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ELEKTRONİK DEFTERDEN SÜREKLİ DENETİME DOĞRU 

Erdal YILMAZ

 

ÖZET 

Türkiye’de elektronik defter uygulaması XBRL-GL taksonomisi formatına dayanmaktadır. XML 

teknolojisinin bir üyesi olarak XBRL, internette işletme finansal raporlarının iletilmesinde bir standart 

olmuştur. Detençiler, finansal bilgilerin sürekli denetiminde önemli fırsatlar sunan XBRL’den 

faydalanabilirler. Sürekli denetim, işlemleri eş zamanlı veya çok kısa bir süre sonra değerlendirmeyi 

öngörmektedir. XBRL, denetçilere anında değerlendirme yapabilecekleri verileri sunabilmektedir.  

Çalışmada literatür taraması yapılmış ve yürürlükteki mevzuat detaylı şekilde gözden geçirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürekli Denetim, XBRL, Elektronik Defter. 

JEL Sınıflandırması: M40, M41. 

 

FROM ELECTRONIC BOOKKEEPING TO  CONTINUOUS AUDITING  

ABSTRACT 

In Turkey, the XBRL-GL taxonomy is the legal format for electronic bookkeeping. XBRL as a 

technology belongs to the family of XML, eXtensible Markup Language, and it is becoming a new 

standard way to handle communication between businesses and report information on the 

internet.Auditors can benefit from XBRL as it increases the opportunities to perform continuous auditing 

of financial information. pretensions the evaluation of transactions simultaneous to, or shortly after, their 

occurrence. XBRL, can present the data for  immediate evaluation by auditors. Within the scope of this 

study, the relevant literature has been reviewed and the legislation in force has been examined. 

Keywords: Continuous auditing,  XBRL, Electronic Bookkeeping. 

Jel Classification: M40, M41. 

 

1. GİRİŞ 

İşletmelerin  muhasebe bilgi sistemlerinde üretilen ve finansal raporlar aracılığı ile sunulan bilgilerin, bu 

bilgileri kullanacakların doğru karar vermelerine yardımcı olabilmesi için güvenilir ve zamanında 

sunulmuş olması çok önemlidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, her alanda olduğu gibi 
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doğal olarak muhasebe alanında da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Başlangıçta mali nitelikteki 

işlemlerin muhasebe defterlerine kaydedilmesinde kullanılan bilgisayarlı muhasebe paket programları, 

günümüzde ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) programlarına dönüşerek, işletmelerde üretim, stok, cari 

hesap işlemleri, faturalama, personel işlemleri, pazarlama ve satış gibi birçok fonksiyonun entegre bir 

şekilde yapılması ve bu işlemlerin anında muhasebe kayıtlarına yansıtılması işlemlerini 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Teknolojik gelişme ve küreselleşme, işletmeler tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı ile sahip olunan ve 

ihtiyaç duyulan bilgileri hızla arttırmış, buna karşın işlemlerin daha hızlı yapılması ve kararların daha 

hızlı alınması konusundaki beklenti, baskı ve ihtiyaçlar da artmıştır. Bu durum bilgiyi elde etmenin ve bu 

bilgiyi yönetmenin, kurumsal amaçlara ulaşmadaki önemini daha da arttırmıştır (Tekşen, Coşkun ve 

Dalğar, 2011:100). Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde işlemlerin 

gerçekleşmesi ile kayıt altına alınması ve raporlanması arasındaki süre oldukça kısalmış, gerçek zamanlı 

kayıtlama ve raporlama mümkün hale gelmiştir. Bununla paralel olarak denetim faaliyetleri de artık 

bilgisayar ortamında, daha hızlı ve etkili bir şekilde yapılabilecek hale gelmiştir. Bilişim teknolojisindeki 

gelişim, denetim birimleri üzerinde iki yönlü etkide bulunmaktadır. Birincisi denetim elemanlarının 

denetim işini kolaylaştırmak için bizzat bilişim teknolojisinden faydalanmaları (bilgisayar destekli 

denetim tekniklerini kullanmaları), ikincisi de denetlenen kurumların bilişim teknolojisine geçmeleri 

dolayısıyla bilişim ortamında denetim yapmak zorunda kalmalarıdır (Özkul, 2002:19). Bilgi 

teknolojilerindeki yeni gelişmeler denetçilerin, meydana gelmiş finansal tablo hatalarını ortadan 

kaldırmaya yönelik düzeltici eylemler yerine, finansal tablolardaki hatalara karşı önleyici ve caydırıcı 

eylemlere yönelmesine ve hata oluştuğu anda müdahale edebilen sürekli denetim uygulamalarını yerine 

getirmelerine olanak sağlamaktadır. Bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler, denetim sürecinin niteliğini, 

zamanlamasını ve kapsamını değiştirerek, sürekli denetim fikrini yapılabilir olmaktan çok gerekli olmaya 

doğru götürmektedir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010: 192). 

Finansal nitelikteki bilgilerin elektronik ortamda standartlaştırılmış bir raporlama dili ile yayımlanmasına 

imkân sağlayan bir araç olarak XBRL (Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili), bir diğer elektronik 

uygulama olan elektronik defter (e-Defter) uygulamalarının da yaygınlaşmasını sağlamaktadır. 

Türkiye’de XBRL raporlama diline dayalı olarak e-Defter uygulaması başlamıştır. Bu çalışmada, e-Defter 

uygulamasının XBRL raporlama dili ile ilişkisi incelenecek ve bu uygulamanın sürekli denetim 

sisteminin gelişimine katkısı tartışılacaktır. 
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2. ELEKTRONİK FATURA (E-FATURA) ve ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER) 

UYGULAMALARI 

Sadece kâğıda basılı olarak düzenlenen fatura ve ticari defterler, teknolojinin gelişmesi ile birlikte 

elektronik ortamda da düzenlenebilmiştir. Ancak elektronik ortamda hazırlanan bu belge ve defterlerin 

çıktıları alınmak suretiyle ilgililere verilmiş ve saklanmıştır. Bilgi teknolojilerinin mükelleflerin yaptığı iş 

ve işlemlerde gittikçe daha fazla kullanılmaya başlanması, yüksek sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili 

süreçleri kâğıt ortamında takip etmek zorunda olan mükelleflere yönelik gelişen teknolojiye uygun yeni 

usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yeni usul ve esaslardan en önemlileri; elektronik 

ortamda düzenlenen ve muhafaza edilen ve kâğıda çıktısının alınmadığı Elektronik Fatura (e-Fatura) ve 

Elektronik Defter (e-Defter) uygulamalarıdır. Aşağıda e-Fatura ve e-Defter uygulamaları ile ilgili 

açıklamalara yer verilmiştir. 

2.1. Elektronik Fatura Uygulaması 

Genel olarak elektronik fatura sistemi, kurumların düzenledikleri faturalarda bulunan bilgilerin belirlenen 

standartlarda ve elektronik ortamda Gelir idaresi Başkanlığına aktarılması suretiyle, faturalara ait ikinci 

nüshalarını kağıt ortamında saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran ve belirli şartlar dahilinde güvenli 

elektronik imzalı e-Fatura kullanılmasına imkan sağlayan sistemdir (Çetin, 2010:83). 

Türkiye’de 397 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 

tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı 

arasındaki iletiminin merkezi bir platform üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. e-Fatura 

yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında 

güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar 

incelenerek başarıya ulaşmış e-Fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

açık kaynak bir standart olan XML tabanlı, ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere 

sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir. e-Fatura Uygulamasından yararlanan 

kullanıcılar; sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir, sistemde kayııtlı kullanıcılardan e-Fatura 

alabilir, gönderilen veya alınan e-Faturalarını bilgisayarlarına indirerek elektronik ortamda muhafaza ve 

istendiğinde ibraz edebilirler (http://www.efatura.gov.tr).e-Fatura uygulamasına ilişkin düzenlemeler 

VUK 397, 416, 421 ve 424 sıra no.lu Tebliğleri ile 58 no.lu VUK sirkülerinde belirlenmektedir. 

Elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya 

hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. Elektronik Fatura Uygulamasından 

yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer 

http://www.efatura.gov.tr/
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alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik 

fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir. 

e-Fatura uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte işletmelerde operasyonel etkinlik ve verimliliğin 

artacağı, uluslararası standartlara uyum sağlanacağı, elektronik arşivleme olanağı ile arşivleme 

maliyetlerinde düşüş meydana geleceği ve matbu fatura basım ve gönderim masraflarında azalma 

sağlanacağı beklenmektedir. Maliyetlerdeki söz konusu azalmalar ile birlikte e-Fatura uygulamasının 

nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar getireceği, ödeme süreci takibini 

kolaylaştıracağı, Vergi Usul Kanunu’nda mevcut muhafaza ve ibraz ödevlerine uyulmamasının getirdiği 

cezalara katlanılma riskinde azalmalar yaşanacağı, uyuşmazlık çözümlerinin çok daha hızlı bir şekilde 

gerçekleşeceği ve elektronik denetim için uygun bir altyapı oluşacağı beklenmektedir (Büyükdeğirmenci, 

2013:3).  

e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu nitelikli e-sertifika veya mali mühür ile sağlandığından, 

elektronik belge biçimini koruması gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-

Faturaları, üzerindeki nitelikli e-sertifikayı veya mali mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde 

muhafaza edecekler ve ilgili birimlerce istendiğinde ibraz edeceklerdir. Gönderilen ya da alınan e-

Faturalar elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilecek olup, bunların kâğıda basılarak saklanması söz 

konusu olmayacaktır (Büyükdeğirmenci, 2013:6). 

Faturaların e-Fatura sistemine kayıtlı şirketler arası gönderilmesi ve alınması süreci Gelir İdaresi 

Başkanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. E-fatura sistemi üzerinden gönderilen ve alınan faturalar, mali 

mühür ile imzalı UBL-TR formatındaki özelleştirilmiş bir XML dokümanıdır (Yanmaz, 2013:9).  

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olacak mükelleflere, fatura oluşturma, gönderme 

ve alma işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 3 farklı alternatif sunmaktadır http://www.efatura.gov.tr).  

e-Fatura Portal Yöntemi:E-Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

"www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. e-

Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan 

kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalı, e-Fatura 

Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. 

e-Fatura Entegrasyonu: Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem 

sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin 

kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. 

http://www.efatura.gov.tr/
http://www.efatura.gov.tr/
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Özel Entegrasyon Yöntemi: Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen 

mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir 

özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır.  

2.2. Elektronik Defter (e-Defter) Uygulaması 

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan 

defterlerin www.edefter.gov.tr  sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik 

dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve 

kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine 

imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür (http://www.edefter.gov.tr).  

11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 361 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği'nde V.U.K. 242. Maddesinin 2. fıkrasında verilen yetki ile kağıt ortamında tutulan, 

düzenlenen, muhafaza ve ibraz edilen defter ve belgeler yerine aynı bilgileri içeren elektronik defter ve 

belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar 

belirlenmiştir (http://www.gib.gov.tr). 

1 sıra nolu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre; defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, 

kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişimükelleflerin aşağıda yer alan şartları 

taşımaları gerekmektedir:  

- Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen 

nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,  

- Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan 

belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu 

çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması,  

- Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak 

yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması. 

421 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile elektronik defter uygulamasına geçmesi zorunlu olan 

mükellefler aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar 

ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon 

TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.  

http://www.edefter.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/
http://www.gib.gov.tr/
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b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, 

inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi 

itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.  

e-Defter uygulamasına geçecek olan işletmelerin bilgi işlem ve muhasebe bölümleri tarafından dikkat 

edilmesi ve yapılması gereken bazı önemli işlemler de bulunmaktadır. Bunlar (Acar ve Öksüz, 2013:83); 

- Kullanılan muhasebe bilgisayar yazılımları e-Defter onayı almış olan diğer yazılımlarla yenilenmelidir. 

- Daha önce yazılımlarda işletme bilgileri alanında bulunan ve önemsenmeyen tüm bilgi alanları (unvan, 

adres, vergi no, sicil no, mali müşavir ve/veya yeminli mali müşavire ilişkin bilgiler vb.) ticaret sicil 

kayıtlarına göre, tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. 

- Yazılımda bulunan "Zaman Damgası Sunucu Bilgileri" doğru olarak doldurulmalıdır. 

- Yazılımda e-deter dosyalarının oluşacağı katalog belirtilmeli ve bulunduğu yerde XBRL’ye ait XML, 

XSD ve XSLT katalogları otomatik oluşturulmalı ve bu katalogların silinmemesi için gerekli tedbirler 

alınmalıdır. 

- Aylık oluşturulan ve gönderilen defter dosyalarında eksik bilgiler olup olmadığı kontrol edilmeli ve 

tamamı düzeltilmelidir. 

- Ödeme işlemlerinde, ödeme tipleri (kasa, alınan çekler, bankalar, verilen çekler hesaplarının 

kullanılması halinde) mutlaka belirtilmelidir. 

- Defter dosyalarının imzalama aşamasında, mali mühür veya elektronik sertifika yazılımı, imzalamanın 

yapılacağı makinede bulunmalıdır. 

- GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) 'e yükleme sırasında bağlantı hatası alınırsa, e-Defter beratı zaman 

damgalı olarak imzalanmalı ve daha sonra ibraz edilebilmek için saklanmalıdır. 

E-Defter uygulamasının işlem aşamaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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Kaynak: edefter.gov.tr (Teknik Kılavuz) 

Şekil 1: e-Defter Uygulaması İşlem Aşamaları 

 

Yukarıdaki örnek süreçten hareket edilerek, e-Defter uygulaması işlem aşamaları aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

1. E-Defter uygulamasına geçecek olan mükellef,  Elektronik Defter Tebliğinde belirtilen şartlar 

doğrultusunda XBRL formatındaki aylık defterlerini hazırlanır. 

2. XBRL formatında hazırlanan defterler elektronik ortamda gerçek kişiler tarafından e-imza ile, tüzel 

kişiler tarafından ise mali mühür ile imzalanır. 

3. Elektronik ortamda hazırlanıp onaylanan defterlerin imza/mühür değeri alınır. 

4. e-Defter beratı elektronik ortamda hazırlanıp imzalanıp/mühürlenir. 

5. https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ adresinden e-Defter uygulamasına girilir. 

6. 4. Aşamada hazırlanan e-Defter berat GİB sistemine yüklenir. 

