette olmalıdır, 

• Güvence hizmeti ile ilgili olarak ön koşulların oluşması gerekmektedir, 

• Güvence hizmetini gerçekleştirecek taraf ile talep eden taraf, denetçinin 

güvence raporuyla ilgili sorumlulukları ve sözleşme koşullarını aynı 

anlamda anlamış olmalıdır. 

Bundan sonraki aşamada güvence denetiminin ön koşullarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Tarafların hepsi mevcut koşullarda görev ve sorumluluklarını eksiksiz 

yerine getirebilecek düzeyde olmalıdır. Denetime mesnet olan konunun uygun olması 

gerekmektedir, bunu belirlemek için ilgili standart hükümlerine göre kıstaslar 

uygulanarak ve kanıt toplamaya ilişkin işlemler, kontroller gerçekleştirilir. Dayanak 

denetim konusu makul güvence denetimi açısından uygun görülmemişse diğer 

güvence seviyesi denetimleri içinde uygun olmayacaktır. Kısacası bir seviye için 

uygun olmayan dayanak konu, diğer seviyeler içinde uygun değildir. Meslek mensubu 

denetime konu olan verileri oluşturma aşamasında uygulanması beklenen kıstasların 

denetim koşullarına uyum sağlaması ve hedef kullanıcılarının ulaşımına açık açık 

olması gerekmektedir. Uygunluktan kasıt; ihtiyaçlar açısından uygun olmalı, tam 

olmalı, güvenilir olmalı, tarafsız ve anlaşılır olmalıdır. Denetçi amaca ulaşmak için 

yeterli sayıda uygun kanıtları elde edebileceği görüşüne ulaşmalıdır. Belirtilen ön 

koşulların sağlanmaması halinde denetçi güvence hizmetini talep eden tarafla 

görüşmeler yapar. İstenilen değişikliklerin gerçekleşmemesi durumunda meslek 
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mensubu çalışmasını bir güvence denetimi olarak görmez ve GDS’ler açısından 

uygunluk oluşmaz. Denetçi bu şartlarda raporunda güvence denetim standartlarına 

uygunluktan bahsedemez.  

 Güvence hizmetini talep eden taraf denetçinin çalışma koşullarında kısıtlama 

yapması ve denetçinin görüş beyan etmekten kaçınma kararanı vereceği yeni koşullar 

oluşması halinde denetçi güvence hizmeti sözleşmesini reddeder. Meslek mensubu 

güvence hizmetini alan şirket ile sözleşme şartları üzerinde mutabakata varmalıdır. 

Sözleşme şartları detaylı ve anlaşılır olmalıdır. Birden fazla dönemi kapsayan 

mutabakatlar için denetçi tarafından koşulların yenilenip yenilenmeyeceği 

değerlendirilir. Bazı durumlarda sözleşme koşullarında değişikliğe gidilmesi talep 

edilebilir. Değişiklik talebi denetçi tarafından değerlendirilirken bilgi kullanıcılarına 

etkisi ve ihtiyaca cevap verme yönü değerlendirilir. Önemlilik arz eden bir olay yoksa 

denetçi değişikliği kabul etmez. Yeterli kanıt toplanamaması nedeniyle makul güvence 

neticesine ulaşılamıyorsa, bu sebeple makul güvence sözleşmesinin sınırlı güvence 

dönüştürülmesine izin verilmez. Güvence denetim sözleşmesinde değişikliğe 

gidilmesi halinde meslek mensubu, daha evvelden topladığı kanıtları değerlendirme 

dışı bırakamaz.  

2.5.6 Kalite kontrol 

Kalite kontrol standardını 1978 yılında AICPA oluşturularak yayınlanmıştır. 

Denetim kuruluşlarının bu standarda uyması zorunlu kılınmıştır. Kalite kontrol beni 

bir denetim işi anlaşması yapılırken, güvence denetimi yapılacak firma hakkında yeteri 

kadar araştırma yapılması ve denetimi daha verimli hale getirecek işlemlerin 

tamamıdır. Güvence hizmetini veren denetim kuruluşu, denetimin kalitesini yükseltme 

ve daha doğru, güvenilir bir sonuç elde etmek, makul güvence sağlamak için, hizmeti 

alan firmada iyi bir kalite kontrol sistemi oluşturmalıdır.   
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Şekil 8: KKS-1 ve TDS 220 İçerik Karşılaştırması (Kaynak: Kardeş ve Diğerleri, 

2015.,Bağımsız Denetim, Ankara: TÜRMOB s.108) 

 

Kalite kontrol standartlarını oluşturan unsurlar şunlardır;  

• Güvence denetim hizmetinde çalışan personelin sorumlulukları 

• Etik kurallar 

Bağımsızlık 

• Güvence hizmeti talep eden firmanın kabul şartları veya mevcut 

müşteri ile devam etme koşulları 

• Denetimde görev alacak personelin tespit edilmesi 

• Denetim çalışmasının sürdürülmesi 

Danışma 

KKS-1: Uluslararsı Kalite Kontrol TDS 220: Tarihi Finansal Bilgilerin 

Standardı Denetiminde Kalite Kontrol

İÇERİK: Denetim firması İÇERİK: Tarihi finansal bilgilerin

konularda makul güvenceyi denetimine yönelik kalite kontrol

sağlamak için politika ve hakkında denetim firması personelinin

prosedürler oluşturmalıdır. belirli sorumluluklarına dair 

yol göstermektir.

Bunlar: Bunlar:

     - Etik kurallar      - Denetimde kalite konrol için liderlik

     - Bağımsızlık        sorumluluğu

     - Müşteri ilişkilerinin ve özel söz-      - Etik kurallar

       leşmelerin kabulü ve sürekliliği      - Bağımsızlık

     - İnsan kaynakları      - Özel denetim sözleşmeleri, müşteri iliş-

     - Sözleşme ekiplerinin ataması        kileri devamlılığı

     - Danışma      - Sözleşme ekibinin atanması

     - Farklı fikirler      - Sözleşmenin gerçekleşmesi

     - Kalite kontrol gözden geçirme      - Danışma

       sözleşmesi      - Görüş ayrılıkları

     - İzleme      - Sözleşmeye ilişkin kalite kontrolün

     - Şikayet ve suçlamalar        gözden geçirilmesi

     - Dokümantasyon      - Gözetim
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Görüşte farklılıklar 

Denetim faaliyetinde kalite kontrol 

Kalite kontrol işleminin zaman planı 

Kalite kontrol hizmetinde çalışacak kişi tespiti 

Kalite kontrol işleminde belgeleme 

• Gözetim çalışması 

Şikayet oluşması ve suçlama 

Belgeleme (Selimoğlu, Özbirecikli, Uzay ve Uyar, 2015) 

Güvence hizmetini sağlayacak sorumlu baş denetçinin kalite kontrol 

standartlarına uygun bir denetim kuruluşunun üyesi olması gerekmektedir. Genel 

anlamda kalite hizmetini verecek sorumluluğu taşımalıdır. Denetçi olmanın koşullarını 

taşımalı ve mevzuat bilgisi güncel olmalıdır. Ayrıca örnek tavırlarıyla güvence hizmeti 

alan tarafta saygınlık uyandırmalıdır. Sorumlu baş denetçi güvence hizmeti 

sözleşmesinin kabul edilmesinden, denetim işleminin mevzuat ve ilgili standart 

koşullarına göre planından, devam ettirilmesinden sorumludur. Güvence denetim 

hizmetini planlanan işlemlere göre yapılıp yapılmadığını ve belgelendirme işleminin 

mevzuat, standart kurallarına uygunluğunu kontrol etmek için güvence raporu 

yazılmadan gözden geçirme işlemini sorumlu baş denetçi yapar. Denetim ekibinde 

herhangi bir işlem üzerine anlaşmazlık çıktığında gerekli görüşmeleri yapar. Güvence 

hizmeti personelinin etik kurallara uyup uymadığını kontrol eder, araştırmalarını yapar 

ve bu konuda yapılması gereken ne ise bu işlemleri uygular.      

2.5.7 Mesleki şüphecilik 

Meslek mensubu güvence hizmetini verirken denetim konusunun muhtemel 

hata ve yanlışlıklar barındıracağını düşünmeli ve çalışmalarının plan ve yürütme 

aşamasında daima mesleki şüphecilik anlayışı içinde olmalıdır (KGK, madde 37). 

Mevcut kanıtlarla toplanan kanıtlar karşılaştırmalı, delil olarak kabul edilen belgeler 

ve alınan cevaplarda şüphe uyandıran durumlar tespit edilmeli, konuya ilişkin GDS’de 

belirtilen işlemler dışında ilave işlemler yapılıp yapılmaması değerlendirilmeli, olası 

yanlışlar dikkate alınmalıdır (KGK, A76). Risklerin en alt seviye düşürülmesi için 

olağanüstü işlemler incelenmeli, sonuçların elde edilmesi sırasında gereğinden fazla 

genelleme yapılmamalıdır. Elde edilen kanıtın makul güvence içermesi halinde aksini 
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işaret eden bir durum yoksa elde edilen belge ve kanıtların doğru olduğu kanısına 

varılır (Coşkun, 2009, s.247). Meslek mensubu aynı zamanda kanıtları sunan kişilerin 

güvenirliğini araştırmalı, dürüstlükleri konusunda olumlu görüşe varsa bile mesleki 

şüpheciliği elden bırakmamalıdır (KGK, A77-80). 

Meslek mensubu bilgi, beceri ve tecrübesini kullanarak riskleri azaltmaya 

yönelik mesleki muhakemede bulunur. Mesleki muhakemenin kullanılması gereken 

durumlar; toplanan kanıtların ve sonuçların uygunluk değerlendirmesi, konuya ilişkin 

GDS uygulamasında izlenecek yöntemler ve zaman planlaması, önemlilik kavramı, 

güvence hizmetindeki denetim riski değerlendirmesidir. Güvence hizmeti sonucu 

oluşan görüşün doğruluğundan emin olmak için uygulanan denetim teknikleri ve 

ölçütleri mesleki muhakeme yapılarak değerlendirilmelidir (KGK, A81-85).       

2.5.8 Denetimin planlanması ve yürütülmesi 

2.5.8.1 Güvence denetiminin planlanması 

Güvence hizmeti sözleşmesi imzalandıktan sonra meslek mensubu 

çalışmasının ne kadar sürede yapılacağını, denetimde çalışacak ekibi, kullanılacak 

verileri ve denetim yöntemini planlamalıdır. Doğru planlama ile kısa sürede doğru ve 

güvenilir sonuçlar elde edilir. Başarılı bir denetim planlaması yeteri kadar ayrıntı 

içermelidir. Görev yerleri ve yetki alanları denetim ekibinin yeteneğine göre 

ayrıştırılmalı, zaman planında yapılacak işler doğru sıralanmalıdır. İlerleyen zamanda 

gerektiği hallerde denetim planında değişiklik yapılabilir (Atabay, 2018, s.166). 

Güvence hizmet sözleşmesi imzalandıktan sonraki bir süreçte ön şartların 

karşılanmadığı durumda; meslek mensubu güvence hizmetini alan tarafla 

düzenlemelerin yapılması konusunda görüşmeler yapar. Güvence denetimi için uygun 

şartların sağlanmadığı hallerde, meslek mensubu kanunlara uygun şekilde hareket 

ederek çekilme kararı alabilir veya şartlı, olumsuz, görüş bildirmekten kaçınma 

hakkını kullanabilir (KGK, madde 40-43).  

2.5.8.2 Önemlilik 

Meslek mensubu kişisel bilgi ve tecrübesinden faydalanarak, denetimin 

planlama, yürütülme aşamalarında, işlemlerin yöntemini ve zamanlamasını 
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belirlemede önemlilik kavramını dikkate almak zorundadır. Denetçi çalışmaları 

sırasında belirlediği hataların denetime etkisini veya henüz düzeltilmemiş hataların 

finansal tablolara etkisini değerlendirmeli ve önemlilik seviyesini belirlemelidir. 

Makul güvence denetim hizmeti için geçerli olan önemlilik ölçütleri sınırlı güvence 

denetim hizmeti için de geçerlidir. Önemlilik düzeyini etkileyen faktörler şunlardır; 

• Meslek mensubunun belirlediği eksiklik veya hatalar, tek başına veya 

bütün olarak bilgi kullanıcılarının kararını büyük oranda etkiliyorsa bu 

eksik veya hatalar önemli olarak kabul edilir. 

• Eksiklik veya hatanın önemlilik seviyesi belirlenirken içinde bulunulan 

koşullar dikkate alınmalıdır. Oluşan kanaati hatanın büyüklüğü veya 

niteliği tek başına ya da birlikte etkileyebilir.  

• Eksiklik veya hatanın bilgi kullanıcılarının karar almalarındaki etkisi 

hesap edilirken tek bir kişiye göre değil, büyük bir topluluğun 

ihtiyaçları göz önüne alınarak görüş oluşturulur (Kardeş ve 

diğerleri,2015, ss.214-215). 

Bazı hatalar meslek mensubu planlama aşamasında belirlediği önemlilik seviyesinin 

altında kalmakla beraber, şartlar göz önüne alındığında önemli kabul edilebilir. 

Rakamsal olarak küçük olan bir hata içeriği değerlendirildiğinde niteliği itibariyle 

dikkate alınmak durumunda kalınabilir  (ISAE 320, Par.6). Nicel faktörleri belirlemek 

daha kolaydır. Eksiklik veya hatanın finansal tablo içindeki rakamsal oranına bakılarak 

karar verilebilir, sayılarla ifade edilirler. Güvence denetimi sırasında kontrollerin söz 

konusu olması durumunda sapmaların finansal tabloya etkisi dikkate alınır. Nicel 

faktörlere örnek olarak;  

Meslek mensubu finansal tablolarda toplam değeri 460.000 TL olan ticari alacakların 

% 10 a isabet eden 46.000 TL’lik bölümünü örnekleme yöntemi kullanarak 

incelemiştir. Bu incelemede 1.000 TL tutarında hatalı işlem belirlemiştir. Hatalı kısım 

toplam tutara oranlandığı takdirde hata miktarı 10.000 TL (1.000/46.000)x460.000 

olmaktadır. Meslek mensubunun belirlediği hata oranı % 50 olduğu için bu hesap için 

öngördüğü hata tutarı 10.000 + 5.000 = 15.000 TL’dir.  
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Nitel faktörleri belirlemek daha zordur. Düzeltilmemiş hataların finansal 

tablolara etkisi hem nitelikleri açısından hem de ortaya çıkış koşulları açısından 

değerlendirilir. Meslek mensubunun görüşüne etki edebilecek bir takım durumlar 

şunlardır; 

• Güvence denetim raporuna istinaden karar vermede etkilenecek kişi 

veya kurumların sayısı, 

• Güvence hizmetini oluşturan konuya ait verilerin birbiri arasındaki bağı 

ve tek başına önemlilik derecesi, 

• Denetim konusuna ilişkin olarak tespit edilen ve rakamsal değerler 

içermeyen metin belgeleri, 

• Tespit edilen hatanın kanunlara uygunluğunu etkileme durumu, 

• Belirli dönemlerde güvence denetimi yapılan işlemlerde hata veya 

eksikliğin geçmişteki, mevcut dönemi veya gelecekteki finansal 

tabloları hangi derecede etkileyeceği, 

• Hatayı meydana getiren olayın bilerek yapılıp yapılmadığı, 

• Eksiklik veya hatanın belirli tarafları ilgilendirmesi halinde 

aralarındaki ilişki durumu, 

• Denetim çalışması yapılan tarafın bir devlet kurumu olması halinde, 

eksiklik veya hatanın kurumun imajına etkisi. 

Meslek mensubu eksiklik veya hatanın önemlilik derecesini belirlerken mesleki 

muhakeme kanaatini kullanarak karar verir. Bilgi talep edenler açısından kararlarının 

doğruluğunu ne derecede etkileyeceğini değerlendirmeli ve önemlilik seviyesini buna 

göre belirlemelidir.  

2.5.8.3 Denetim konusu ve diğer şartların anlaşılması 

Güvence denetimi çalışmasında sorumlu baş denetçi denetim ekibinin önemli 

kişileri ve görüşlerinden faydalanılan diğer uzman taraflarla görüşmeler yapar. Bu 

görüşmelerde sorumlu baş denetçi tarafından, denetim konusuna ilişkin verilerin 

önemli hatalardan etkilenme düzeyi ve uygulanacak ölçütlerin ne olacağı bildirilir. 

Güvence hizmeti verilecek konuya ait verilerde bilinen bir yanlışlık olup olmadığı, bu 

bilgilerin oluşturulmasında dışarıdan bir uzmandan danışmanlık alınıp alınmadığı ve 
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güvence hizmetini alan işletmede iç kontrol sistemi hakkındaki bilgiler paylaşılır 

(KGK, madde 45).  