7. GİB, sistem üzerinden gelen e-Defter Beratını onaylayarak defteri kullanılabilir hale gelmesini sağlar. 

8. Mükellef GİB tarafından onaylanmış e-Defterini kullanır ve yasal saklama süresi içerisinde muhafaza 

eder. 

https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/
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Muhasebe yazılımları ile birlikte elektronik ortamda tutulan ve kâğıt ortamına aktarılan muhasebe 

kayıtları, e-Defter uygulamaları ile birlikte tamamen manyetik ortamda kalacak, manyetik olarak 

saklanacak ve ilgili kurum ya da kuruluşların denetimi sırasında da manyetik olarak ibraz edileceklerdir. 

Böylece günlük olarak e-Defterlere yapılan kayıtların, silinmelere ve değiştirilmelere karşı elektronik 

olarak korunmaları sağlanacak, manyetik ortamlarda yedeklenmeleri yoluyla, bilgi ve belge kaybının da 

önüne geçilmiş olacaktır (Acar ve Öksüz, 2013:76). 

e-Defter uygulaması esas olarak Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili olarak çevrilen XBRL raporlama 

sistemine dayanmaktadır. Dolayısıyla e-Defter uygulamasın daha iyi anlaşılması için XBRL 

uygulamasının yapısını anlamak gerekir. Bundan sonraki bölümde XBRL raporlama sistemi tanıtılacaktır. 

3. GENİŞLETİLEBİLİR İŞLETME RAPORLAMA DİLİ: XBRL (EXTENSIBLE BUSINESS 

REPORTING LANGUAGE)  

3.1. XBRL Nedir? 

Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili  (XBRL), Finansal verilerin tanımlanması, raporlanması, analiz 

edilmesi ve internet üzerinden yayınlanması için kullanılan, XML (Extensible Markup Language) tabanlı, 

açık kodlu, uluslararası standardizasyonu sağlayan bir dildir ( Florescu ve diğerleri, 2009:935).  XBRL, 

işletmelere finansal ve finansal olmayan verilerini bir standart içerisinde bilgisayarın okuyabileceği bir 

formatta raporlamalısını sağlar (Taylor ve Dzuranin,2010:72). 

XBRL’in arkasındaki fikir basittir. Finansal bilgilerin bir metin bloğu olarak -internet üzerinden veya 

basılı olarak- yayınlanması yerine,  verilerin her biri için bir kimlik etiketi sağlanarak bilgisayarın 

okuyabileceği bir formatta yayınlanması sağlanır.  Örneğin, şirketin “Net Kâr”ı benzersiz bir etikete sahip 

olur (www.xbrl.org).  

XBRL ile bilgilerin etiketlenmesi ürünlerin barkodlanması işlemine benzetilmektedir.  Barkod 

okuyucuları herhangi bir ürünün üzerindeki barkodları okuduklarında bu ürünün fiyatı, miktarı, rengi, 

üretici firma gibi bir bilgiyi algılayabilmektedir. XBRL ile finansal verilerin etiketlenmesi de barkodlama 

işlemine benzemektedir. XBRL ile işaretlenmiş olan bir veri bilgisayarlar tarafından okunduğunda bu 

verinin hangi işletmeye ait olduğu, ölçü biriminin ne olduğu, hangi dönemde ait olduğu kolaylıkla ortaya 

çıkacaktır (Erkuş, 2008:9) . 

XBRL belgeleri içindeki her bir finansal kaleme benzersiz, önceden tanımlanmış bir veri etiketi atanır. Bu 

etiketler,  finansal muhasebe standartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Bu etiketleri kullanarak her bir 

veri elemanı; biçim, konum, hesaplama ve etiketleme açısından tam olarak tanımlanmaktadır. XBRL, 

organizasyonel veya sunum amaçlı belli gruplar içerisindeki öğelerin birbirleriyle nasıl bağlantılı 

olduğunu gösterebilmektedir. Finansal raporların kullanıcıları finansal bilgileri alırken XBRL belgeleri 

http://www.xbrl.org/
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içerisinde gömülü etiketleri görememektedirler, fakat bu etiketler bilgilerin anlam ve konumu ile ilgili 

önemli bilgileri içerir. Kullanıcılar XBRL ile düzenlenmiş belgelerde arama yaparken, mali raporlar 

içindeki ilgili tüm bilgiler eş zamanlı olarak kendilerine sunulmaktadır (Li vd, 2006:243). 

3.2. Anlamsal (Semantic) Web ve XBRL’in Teknik Yapısı 

XBRL, web teknolojilerindeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Günümüzde kullandığımız web 

ikinci kuşak web olarak adlandırmaktadır.  Birinci kuşak web’de bilgilerin “WWW” üzerinde 

izlenebilmesini sağlayan ve yaygın olarak kullanılan HTML (HyperText Markup Language) sayfaları el 

ile oluşturulmaktaydı. İkinci kuşakta ise HTML sayfaları aktifleşerek, bilgisayarlar tarafından 

oluşturulmaktadır. Web’den yararlanan pek çok kişi için bu durum yeterli olmakta ve gelinen bu nokta, 

web’in olgunluk çağı olarak algılanmaktadır (Kurtel, 2008:207). 

Birinci ve ikinci kuşak web teknolojileri, bilgileri internet ortamında insanların anlayacağı şekilde 

sunmaya yöneliktir. Ancak bilgilerin gün geçtikçe artan bir hızla çoğalması ve karmaşıklaşması, 

insanların bunları anlayıp işlemesini güçleştirmeye başlamıştır. Artık sadece insanların değil 

bilgisayarların da anlayabileceği şekilde bilgilerin web ortamında sunulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır 

(Yılmaz, 2012:33).  

Anlamsal web’in temel amacı, iyi tanımlanmış ve ilişkilendirilmiş olan bilgilerin ve servislerin, web 

ortamında bilgisayarlarca okunabilir ve anlaşılabilir olmasını sağlayacak standartların ve teknolojilerin 

geliştirilmesidir. Anlamsal Web sadece web sayfalarındaki bilgileri kullanan bir insan-bilgisayar ilişkisi 

olmayıp, verinin bulunduğu diğer ortamlar olan; veri tabanları, servisler, programlar, çeşitli sensörler, 

kişisel araçlar ve hatta ev içindeki uygulamalara ait verilerin de işlenebileceği karmaşık bir ortamdır 

(Kurtel, 2008:207). 

XBRL, Anlamsal Web’in bu özelliklerinin finansal raporlama alanına uyarlanmasıdır. Çünkü XBRL ile 

finansal raporlar makineler tarafından okunabilir hale gelmektedir. Verileri bulmak kolaylaşmaktadır. 

Verileri yeniden yazmak zorunluluğu ortadan kalkmakta, kolayca güncellenebilmekte ve işletme alanında 

ortak bir raporlama dili olmaktadır. XBRL en başarılı anlamsal web uygulamalarındandır (Hoffman, 

2010:122). 

XBRL esas olarak XML (Extensible Markup Language-Genişletilebilir İşaretleme Dili) tabanlı bir 

bilgisayar dili olduğundan, XML’in çalışma prensiplerine dayanmaktadır. Dolayısıyla kullanılan 

kavramlar ve terimler de XML’de kullanılanlarla aynıdır. XBRL’in teknik yapısının daha iyi 

anlaşılabilmesi için öncelikle XML’i kısaca açıklamakta fayda vardır. 

Genişletilebilir İşaretleme Dili olarak çevrilebilen XML,  hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri 

tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan, W3C tarafından tanımlanmış bir 

http://tr.wikipedia.org/wiki/W3C
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standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya 

yarayan bir ara format görevi de görür. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Xml).  Açık kaynak kodlu olan XML, 

HTML’den farklı olarak, kullanıcıların kendi etiketlerini kullanabildikleri, kendi sistemlerini 

kurabildikleri esnek, genişletilebilir bir dildir. HTML kendi sabit etiket kümesine sahip olduğundan 

kullanıcılar bir verinin görüntülenmesi için sadece bu etiketleri kullanmak zorundadırlar.  XML bir meta 

dildir. Diğer bir deyişle, diğer dilleri açıklamak için kullanılabilecek bir dildir. HTML, bilgiyi 

biçimlendirmek ve sunmak için kullanılır ama veri öğelerinin tanımlanması için kullanılamaz. XML 

verinin biçimini değil yapısını tanımlamak için kullanılır (Stanek, 2003: 4). 

XML’in genişletilebilir bir dil olması nedeniyle kullanıcıların istedikleri gibi etiketleri belirleyip 

kullanabilmeleri, sektörel bazda standart etiketlerin kullanılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İşte XBRL, 

XML etiketlerinin işletme raporlarında kullanılacak etiketlerin standartlaştırılmasını sağlayarak evrensel 

bir veri alış verişine imkân sağlamaktadır.  

XBRL’in temel bileşenleri Spesifikasyonlar, Taksonomiler ve Örnek Dokümanlardır.  

XBRL spesifikasyonları XBRL International (XBRL II) tarafından geliştirilmektedir. XML sürekli 

geliştiği için, XBRL spesifikasyonları yeni XML önerilerine göre güncellenmektedir. XBRL FR (XBRL 

Financial reporting) ve XBRL GL (XBRL General Ledger) olmak üzere iki temel XBRL 

spesifikasyonları vardır. XBRL FR finansal raporların üretilmesi, değiştirilmesi ve karşılaştırılması ile 

ilgili iken, XBRL GL defter kayıtları ve büyük defterlerle ilgilidir (Erkuş, 2008:54).  

Taksonomiler, XBRL topluluğu tarafından kullanılan finansal raporlama alanına özgü hiyerarşik 

sözlüklerdir.   Verilerin niteliklerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini belirli etiketlerle tanımlar. Farklı 

işletme raporları için farklı taksonomilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ulusal kuruluşlar, düzenleyici 

kuruluşlar, belirli endüstriler ve hatta şirketler de dahil olmak üzere birçok farklı kuruluşlar kendi özel 

ihtiyaçlarını karşılayacak taksonomi ve taksonomi uzantılarını geliştirebilmektedirler 

(http://www.xbrl.org/Taxonomies/). Finansal raporların sunulmasına yönelik hazırlanan taksonomiler 

XBRL-Financial Reporting (XBRL-FR) olarak nitelendirilirken, işlemlerin muhasebeleştirilmesi 

sürecindeki yevmiye kayıtlarının, büyük defter kayıtlarının ve raporlama safhasından önceki diğer 

işlemlerin XBRL içinde etiketlenerek, bu bilgilerin XBRL raporlarına yansımasını sağlayan taksonomiler 

de XBRL-GL (XBRL-General Ledger) olarak ifade edilmektedir. XBRL-GL ile hazırlanan bir örnek 

dokümanda, örneğin bir alış faturasının tüm bilgileri de etiketlendiğinden XBRL-GL ile tüm ayrıntılara da 

ulaşılabilmektedir. XBRL-GL, hesap kalanlarından yola çıkarak muhasebe bilgilerinin bir araya 

getirilmesini ve muhasebe kayıtları ile XBRL finansal raporlama arasında bağlantı kurulmasını sağlar 

(Srivastava, 2009:26). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Xml
http://www.xbrl.org/Taxonomies/
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İşletme bilgilerini içeren XBRL formatındaki dokümanlara örnek doküman denilmektedir. Örnek 

dokümanlar taksonomilerde tanımlanan kavramlar ve ilişkilerle ilgili işlemlere ait unsurları içerir. Örnek 

dokümanlar verilerin XML teknolojisi ile iletilebilir, yayınlanabilir veya analiz edilebilir hale getirilmesi 

ile oluşur (Erkuş, 2008:88). 

3.3. XBRL GL Taksonomisi ve E-Defter İlişkisi 

XBRL GL, finansal raporlama taksonomisinden farklı bir amaç için geliştirilmiş büyük defter 

taksonomisidir. GL taksonomisi, raporu değil muhasebe işlemini tanımlamaktadır. GL taksonomileri de 

finansal raporlama taksonomilerine benzer olarak yapılandırılmaktadırlar (Erkuş, 2008:72).  

XBRL GL taksonomisi finansal raporlama taksonomilerinden farklı olarak işlemin finansal raporlara 

yansıyan kısmından ziyade detayını gösteren büyük defterler üzerinde odaklanmaktadır. Finansal 

raporların bir önceki aşaması olan muhasebe defterlerinin XBRL GL taksonomisine uygun olarak 

tutulması ile birlikte, XBRL ile hazırlanan finansal raporlarda yer alan bilgilerin detaylarını da aynı 

sistem üzerinden takip etme imkânı doğacaktır. 

XBRL GL taksonomisi kendi içerisinde farklı bölümlerden oluşmaktadır. XBRL International, modüler 

bir set olarak yevmiye kayıtlarını, büyük defter kayıtlarını ve tarihi durum raporlarını etiketleyerek veri 

dosyalarının muhasebe sistemleri içinde yer almasını sağlayacak taksonomiler oluşturmuştur. Bu 

taksonomi modülleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir (http://www.xbrl.org/GLTaxonomy). 

- COR (Core-Çekirdek) modülü; belge ve varlık bilgileri ile kayıt detaylarını ve muhasebe verilerini 

temsil eden elementle birlikte temel şemadır. COR modülü doküman bilgisi (documentinfo), işletme 

bilgileri (entityInformation) ve kayıt bilgisi (entryHeader) detaylı yapısı ile birlikte ana şemayı oluşturur. 

COR muhasebe verilerini temsil eden temel kavramlarla birlikte bir paket içerisinde bulunur. 

- BUS (Advanced Business Concepts- Gelişmiş İşletme Kavramları) modülü, COR modülündeki veri 

alanlarını muhasebe ve işletim sistemlerinde daha ayrıntılı izlemek için artırarak sağlamaktadır. Bu 

taksonomi, acente ve müşteriler, satıcılar, işletme ölçütleri, stoklar, örgütsel detaylar ve diğer varlık 

bilgileri hakkında ayrıntılı bilgileri içermektedir.  

- MUC (Multi Currency-Çoklu Döviz Kuru) modülü; muhasebe ve işletim sistemi içerisinde her kaydın 

bir parçası ile ilgili ek veriler sunar. Döviz kurları ve para birimleri ile ilgili ayrıntılara yer verir. 

- USK (US/UK) modülü, ABD, İngiltere, Avusturalya, Kanada v.b. yerel temsilciliklerinin bulunduğu 

ülkelerde yevmiye kayıtları, büyük defter kayıtları, tarihi durum raporları ile ek bilgileri etiketlemek için 

gerekli alanları ekler. 
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- TAF (Tax Audit File- Vergi Denetim Dosyaları) modülü, vergi ve denetim için gerekli veri alanlarını 

sunmaktadır.  