2.5.9 Kanıtların elde edilmesi 

 Güvence hizmeti planlamasından sonra denetimin yöntem ve zaman 

belirlemesi yapılır. Meslek mensubu güvence hizmeti konusunun mevzuat 

hükümlerine ve standartlara uygun olup olmadığını, önemli yanlışlar barındırıp 

barındırmadığını tespit ederken buna yönelik kanıt toplar. Kanıtların toplanması 

güvence hizmetinin en önemli ve esas kısmıdır. Güvence hizmetini oluşturan konunun 

belirlenmiş kıstaslara uygunluğunu tespit etmek amacıyla, meslek mensubu tarafından 

yararlanılan bilgi, belge ve kayıtlarının tamamına kanıt denir. Denetim kanıtları yasal 

kabul edilen kanıtlardan farklıdır. Meslek mensubunun elde ettiği veriyi kanıt olarak 

kabul etmesi denetim kanıtı sayılmasına sebeptir ve denetçinin kişisel 

değerlendirmesine bağlıdır. Kanıt toplamanın hedefleri şunlardır; denetimi yapılan 

işletmenin bilanço ve gelir tablosu verilerinin gerçeği yansıttığını, bunlara ait tutarların 

mali tablolara doğru aktarıldığını, varlıkların ve kaynakların sahibinin işletme 

olduğunu, değerlemelerin standartlara göre uygulandığını ve finansal tabloların doğru 

biçimde sınıflandırılarak tam açıklama esasına göre yapıldığının araştırılmasıdır. 

 Meslek mensubunun topladığı kanıtlar kaynağına göre kanıtlar ve muhasebe 

kayıtlarını destekleyen kanıtlar olarak ikiye ayrılır. Güvence hizmetinin denetim ve 

muhasebe standartlarına göre uyumlu bir şekilde tamamlanabilmesi için; meslek 

mensubunun işletmenin muhasebe kayıtlarından, iç kontrol sisteminden ve diğer 

destekleyici kanıtlardan yararlanması gerekir. Destekleyici kanıtları ise fiziksel 

kanıtlar, üçüncü kişi beyanatları, analitik ve aritmetik kanıtlar, yazılı bildirimler, 

belgeler oluşturmaktadır.  

2.5.9.1 Kanıt toplama teknikleri 

Kanıt toplama tekniklerinin başında fiziki inceleme ve sayım gelmektedir. Bu 

yöntemdeki amaç, bilançoda yer alan varlıkların belirtilen tarihte işletmede varlığının 

tespit edilmesidir. Örnek olarak stoklar hesabının depo sayımı yapılarak kontrol 

edilmesidir. Bu yöntemin güvenilirlik düzeyi oldukça yüksektir. 



72 

 Gözlem, denetime tabi olan bir olayın meydana geliş şeklini incelemek 

amacıyla bir takım faaliyetlerin gerçekleşmesi sırasında orada bulunmaktır. Gözlem 

uygulamanın üst yönetimin belirlediği esaslara göre yapılıp yapılmadığını belirlemek 

için yapılır. Meslek mensubunun fiziki incelemeyi kendisinin yapması nedeniyle 

güvenilirlik seviyesi yüksektir. Buna örnek olarak stok sayımı sırasında meslek 

mensubunun bulunması verilebilir. 

 Diğer bir kanıt toplama tekniği yeniden hesaplamadır. Bu tekniğin amacı 

işletme tarafından daha önceden hesaplanmış verilerin, denetçi tarafından yeniden 

hesaplanarak doğrulanmasıdır.  Örneğin maddi duran varlıklara ait amortisman 

hesabının meslek mensubu tarafından yeniden yapılması verilebilir.  

 Soruşturma, denetçinin incelenen konuyla ilgili olarak ilgili ve konu hakkında 

bilgisi olan taraflara yazılı ve sözlü sorular sormasıdır. Bu yöntemle genellikle 

işletmenin iç kontrol sistemi denetlenmektedir. Ne tür soruların sorulacağını meslek 

mensubu kişisel görüşüne göre belirler. Hazırlanan sorular planlı bir soruşturma veya 

resmi olmayan bir görüşme olabilmektedir. Örneğin çalışanlar veya yönetimle yemek 

sırasında edilen sohbetten alınan veriler gibi. Tek başına güvenilirlik düzeyi düşüktür, 

bu nedenle diğer tekniklerle doğrulanması gerekmektedir. 

 Kanıt toplamada diğer bir teknik göz atmadır. Bu teknikteki amaç; işletmenin 

muhasebe kayıtları gözden geçirilerek anormal tutarlar tespit edilir. Bu yöntemle 

doğrudan kanıt elde etmek bazen mümkün olmayabilir, ancak daha sonra toplanacak 

kanıtlar belirlenir. 

 Kayıt sistemini yeniden izleme tekniği; meslek mensubu araştırmasını yapmak 

istediği işleme ilişkin bir belgeyi seçerek bununla ilgili kayıtları inceler. Bu yöntemle 

kayıtların ve hesap bakiyelerinin doğruluğu kontrol edilir. Mali tablolarda olağandışı 

tutarlara ilişkin olarak uygulanan bir yöntemdir. 

 Belge incelemesi; fiziki inceleme sayım tekniği uygulanarak işletmede 

bulunduğu tespit edilmiş varlıkların gerçek anlamda işletmeye ait olduğunun 

belgelerle kanıtlanmasıdır. Varlığa ait belgenin yasalara uygun, yıpranmamış ve 

üzerinde tahribat yapılmamış olması gerekmektedir. 
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 Analitik inceleme ise, mali ve mali olmayan veriler arasındaki ilişkinin analiz 

edilerek bir anlam çıkarılması ve finansal tablolara yansımasını değerlendirmektir. Bu 

tekniğe örnek verecek olursak önceki yıllarda alacak devir hızı ait olduğu sektör 

ortalamasına girmesine rağmen, incelenen dönemde büyük bir sapma göstermişse bu 

durumun güvence hizmetini alan işletme tarafından mantıklı bir açıklamasının 

yapılması gerekir. Meslek mensubu açıklamaları dikkate alarak, oran değişikliğinin 

doğruluğunu tespit etmek için detaylı bir inceleme yapar. İşletme tarafından gerekli 

açıklama yapılamazsa, oranların hesaplandığı verilerde hata olduğu düşünülür. En çok 

kullanılan analitik incelemeler, karşılaştırmalı tablolar analizi, oran analizi, mantıklılık 

analizi ve trend analizi teknikleridir (KGK, GDS3000, madde 49-60). 

2.5.10 Sonraki olaylar 

Güvence hizmetini veren meslek mensubu, denetim çalışmalarını belirtilen 

zaman içinde ilgili döneme ait yapmaktadır. Ancak denetim konusu üzerinde önemli 

olduğu düşünülen bir takım olaylar güvence raporu hazırlandıktan sonra ortaya 

çıkabilir. Böyle durumlarda meslek mensubu, olayın güvence raporundan daha önce 

kendisine haber verilmiş olmasını ve raporu değiştirebilme durumunu düşünerek 

uygun karşılığı vermek zorundadır. Sonraki olayların değerlendirilmesinde gelişen 

olayın güvence raporuna etkisi göz önüne alınır. Ancak mevzuatta güvence raporu 

yazıldıktan sonra rapor konusu ile ilgili gelişmelerle ilgili olarak, denetçinin 

sorumluluğu bulunmamaktadır (Atabay, 2018, s.216).  

2.5.11 Güvence raporunun hazırlanması 

Güvence hizmetinin son işlemi, meslek mensubun denetim çalışması 

sonucunda, güvence hizmetini oluşturan konu hakkında ulaştığı görüş için bir güvence 

raporu hazırlar.   

Güvence Denetim Standardı (GDS) 3000’de raporda bulunması gereken 

bilgiler açıklanmıştır. Güvence raporunda bulunması gereken hususlar şunlardır; 

• Raporda bulunması gereken ilk unsur başlık kısmıdır. Başlıkta raporun 

bir bağımsız güvence raporu olduğunu net bir şekilde ifade edilmelidir. 

Bu şekilde bağımsız denetimi güvence standartlara uygun olarak 
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yapıldığı, uzman bir meslek mensubu tarafından hazırlandığı anlaşılır 

ve diğer raporlardan ayırt edilir. 

• İkinci bölümünde ise raporun hangi tarafa ilişkin düzenlendiğini isim, 

işletme veya yönetim adı şeklinde belirtilmesi gerekir, bu kısma 

muhatap denilmektedir. Genellikle muhatap güvence hizmetini talep 

eden taraftır. 

• Denetim raporunun üçüncü bölümünde sözleşmenin konusu açıklanır. 

Güvence hizmet konusuna ve temin edilen güvence düzeyine ilişkin 

açıklamalar bu bölümde yapılır. Meslek mensubunun vardığı sonuç 

uygun tarafın beyanatı neticesinde oluşmuş ise bu beyanat güvence 

raporuna eklenir. Sözleşmenin ait olduğu dönem ve güvence hizmet 

konusunun ilişkili olduğu sorumlu kişiler veya bu sorumlu kişilerin 

yönetiminde olan bölümler yazılır. Ayrıca Bilgi kullanıcıları açısından 

yeteri kadar güven algısı yaratmak için hizmetin hangi yöntemler, 

veriler kullanılarak yapıldığı belirtilir. 