Ülkemizde muhasebe uygulamaları kapsamında üretilen kayıtların elektronik ortamda saklanması ve 

sunulmasında standart bir format kullanılmamaktadır. Yapılandırılmamış formatlardaki verilerin analiz 

edilebilmesi için farklı kullanıcılar tarafından bu verilerin tekrar yazılması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Finansal verilerin farklı formatlara dönüşebilecek şekilde üretimine izin vererek verilerin tekrar girilmesi 

gereğini ortadan kaldırdığı ve farklı sistemler tarafından hazırlanan verileri standart hale getirerek 

birleştirilebilir ve taşınabilir olmasını sağladığından yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda 

hazırlanması, muhafazası ve ibrazı için XBRL GL taksonomisinin kullanılması uygun görülmüştür. Bu 

kapsamda, yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda oluşturulmasında başlangıç aşaması için 

XBRL GL Spec 2.1 taksonomisinin COR ve BUS modüllerinin bir araya getirilmesiyle oluşan case(c-b) 

içerik modeli esas alınmaktadır (www.edefter.gov.tr, e-Defter XBRL-GL genel Açıklamalar, 2103:13). 

XBRL GL taksonomisine göre kaydedilen bir işlemin XBRL ile hazırlanan bir finansal tabloya 

yansımasını gösteren tablo aşağıda gösterilmiştir. Örnekte, bir işletmenin 31/12/2002 tarihinde ABC 

şirketinden finansal kiralama yolu ile 4 adet aracı 80.000 YTL bedelle, 5.000 YTL’yi peşin ödeyerek, 

gerisi için ise kredi kullanarak aldığı varsayımı altında bu olaya ilişkin XBRL GL altındaki akış şeması ve 

XML kodları gösterilmektedir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:275) 

Aşağıdaki şekil ve XML kodlarında görüleceği üzere, XBRL ile işlenen her veri standart bir etikete sahip 

olmaktadır. Bu etiketler sayesinde veriler bilgisayarlar tarafından algılanabilmekte, bir başka deyişle 

veriler bilgisayarlar tarafından anlaşılabilir hale gelmektedir. Böylece verilerin başka bilgisayarlara 

transfer edilmesi durumunda aktarılan bilgisayarlar veriyi otomatik olarak algılayabilecek ve yeniden bir 

veri girişine gerek kalmayacaktır. 
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Şekil 2:XBRL GL Taksonomisine Göre Kaydedilen İşlemin Finansal Tabloya Yansıması 

 

Kaynak: Kurnaz ve Çetinoğlu,( 2010:275) 

 

<iascf:PropertyPlantEquipmentAutonumericContext="p1">80000</iascf:PropertyPlantEquipmentAuto

> 

<xbrli:numericContext id="p1" precision="4" cwa="true"> 

<xbrli:entity> 

<xbrli:identifier scheme="iascf">ABC sirketi</xbrli:identifier> 

<xbrli:segment/> 

</xbrli:entity>  

<xbrli:period> 

<xbrli:instant>2002-12-31T24:00:00</xbrli:instant> 

</xbrli:period> 

<xbrli:unit> 

<xbrli:measure>iso4217:YTL</xbrli:measure> 

</xbrli:unit> 

Numerik içeğriğe göre 
araçların alındığı bedel 

Araçların alındığı şirket 

Taşıtın Alındığı Tarih 

Araçların bedeline ilişkin Para Birimi 
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<xbrli:scenario name="iascf-compliant"/> 

</xbrli:numericContext> 

4. SÜREKLİ DENETİM KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 

Sürekli denetim, fiziki belge olmaksızın gerçek zamanlı muhasebe bilgi sisteminde üretilmiş olan finansal 

tablolarda yer alan finansal karakterli bilgilerin doğruluğuna ve güvenilirliğine ilişkin bir görüş 

oluşturmak amacıyla bilgisayar destekli denetim tekniklerini ve analitik prosedürleri kullanarak elektronik 

denetim kanıtlarını toplamaya ve toplanan kanıtlardan ulaşılan görüşü bir denetim raporu ile bilgi 

kullanıcılarına sunmaya  yönelik sistematik bir süreçtir (Selimoğlu, 2005:284). Sürekli denetim, 

teknolojik imkânlardan yararlanarak otomatik metotlarla belirli bir aralıkta düzenli ve sürekli olarak bilgi 

teknolojisi sistemlerinin, mali verilerin oluşumunu sağlayan en detaylı işlemlerin ve süreçlerin izlenmesi, 

kontrol ve risk değerlendirmelerinin yapılmasıdır (Sevimli, 2009: 30). Web teknolojisi finansal bilgilerin 

kullanıcılara sürekli ve elverişli şekilde raporlanması için baskıları artırmakta; böylece bu bilgilerin 

sürekli olarak denetlenmesi ihtiyacı oluşturmaktadır. Denetçinin olaylar ve olayların altında yatan 

nedenler karsısındaki düşüncesinin tarafsızca raporlanabilmesi ve bu raporların anlamlı olabilmesi için 

sürekli denetim bir güvencedir (Woodroof ve Searcy, 2001:1). Sürekli denetim bağımsız denetçiler 

tarafından sunulan bir hizmettir. Ancak istenilen  güvenilirliğin ve istenilen sürekli bilginin türüne göre 

bağımsız denetçi sürekli denetimi bir denetim hizmeti, denetim sonrası bir hizmet veya güvence hizmeti 

olarak sunabilir. Yani denetim veya danışmanlık hizmeti şeklinde sunulan bir hizmet yelpazesi ortaya 

çıkarmaktadır. Denetçi hangi hizmet için yaparsa yapsın sonuçta sürekli denetim yapmakla ulaştığı 

süreklilik gösteren bilgiyi üst yönetimin ve ilgili tarafların kullanımına sunmaktadır. Bu bağlamda da 

sürekli denetim birçok müşteriye ve onların çeşitli bilgi ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılan bir 

denetim türüdür (Selimoğlu, 2005:285). 

Doğru kararlar verebilmek, bilginin kalitesine ve zamanında elde edilebilmesine bağlıdır. Elektronik 

bilginin kâğıt üstünde tutulan bilgiye göre birçok üstünlüğü vardır. Yani, elektronik bilgiye daha 

zamanında ve rahat ulaşılabilmek; bu bilgiyi transfer etmek, depolamak, gözden geçirmek, özetlemek ve 

düzenlemek mümkündür. Artık, birçok kurum belli periyotlarda hazırladıkları finansal raporları kendi 

web sayfalarında yayınlamaktadır. Bilgi teknolojilerinin sağladığı dönüşüm, şeffaflığı ve bilgiye kolay 

erişimi sağlamaktadır. Bu nedenle, sistemlerin isleyişinde karşılaşılabilecek risk ve tehlikelere karsı 

“sürekli denetim” önem kazanmaktadır (Çetinoğlu, 2007:54). Geleneksel denetime göre sürekli denetimin 

üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (El – Masry ve Reck 2008, 782, aktaran: Maşrap ve Diğerleri, 

2012:6): 
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 Raporların hazırlanmasında sürenin kısalması, 

 Yüksek oranda otomasyona dayalı denetim prosedürleri ve bunların ihtiyaç duydukları 

denetim kanıtlarının oluşturulması, 

 Yüksek oranda otomasyona dayalı sistemlere olan bağlılık, 

 Otomatik denetim prosedürlerinin sonuçlarının gerçekleşen işlemlerden hemen sonra 

üretilmesi, 

 İşletmenin iç kontrol sistemlerinin daha sık bir şekilde analiz edilmesi ve, 

 Denetçilerin bazı işlemleri daha büyük oranda analiz etmelerine imkan tanımasıdır. 

Sürekli denetim için geliştirilen modellerde aşağıda belirtilen üç unsur mutlaka yer almaktadır ( Ağca, 

2006:71 )  

1- İşletme faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan işlemlere ilişkin verileri eşzamanlı veya bu 

verilerin ortaya çıkmasından çok kısa bir süre sonra tanımlayıp veri işleme sürecine dahil 

edebilen,  muhasebe bilgi sistemini de içine alan elektronik temelli “İşletme Bilgi Sistemi”, 

2- Denetlenen işletmenin faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan işlemlere ilişkin verileri eşzamanlı 

veya bu verilerin ortaya çıkmasından çok kısa bir süre sonra izleyip, denetimle ilgili işlemlerin 

gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak ve aynı hızla denetim raporunu oluşturabilecek elektronik 

temelli bir “Denetçi Bilgi Sistemi”, 

3- Bu iki sistemi ve üretilen denetim raporuna ulaşmak isteyenleri birbirine bağlayacak bir “ağ”  

ve ağ üzerinde yer alan “sunucular (server)”. 

5. E-DEFTER UYGULAMALARININ SÜREKLİ DENETİME ETKİSİ 

e-Defter uygulamasının en önemli özelliği XBRL tabanlı olması ve XBRL GL taksonomisine uygun bir 

yapıya sahip olmasıdır. XBRL raporlama dili, finansal raporların internet ortamında sunulması ile ilgili 

uluslararası standartlaşmayı sağlayan bir dil olmasının yanında, yeni bir işleme ve yeniden veri girişine 

gerek kalmadan, içerdiği verilerin bilgisayarlar tarafından okunup analiz edilmesine imkân veren bir 

yapıya sahiptir. XBRL ile hazırlanan raporlar, farklı formatlarda online olarak sunulabilmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında, XBRL GL taksonomisine uygun olarak tutulan e-Defterlerin XBRL tabanlı finansal 

raporlara dönüştürülmesi ile birlikte mali nitelikteki bir işlemin kayda alınması ve finansal raporlara 

yansıması arasındaki  zaman farkı tamamen ortadan kalkmakta veya çok kısalmaktadır. XBRL ile 

hazırlanan finansal raporların denetiminde, XBRL GL sayesinde raporların dayandığı defterlere ve aynı 

zamanda e-Fatura uygulaması sayesinde ilgili faturalara da ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla, fatura-defter-

finansal rapor sürecindeki tüm aşamalara elektronik ortamda online olarak ulaşmak mümkün 

olabilmektedir. 
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Belirli zamanlarda geçmişe dönük gerçekleştirilen denetim, sürekli denetime olanak sağlayan bilgi 

teknolojileri ile süreklilik temeline oturtulmuştur. Sürekli denetim, tam otomatik bir süreçte ve olayların 

sonuçlarına anında erişim sağlandığında iyi sonuçlar verir. Bu sonuçların elde edilmesi için sürekli 

denetimi çevrim içi bir bilgisayar sisteminde uygulamak gerekir. Sürekli denetim, elektronik ortamlarda 

güvence hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bilgi talep edenler, sunulan 

bilginin doğruluğu, güvenilirliği ve zamanlılığı konusundaki beklentilerini sürekli denetim ve güvence 

hizmetleri ile temin etmeye çalışmaktadır (Önce ve İşgüden, 2012:132). 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonunda denetim sürecindeki manuel işlemler azalmakta, bilgisayar 

destekli işlemler artmaktadır. Bu durum eş zamanlı finansal bilgi açıklamalarına imkan vererek sürekli 

denetimi olanaklı hale getirmektedir. Sürekli denetim ile finansal bilgi kullanıcıları güvenilir ve geniş 

kapsamlı bilgiye zamanında ulaşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Sermaye Piyasası 

Kurulu (SEC) tarafından XBRL’in halka açık şirketler için 2008 yılında zorunlu tutulması ile 

araştırmacılar, finansal tablo hazırlayıcıları ve denetçiler açısından yeni bir dönem başlamıştır (Janvrin ve 

Mascha, 2010: aktaran Esendemir, 2012:4272).Finansal değerler ve bağlamlarının sınıflandırılması ve 

taşınmasına yönelik karmaşık sorgulamalara izin veren XBRL, dünya çapında birçok büyük finansal 

denetim şirketi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. XBRL, gerek entegrasyon, gerekse verinin derlenip 

işlenmesi konusunda rakipsiz özellikler taşımaktadır (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:276-277).  

XBRL GL ile finansal bilgi zincirine giren bir veri doğrudan XBRL GL taksonomileri etiketlenir ve 

XBRL FR’ye aktarılarak finansal raporlamaya elverişli hale getirilir. XBRL GL taksonomisi verilerin 

kurumsal kaynak planlaması sistemine akışı için genel bir model oluşturmaktadır. XBRL GL esnek bir 

yapıya sahiptir ve bu esnek yapı sayesinde elektronik veri değişimi gibi uygulamaları yetersiz kaldığı 

konuları çözebilmekte ve finans, muhasebe ve kredi verenlerin ihtiyaç duyduğu verilerin değişimini 

sağlamaktadır. XBRL GL, bütün muhasebe defteri fonksiyonlarını XBRL uyumlu hale getiren bir 

taksonomidir. XBRL GL, verileri organizasyonun farklı bölümlerine, finansal analiz araçlarına, arşive ve 

denetim işlerinde kullanılmak için denetçilere kolayca transfer edebilmektedir (Önce ve İşgüden, 

2012:137). XBRL ortamında Web’de gezinen finansal bilgi kullanıcıları, otomatik olarak, XBRL tabanlı 

raporlanan finansal tablolardan günlük satışların veya alacakların, hasılattaki büyüme ile karşılaştırmalı 

analizinin yapılması gibi özellikli bir bilgiye erişebileceklerdir. Ticari faaliyette bulunan ya da üretim 

gerçekleştiren firmalar, XBRL tabanlı finansal tabloları internette yayınladıklarında, kredi vermiş olan 

veya kredi verme aşamasında olan bankalar bu raporlara online olarak ulaşma imkanına sahip olacaklardır 

(Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:270-271). İşletmelerin ve denetim şirketlerinin etkin bir biçimde sürekli 

denetim faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için yeni denetim olgusunun gerektirdiği sürekli kontrol ve 

sürekli risk değerlemesine ihtiyaç vardır. Kontrol ve risk temelli denetim faaliyetlerinin yürütülebilmesi 
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için gerçek zamanlı ve gelişim eğilimlerinin görülmesine ve karşılaştırmalara imkan tanıyan finansal ve 

operasyonel bilginin hazırlanması ve analiz edilmesi gerekmektedir (Maşrap ve Diğerleri, 2012:14). Söz 

konusu gerçek zamanlı verilerin hazırlanması ve analiz edilmesi, teknik yapısı gereği XBRL ile mümkün 

olabilmektedir. 

Türkiye’de finansal raporların sunulmasında henüz XBRL kullanılmamaktadır. Dolayısıyla XBRL 

kullanımı sadece XBRL GL ile elektronik defterlerin oluşturulmasında söz konusu olmaktadır. XBRL 

Türkiye yerel temsilciliğinin kurulması ve XBRL International’a üye olunması ile birlikte finansal 

raporlama taksonomilerinin çalışmalarına başlanmıştır (www.xbrl.org).  