• Raporun dördüncü bölümünde güvence hizmeti oluşturulurken hangi 

kıstasların ve verilerin dikkate alındığı belirtilmelidir. Bilgi 

kullanıcıları istediğinde bu verilere ulaşılabilmesi için, verilerin 

erişilebileceği yer raporda atıf yapılarak belirtilmelidir. 

• Güvence raporunda özellikle ifade edilmesi gerekiyorsa yapısal 

kısıtlamalar açıkça belirtilmelidir. Örnek olarak iç kontrol sistemi 

etkinlik raporunda, stoklarla ilgili özel bir durum olduğu, geçmişte stok 

kontrol sisteminin işleyişe ve kurallara uygun çalıştığı, yapılan 

değişikliklerle gelecekte yetersiz olabileceği belirtilir. 

• Bazı durumlarda güvence hizmetinin konusuna ilişkin uygulanan 

ölçütler özellik gösterebilir. Yani hizmet verilen şirket için denetim 

konusuna ilişkin oluşturulan özel kıstaslar uygulanabilir. Böyle bir 

işlemin var olması halinde bu durum raporda belirtilmelidir.  

• Güvence hizmet sözleşmesinde sorumlu tarafın ve güvence hizmetini 

veren tarafın sorumlulukları açıkça belirtilmelidir.  

• Güvence hizmetini oluşturan konunun GDS 3000 ve başka bir GDS’yi 

ilgilendirmesi durumunda ilgili GDS’nin belirtilmesi gerekmektedir. 
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• Güvence hizmetini veren kuruluşun KKS 1 standartlarına uygun 

hareket ettiğini, gerekli mevzuat hükümlerine, denetim standartlarına 

ve kalite kontrol standartlarına bağlı olarak çalıştığını belirtmesi gerekir 

(KGK, GDS 3000, A171). 

• Hazırlanan güvence denetim raporunda meslek mensubunun 

mevzuattaki etik hükümlere uyulduğuna dair bir beyanda bulunması 

gerekmektedir. 

• Meslek mensubu denetim görüşüne dayanak sağlaması amacıyla, 

yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yapar. Güvence hizmeti sınırlı 

güvence denetimi ise uygulanan işlemler, zaman planı ve kapsam 

açısından bilgi verilmesi gerekmektedir. 

• Güvence hizmeti raporunda bilgi kullanıcılarına farkındalık yaratmak 

amacıyla, güvence konusunun belirli özelliklerine ilişkin olarak 

açıklanması halinde bu özellik açıklanmalıdır ve denetçi rapor 

hakkındaki görüşünü belirtmelidir. Denetçi, makul güvence görüşü 

oluşması halinde pozitif bir cümle, sınırlı güvence denetim görüşünde 

olumsuz bir bulguya rastlanmadığını ifade eden bir cümle ile görüşünü 

belirtir. 

• Meslek mensubu olumsuz sonuç dışındaki görüşleri bir başlık altında 

belirtmelidir. 

• Güvence hizmet raporunu denetçi kendi adına veya denetim kuruluşunu 

temsilen imzalar.  

• Güvence raporunun tarihi belirtilir. Bu tarih denetim kanıtları toplanıp, 

tam set raporlar hazırlanarak yönetimin sorumluluğu kabul ettiği ve 

imzaladığı tarihten itibaren bir zamanı içermek zorundadır. 

• Güvence denetim raporunda bağımsız denetim kurumunun veya kişinin 

adres bilgisi verilir. 

• Güvence hizmeti raporunda meslek mensubu diğer uzman kişilerin 

çalışmalarından ve görüşünden faydalanmışsa, raporda buna ilişkin 

atıfta bulunması gerekmektedir. 
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Yasalar ve diğer özel durumlarda belirtilmiş ve bağımsız denetçiye ek açıklama 

yapması gereken olayların varlığı söz konusu ise, görüş bölümünden sonra bu konuyla 

ilgili açıklama yapılır.  

2.5.12 Denetçinin görüşü 

Güvence hizmeti veren denetçi görüşü bilgi kullanıcılarını aydınlatması 

amacıyla açıkça ifade edilir. Makul güvence içeren hizmetlerde güvence raporunda 

oluşması sırasında ilk olarak önemlilik konusu ele alınır. İkinci adım denetimde 

toplanan kanıt sayısının makul olması, yönetimin tahmin ve görüşlerinin gerçekleşme 

oranı ve denetçinin çalışmaları sırasında uyguladığı analitik işlemlerin sonuca 

uygunluğu değerlendirilmelidir. Denetçi görüşünün oluşmasında üçüncü etken ise 

yönetim politikalarıdır. Güvence hizmeti denetim raporunda denetçi görüşü 

aşağıdakilerden biri olabilir; 

• Verilen hizmet doğrulama çalışması ise, meslek mensubu dışındaki bir 

tarafın uyguladığı testler ve ölçümler denetimin konusunu oluşturur. 

Meslek mensubu bu sonuçların hata barındırıp barındırmadığı hakkında 

görüşünü bildirir.  

• Makul güvence denetimlerinde olumlu bir görüş oluşmuş ise; denetim 

konusuna bağlı olarak denetim konusunun mevzuata uygunluğu veya 

raporun doğru hazırlandığı şeklinde ifadeler kullanılır. 

• Güvence hizmeti verilen konu özellikli bir durum olması halinde 

raporda önce açıklama yapılır, sonuç bölümünde ilgili açıklamalar 

belirtilerek görüş bildirilir. 

• Sınırlı güvence denetim hizmetinde görüş bildirilirken belirli ölçütlere 

ilişkin bir değerlendirme yapılacaksa” çalışmamızda uyguladığımız 

prosedür ve toplanan kanıtlara istinaden şirketin X yasalarına aykırı 

olabilecek bir durum taşıdığı fikrinin oluşmasına sebep olacak bir 

hususa rastlanmamıştır” ifadesi kullanılır. Denetim çalışması bir takım 

ölçütlere istinaden yapılmış ise “ denetimde uyguladığımız işlemler ve 

topladığımız kanıtlara istinaden X kıstaslarına uygunluk sağlaması için 

başarı sonuçlarında bir değişiklik yapılmasına ilişkin bir bulguya 

rastlanmamıştır” ifadesi kullanılır. Güvence hizmeti bir beyanata ilişkin 
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yapılıyorsa, “ denetimde uyguladığımız işlemler ve topladığımız 

kanıtlara istinaden X mevzuatına uygun olduğu belirtilen tüm 

yönleriyle gerçeğe aykırı olduğuna dair bir husus dikkatimizi 

çekmemiştir” şeklinde ifade edilir.  

• Güvence denetimlerinde denetimin türüne bağlı olarak kullanılacak 

ifadeler “uygun olarak, uyarınca,”, “gerçeğe uygun bir biçimde 

hazırlanmıştır”, “gerçeğe uygun bir şekilde beyan edilmiştir” şeklinde 

olabilir. 

• Meslek mensubu çalışması sırasında denetim konusuna ilişkin olarak, 

önemli hatalar içerdiği kanaatine ulaşırsa “sınırlı olumlu sonuç” 

bildirir.  

• Güvence hizmeti çalışmasında konuya ilişkin eksiklik ve yanlışlığın 

yaygın ve önemli olduğu durumlarda, denetçi “olumsuz sonuç” bildirir. 

Bu görüşün açıklanması” şirketin X mevzuatına uygun olduğu 

yönündeki beyanı gerçeğe uygun bir şekilde beyan edilmemiştir” 

şeklinde yapılır.  

• Denetçi mevcut kısıtlamalar nedeniyle yeterli sayıda kanıt toplayamaz 

ise bu durumu belirtir ve “sonuç bildirmekten kaçınma” görüşünü 

açıklar. 

2.5.13 Belgelendirme 

Meslek mensubu güvence hizmeti sürecinde yaptığı çalışmaları ve elde ettiği 

kanıtları, denetimle ilgisi olmayan başka bir meslek mensubunun anlayacağı şekilde 

belgelendirir. Bu işleme çalışma kağıtları adı verilmiştir. Çalışma kağıtlarının güvence 

raporu görüşünü destekleyici nitelikte olması gerekir. Denetçinin denetim yöntemleri, 

izlediği program, denetim testleri ve incelemeleri çalışma kağıtlarında belirtilmelidir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. ÖRNEK UYGULAMA (Z BANKASI SINIRLI GÜVENCE RAPORU) 

 Güvence hizmetleri, ülkemizde diğer denetim türleri dikkate alındığında 

gelişmekte olan bir denetim türüdür. Daha çok bankacılık ve finans sektörü güvence 

hizmetinden faydalanmaktadır. Bu bölümde Z Bankası’nın 2017 yılı sürdürülebilirlik 

raporunda yer alan sınırlı güvence raporu incelenecektir. Rapora ilişkin veriler aşağıda 

ki gibidir; 

3.1 Rapor Başlığı ve Firma Adı 

 Raporun başlangıcında bağımsız denetim firmasının unvanı ve güvence 

hizmeti alan bankanın adını da içeren, güvence hizmetinin “sınırlı güvence raporu” 

olduğunu belirten bir başlık atılmıştır. Bundan sonra GDS 3000 hükümlerine uygun 

olarak güvence hizmetini alan taraf “Z Yönetim Kurulu” olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Daha öncede açıklandığı gibi bu kısım “muhatap” bölümünü ifade etmektedir.  

3.2 Raporun Konusu ve Dönemi 

 GDS 3000’de belirtildiği gibi güvence hizmetinin konusu ve dönemi 

raporumuzda net bir şekilde yazılmıştır. Z Bankası sınırlı güvence raporunun konusu; 

Banka yönetim kurulu tarafından oluşturulan 2017 yılına ait sürdürülebilirlik 

raporunda bir takım bilgilerin seçildiği, bu seçilen bilgiler üzerinde çalışma yapıldığı 

ve bağımsız sınırlı güvence raporunun seçilmiş bilgiler doğrultusunda oluşturulduğu 

ifade edilmiştir. 

3.3 Güvence Hizmetini oluşturan Kıstaslar 

 Sınırlı güvence raporunun dördüncü bölümünde çalışmalar sırasında hangi 

kıstasların dikkate alındığı belirtilmiştir. Ayrıca bilgi kullanıcıların kıstasları oluşturan 

verileri inceleyebilmeleri amacıyla, bu verilerin bulunduğu sayfa numarası satır 

sonunda belirtilmiştir. Türkiye Z bankası sınırlı güvence raporunun hazırlanmasında 

31.12.2017 tarihinde tamamlanan yıl için esas alınmış seçilmiş bilgiler şunlardır; 

• Banka bünyesinde verilen yolsuzluk ve rüşvet konusunda mücadele eğitimine 

katılan personel sayısı ve bu eğitimin saat bilgisi seçilen bilgiler arasındadır. 
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Ayrıca etik ilkeler ve insan hakları eğitimine katılan personel sayısı ve bu 

eğitimlerin süresi de seçilmiş bilgiler arasında yer almaktadır (sürdürülebilirlik 

raporunun 22.sayfası) 

Raporun 22.sayfasında ilk aşamada bankanın iş etiği konusuna yaklaşımı ve bu 

konunun önemi açıklanmış, devamında seçilmiş eğitim verilerine ait tablo eklenmiştir. 

Türkiye Z Bankası iş etiği yaklaşımı şu şekildedir; ülkelerin ekonomilerinde bankalar 

saygın kurumlar olarak görülmekte ve adil çalışma koşulları ve rekabet ortamı 

konusunda önemli bir görev üstlenmektedir. Etik kurallar bu aşamada devreye 

girmekte ve bankaların bu yönde ilerlemesinde yön çizmektedir. Z Bankası, Türkiye 

bankalar birliği tarafından açıklanan bankacılık etik kurallarını özümsemiş ve bu 

kurallara bağlı kalarak çalışan bankalardan biridir. Bunun dışında Z Bankası’nın 

benimsediği ilkeler, rüşvet ve haksız kazançla mücadele ilkesi, hediye ve ağırlama 

ilkesi, insan hakları, insan kaynakları ilkeleri, terörle mücadele ilkesi ve suç 

kazançlarının önlenmesi ilkesidir. Banka çalışmalarının her aşamasında bu ilkelere 

bağlı kalarak hareket etmektedir. Yeni işe alınan personel eğitimleri sırasında disiplin 

ve etik kurallar eğitimi verilmektedir. Yine yeni atanan şube müdürlerine usulsüzlük 

ve suistimalleri belirlememek için önerilerde bulunulmakta ve daha önce bankada 

yaşanan tecrübeler aktarılmaktadır. Bu eğitimler “kariyerime başlarken”, “kariyerimde 

yükselirken” isimleri altında verilmektedir. Bunun dışında banka teftiş kuruluna 

usulsüzlük suistimal, rüşvet ve yolsuzluk konularında bilgi verilmektedir. Banka 

tarafından yapılan denetimlerde yasalara aykırı ve yolsuzluk kapsamındaki işlemler 

tespit edilerek hukuki süreç başlatılmaktadır. Bu bağlamda banka personeline verilen 

eğitim bilgileri şu şekildedir; 

Tablo 2: Z Bankası Personel Eğitim Tablosu (Kaynak: Z bankası 2017 

sürdürülebilirlik raporu s.22) 

Eğitim Konusu 

Eğitim Alan Personel 

Sayısı Toplam Eğitim Saati 

     

Yolsuzlukla mücadele 1214 3854 

Etik ilkeler 673 337 

İnsan hakları 673 2019 
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• Bankanın yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmalarının sayısı, kurulmuş güç 

kapasitesi, bununla ilgili kredi tutarı seçilmiş bilgiler arasındadır 

(Sürdürülebilirlik raporu s.35).  

Banka yönetim kurulunun hazırladığı sürdürülebilirlik raporunun 35. Sayfasında 

Z Bankası olarak yenilenebilir enerji finansmanında uluslararası finans kuruluşlarıyla 

yapılan ortak çalışmalar neticesinde elde edilen fon gelirlerinden faydalanıldığından 

bahsedilmiştir. Bankanın bu konu ile ilgili diğer açıklamalar şöyledir; yenilenebilir 

enerji ile ilgili olarak küçük ve orta ölçekli kuruluşlardan gelen kredi talepleri, 

uluslararası finans kurumlarından alınan kredilerle temin edilmektedir. Avrupa 

Yatırım Bankası ülkemize 2016 yılında “Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji” programı 

kapsamında 111,2 milyon dolar kaynak oluşturmuştur. Yine aynı programda Avrupa 

İmar Kalkınma Bankası kanalıyla 55 milyon dolar kaynak temin edilmiştir.  

Düşük karbon oranıyla büyüme ve karbonun etkisinin azaltılması ancak başka 

enerji kaynaklarının devreye girmesi ile sağlanabilir. Yenilenebilir enerji alanında 

yapılan yatırımlar iklim değişikliği konusundaki çabalar ve sosyal kalkınma hedefleri 

ile ilgilidir. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ( IRENA)’ nın 2017 yılı 

raporunda; işsizlik probleminin yenilenebilir enerji alanına yapılan istihdam ile 

ortadan kalkabileceği belirtilmiştir. Güneş, rüzgar gibi temiz enerji kaynakları baz 

alınarak hazırlanan bu raporda dünya genelinde % 1,1 oranında artış olduğu ve bu 

durumun 2016 yılında 9.800.000 personel istihdam artışı yarattığı ifade edilmiştir. 

Yine IRENA raporuna göre ülkemizde ise temiz enerji 2017 yılında 94.400 insana iş 

alanı yaratmıştır. Banka yenilenebilir enerjinin ülke ekonomisine sağladığı katkıların 

ve geri dönüşümünün farkındadır ve enerjiye finansman yaratma konusunda özveri ile 

çalışmaktadır. Bankanın 2017 yılı raporlarına bakıldığında genel enerji projeleri içinde 

yenilenebilir enerji oranının % 46 olduğu, toplamda proje kaynak yaratma portföyünün 

ise % 25 olduğu görülmektedir. Banka tüm bu çalışmalar ve sağladığı kaynaklarla 

iklim değişikliği riskine mücadeleye katkıda bulunmaktadır. 2017 yılında Z Bankası 

232 enerji projesine destek sağlamıştır.  
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Tablo 3: Z Bankası 2017 Yenilenebilir Enerji Finansman Portföyü (Kaynak: Z bankası 

2017 sürdürülebilirlik raporu s.35) 

TÜRÜ ADET KREDİ  RİSK  TAAHHÜT  KURULU  

  TUTARI TUTARI TUTARI GÜÇ 

  

(MİLYON 
$) 

(MİLYON 
$) (MİLYON $) (MW) 

BES- BİYOKÜTLE ENERJİ SATRALİ 5,0 70,5 19,5 51,0 44,9 

GES- GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ 213,0 265,5 242,2 16,1 287,4 

HES- HİDROELEKTRİK SANTRALİ 5,0 264,1 186,7 77,4 683,5 

RES- RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ 6,0 170,8 135,3 35,5 236,0 

JES- JEOTERMAL ENERJİ 
SANTRALİ 3,0 122,0 69,7 52,3 103,5 

TOPLAM 232,0 892,9 653,4 232,3 1.355,5 

 

• Z Bankası Sınırlı Güvence Raporu’nun seçilmiş bilgiler üçüncü bölümünde 

KOBİ için oluşturulan kredilerin toplamı belirtilmiştir (Sürdürülebilirlik 

raporu s.39).  