6. SONUÇ 

Teknolojik gelişmeler işletmelerin finansal nitelikteki işlemlerinin kaydedilmesi, raporlanması ve 

denetlenmesi sürecini de doğal olarak etkilemiştir. Yıllardır kâğıt ortamında düzenlenen veya bilgisayarda 

düzenlenip kâğıda çıktısı alınan belge ve defterler, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarıyla 

birlikte tamamen bilgisayar ortamında düzenlenmekte ve saklanmaktadır. Elektronik faturalamada, e–

Fatura Standardı “Universal Business Langauge” (UBL) Evrensel İş Dili esas alınırken, elektronik defter 

tutmada, XBRL raporlama dili esas alınmaktadır. XBRL finansal raporlama sisteminde dünya çapında 

yaygınlaşmış standart bir dil haline gelmiştir. XBRL ile finansal işlemlerin kaydedilmesinden 

raporlanmasına kadarki her işlem standart etiketlerle etiketlenmekte ve bu verilerin bilgisayarlar 

tarafından algılanıp anlamlandırılmasına imkân sağlanmaktadır. Böylece XBRL tabanlı verilerin 

bilgisayar ortamında iletilmesinde, analiz edilmesinde ve denetlenmesinde verilerin yeniden 

yüklenmesine gerek olmayacak, bilgisayarlar verileri otomatik olarak algılayacaktır.  

Sürekli denetim, son yıllarda dünya genelinde sıkça tartışılan bir konudur. Denetimin belirli aralıklarla 

geçmişe yönelik olarak yapılmasından ziyade, anlık veya çok sık aralıklarla sürekli yapılması ve hata 

veya hilelerin tespitinden ziyade bunların önlenmesine yönelik geliştirilen bir denetim sistemidir. Sürekli 

denetim sisteminin uygulanabilmesi için sürekli raporlamanın da yapılması gerekir. XBRL ile birlikte 

sürekli raporlama yapılabilir hale gelmektedir. Ancak, Türkiye’de, dünyadaki eğilimin aksine XBRL 

uygulaması finansal raporlamadan değil, defter tutma uygulaması olan XBRL GL ile başlamıştır. 

Dolayısıyla defterlerini XBRL sistemine uygun olarak tutanlar, aynı sistemle raporlayamamaktadır. 

Türkiye, 2013 yılı içerisinde XBRL International’a üyeliğini gerçekleştirmiş, finansal raporlama ile ilgili 

taksonomilerin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.   Sürekli denetimde XBRL’in sağladığı 

avantajlardan faydalanılabilmesi için defterlerin XBRL standardına uygun olarak tutulması yetmemekte, 

finansal raporlamanın da XBRL sistemine göre yapılması gerekir.  

 

http://www.xbrl.org/
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TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ELEKTRONİK DENETİM YAKLAŞIMLARI VE 

ELEŞTİREL BİR BAKIŞLA DENETİM YAKLAŞIMINDA YENİ ÖNGÖRÜLER 

Mevlüt ÖZER

 

ÖZET  

Tarihsel süreç içerisinde elektronik denetim ile ilgili iki temel yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlar: 

“Bilgisayar bir sistemdir” yaklaşımı ve “Bilgisayar bir araçtır” yaklaşımıdır. “Bilgisayar bir sistemdir” 

yaklaşımı bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim (Kara Kutu Yaklaşımı) ve bilgisayarın içinden 

yaklaşım (beyaz kutu yaklaşımı) yaklaşımlarından oluşurken “Bilgisayar bir araçtır” yaklaşımı ise 

bilgisayarla denetim yaklaşımına karşılık gelmektedir. Günümüz bilişim teknolojilerinin geldiği nokta 

göz önüne alındığında bu yaklaşımların pratik uygulanabilirliği olup olmaması bir yana denetim ihtiyacını 

tam olarak karşılamaktan da uzaktırlar. Bu çalışmada bu yaklaşımların noksanlıkları ve tutarsızlıkları ile 

“Veri” yaklaşımı olarak ele alınabilecek “Öndenetim” yaklaşımı ile bu yaklaşıma ilişkin teknikler 

elektronik denetimde yeni öngörüler olarak tartışılmıştır. 

Keywords: Denetim, Bilgisayarın Etrafından Denetim. 

JEL Sınıflandırması: M40,M49. 

 

HISTORICAL PROCESS IN THE ELECTRONIC CONTROL  APPROACHES AND NEW 

INSIGHTS IN CRITICALLY AUDIT APPROACH 

ABSTRACT 

Inthehistoricalprocess, twobasicapproachesdevelopeddealingwithauditing in theelectronicenviroment. 

Theseare "computer is a system" approachandthe "computer is a tool" approach. While “Computer is a 

system" approachcompriseauditingaroundthecompoter (blackboxApproach) 

andauditingthroughthecomputer (White boxapproach) approaches, "Computer is a tool" approach is 

theapproachcorrespondstotheauditingwiththecomputer. Consideringthepoint of 

today'sinformationtechnologies, theapplicability of theseapproaches in practicewhetheror not aside, 

theydon'tfullyadequateauditingrequirements. Inthisstudy, it is discusseddeficienciesandinconsistencies of 

“system” and “tool” approachesand as a newprescience “Data” Approach is “Pre-audit” 

appoachanditsaudittechniques. 

Keywords: Audit, Auditing AroundTheComputer. 

JEL Classification: M40,M49. 
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1. GİRİŞ  

Bu çalışmanı konusunu elektronik denetim yaklaşımları oluşturmakla birlikte elektronik denetim 

yaklaşımlarının kavramsal çerçevesinin doğru çizilmesi ve eleştirel bir yaklaşımla ele alınabilmesi 

bakımından genel olarak denetim yaklaşımlarının geçirdiği evrenin göz önünde tutulmasında yarar olduğu 

düşünülmektedir. 

Elektronik denetim kavramsal olarak denetimde elektronik usullerin kullanılmasını değil, denetimin 

elektronik ortamda yapılmasını ifade eder. Elektronik denetim geleneksel denetim tekniklerini reddeden 

yeni bir denetim yaklaşımı değildir. Muhasebe ortamındaki değişimlere paralel olarak geleneksel denetim 

tekniklerinin yeniden yorumlandığı ve elektronik ortama bağlı yeni denetim tekniklerinin kullanıldığı bir 

yaklaşımdır.  

Denetim ortamı ile muhasebe ortamı arasında yakın ve bağımlı bir ilişki söz konusudur. Denetim ortamı 

doğası gereği muhasebe ortamına bağımlıdır. Muhasebe ortamındaki değişim denetim ortamını da 

doğrudan ve hızlı biçimde etkilemesi beklenir. Ancak tarihsel süreç içerisinde bu etkileşim beklenildiği 

kadar hızlı gerçekleşmemiştir. Etkileşimdeki uyum sorunu farklı Elektronik denetim yaklaşımlarının 

doğmasına neden olmuştur. Denetim uygulamalarında bilgi işlem makinelerinin kullanılması süreci 

muhasebe uygulamalarında olduğu kadar hızlı ve etkili olmamıştır.   

Denetçiler bilişim teknolojilerindeki gelişmeler karşısında muhasebeciler kadar heyecan duymamış ve 

muhasebeciler kadar cesaret verici adımlar atamamıştır. Denetim sektöründe, sektörün ruhunda var olan 

geleneksel şüphecilik bilişim teknolojilerine karşı da muhafaza edilmiş bilgisayara “ulaşmak”tansa 

etrafından dolaşmak dahi tercih edilmiş ve literatüre “AUDITING AROUND THE COMPUTER” 

kavramı kazandırılmıştır.(Özer, 2012, s.i) Black Box (kara kutu) yaklaşımı olarak ta bilinen bu yöntem 

denetçinin bilgisayar konusunda yeterli bilgisinin olmasına gerek bulunmadığı varsayımı üzerine 

kuruludur. Teknolojik gelişmelere paralel olarak “Bilgisayar okuryazarlığı” olarak ta bilinen temel bilgi 

işlem tekniklerinin toplumun her kademesi tarafından bilinir hale gelmesiyle Auditing withcomputer ve 

auditinthroughcomputer (White box-beyaz kutu) yaklaşımları kabul görmeye başlamıştır. 

2. GELENEKSEL DENETİM YAKLAŞIMINDAN ELEKTRONİK DENETİM YAKLAŞIMINA 

GEÇİŞ SÜREÇLERİ 

Elektronik denetim yaklaşımları teknolojik evrime uygun olarak gelişen bir süreçtir. Elektronik denetim 

yaklaşımlarını şekillendiren temel unsur şüphesiz teknolojinin muhasebe süreçlerinde kullanılma 

yoğunluğu ve biçimi ile de yakından ilgilidir. Teknolojinin muhasebe süreçlerinde kullanılması kısaca 

manuel defter tutulması, mekanik ve elektrikli sistemler ve elektronik sistemler olarak değerlendirilebilir. 

Mekanik ve elektrikli sistemler kısaca delikli kartların kullanıldığı sistemler olarak değerlendirilebilirse 
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de delikli kartlar aynı zamanda elektronik sitemlere veri yüklemek amacıyla elektronik sistemlerle birlikte 

de kullanılmıştır. Aslında delikli kartların muhasebe süreçlerinde etkili olarak kullanılmasının elektronik 

sistemlerle birlikte olduğu da söylenebilir. 

2.1. Delikli Kartların Kullanıldığı Dönem 

Delikli kartlar ilk defa 1725 yılında Basile Bouchon ve Jean - BaptisteFalcon tarafından delinmiş kağıt 

rulolarının kaba bir biçimi olarak kullanılmış daha sonra Fransa’da tekstil tezgahlarının kontrolünde 

kullanılmıştır. 1801 yılında Joseph Marie Jacquard kendi “Jacquard dokuma tezgahları”nda bu tekniği 

oldukça geliştirdi. (http://en.wikipedia.org/wiki/Punched_card) Daha sonra, Semen Korsakov’un bilgileri 

depolamak ve arama yapmak amacıyla bilişim alanında delikli kartları ilk kullanan kişi oldu. Korsakov 

icadını Eylül 1832’de duyurdu ticari bir patent arayışı yerine makinesini halkın kullanmasını istedi. 

(http://www.powersolution.com/1801-jacquard-invented-an-automatic-loom-controlled-by-punched-

cards) Semen Korsakov Rus Politika Bakanlığının istatistik bölümünde delikli kartları bilgileri depolamak 

için kullanmıştır.(Rubino, 2010, p.109)Elektronik bilgisayarların icadının 1940 yılından sonraya rastladığı 

göz önüne alınırsa bu cihazların mekanik cihazlar olduğu kolayca anlaşılacaktır.  

HermanHollerith 1890’da ABD nüfus sayımı için makinelerin delikli kartlara bilgi kaydedebileceği ve 

depolayabileceği bir metot geliştirdi. Bilahare bizim IBM olarak bildiğimiz şirketi kurdu. 

(http://www.computerhope.com/jargon/p/punccard.htm) 1890 yılından 1970 yılına kadar delikli kartlar 

veri işleme ile eş anlamlı idi. Konsept basitti: Veri tabanı dosya dolabına, bir kayıt bir karta eşdeğerdi. 

İşlemler; sıralayıcılar, diziciler, çoğaltıcılar ve muhasebe makinesi olarak adlandırılan mekinelerde ayrı 

ayrı yapılırdı. (http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/49962/punch-card) 

Otomasyon, makina aracılığıyla kontrol İşlevlerinin yapılması biçiminde tanımlanabilir. Elektronik 

donatımla hazırlanan kayıtlara uygulanan denetim standartları, aynen mürekkeple yapılan kayıtlara 

uygulananlar gibidir; program çubuklarıyla ve delgi makinalarıyla donatılmış yevmiye defteri ve 

geçirişlerde kullanılan makinalar bulunmaktadır. Böylece, denetim ve kontrol amaçları değişmemektedir. 

Elektronik olarak üretilen verilerde ve kayıtlarda, yalnızca, inceleme yöntemleri değişir, ve pekçok 

durumda, bu değişiklikler önemli boyutlara da ulaşmaz. En büyük değişikliklerden biri “hafıza birimi” 

dir.(Holmes ve Overmayer, 1975, s.363) 

2.2. MainFrame (Ana Bilgisayar) Türü Bilgisayarların Kullanıldığı Dönem 

Mainframe bilgisayarlar 1960’lı yılların başından 2000’li yıllara kadar özellikle orta ve büyük 

cesametteki işletmeler tarafından yoğun olarak kullanılan bütünleşik bir yapıda hizmet veren sunucu tipi 

makinelerdir. Bu bilgisayarlarda bütün işlem süreçleri ana makinede gerçekleşir. Ana makine sunucu 

olarak işlem görürken istemci konumundaki cihazlar cpu (merkezi işlem birimi),  disk (depolama birimi) 
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ve herhangi bir çıktı birimi içermeyen klavye ve monitörden oluşan aptal terminal olarak bilinen 

cihazlardır. 

Bir anabilgisayar (Almanca Großrechner; İngilizce mainframecomputer) binlerce kullanıcıya eş zamanlı 

olarak farklı hizmetler verebilen, büyük, güçlü ve pahalı bir bilgisayardır.  Anabilgisayarların gücü şu 

nedenlerden kaynaklanmaktadır: 

 Çok sayıda işlemcinin varlığı; 

 Yüksek girdi-çıktı (İng. input/output; kısaca IO) kapasitesi; ve 

 Zaman paylaşımı (İng. time sharing) olanağı veren işletim 

sistemleri.(http://tr.wikipedia.org/wiki/Anabilgisayar) 

Bilginin paylaşılması gereken yerlerde, şirket, okul, hastane, banka vb. gibi ortamlarda olması gereken 

yegâne sistemler vardır. Bunların tek bir yerden idaresi bilginin verimli kullanılması ve güvenliği 

açısından önemlidir. İşte bütün bunların merkezinde mainframe (anaçatı) denilen kapasitesi ve hızı 

yüksek bilgisayarlar kullanılır. (http://www.oocities.org/uocal/mainframes_9662017.html) Bilgisayar 

türleri arasında Mainframe bilgisayarlar hakkında bilgi edinmek istediğimizde, karşımıza bir ana 

bilgisayar çıkar; bu ana bilgisayara bağlı tüm bilgisayarlar, yaptıkları işlemleri aslında ana bilgisayar 

üzerinden yaparlar. Mainframe bilgisayarlarda I/O kanalı bulunmaktadır. I/O kanalına farklı birimler 

takılır; bu birimleri kullanan herkes, kendi birimi için farklı bir işletim sistemini; ve farklı donanımları 

çalıştırıp kontrol edebilir. (http://www.ebidunya.com/bilgisayar/mainframe-bilgisayarlar-mainframe-

sistemler.html) 

Mainframe’ler sunucuların ilk ataları olarak kabul edilirler. Mainframe, bilgisayarların bağlandığı geniş 

bilgisayar sistemlerine verilen isimdir. Mainframe’i klasik bilgisayar sistemlerinden ayıran özelliği, 

kabaca, paralel olarak işleyen bilgisayarlardan oluşmasıdır. Mainframe’i esas güçlü kılan özelliği de bu. 