Z bankasının sürdürebilirlik raporunun KOBİ konusunda açıklamaları şunlardır; 

Banka ekonomiye sağladığı katma değerlerle KOBİ’lere en çok destek olan 

kuruluşlardan biridir. KOBİ’lerin verimini ve piyasadaki gücünü artırmak amacıyla bu 

alana özel kredi ve finansman desteği sağlamaktadır. Z bankası 2016 ve 2017 yılında 

Avrupa Yatırım Bankası şartlarına uyan ve personel sayısı 250 ile 3000 arasında olan 

işletmeler için oluşturulan finansman desteğinin kullandırılması için çalışmalar 

yapmış ve bu çalışmalarına devam etmektedir. Japonya ve Kore bulunan iki banka ile 

anlaşmalar yapılmış, bu ilkelerde belirli sektörlere hizmet veren firmaların yatırım 

ihtiyaçlarına yönelik kredi desteği sağlanmıştır. Z bankası, KOSGEB ile ortak 

çalışmalar neticesinde 2017 yılı faizsiz işletme sermayesi finansman desteği veren 

bankalar arasında yer almıştır. KOBİ’lere destek vermek amacıyla üye sayısı 82.000 

civarında olan, bankanın internet sitesinde yatırım danışmanlığı hizmeti verilmiş ve bu 

konuları da içeren tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.     

• Z Bankası’nın seçilmiş bilgileri arasında tarım ve hayvancılık için işletmelere 

verilmiş toplam nakdi kredi miktarının tutarları yer almıştır (Z Bankası 

sürdürülebilirlik raporu s.40) 
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Raporun 40. Sayfasında bulunan tarım ve hayvancılıkla ilgili banka yaklaşımını 

anlatan beyan şu şekildedir; Z bankası tarım ve hayvancılık sektörünün ülkemiz için 

önemini bilmekte ve bunun için krediler vererek ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Z 

bankasının bu sektör için sağladığı kredi çeşitleri arasında traktör kredisi, tarım arazi 

araçları kredisi, tarım teçhizat kredisi, büyükbaş hayvan besi işletme ve süt kredisi, 

büyükbaş hayvan temin kredisi, seracılık kredileri gibi krediler bulunmaktadır. 2017 

yılı için tarım ve hayvancılık sektörüne sağlanan kredi tutarı 3.000.000.000 TL 

seviyesini geçmiştir. Yine bu sektörde hizmet veren Z Bankası müşterileri için “İmece 

Kart” çıkarılmış, bu kartla ilk altı aylık dönem için ödeme konulmamıştır. Banka tarım 

müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla, bir takım şubelere tarım servisleri 

açmış ve tarım alanında doğrudan pazarlama ekipleri oluşturmuştur. Z Bankası tarım 

alanındaki faaliyetlerini tanıtmak ve tarım müşterilerine yardımcı olmak için tarım 

sohbetleri etkinlikleri düzenlemektedir.  

• Bağımsız denetçinin seçilmiş bilgiler arasına aldığı diğer bir konu; TEMA 

Vakfı ile ortak çalışmalar sonucu ülke genelinde dikilen fidan adedi olmuştur 

(Z Bankası sürdürülebilirlik raporu s.64) 

Z bankası yönetim kurulunun raporda bu konuda yaptığı açıklamalar şu şekildedir;  

bankacılık alanında kağıt tüketimi oldukça fazla bir yer tutmaktadır. Z bankası atık 

kağıt oluşumunu engellemek ve kağıt tüketimini ortadan kaldırmak için dijitalleşme 

çalışmalarına önem vermektedir. Bir çok bankacılık işleminin internet bankacılığı 

yoluyla yapılması, çift yönlü kağıt kullanılması ve makbuz basım işlemlerinin alt 

seviyeleri indirilmesi ile kağıt tüketimi azaltılmıştır. 2017 yılının yedinci ayında 

uygulanmaya başlanılan dekont çıktı kodları değişikliği ile geriye kalan beş ay için 

11.900.000 adet dekontun basımı yapılmamış ve büyük ölçüde kağıt tasarrufu 

sağlanmıştır. Z banka müşterilerine ekstrelerini internet kanalıyla almaları için 

yönlendirmeler yapılmış ve bu sayede banka müşterilerinin yüzde 67’lik kısmı e-

ekstre uygulamasına geçmiştir. Kağıt ekstre isteyen müşterilere ise endüstriyel 

ormanlardan elde edilen sertifikalı kağıtlar kullanılmıştır. Ayrıca banka çalışma 

ortamının ürettiği 245.570 kg atık kağıt TEMA Vakfı ortak çalışması ile imha edilmiş 

ve bu vakfa verilmiştir. TEMA Vakfı ağaçlandırma projesi kapsamında 100 kg kağıt 

için bir fidan dikilmektedir. Z bankası adına bu bağlamda 5 yılda 17.355 tane fidan 
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TEMA Vakfı tarafından dikilmiş ve çeşitli şehirlerde bankanın adını taşıyan beş tane 

orman oluşmuştur. Yine kağıt tüketimini azalmak için 2017 yılının son altı ayında 

dijital uygulaması pilot bölgelerde başlatılmıştır ve 42.000 sayfa kağıt tasarrufu 

sağlanmıştır.  

 

Tablo 4: Z Bankası adına TEMA Vakfı tarafından dikilen ağaç sayıları (Kaynak: Z 

bankası 2017 sürdürülebilirlik raporu s.64) 

   

YILLARA GÖRE ŞEHİRLERDEKİ ORMANLARDA YER ALAN AĞAÇ SAYILARI 

YILLAR YERİ AĞAÇ SAYISI 

2013 Manisa/Salihli 3.800 

2014 KKTC/Lefkoşa 2.664 

2015 Çanakkale/Ulupınar 2.504 

2016 Balıkesir/Balya 3.387 

2017 Çanakkale/Lapseki  5.000 

  

• Z Bankası sınırlı güvence raporunun seçilmiş bilgileri arasında personelin 

yaşadığı iş kazası oranı, iş göremezlik gün sayısı ve ölümlü olay sayısı 

incelenmiştir (Z Bankası sürdürülebilirlik raporu s.77).   

 

Tablo 5: Z Bankası 2015-2016-2017 yılları iş kazası ve meslek hastalıkları sayıları 

(Kaynak: Z bankası 2017 sürdürülebilirlik raporu s.77) 

İŞ Sağlığı ve Güvenliği 2015  2016  2017  
 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Kasa Sayısı 11 7 75 28 25 10 

Ölümlü Kaza Sayısı 0 1 0 0 0 1 

Meslek Hastalığı Sayısı 0 0 0 0 0 0 

Kaza Nedenli Eksik Gün 2 5 133 40 550 246 

Kaza Sıklık Oranı 0,086 0,057 0,59 0,23 0,196 0,083 

Meslek Hastalığı Oranı 0 0 0 0 0 0 

Kayıp Gün oranı 0,016 0,041 1050 0,331 4,312 2,031 
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Devamsızlık Oranı 0 0 0 0  0 

• Banka yönetim kurulunun sunduğu ve denetim firmasınca belirlenen diğer 

seçilmiş bilgi, personel toplam sayılarıdır. (Z Bankası sürdürülebilirlik raporu 

s.75).   

Tablo 6: Z Bankası cinsiyet ve yaşa göre personel sayısı (Kaynak: Z bankası 2017 

sürdürülebilirlik raporu s.75) 

Çalışan Sayısı 2015  2016  2017  

  Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Toplam Personel Sayısı 11.864 12.293 12.669 12.087 12.755 12.113 

Tam Zamanlı Personel Sayı 25.157 24.719 24.806 
Yarı Zamanlı Personel 
Sayısı 0 37 62 

       

Cinsiyete ve Yaşa 2015  2016  2017  

Göre Personel Sayı Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

50 Yaş Üstü 63 190 56 172 60 175 

30-50 Yaş Arası 10.272 9.978 10.651 10.291 10.924 10.484 

30 Yaş Altı 2.529 2.125 1.962 1.624 1.771 1.454 

 

Tablo 7: Z Bankası eğitim durumuna göre personel sayısı (Kaynak: Z bankası 2017 

sürdürülebilirlik raporu s.75) 

Öğrenime Göre 2015  2016  2017  

Personel Sayı Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Ortaokul 2 93 2 83 2 75 

Lise 1.655 2.755 1.562 2.686 1.476 2.607 

Yüksekokul (2-3 Yıllık) 233 322 219 319 213 341 

Yüksekokul (4 yıllık) 10.444 8.656 10.339 8.512 10.510 8.586 

Yüksek Lisans 527 461 544 478 550 493 

Doktora 3 6 3 9 4 11 

 

• Z Bankası denetiminde kullanılan diğer bir veri grubu ise personele verilen 

eğitimin saat toplamlarıdır (Z Bankası sürdürülebilirlik raporu s.76).  Buna 

ilişkin tablo aşağısa sunulmuştur. 
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Tablo 8: Z Bankası personel eğitim saati (Kaynak: Z bankası 2017 sürdürülebilirlik 

raporu s.76) 

Personel Başı 2015  2016  2017  

Eğitim süresi Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Personel Başı 22,9 26,4 13,59 18,73 19,0 24,2 

Eğitim Saati       

 

• Bağımsız denetim kuruluşu bankanın sınırlı güvence raporu kapsamında 

seçilmiş veriler içinde incelediği uluslararası kredi kurumlarından 

sürdürülebilir konulu aldığı kredi tutarları aşağıda gösterilmiştir (Z Bankası 

sürdürülebilirlik raporu s.81).   