Mainframe’lerin eski yazılımlarla uyumlu olabilmesi, herhangi bir aksaklıkta hemen paralel sistemin 

devreye girerek hata oluşmasını engellemesi ve sistem çalışırken bile donanımları takıp çıkartabilme 

özelliği, sistem kaynaklarını paylaşabilen birbirinden tamamen izole şekilde çalışabilen sanal bölümleri, 

onun esas özelliklerini oluşturuyor. 

(http://www.destek.as/web/%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmlerimiz/kurumsal-altyap%C4%B1-

%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmleri/sunucu-sistemleri)  

Bilgisayarların gerçek manada kullanılmaya başladığı 60'lı yıllarda, bilgisayar dendiğinde akla 

gelebilecek tek şey büyük mainframe'lerdi. İsmindeki haşmete rağmen, bu mainframe'ler bugün hepimizin 

masasında duran kişisel bilgisayarlara göre çok daha yavaş çalışan makinalardı. Sakın aklınıza bugünküne 

benzer bir bilgisayar getirmeyin, bu cihazlar klavyesi ve monitörü olmayan, dev dosya dolapları gibi 
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aletlerdi…Ancak bu sistemlere "ağ" diyemeyiz, çünkü bu klavye ve monitörler sadece veri giriş-çıkış 

aygıtıydılar. Belki aptal terminal terimini duymuşsunuzdur, işte kendi üzerlerinde CPU'su olmayan bu 

cihazlar Dumb terminal-Aptal terminal olarak adlandırılıyordu. Zaman içinde mainframe'ler geliştiler, 

hard diskler kullanılmaya başlandı. Kullanıcılar, mainframe üzerindeki veriye erişebiliyorlardı. Ancak 

ulaşılan veri hala aynı bilgisayar üzerindeydi. 

(http://www.bilgisayardershanesi.com/yerel_htm/bilgisayar_aglarinin_temel_ilkeleri.htm) 

Mainframe bilgisayarlar günümüz bilgi işlem mimarisinden gerek işlem süreçleri ve gerekse donanım 

yapısı itibariyle oldukça farklı olduğundan bu durumun denetim yaklaşımlarına yansımasını doğal 

karşılamak gerekecektir. Mainframe bilgisayarlar özellikle Auditing AroundTheComputer (Bilgisayarın 

Etrafından Dolaşarak Denetim) yada yaygın adıyla Black Box (Kara Kutu) yaklaşımının doğması ve 

yaygınlaşmasında etkin rol oynamıştır. Ancak yine de kara kutu yaklaşımının mainframe bilgisayarlarla 

özdeşleştirilmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

2.3. Mikro Bilgisayarların Kullanıldığı Dönem 

Bu çalışma da mikro bilgisayarlar ile mainframe sonrası bilgisayar kuşağı ifade edilmektedir. Mikro 

bilgisayarlar mainframe bilgisayarların aksine merkeziyetçi değil dağıtık bir yapıya sahiptir. Ancak bu 

durum mikro bilgisayarların sunucu mantığıyla ağ ortamında çalışmadıkları anlamına gelmez. Hatta main 

frame bilgisayarlar için ağ kavramı son derece zor ve karmaşık bir işlem olmasına rağmen mikro 

bilgisayarların hayat bulduğu ortam olarak adlandırılabilir. Mainframe bilgisayarlar özellikle ilk yıllarda 

çok sınırlı depolama kapasitesi, kHz’lerle ölçülen hızları dikkate alındığında günümüz mikro 

bilgisayarlarından çok daha ilkel cihazlar olduğu görülecektir. Günümüz mikro bilgisayarlarında çift yollu 

dört çekirdekli mimariye sahip 3 gHz’den yüksek hıza sahip terabyte’larla ifade edilen yüksek depolama 

kapasiteleri standart donanım haline gelmiştir. Her bir istemci ayrı bir bilgisayar sistemi gibi hareket 

edebilme yetisine rağmen sunucu hizmetlerinde yüksek etkinlikte yararlanabilmektedirler. Özellikle veri 

tabanı kullanımında kapsam, içerik, erişim ve güvenlik ile çoklu veritabanı kullanımı mainframe 

bilgisayarlara oranla çok gelişmiştir.  

Günümüz bilgi işlem teknolojilerini elbette sadece mikro bilgisayarlar olarak nitelemek doğru 

olmayacaktır. Özellikle son 5 yıl içerisinde ciddi gelişme kaydeden bulut bilişim ortamı bilgi işlem 

teknolojisinde adeta boyut değiştirerek ilerlemiştir.  

Bulut bilişimi, bazıları modern bilişim altyapısının sonraki evrimi olan bir paradigma değişim olarak 

görür. Sadece biri, 1990’lı yılların modası olan istemci-sunucu bilişim mimarisinin uzantısı olduğunu 

gördü. Bugün oldukça yaygın olduğu üzere sunucu-istemci mimarisinin çoğunluk tarafından kabul 

görebilmesi için gelişmek ve internet modelinin uyarlanması gerekliydi.(Halpert, 2011,  p. 36) 
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Popülaritesi giderek artan bulut bilişim ile birlikte, bu teknolojiyi kurmak, erişmek, yönetmek ve bulutun 

devamlılığını sağlayacak teknoloji ve araçlar ortaya çıkmaktadır. Bu araçlar bir bulutun içinde şeffaf ve 

hizmet kesintisi olmayan çok sayıda işlemi yönetir. Bulut bilişim, karma teknolojileri ve bunları 

arşivleyecek birleşik cihazları kullanarak daha düşük maliyet, daha hızlı uygulama ve daha fazla esneklik 

vaat eder(AntonopoulosandGillam, 2010, p.3) Bulut bilişim, internet üzerinden hizmet olarak sağlanan, 

kaynaklarının sıkılıkla sanallaştırıldığı ve dinamik olarak ölçeklenebilen bilişimin yeni bir sitili olarak 

tanımlanabilir. Bulut bilişim önemli bir teknoloji eğilimi haline gelmiştir. Pekçok uzman bulut bilişimin 

bilgi teknolojisi (BT) süreçlerini ve BT pazarını yeniden şekillendireceğine inanmaktadır. Bulut 

teknolojisi ile kullanıcılar, bulut bilişim sağlayıcıları tarafından sunulan servisler aracılığıyla internet 

üzerinden programlara, saklanmış bilgilere ve uygulama geliştirme platformlarına erişmek için PC, 

dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve PDA’larıda içeren çok çeşitli cihazlar kullanırlar. Bulut bilişim 

teknolojisinin avantajları düşük maliyet, hızlı edinilebilirlik ve kolay ölçeklenebilirlik olarak 

sayılabilir.(FurhtandEscalante, 2010, p.3) 

İstemci-sunucu bilişim yada istemci sunucu mimarisi (C/SA), bir internet bağlantısı üzerinden bilgi 

işlemin çoklu sistemlere paylaştırılmasıdır. Bilgisayarın dört temel fonksiyonu,  sunum (etkileşimli), 

uygulamaları çalıştırma, verilere erişim ve verileri saklama, çoklu sistemler arasında ya da içinde 

dağıtılabilir. Bu başlangıçta istemci-sunucu bilişimde planlanmış bir yaklaşımdı. Bu modelin modern 

uyarlamaları, internet ya da ağ üzerinden sistemin bazı fonksiyonlarının dağıtımı gibi yorumlanmasına 

yol açtı. Bulut bilişim Birinin müşterilerine hizmet vermek için bir başka işletmenin donanım, yazılım ve 

altyapısını kullanan bu konseptin fiziki bir uygulamasıdır. Bulut bilişim bilgisayar işlemlerinin, 

donanımın, yazılımın, ve/veya altyapısının bir kısmı yada tamamını örgütsel uygulamalar için bir üçüncü 

tarafa dağıtır. Gerçekte Artık teknolojinin odak noktası: sadece hizmettir.(Halpert, 2011,  p. 37) 

Teknolojinin bu güne gelinceye kadar geçirdiği evreler ayrıntılı olarak aşağıdaki şekilde gösterildiği 

şekilde gösterilebilir. 

Birinci evrede pekçok kullanıcı aptal terminalleri kullanarak güçlü mainframe bilgisayarı paylaşmaktadır. 

İkinci aşamada bağımsız PC’ler kullanıcıların ihtiyaçlarının çoğunu karşılayacak kadar güçlü oldular. 

Üçüncü aşamada PC’ler, dizüstü bilgisayarlar ve sunucular yerel bir ağ aracılığıyla kaynakları paylaşmak 

ve performansı artırmak amacıyla birbirlerine bağlandılar. Dördüncü aşamada uzak kaynak ve 

uygulamaları kullanabilmek için yerel ağlar diğer yerel ağlara bağlanarak internet gibi global ağlar 

oluşturuldu. Beşinci aşamada, dağıtık bilgi işlem sistemi aracılığıyla bilişimin gücü ve depolama özelliği 

paylaştırılarak ızgara tipi bilişim sağlandı. Altıncı aşamada ilaveten bulut bilişim internet üzerinde 

ölçeklenebilir ve basit yöntemle paylaşılmış kaynakları sağladı.(FurhtandEscalante, 2010, p. 4) 

Bulut Bilişim çoğunlukla üç şekilde tanımlanır:(Halpert, 2011,  p. 36) 
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1.  Software as a Service (SaaS),  

Burada uygulamalar bir ücret karşılığı sağlanır ancak üçüncü taraf sistemler üzerinde barındırılır ve 

internet üzerinden erişilir. (ve www) 

2.  Platform as a Service (PaaS),  

Burada (uygulama) geliştiriciler tarafından (uygulama) geliştirme platformları bir ücret karşılığı 

kullanılabilir ve benzer şekilde üçüncü taraf sistemlerde barındırılır. 

3. infrastructure as a Service (IaaS)  

(Gayrı resmi herşey hizmet olarak değerlendirilir) Organizasyon her ne yapmak isterse barındırma 

hizmeti  için donanım ve işletim sistemi kaynakları sağlanır, tekrar barındırma hizmeti ücret karşılığı 

üçüncü taraflarca sağlanır.  

Bulut ortamı umumi, ticari, şahsi veya bu üçünün karışımı olabilir:(Halpert, 2011,  p. 37) 

1. Umumi Bulut Ortamı: En yaygın görülen şeklidir. Üçüncü taraf ihtiyaç duyanlara bu hizmeti 

internet (ve WWW) üzerinden sağlar 

2. Ticari Bulut Ortamı: Birkaç işletmenin kar amacıyla aralarında kurdukları işbirliğidir.(Halpert, 

2011,  p. 37)Ticari bulut ortamı, Katılımcı yahut üçüncü taraf servis sağlayıcılar tarafından kontrol edilen, 

yönetilen ve güvenliği sağlanan sınırlı sayıda şahıs yahut işletmeye bulut bilişim çözümleri sunan bir 

bulut hizmet modelidir. (http://www.techopedia.com/definition/26559/community-cloud) 

3. Özel Bulut Ortamı: Bulut ortamına uygulanan bir Intranet uzantısı olarak değerlendirilebilir. 

Teknik olarak bulut ortamının (yatırım olmaksızın yahut küçük bir yatırımla) faydalarını ortadan 

kaldırırken teorik olarak ana işletmenin kendi ve alt işletmelerinin kullanımı için oluşturduğu bir bulut 

vardır. (Halpert, 2011,  p. 37) Özel bulut ortamının tanımı biraz bulanık olabilir ancak özel bulut ortamı 

bilişim Teknolojisindeki daha fazla verim için asırlık arayışın sonucudur. 

(http://www.infoworld.com/t/cloud-computing/what-the-private-cloud-really-means-463) Özel Bulut 

Ortamı (aynı zamanda dahili bulut ortamı yada kurumsal bulut ortamı olarak ta bilinir) bir güvenlik 

duvarı arkasında sınırlı sayıda kişiye barındırma hizmeti sağlayan özel bilişim mimarisinde kullanılan bir 

pazarlama terimidir. (http://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/private-cloud) 
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Şekil 3:Altı bilişim paradigması: Mainframe bilgisayarlardan internet bilişime, ızgara tipi bilişime ve 

bulut bilişime (FurhtandEscalante, 2010, p. 4) 

Bulut bilişim ortamı mainframe bilgisayarlarda olduğu gibi istemci sunucu temelli işlem modeline sahip 

olmakla birlikte mainframe bilgisayarların aksine merkeziyetçi değil dağıtık bir yapıya sahiptir. Dağıtık 

yapı sadece veri yapısıyla ilgili olmayıp kısaca yukarıda özetlendiği şekilde uygulama geliştirme 

platformlarından, donanım, uygulama yazılımları ve işletim sistemi kaynaklarına kadar olabilmektedir. 

Bulut bilişim ortamının sağladığı en belirgin avantajın maliyetlere ilişkin olmasına karşın ticari alanda 

bulut hizmetlerinin ücretsiz olmadığıdır. İşte üç büyük Platform Hizmet sağlayıcısının karşılaştırmalı 

fiyatları.(http://ww1.prweb.com/prfiles/2009/11/16/2392324/ComparingCloudPlatforms.pdf) 

 

 

http://ww1.prweb.com/prfiles/2009/11/16/2392324/ComparingCloudPlatforms.pdf
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Kaynak Birim Amazon Google Microsoft 

Giden Bant Genişliği GB $0.10 - $0.17 $0.12 $0.15 

Gelen Bant Genişliği GB $0.10 $0.10 $0.10 

İşlem Zamanı Olay Saat $0.10 - $1.20 $0.10 $0.12 

Saklanmış Veri Aylık GB $0.10 $0.15 $0.15 

Depolama İşlemi Her 10k Talebi $0.10   $0.10 

 

ECC ve EP gibi SAP çözümlerinin kullanıcı odaklı müşteri profilleri göreceli olarak öngörülebilir. Bu 

onları maliyet ve enerji tüketimlerini fiili olarak düşüren bulut ortamı için ideal aday haline 

getirmektedir.(Anderson, Gardiner, Missbach,   Stelzel, andTempes, 2013; p.61) SAP gibi uygulamaların 

bulut bilişim kavramını ilgi alanlarının içine alması doğal olarak denetim açısında da bulut bilişim 

kavramının tartışılması ve denetim açısından sistemin yapı ve işleyişinin doğru algılanmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bulut bilişim kısaca yukarıda açıklandığı üzere ilke ve sistem dizaynı ve işletilmesi 

bakımından klasik sunucu istemci mantığıyla çalışan main frame bilgisayarla ve daha gelişmiş sunucu 

istemci temelinde çalışan mikro bilgisayarlardan biraz daha farklıdır. 