 

Tablo 9: Z Bankası Uluslararası Finans Kurumlarından aldığı Kredi Bilgileri  

(Kaynak: Z bankası 2017 sürdürülebilirlik raporu s.81) 

 

Uluslararası Finansman Kuruluşlarından Alınan Krediler 

Uluslararası 
İmza 
Tarihi Tutar Vade  Kullanım 

Finans Kur.     (Yıl) Nedeni 

  13.04.2009 € 250.000.000 12 KOBİ’lerin finansmanı 

Avrupa  09.12.2011 € 150.000.000 10 KOBİ’lerin finansmanı 

Yatırım 28.06.2012 € 75.000.000 12 
MidSEFF Prg.kapsamında r enerji projelerinin 
finansmanı 

Bankası 04.12.2013 € 150.000.000 8 
KOBİ’ler ve çalışanı 250 ile 3000 arası işletmelerin 
finansmanı 

(EIB) 09.05.2014 € 200.000.000 10 
EIB kriterlerine uyan konutlara verilecek kredilerin 
finans. 

  30.10.2015 $ 221.200.000 10 
KOBİ’ler ve çalışanı 250 ile 3000 arasını işletmelerin 
finansmanı 

  01.12.2016 $ 111.200.000 13 
MidSEFF Prg.kapsamında r enerji projelerinin 
finansmanı 

    $ 47.600.000 10 
KOBİ’ler ve çalışanı 250 ile 3000 arasını işletmelerin 
finansmanı 

Avrupa  27.10.2011 $ 6.660.000 15 
TurSEFF Programı enerji verimliliği projelerinin 
finansmanı 

İmar ve  28.06.2012 € 50.000.000 12 
MidSEFF Prg.kapsamında r enerji projelerinin 
finansmanı 

Kalkınma   € 25.000.000  

WiB Programı kapsamında kadın girişimcilerin 
finansmanı 

Bankası  09.05.2013 € 15.000.000 7 
TurSEFF Programı enerji verimliliği projelerinin 
finansmanı 

(EBRD)  € 10.000.000  

TuRAFF Programı tarım alanında yapılan yatırımların 
finansmanı 

  18.12.2013 € 50.000.000 12 
MidSEFF Prg.kapsamında r enerji projelerinin 
finansmanı 
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Tablo 9  (Devamı)    

    $ 12.500.000  

WiB Programı kapsamında kadın girişimcilerin 
finansmanı 

  19.12.2014 $ 90.000.000 5 
TurSEFF Programı enerji verimliliği projelerinin 
finansmanı 

    $ 25.000.000  

TuRAFF Programı tarım alanında yapılan yatırımların 
finansmanı 

  30.03.2015 $ 60.000.000 7 
TurSEFF Programı enerji verimliliği projelerinin 
finansmanı 

   $ 15.000.000 15   

    $ 55.000.000 5 
TurWiB Programı kapsamında kadın girişimcilerin 
finansmanı 

  21.10.2016 $ 55.000.000 12 
MidSEFF Prg.kapsamında r enerji projelerinin 
finansmanı 

  06.12.2017 $ 55.000.000 7 
TurSEFF Programı enerji verimliliği projelerinin 
finansmanı 

ROPARCO 09.12.2010 € 50.000.000 12 
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin 
finansmanı 

  01.03.2013 € 50.000.000 10 
Türkiye enerji verimliliğine uyan konut kredileri 
finansmanı 

OPIC 10.12.2014 $ 220.000.000 14 
KOBİ’ler, kalkınma öncelikli bölge ve kadın 
girişimcilerin finans. 

IFC 28.12.2017 $ 125.000.000 9 Konut kredilerinin finansmanı 

 

• Z Bankası Bağımsız sınırlı güvence denetim raporu seçilmiş bilgilerin son 

bölümünde sera gazı salımları ve enerji tüketim bilgilerine yer verilmiştir. Bu 

bilgiler tabloya yansıtılırken; kapsam1 sera gazı salımlarını, kampam2 toplam 

sera gazı salımlarını ifade etmektedir. Bu tabloya ilişkin yapılan açıklamada; 

Çevre ile ilgili verilere İstanbul’da bulunan genel müdürlük binalarının dahil 

olduğu, personelle ilgili olan verilere genel müdürlük personelinin dikkate 

alınarak hesaplamalar yapıldığı belirtilmiştir. 2016 yılı sera gazı salım 

hesaplamalarında personel servisi dikkate alınarak, kapsam3 sera gazı salımı 

hesaplamasına 2017 yılında personelin taksi, uçak ve otobüs kullanımı da 

eklenmiştir (Z Bankası sürdürülebilirlik raporu s.74).  Sera gazı salımlarına 

ilişkin tablo şu şekildedir; 

 

Tablo 10: Z Bankası Sera Gazı Salımları Tablosu  (Kaynak: Z bankası 2017 

sürdürülebilirlik raporu s.74) 

 
SERA GAZI SALIMLARI (ton CO2) 2015 2016 2017 

 
Kapsam 1 3.431,0 4.455,0 4.886,0 

Kapsam 2 19.799,0 17.663,0 21.248,0 
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Tablo 10 (Devamı)    

Toplam Sera Gazı Salımları 23.230,0 22.118,0 26.134,0 

Çalışan Başına Salımlar 5,1 4,6 5,6 

Kapsam 3 - 1.431,0 2.461,0 

Enerji Tüketimleri (Gj) 2015 2016 2017 

Elektrik 125.687,0 143.047,0 136.662,0 

Doğalgaz 45.778,0 59.243,0 66.681,4 

Toplam Enerji Tüketimi 171.465,0 202.290,0 203.343,0 

Su Tüketimleri (m3) 2.015,0 2.016,0 2.017,0 

Şebeke Suyu (Mavi) 112.466,0 119.980,0 105.559,0 

Atık Su (Gri) 4.028,0 0,0 0,0 

Kaynak Suyu (Yeşil) 12.271,0 1.839,7 7.148,0 

Çalışan Başına Su Tüketimi 27,0 25,0 24,0 

Atıklar (ton) 2015 2016 2017 

Geri Dönüştürülen Tehlikeli Atıklar - - 3.126,0 

Geri Dönüştürülen Tehlikesiz Atıklar - 1.285,0 2.659,3 

 

3.4 İlgili Sorumluluklar 

 Z Bankası’na ilişkin düzenlenmiş sınırlı güvence raporunun seçilmiş 

bilgilerden sonra ki bölümünü “İlgili Sorumluluklar” oluşturmaktadır. Z Bankası’nın 

sürdürülebilirlik raporu bilgilerinin doğruluğundan, seçilmiş bilgilere ait verilerin 

raporlama standartlarına uygun olarak oluşturulmasından Z Bankası yönetimi 

sorumludur. Yine iç kontrol sisteminin planlanması, yürütülmesi ve devam 

ettirilmesinden, buna bağlı olarak seçilmiş bilgilerin hata ve suiistimalden kaynaklı 

maddi bir yanlış beyanat içermediğinden de banka yönetimi sorumludur. 

 Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu ise; Gerçekleşen sınırlı güvence 

hizmetine istinaden, seçilmiş bilgilerin tüm önemli hatlarıyla raporlama standartlarına 

uygun şekilde açıklanmadığı kanaatinin oluşmasına neden olacak bir durumun dikkat 

çekip çekmediğine ilişkin görüş bildirmektir. 

 Z Bankası için hazırlanan sınırlı güvence raporunun amacı; bankanın 

sürdürülebilirlik performansı ve çalışmalarının belgelenmesine yardımcı olmak adına 

banka yönetim kurulu için hazırlanmıştır. Bankanın seçilmiş bilgileri kullanarak sınırlı 
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bağımsız güvence raporu hazırlatması sorumluluklarını gerçekleştirdiğini kanıtlamak 

içindir. Bu nedenle güvence raporunun sürdürülebilirlik raporu içinde yer almasına 

müsaade edilmiştir. Mevzuat hükümleri ve yapılan anlaşma haricinde Z Bankası 

dışında kişi veya herhangi bir kuruma karşı sorumluluk kabul edilmeyecektir.     