3. DENETİM YAKLAŞIMINDA TEMEL KAVRAMLAR 

3.1. Audit Trail (Denetim Günlükleri) ve Log (Günlük) Kayıtları 

Denetim günlüğü, bir bilgisayar sistemine erişimi ve muayyen bir zaman diliminde bu sistem içerisinde 

hangi işlemlerin gerçekleştirildiğini gösteren bir kayıttır. Denetim günlüğü gerek güvenliğin sağlanması 

ve gerekse kayıp işlemlerin kurtarılması için yararlıdır. Pek çok muhasebe sistemi ve VTYS (Veri Tabanı 

Yönetim Sistemi) bir denetim günlüğü bileşeni içerir. Bunun yanında ağ yöneticilerinin ağ kaynaklarının 

kullanımını izlemesini sağlayan ayrı denetim günlüğü yazılımları da mevcuttur. 

(http://www.webopedia.com/TERM/A/audit_trail.html) Muhasebede denetim günlüğü muhasebe 

girdilerini gereçli yada geçersiz kılan dokuman dizisidir. Bilişimde ise bu terim bilgisayar aktivitelerini 

izlemek amacıyla tutulan elektronik yahut kağıt günlükler için kullanılır. 

(http://searchcio.techtarget.com/definition/audit-trail) Denetim günlüğü gerek sistem ve uygulama 

süreçleri tarafından ve gerekse kullanıcı etkinliği ve sistem uygulamalarından kaynaklanan sistem 

etkinliğinin bir kaydıdır. Denetim günlüğü uygun araç ve prosedürlerle birlikte güvenlik ihlalleri, 

performans sorunları ve uygulamadaki hataların tespitine yardımcı olabilir. 

(http://csrc.nist.gov/publications/nistbul/itl97-03.txt) Günlük (log) kayıtları ise denetim günlüğünden daha 

dar kapsamlı ve genel amaçlı kayıtlardır. Sistem tarafından tutulan standart kayıtlar olabileceği gibi 

yazılım ile kontrol edilen bir yada daha fazla amaca tahsis edilmiş uygulamalar da olabilir. 
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Denetim günlüğünün en karakteristik özelliği finansal işlemlere dönük sorumlulukların belirlenmesi, 

sorumluluk ihlallerinin önlenmesi, personel ve yönetimin sorumluluk sınırlarının korunması olarak 

görülebilir.  

Denetim günlükleri kişisel sorumlulukları sürdürme hususunda yöneticilere yardımcı olan teknik bir 

mekanizmadır. (http://csrc.nist.gov/publications/nistbul/itl97-03.txt) 

3.2. Kurumsal Kaynak Planlaması –KKP- (Enterprise Resource Planning –ERP-) 

Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması (İngilizce: Enterprise Resource Planning - 

ERP), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli 

bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak 

planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya 

getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir KKP 

yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. KKP sistemleri 

temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanı kullanırlar. 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Kurumsal_kaynak_planlamas%C4%B1) KKP bir yazılımın değil yaklaşımın 

adıdır. KKP temelinde finansal işlemler olmakla birlikte bir muhasebe yazılımı da değildir. Bir yada daya 

fazla yazılımı içeren ilişkisel veri tabanı mantığı ile çalışan ve işletmenin tamamını kapsayan bir 

yazılımlar bütünüdür. Tüm işletme ihtiyaçları için tek yazılımın olması nedeniyle yazılımların işletmelere 

göre düzenlenebileceğini söylemek pek te yanıltıcı olmayacaktır. KKP yazılımları modüler yazılımlardaki 

gibi küçük ve standart yapıdaki işletmelere hitap etmediğinden bütün işletmelerde aynı yazılımın aynı 

şekilde kullanılması beklenemez. İşletmelerin ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma şekli farklılıklar 

gösterecektir. Bu da doğal olarak KKP yazılımlarını etkileyen önemli bir husustur. Ancak yine de bu 

yazılımlar genellikle raf ürünü diyebileceğimiz hazır yazılımlardır. Daha açık bir ifade ile kaynak kodlar 

bazında işletme işçin bir düzenleme yapılmaz. İşletmeler için yapılacak düzenlemeler düşük seviye kod 

müdahalesini gerektirmeyen geliştirme araçlarıyla özelleştirilebilen yahut yeni bileşenler eklenerek 

kişiselleştirilebilen uygulamalardır.  

ERP Enterprise Resource Planning kelimelerinin kısaltılmışıdır ve işletme yönetiminin etkinliğini 

artırmak için bir bütün olarak işletme kaynaklarının etkin kullanımı bakımından entegre işletme yönetimi 

için teknikler ve konseptler anlamına gelir. ERP paketleri ERP konseptlerini de kapsayan entegre (tüm 

işletme fonksiyonlarını kapsayan) yazılım paketleridir. Kökensel olarak ERP paketleri imalat sanayini 

hedef alır ve başlıca fonksiyonları genellikle planlama ve Satış yönetimi, üretim yönetimi, muhasebe ve 

mali işler gibi temel işletme yönetiminden oluşur. Mamafih son yıllarda sadece imalat sanayiinde değil 

küresel düzeyde farklı endüstri kollarında kapsamına alarak genişlemiştir. (Leon, 2008, p.12) Bilgisayarın 

gücü ve çok yönlülüğü gelişmeye devam ettikçe veri toplayan ve bilgi sağlayan teknik ve araçlar da 
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gelişmeye devam edecek ve daha iyi yönetim için işletmeler de büyüyecek.(PtakandSchragenheim, 2010, 

p.10) 

Orta ve büyük işletmelerde denetim ortamının ERP sistemi üzerine kurulu olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bu itibarla denetçinin ERP sisteminin temel yapı ve fonksiyonlarını bilmesi gerekli 

olacaktır.  

3.3. Denetim Yazılımları 

Denetim yazılımlar genel çerçevesi itibariyle denetime yardımcı bir araç olarak tasarlanmış 

uygulamalardır. Bilgisayarı bir sistem olarak gören yaklaşımlar bir diğer ifade ile bilgisayarın etrafından 

dolaşarak denetim ve bilgisayarın içinden denetim yaklaşımları denetim yazılımlarına pek ihtiyaç 

duymaz. Denetim yazılımları bilgisayarı bir araç olarak gören yaklaşımın temsilcisi durumundaki 

bilgisayarla denetim yaklaşımında kullanılan uygulamalardır.  

Bu uygulamaların denetim sürecine katkısı tartışılamaz. Ancak genel çerçevesi itibariyle yeterli olduğunu 

düşünmek mümkün değildir. Tüm finansal işlemlerin elektronik ortamda işlem gördüğü ve elektronik 

ortamda kaydedildiği düşünüldüğünde tartışmasız denetiminde elektronik ortamda gerçekleşmesi 

gerekeceği açıktır. “Bilgisayar Araçtır” yaklaşımında denetimin felsefesi yine manuel ortama doğru 

kaynaktadır. Bir diğer ifade ile bilgisayarla denetim elektronik denetim değildir. Denetim yazılımları 

kullanılarak elektronik denetim yapıldığı iddia edilemez.  

3.4. Denetçi ve Bilişim Teknolojileri 

Denetçinin sahip olması gereken bilgisayar bilgisi teoride tartışma konusu olsa bile  uygulamada 

günümüz şartlarında bilgi işlem teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan 

denetçilerin denetim mesleğini etkin olarak sürdürmesi pek olası görülmemektedir. Özellikle orta ve 

büyük cesametteki işletmelerin önemli bir kısmında KKP yazılımlarının kullanıldığı düşünüldüğünde 

denetim ortamının da elektronik ortama taşınması gerekeceği açıktır. Kanaatimizce burada tartışılması 

gereken denetçinin hangi düzeyde bilişim bilgi seviyesine sahip olması gerektiği hususudur. Özellikle 

Black Box (kara kutu) ve White Box (beyaz kutu) yaklaşımlarında bu son derece tartışmalı bir konudur. 

Kara kutu yaklaşımı esas alındığında denetçinin bilgi işlem konusunda herhangi bir bilgi sahibi olması 

pek büyük bir önem taşımazken beyaz kutu yaklaşımında kaynak kodları irdeleyecek, akış şemalarını 

inceleyerek sonuç çıkaracak kadar ileri düzeyde bilgi işlem bilgisine sahip olması gerekir ki buda ileri 

düzeyde yazılımcılığa tekabül eder. Bu yaklaşılmalara dönük eleştirilerimiz ilerleyen bölümlerde 

tartışılacaktır. Yazılım ve bilişim ayrı bir profesyonel meslek grubu olup denetçinin bu meslek 

mensuplarının sahip olduğu bilgi düzeyine sahip olmasını beklemek doğru bir yaklaşım olamaz. 

Denetçinin kaynak kod ve benzeri kavramlar ile uygulamada karşılaşması zaten detayları ileride 
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açıklanacağı üzere teknik olarak mümkün de değildir. Denetçinin profesyonel meslek mensubu düzeyinde 

bir bilgi işlem bilgisine sahip olması beklenemez. Diğer yandan tüm finansal işlemlerin elektronik ortanda 

gerçekleştiği dikkate alındığında denetçinin üçüncü kişilerin yardımına ihtiyaç duymadan tüm verilere 

erişebilecek, verileri işleyebilecek ve tüm mesleki faaliyetini elektronik ortamda sürdürebilecek seviyede 

bilgiişlem teknolojilerine sahip olması zorunludur. Denetçi çok gerekli olmadıkça bilgi işlem 

personelinden yardım almamalıdır. Denetçinin kara kutu yaklaşımındaki gibi fazlaca bilgi işlem bilgisine 

sahip olmasına gerek olmadığı bilgi işlem bilgisi gereken noktada bilgi işlem servisinden yardım 

alabileceği görüşü bir yönüyle denetçinin okur yazar olmasına gerek yok okuması gereken bilgileri bir 

başkasına okutarak dinleyebilir demekten daha farklı değildir. Denetçiden bir yazılım hazırlaması 

beklenemez ancak log dosyaları ve denetim günlüklerinin incelenmesinde bir başkasından yardım alması 

da bir o kadar yadırganacak bir tutum olarak değerlendirilmelidir. 

3.5. Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange EDI) 

Elektronik bilgisayarın icadından günümüze kadar hemen hemen her dönemde kullanıcıların karşısına 

çıkan en önemli sorunlardan biri de farklı veri yapısına sahip bilgisayarlar uygulamalarının birbirleriyle 

veri iletişiminde bulunabilmeleri olmuştur. Bugün standart bir veri altyapısı olmadığı gibi gelecekte de 

olması beklenmemelidir. Bu standartlaşma teknolojinin önündeki bir engel gibi görülebilir. Bu nedenle 

amaç tek veri yapısı değil verilerin birbirine dönüşümünü sağlayan araçlar olmalıdır ki bunu 

gerçekleştirecek yöntem de EDI olarak bilinir. Denetçinin EDI konusunda denetim işlemlerini 

yürütebileceği düzeyde bilgi sahibi olması beklenir. 

4. DENETİM YAKLAŞIMLARI VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AÇISIYLA ELEKTRONİK 

DENETİM YAKLAŞIMLARININ İRDELENMESİ 

Bilgisayarlı denetim teknikleri iki şekilde sınıflandırılabilir: 

1. Bilgisayarı bir araç olarak değerlendiren yaklaşım 

2. Bilgisayarı bir sistem olarak değerlendiren yaklaşım 

Bilgisayarı bir araç olarak değerlendiren yaklaşımda bilgisayar bir araç, kolaylaştırıcı bir cihazdır. Bir 

diğer ifade ile işleri daha hızlı ve etkili şekilde tamamlamaya yardımcı bir alettir. Denetçiye şu konularda 

katkıda bulunur: 

(i) Hesaplamalar, 

(ii) Örnek kütle seçimi, 

(iii) Denetim çalışma kağıtlarının hazırlanması 
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Bilgisayar bir sistem olarak gören yaklaşıma göre ise bilgisayar ticari işletmenin muhasebe sisteminin bir 

parçasıdır. Denetçilerin muhasebeyi de ilgilendiren iç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi sorumluluğu 

olması nedeniyle muhasebe verilerini işleyen ve yönetime sunulan raporlarla da ilgili olan bilgisayarları 

ve yazılımları da gözden geçirme sorumlulukları vardır. Daha önce manuel yapılan pek çok işlem artık 

bilgisayarlar tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle sistemin işleyişini gözlemek artık mümkün değildir. 

Denetçi sistemin doğru işleyip işlemediğine ilişkin kendisini tatmin edecek bir tekniği geliştirmelidir. 

Denetçiler tarafından kullanılan bu teknikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: (Gomez, 2012, p.302) 

- Bilgisayarın “etrafından  dolaşarak” denetim ve  

- Bilgisayarın “içinden” denetim. 

Denetim yaklaşımları bir denetçiden diğerine ve farklı görevler arasında değişebilmektedir. Özellikle 

görevlerin doğasına, denetçinin bilgi birikimine, karakter özelliklerine veya denetim sözleşmesine 

bağlıdır. Endüstri genelinde yaygın üç yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar:(DubeandGulati, 2005, p.80) 

- Bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim, 

- Bilgisayarın içinden denetim ve  

- Bilgisayarla denetim 

Gerek iç denetçilerin ve gerekse dış denetçilerin güvenilir, eksiksiz ve hilelere karşı korunmuş bilgisayar 

temelli finansal, bilgi sistemiyle ilgili bilgileri sağlama sorumluluğu vardır. Manuel sistemlerle 

bilgisayarlı sistemler arasındaki temel farklılık bilgisayarlı sistemlerde inceleme için ara kayıtların 

olmayışıdır. İşleyiş kurallarının paketlenmiş bir programın içinde saklanmış olması ve bir bilgisayar 

profesyoneli olmayan denetçinin kısa sürede bu programın fonksiyonelliğini ve güvenilirliğini 

anlayamaması sorunu karmaşık hale getirmektedir. Denetçi aşağıdaki metotlardan birini uygulayabilir: 

- Bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim,  

- Bilgisayarın içinden denetim ve  

- Bilgisayarla denetim. 

Bunlardan bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim sadece bilgisayar girdileri ve çıktılarını test eder.  

Bilgisayarın içinden denetimde bilgisayar yazılımlarının kendi kendini kontrol etmesi esas alınırken 

bilgisayarla denetimde sistemin kontrol edilmesi için özel programlar yazılır. (Rajaraman, 2004, p.215) 

4.1. Elektronik Denetim Ortamı 

Genellikle elektronik denetim ve bilgisayarlı denetim yahut bilgisayar destekli denetim aynı anlamda 

kullanılsa da bu çalışmada her iki kavramda eşdeğer kavramlar olarak ele alınmamaktadır. Bir diğer ifade 
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ile bilgisayar destekli denetim elektronik denetimden çok daha dar kapsamlı ve bilgisayarı denetimde bir 

destek araç olarak gören yaklaşım olarak ele alınırken elektronik denetim denetimin hayat bulduğu ortam 

olarak ele alınmaktadır. Bilgisayar destekli denetim kavramsal açıdan somut muhasebe algısını 

desteklerken elektronik denetimde soyut muhasebe esas alınmaktadır. Bu nedenle elektronik denetim 

ortamı ile kastedilen bilgisayar destekli denetimden daha geniş kapsamlı olan soyut muhasebe kavramının 

hayat bulduğu elektronik muhasebe ortamıdır. Somut muhasebe ve soyut muhasebe ayrı bir çalışmanın 

konusunu teşkil ettiği için burada üzerinde fazlaca durulmayacaktır.  

Elektronik denetim ortamı gerçekte elektronik muhasebe ortamının bir sonucu ve devamıdır. Elektronik 

muhasebe ortamı olmadan elektronik denetim ortamından bahsedilemeyeceği gibi elektronik muhasebe 

ortamının yetersizlikleri de elektronik denetim ortamını doğrudan etkileyecek unsurları elektronik 

denetim ortamına taşıyacaktır. Bir diğer ifade ile elektronik denetim ortamı elektronik muhasebe ortamı 

üzerine kurulu olacaktır. Ancak elektronik denetim ortamını etkileyen pek çok unsur vardır. Bu unsurlar 

“Denetim Yaklaşımını Etkileyen Unsurlar” başlığı altında ele alınacağından burada üzerinde 

durulmayacaktır. 

4.2. Denetim Yaklaşımını Etkileyen Temel Faktörler 

Denetim yaklaşımı denetim ortamından, denetim ortamı ise muhasebe ortamından doğrudan etkilenen 

kavramlar olmakla birlikte denetim yaklaşımını etkileyen tek olgu şüphesiz muhasebe ortamı değildir. 

Yasal düzenlemeler, eğitim, mesleki kültürel birikim denetim ortamını dolaylı olarak ta denetim 

yaklaşımını etkileyen faktörler arasında sayılabilir. 

Denetçiler, teknolojik gelişmeler karşısında muhasebeciler kadar heyecan duymamış, muhasebeciler ve 

işletmeler kadar istekli davranmamıştır. Bu süreçte sektörel uygulama ve yazılımlar ile yazılım 

maliyetlerinin de önemli etkisi olduğu bir gerçektir. Bütün bunların sonucunda teknolojik gelişmeler 

karşısında muhasebe ile denetim arasında muhasebe lehine asimetrik bir gelişme ortaya çıkmıştır. Bir 

kısım denetçiler elektronik ortamdaki tüm verilerin denetimde etkin şekilde kullanılması gerektiğini 

savunurken bir kısım denetçiler bilgi teknolojilerine karşı biraz daha isteksiz davranarak elektronik veriler 

yerine basılı bilgisayar çıktıları üzerinden denetim yapılmasını savunmuş ve bilgisayar etrafından denetim 

gibi kavramlar literatüre girmiştir. Ancak geçen zaman içerisinde tüm denetçilerde elektronik verilerin 

inkâr edilemez bir öneme sahip olduğu fikri yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştır.(Özer, 2012, s.xvi) 

Teknolojik Gelişmeler: Elektronik denetim yaklaşımlarını etkileyen en önemli faktör şüphesiz 

teknolojik gelişmelerdir. Kısaca yukarıda özetlendiği üzere delikli kartlardan bulut bilişime kadar 

teknolojik süreç içerisinde denetim yaklaşımları da aynı hızda olmasa da paralel bir değişim göstermiştir. 

Her teknolojinin denetim açısından farklı dinamikleri olduğu gözden uzaktutulmamalıdır. Belki de 
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denetim yaklaşımlarının oluşmasındaki en etkili faktör bu dinamikler olmuştur. Örneğin 1960-1980 yılları 

arasında (bu dönem mainframe bilgisayarların hâkim olduğu dönemdir) veri bütünlüğü ve veri güvenliği 

fazla alternatif üretilmesi mümkün kavramlar olmayıp bu konuda daha ziyada fiziki yöntemlerin ön 

planda olduğu dönmelerdir. Bilişimden bir ortam olarak değil sadece hesaplama yeteneğinden ve hızından 

yararlanılan bir araç olarak görüldüğü dönemlerdir. Bu nedenle muhasebe ortamının vazgeçilmezi yine 

yazılı çıktılardır. Elbette “blackbox” yaklaşımının ortaya çıkmasında bu uygulamaların önemi büyüktür. 

Diğer yandan o yıllarda işletmelerde kullanılan yazılım genellikle muhasebeye yardımcı yada doğrudan 

muhasebe yazılımlarıydı. Günümüzde teknoloji altyapısı tamamen değiştiği gibi orta ve büyük 

cesametteki işletmelerde fonksiyonel olarak muhasebe yazılı yerini ERP (İşletme Kaynak Planlaması) 

yazılımlarına bırakmıştır. ERP yazılımlarında amaç muhasebe değil işletmedir. Bu nedenle verilerin 

içeriği ve yapısı da değişmiştir. Günümüzde veri bütünlüğü ve veri güvenliği elektronik yöntemlerle 

sağlanan ve elektronik muhasebe ortamının en çok önem verdiği konuların başında gelmektedir. Önceleri 

yazılı çıktılar ön planda iken uzun zamandan bu yana yazılı çıktılar sadece yasal gereklilik nedeniyle 

yerine getirilen basit bir formaliteden oto geçememektedir.  

Bulut bilişim gibi yeni olgu ve kavramların ortaya çıkmasıyla birlikte bilgi işlem teknolojileri adeta boyut 

değiştirmiş veri altyapı ve işlem tekniği farklılaşmıştır. Paralel olarak veriye erişim ve veri bütünlüğü ve 

veri güvenliği gibi kavramlar yeniden ele alınmış ve tanımlanmıştır. Şüphesiz mainframe bilgisayarlar ile 

mikro bilgisayarlar ve bulut bilişimde aynı denetim ortamının olduğunu düşünmek gerçekçi olmayacaktır. 

Eğitim ve Kişisel Donanım: Elektronik denetim yaklaşımlarını etkileyen bir diğer unsur eğitim ve kişisel 

donanımdır. Kişisel donanım, birikim ve tecrübe anlamında kullanılmıştır. Eğitim ve kişisel donanım 

denetçinin denetim ortamını buna bağlı olarak denetim yaklaşımlarını etkileyen en temel unsurdur. 

Denetçiler belki denetimin ruhunda var olan şüphecilik belki bilgi işlem konusunda bilgi ve kişisel 

donanım eksikliğinden denetimde bilgi işlem tekniklerinin kullanılması konusunda muhasebeciler kadar 

teşvik edici olmamış, muhasebeciler kadar heyecan duymamıştır. Hatta tarihsel süreç içerisinde 

denetçilerin bilgi işlem teknikleri konusunda fazlaca bilgi sahibi olmalarına gerek olmadığı bunun bilgi 

işlem servisinin görevi olduğu denetçi ihtiyaç duyduğunda bilgi işlem elemanı istihdam etmesi gerektiği 

fikrini dahi savunanlar olagelmiştir. Ancak geçen zaman içerisinde “bilgisayar okur-yazarlığı” kavramı 

tartışılmış ve denetçinin de hızlı gelişen teknolojiye paralel olarak bilgi işlem konusunda asgari bilgi 

seviyesine ve deneyime sahip olması gerektiği artık tartışmasız bir olgu haline gelmiştir. Hatta “Auditing 

Through TheComputer” yada yaygın adıyla “White Box” yaklaşımında denetçinin öngörülen teknikleri 

uygulayabilmesi çoğu durumda profesyonel bilişim bilgisi gerektirmektedir.  

Bilgiye Erişilebilirlik: Teknolojik gelişmelerin muhasebe ve denetim alanındaki en büyük katkısı 

şüphesiz veri erişiminde sağladığı hız ve güvenlik alanında olmuştur. Veri işlemedeki hızı bilişimin temel 
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ögesi olduğu için burada sayılmamıştır. Veri güvenlik ve erişimindeki bu hızlı gelişme veri büyüklüğü 

üzerine de paralel bir etki yapmış ve özellikle ilişkisel veri tabanı uygulamalarıyla aynı verinin işletme 

içerisinde farklı alanlarda eş zamanlı kullanım imkânını sunmuştur. Buna paralel olarak modüler yazılım 

anlayışı büyük cesametteki işletmelerde yerini fonksiyonel yazılım anlayışına bırakmıştır.  

ERP yazılımları üzerinden yahut ERP verileri üzerinden yürütülecek denetimlerde denetim yaklaşımı 

işetme bilgi sisteminden önemli ölçüde etkilenecektir. Bu etkilerin boyutları aşağıda tartışılacağı için 

burada üzerinde durulmayacaktır. 

Yasal Düzenlemeler: Bilişim teknolojisinin muhasebe ve denetim alanında kullanılmasını doğrudan 

etkileyen bir diğer unsur ise yasal düzenlemelerdir. Özellikle ülkemizdeki çoğu anlamsız tutucu 

düzenlemeler bilgi işlem uygulamalarının muhasebe alanında kullanılmasının önüne çok ciddi engeller 

çıkarmıştır. Kayıt düzeninin çerçevesi yasalarla sınırlandırıldığından işletmelerin bu sınırlar dışında 

çıkması ciddi müeyyidelerle cezalandırılmış ve caydırılmıştır. Kuşkusuz bu yasal düzenlemelerin başında 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu gelmektedir. 

Elektronik muhasebe açısından 11.12.1985 tarihi adeta bir dönüm noktasıdır.11.12.1985 gün ve 18955 

sayılı resmi gazetede yayımlanan 3239 sayılı yasanın 16 ncı maddesi ile 213 sayılı yasanın 183 üncü 

maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Yasanın söz konusu maddesi yevmiye defterini 

düzenlemektedir. Değişiklikten önce yevmiye defterinin ciltli defter olarak tutulması zorunludur. Bunun 

istisnaları ise 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 183 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 3239 sayılı 

kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilmeden önceki metninde şu şekilde belirtilmiştir. “Yevmiye defteri 

ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. İşleri ciltli yevmiye defteri tutulmasına imkan vermeyecek 

derecede geniş olan büyük mali, sınai ve ticari, müesseselerin müteharrik yapraklı yevmiye defteri 

kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade olunabilir.” Madde metnindeki bu katı düzenlemede iki 

husus dikkati çekmektedir. Bunlardan birincisi işletmenin büyüklüğü ciltli yevmiye defteri tutulmasına 

imkan vermeyecek derecede olmalıdır. İkinci husus ise Maliye Bakanlığınca “müsaade 

olunabilir”ibaresidir ki ifadeden olunmayabilir anlamı da çıkmaktadır. (Özer, 2012, s.12) Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun da gerçekte 213 sayılı yasadan daha çağdaş hükümler içerdiğini 

iddia etmek mümkün değildir. 213 sayılı yasanın yukarıda yer alan metninin anlamı ekonominin en büyük 

işletmelerinin dahi uygulamalarında bilişim teknolojisini kullanmaları belki de bu konuda hiçbir 

yetkinliği dahi bulunmayan bir bürokratın insafına terkedilmiştir. Ancak uygulamada hiçbir zaman bu 

böyle olmamış, işletmeler adeta “Maliye Bakanlığı” için ayrı bir defter tutmuş, ticari uygulamalarında 

bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanma yoluna gitmişlerdir.  

Vergi hukukunda belgesiz kayıt ortamına ilişkin şüphesiz en önemli değişiklik 4731 sayılı kanun ile 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesine eklenen elektronik defter, kayıt ve belgeler ile 
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ilgili hükümlerdir. … Komisyon üyesi olarak tarafımdan kaleme alınan ve aynen kanunlaşan elektronik 

kayıt, elektronik belge ve elektronik defter tanımları daha sonra hayata geçirilen elektronik fatura ve 

elektronik defter uygulamalarının dayanağı kabul edilmiştir.(Özer, 2012, s.15) Bütün bunların yanında 

elektronik defter ve elektronik fatura düzenleme ve uygulamalarının mükerrer 242 nci maddenin ruhuna 

uygun olup olmadığı hususu ayrı bir çalışmanın konusunu teşkil ettiğinden burada üzerinde 

durulmayacaktır.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ise daha çok yeni bir kanun olmasına rağmen bu bağlamda 1961 tarihli 

213 sayılı Vergi Usul Kanunundan daha çağdaş bir düzenleme olduğunu savunmak oldukça zordur. 

Yasanın 65 inci maddesi 6335 sayılı yasa ile değiştirilerek “Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile 

aynı Kanunun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan 

düzenlemelere uymak zorundadır.” hükmi ile muhasebeyi tanzim yetkisi Vergi Usul Kanununa 

bırakılmıştır. 

Diğer yandan 65 inci maddenin 4 üncü fıkrasındaki “Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri 

saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir” ifadesi 

muhasebeyi adeta yeniden tanımlamaktadır. Bu yeni tanımın anlamlandırılması biraz güç olsa da yasanın 

gerekçesine bakıldığında “Black Box” yaklaşımını andıran tanımlar ile karşılaşılmaktadır. Yasa metninde 

açıkça “defterler…tutulabilir” denilerek defterlerin tutulmasından bahsedilirken gerekçesinde ise bu 

ifadenin belgelerin saklanması anlamına geldiği ifade edilmektedir. Yasa metninde veri taşıyıcıları ile 

defter tutma gibi algılanması zor bir kavrama da veri taşıyıcıları ibaresi “interalia, mikrofişleri, CD'leri, 

magnetleri ve elektronik ortamı ifade eder.” şeklinde açıklanarak anlam verilmeye çalışılmıştır. Tanımda 

dikkati çeken nokta ise 1960’li yılların teknolojisi olan mikrofiş tanımı ile tam olarak neyin ifade edildiği 

belli olmayan magnet (manyetik tambur yahut manyetik disklerin kastedildiği düşünülmektedir.) kavramı 

ve yasa çıkmadan önce modası geçmiş CD kavramının  çağdaş düzenleme olarak sunulmasıdır. Madde 

gerekçesinde yer alan düşündürücü bir diğer ifade ise “Bu dördüncü fıkra, IFRS dikkate alınarak 

belirlenecek olan Türk standartları uygulamasıyla boyut kazanmaya müsaittir.” şeklindeki düzenlemenin 

IFRS gerekçesiyle yapılmış olmasıdır. 