 Z Bankası sürdürülebilirlik raporunda yer alan raporlama rehberi içeriği şu 

şekildedir; 

• Genel ilkeler ve kapsam, 

• Denetim kapsamı, 

• Görtergelerin ve verilerin hazırlanmasına ilişkin temeller, 

Etik ve şeffaf bankacılık, sorumlu bankacılık, çalışma yaşamı, çevresel 

faktörler, başarı göstergeleri, çevresel performans verileri, sera gazı salımları, 

enerji tüketimleri, sosyal performans verileri. 

3.5 Gerçekleşen Güvence Hizmeti 

Bağımsız güvence raporunda verilen hizmetin çerçevesi şu şekilde 

belirtilmiştir; Bu güvence raporu çalışması KGK’nun yayınlamış olduğu GDS 3000 

hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. GDS 3000 çerçevesinde çalışılmış bu 

güvence raporu makul güvence raporu ile karşılaştırıldığında kapsamı oldukça dardır. 

Yine sınırlı güvence raporu çalışmaları esnasında kanıt elde etme anlamında 

gerçekleşen işlemlerin niteliği, zaman planı ve kapsamı makul güvence raporuna göre 

önemli ölçüde dardır.  

Z Bankası için gerçekleştirilen sınırlı güvenceye ait prosedürlerin içeriğini 

oluşturan unsurlar aşağıda ki gibidir: 

• Çalışmaya başlarken banka yöneticileri ile görüşmeler yapılmış ve yönetimin 

verdiği bilgilerden örneklem seçilmiş, bunlar üzerinde incelemeler yapılmıştır. 

• Seçilmiş bilgilere ilişkin olarak, bu bilgilerin yönetim şekli, raporlama süreci, 

kontrolleri ve uygulaması hakkında incelemeler gerçekleşmiştir. 

• Banka yönetimi tarafından ortaya konulan seçilmiş bilgiler için örnekleme 

bazında sınırlı testler uygulanmıştır. 

• Verilerin raporlanması aşamasında analitik prosedürlerin uygulaması 

gerçekleşmiştir. 
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3.6 Sınırlamalar 

Sınırlı güvence raporunda sınırlamalara ilişkin açıklamalar şu şekilde 

yapılmıştır; Güvence hizmetinin konusu ele alınarak objektif bir değerlendirme 

yapıldığında, finansal olmayan bilgilerin değerlendirilmesi finansal bilgilere oranla 

çok daha fazla doğal sınırlamalar içermektedir. Bir kurum tarafından ortaya konulmuş 

uygulamaların bulunmaması sebebiyle, önemli derecede farklı ölçümlerin yapılması 

ve karşılaştırma seviyesini etkileyecek ölçüde farklı olmakla birlikte kabul edilebilir 

ölçüm teknikleri kullanılabilir. Bu ölçüm tekniklerinin hassaslık düzeyi de değişken 

olabilmektedir. Ayrıca bahsedilen bilgiler, ölçüm teknikleri ve bunların hassasiyetlik 

durumu zamanla değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple seçilmiş bilgilerin 

raporlama rehberi dikkate alınarak ve okunarak değerlendirilmesi önemlidir. 

Seçilmiş bilgiler arasında yer alan değişik enerji ölçümlerinin megavat saate ve 

tüketilen enerjinin karbon emisyonuna çevrilerek işlem yapılması; Raporlama 

rehberinde belirtildiği gibi, şirket içinde yaratılan bilgilere, aynı zamanda bağımsız 

üçüncü taraflara sunulan bilgilere ve etkenlere bağlıdır. Bu farklı etkenler ve üçüncü 

taraflarca sunulan bilgiler güvence hizmeti çalışmasına dahil edilmemiştir.    

3.7 Bağımsızlık ve Kalite Kontrol 

Raporun bu bölümünde denetim kuruluşunun etik kurallarla ilgili yaptığı 

açıklama şu şekildedir;  

Muhasebe mesleği için IES-BA tarafından yayınlanmış olan profesyonel 

muhasebeciler için etik kurallar hükümleri olan, dürüstlük ilkesi, tarafsızlık, mesleki 

özen, mesleki yetkinlik ve gizlilik ilkelerini benimseyerek uyum göstermekteyiz. 

Ayrıca KKS1 hükümlerini uygulayarak, etik kurallar standardına, mevzuata, kanun ve 

yönetmelik hükümlerine uyum sağlayan güçlü bir kalite kontrol sistemine sahip 

bulunmaktayız. 

3.8 Sınırlı Güvence Raporu Sonuç Bölümü 

Sınırlı güvence raporunun sonuç kısmı GDS 3000 hükümlerine göre şu şekilde 

ifade edilmiştir; 

Güvence hizmeti çalışmamız ve buna bağlı uygulanan prosedürler neticesinde, 

Z Bankası sürdürülebilirlik raporunda bulunan seçilmiş bilgiler tüm önemli yönleriyle 

ele alınarak incelenmiş ve raporlama standartlarına uygun biçimde hazırlanmadığı 

yönünde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Dünyada hızla gelişen teknoloji, küreselleşme ve ekonomik gelişmeler 

neticesinde bilgiye duyulan ihtiyaç artmakta ve farklılaşmaktadır. Dünya piyasasında 

var olan şirketler arasında ticaretin çoğalmasıyla birlikte işletmelerden talep edilen 

veriler değişmektedir. Yatırımcılar ve kamu tarafından elde edilmek istenilen finansal 

ve finansal olmayan bilginin kalite düzeyini yükseltmek için gerçekleştirilen hizmetler 

güvence hizmeti olarak tanımlanır. Tarafsız ve dürüstlük ilkeleri göz önünde 

bulundurularak, bağımsız ve uzman bir meslek mensubu tarafından gerçekleştirilen, 

belirli bir konunun önceden belirlenmiş kıstaslara uygunluğu konusunda güven 

duygusu oluşturmak amacıyla ilgili bilgi kullanıcıları için hazırlanan hizmet “Güvence 

Sözleşmesi” olarak tanımlanmıştır.    

 Güvence hizmetini sadece bağımsız denetçiler değil, konunun uzmanı meslek 

mensupları da yürütebilmektedir. Güvence hizmeti bağımsız denetimden farklı olarak 

finansal olmayan bilgiler için verilebilmekte ve birçok türü bulunmaktadır. Bu 

çalışma ile güvence hizmetlerinin tanımı türleri, tarafları, tarihsel gelişimi ve işleyişi 

detaylı biçimde anlatılmıştır. Güvence Denetim Standardı 3000 güvence denetim 

standartlarının esasını oluşturmaktadır. Diğer güvence denetim standartlarından 

herhangi birinin uygulanması aşamasında, GDS 3000 hükümleri devreye girmekte ve 

işleyişi yönlendirmektedir. Bu çalışmada GDS 3000 hakkında bilgi verilmiş ve Kamu 

Gözetim Kurumu mevzuatı dikkate alınarak uygulama işlemi aşamalar halinde 

anlatılmıştır. Çalışmanın son bölümünde GDS 3000 hükümlerine göre oluşturulmuş 

Sınırlı Güvence içeren bir örnek uygulama değerlendirilmiştir. 

Amerika’da yaygın olarak uygulanan güvence hizmetleri ülkemizde henüz 

gelişme aşamasındadır. Küreselleşme ve bilgiye duyulan ihtiyacı artması ile birlikte 

ülkemizde güvence hizmeti uygulamaları artacak ve mutlaka gelişecektir. Bu nedenle 

muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarının denetim işini gerçekleştirdiği 

düşünülürse; muhasebe işinin tanımına yeni görevler eklenecektir. Gerçekte meslek 

mensupları yoğunlukla finansal tablolar için uygulanan bağımsız denetim üzerine 

çalışmakta ve bu yönde tecrübe, bilgiye sahip oldukları görülmektedir. Ülkemizde 

güvence hizmetlerinin azlığı nedeniyle, bu konuda bilgi ve tecrübe eksiktir. Bu 

eksikliğin giderilmesi amacıyla Kamu Gözetim Kurumu, meslek odaları ve SPK’nın 

desteği ile “güvence hizmetleri denetimi” konusunda eğitim çalışmaları 
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gerçekleştirilmelidir. Muhasebe mesleğinde çalışan meslek mensuplarının kendilerini 

geliştirmek amacıyla, güvence hizmeti konusunda eğitimlerini tamamlaması ve 

yetkinlik kazanması gerekmektedir.  
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