Mikrofilm sistemi uygulamalarına Türkiye’de, ilk defa 1950′li yıllarda Milli Kütüphane’de başlandı ve 

günümüzde devam etmektedir. Mikrofiş sistemi de, mikrofilm uygulamasının bir kolu olarak gelişmiş ve 

1983′te yine Milli Kütüphane‘de uygulanmaya başlamıştır.(Sungur ve Kırmızıyüz, 1990, s.26) 

6102 sayılı Türk Ticaret Yasasının elektronik muhasebe ve elektronik denetime dönük düzenlemeleri ayrı 

bir çalışmanın konusunu teşkil etmesi nedeniyle detaylarına burada girilmeyecektir. 
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4.3. Bilgisayarın Etrafından Dolaşarak Denetim -Kara Kutu- Yaklaşımı (Auditing 

AroundTheComputer -Black Box- Approach) 

4.3.1. Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Şartları 

Bu denetim yaklaşımında denetçi bilgisayarı bir kara kutu olarak görür ve bilgisayarın çıktılarına güvenir. 

Buradaki temel olgu, işlemin kaynağından hareketle çıktı/veri/dokümanın doğruluğunun işlem sürecinin 

detaylarına bakılmaksızın çek edilmesidir. Bu gibi durumlarda, denetçiler, bilgisayar veya otomatik 

kontroller yerine yordamsal kontrolleri denetlerler. Risklerin düşük olduğu, basit bir mantıkla çalışan iyi 

test edilmiş uygulamaların kullanıldığı ve denetim faaliyetini sürdürebilmek için denetçinin fazla 

bilgisayar bilgisine ihtiyaç duymadığı durumlarda bu yaklaşım türü uygundur.(DubeandGulati, 2005, 

p.80) Bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim, bilgisayarla etkileşimli denetimin en eski şeklidir. 

Denetçi için bilgisayar bir kara kutu olarak nitelenir ve sistem çıktılarına dayanak belgelerden hareketle 

manuel olarak ulaşılır. (Örneğin bordro kayıtları zaman kartlarından, personel kayıtlarından ve kesinti 

formlarından  hareketle manuel olarak tek tek yeniden hesaplanır.) Bu denetim yaklaşımı eğer aşağıdaki 

şartla mevcutsa kullanılabilir:(CrumbleyandZabihollah, 2004, p.784) 

(1) Sistem basit ve toplu iş odaklıdır.(FriasandFajardo, 2005, p.233) Bilgisayarın kullanılmasından 

verinin işlenmesine kadar herhangi bir özel rutin yoktur.(VarshaAinapureandMukundAinapure, 2009, 

p.308) 

(2) İşlem sayısı fazla değildir. 

(3) Yeterli bir denetim günlüğü mevcuttur yada yeniden oluşturulabilir. 

(4) Girdi hareketleri toplulaştırılmıştır ve normal metotlarla sürdürülebilir. Örneğin görev paylaşımı, 

yönetimin denetlenmesi gibi 

(5) Öncelikli işlem sırasıyla girdi verilerinin sıralanması ve ana dosyanın güncellenmesi işlemini 

kapsar, 

(6) Sistem tarafından kritik noktalarda hazırlanan açık denetim günlükleri ve detaylı raporlar vardır, 

(7) Görev ortamı nispeten durağandır ve sisteme bazı stres unsurları 

yerleştirilmiştir.(VarshaAinapureandMukundAinapure, 2009, p.308) 

(8) Sistem kendi platformunda genelleştirilmiş bir yazılımı(FriasandFajardo, 2005, p.233)yada iyi 

sınanmış ve çoğu tesiste yaygın olarak kullanılan yazılımları 

kullanmaktadır.(VarshaAinapureandMukundAinapure, 2009, p.307) 
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(9) Kullanıcılarda bilgisayar kontrollerinden ziyade varlıkların korunması, veri bütünlüğünün 

korunması, hedeflenen etkinlik ve verimliliğe ulaşma konusunda bir güven oluşmuştur. 

(FriasandFajardo, 2005, p.233) 

Çok az sayıda işletme bu koşullardan birini gösterir.  Bu yaklaşım altında denetçi örnek bilgisayar 

çıktılarını alarak ve onları geriye kaynak dokümanlara yada bilgisayar girdilerine doğru manuel tarayarak 

yeterli denetim kanıtı toplar.(CrumbleyandZabihollah, 2004, p.784) 

Bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim kaynak dokümanlardan bilgisayar çıktılarına doğru yapılan 

denetimdir. Bilgisayarın içinden denetim yaklaşımında bilgisayar kullanılarak disk veya teyp içindeki 

veriler denetlenir. Bilgisayarla denetim ise bilgisayarlı kayıtları manuel denetlemek için bilgisayarın 

kullanılmasıdır. Eğer müşteri işletme finansal verilerin bir basılı kopyası tutuluyorsa veya kâğıt veya 

denetim günlüğü tutuyorsa bu yaklaşımın kullanılması mümkündür. Denetim günlüğü tutulmuş ise 

denetçi ileriye veya geriye doğru dokümanları tarayabilir. Bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim tıpkı 

manuel denetim işlemleri gibi yapılır. Eğer elektronik veri işleme sistemi basılı çıktı vermemiş ise yahut 

denetim günlükleri tutulmamışsa denetimde bilgisayarın içinden denetim yaklaşımı kullanılmalı ve test 

verisi yahut verinin yeniden işlenmesi gibi teknikler kullanılmalıdır.(FriasandFajardo, 2005, p.233) 

Bilgisayar çevresinden denetim yaklaşımında sadece alış ve satış faturası gibi kaynak belgelerden 

bilgisayara yapılan girişler ve yevmiye defteri veya büyük defter gibi bilgisayardan olan çıkışlar 

incelenmektedir. Bilgisayarın veri işleme süreci göz ardı edilmektedir. Bu nedenle, bu yaklaşıma “kara 

kutu yaklaşımı”, “bilgisayarın yanından geçen denetim yaklaşımı” da 

denmektedir.(http://www.academia.edu/1146388/elektronIk_bIlgI_ortamlarInda_muhasebe_denetImI_Do

c._Dr._yakup_selvI_ars._grv._ahmet_turel) 

Elektronik ortamda bir denetimin yürütülmesinde denetçi bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim 

yaklaşımını ve elektronik ortamı yok saymayı seçebilir. Denetçinin uygulayacağı denetim işlemleri bu 

durumda manuel işlemlere benzer işlemlerden oluşacaktır. Manuel girdiler ve yazılı çıktıların geçerliğini 

denetler. Eğer denetçi sonuçları tatmin edici bulursa elektronik işlemlerin doğru ve güvenilir olduğunu 

varsayar.(Galanza, 2002, p.216) 

BT sistemlerinin kullanımının denetim kuralları üzerine büyük bir etkisi yoktur, denetçi tıpkı manuel bir 

sistemde olduğu şekilde denetim testlerini uygular. Bu uygulama “Bilgisayarın Etrafından Dolaşarak 

Denetim” olarak tanımlanır. Çünkü bu işlem bilgisayar kontrollerinin değerlendirilmesini gerektirmez. 

Bazen buna “Kara Kutu Yaklaşımı”da denir. Çünkü bu yaklaşım bilgisayar yazılımları ile ilgili fazla 

bilgiye ihtiyaç duymaz. Bilgisayar etrafından dolaşarak denetim yaklaşımı sadece bilgisayar çıktılarını 

kullanır ve test eder, eğer bilgi manuel olarak üretilmiş ise denetimde aynı şekilde gerçekleştirilir. Çünkü 
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bu yaklaşım bilgisayar kontrollerinin etkinliğini dikkate almaz. Etrafından dolaşarak denetim yaklaşımı 

denetimden sağlanacak faydayı kısıtlar.(TurnerandWeickgenannt, 2008, p.252) 

Bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim yapmanın anlamı, tıpkı geleneksel denetim yöntemlerinde 

olduğu gibi yazılı bilgisayar çıktıları, manuel yapılan kayıtlardaki gibi çek edilerek denetlenir. Böylece 

denetçi bilgisayarı ihmal eder ve bilgisayar çıktılarını dayanak belgeler ile doğrular.(Gomez, 2012, p.302) 

Denetçi denetim için uygun maliyetli olduğu sürece etrafından dolaşarak denetim yöntemini 

seçmelidir.(FriasandFajardo, 2005, p.233) 

4.3.2. Faydaları 

Bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim tekniğinin en büyük avantajı basitliğidir. Bilgisayarlar 

hakkında çok az teknik bilgi sahibi olması gereken denetçi denetim için kolaylıkla 

eğitilebilir.(VarshaAinapureandMukundAinapure, 2009, p.308) 

4.3.3. Sakıncaları 

Öncelikle bilgisayarların tip olarak uygulanabilirliği sınırlı olabilir. Sistemlerin işlem tipi yahut 

boyutundaki karmaşıklık nedeniyle kullanılmaları uygun olmayabilir. İkinci olarak denetçi çevre 

değiştiğinde sistemin bozulma ihtimalini sağlıklı değerlendiremeyebilir. Denetçi ortam değişikliğinde 

sistem yetenekleriyle ilgilenmemelidir. Sistemler muayyen bir biçimde dizayn edilmeli ve programlar 

öyle yazılmalı ki çevresel değişiklikler hatalı veri işleme ve sistemin çabukça bozulmasına neden 

olmamalıdır.(VarshaAinapureandMukundAinapure, 2009, p.308) 

4.3.4. Eleştirisi 

Gelen olarak bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim yaklaşımı bilişim teknolojisini reddeden bir 

konumdadır. Denetçinin bilişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmasına gerek olmadığını, bilişim 

süreçlerinin denetçi için anlaşılamayacak kadar karmaşık ve denetim açısından anlamsız olduğu görüşünü 

savunarak denetim faaliyetlerinin dayanak belgelerden çıktı sonuçlarında doğru olması gerektiğini 

savunur. Bilişim teknolojilerindeki çok hızlı gelişmeler dikkate alındığında belirli bir dönem için bu 

yaklaşımın makul görülmesi kabul edilebilirlik sınırlarını zorlasa da artık günümüzde bu yaklaşım hangi 

büyüklük ve işlem tipindeki işletme olursa olsun geçerliliğini tamamen yitirmiştir.  

Tarihsel süreç içerisinde muhasebe işlemlerine göz atılacak olursa geleneksek defter yaklaşımıyla 

başlayan sürecin KKP içerisine katılmasıyla tamamlandığı görülecektir. Artık pek çok işletmede 

muhasebe programı adıyla bir uygulama bulunmamakta tüm muhasebe ve muhasebeyle bağlantılı 

yazılımlar KKP’nın bir unsuru haline gelmiştir. Bu süreç doğal olarak klasik yönteme göre üretilen bilgi 

miktarını hatırı sayılır şekilde artırmıştır. Buna paralel olarak muhasebe için ayrı bir veri tabanı olmadığı 
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gibi veri kütüklerinin içinden salt muhasebe bilgilerini (defterleri değil) ayıklamak sanıldığı kadar doğru 

ve kolay bir yaklaşım da olmayacaktır. Bu nedenle elektronik usullerle üretilen bilgilere dayalı olarak 

elektronik ortamda tutulan finansal işlemlerin manuel usullerle denetlenmesi teorik olarak mümkün gibi 

görünse de uygulamada mümkün değildir. Bu sebeple bu yaklaşımın artık bu gün uygulanabilirliği hemen 

hemen kalmamıştır. 

4.4. Bilgisayarın İçinden Denetim -Beyaz Kutu- Yaklaşımı (Auditing Through TheComputer-White 

Box-Approach ) 

4.4.1. Kavramsal Çerçevesi ve Uygulama Şartları 

Bu denetim yaklaşımında denetçinin donanım, sistem, yazılım müşteri işletmenin kullandığı yazılımın 

yazıldığı programlama dilinin tüm yönleri hakkında fazlaca bilgi sahibi olması zorunludur. Bu gibi 

durumlarda programın mantığını doğrulayacağından ve verinin doğruluğunu sağlamak için spesifik kodlar 

yazması gerekeceğinden program ve veri denetçi için önemli hale gelir. Bu yaklaşımın çok etkili olmasına 

rağmen uygulanması her zaman şu iki nedenden dolayı mümkün olmayabilir. Birincisi müşteri işletmenin 

canlı verileri ile çalışmak risk içeren bir işlemdir. İkincisi ise denetçinin teknolojik bilgi 

yetersizliğidir.(DubeandGulati, 2005, p.80) 

Bu yaklaşım bilgisayar sistemin yeterliğini gözden geçirmek için bir yardımcı gibi kullanılır.  Bu daha 

sofistike tekniklerin kullanılmasını gerektirir Bu teknikler aşağıdaki üç başlık altında 

sınıflandırılabilir.(Gomez, 2012, p.302) 

(a) Deste testleri 

(b) Müşteri işletmenin bilgisayar programlarının kullanımı 

(c) Denetim modelinin kullanımı 

Denetçi bilgisayar içinden denetim yaklaşımını seçerek denetimi yürütmek isteyebilir. Denetçi müşteri 

işletmenin bilgisayar programında bir seri simüle edilmiş işlemi çalıştırır. Daha sonra bilgisayarın 

sonuçları ile önceden hesaplanmış sonuçları karşılaştırır. Eğer sonuçlar tutarlı ise denetçi müşteri 

işletmenin programının doğru ve güvenilir olduğunu kabul eder. Denetçi simüle edilmiş verileri müşteri 

işletmenin bilgisayarından kaldırırken dikkatli olmalıdır. Böylece müşteri işletmenin verileri hatalı 

işlenmez.(Galanza, 2002, p.216) 

Bu yaklaşımda denetçi bilgisayarı belirli süreçlerin doğrulaması için kullanır. Eğer denetçi bir elektronik 

veri işleme uzamanı ile çalışıyorsa bilgisayarın gücünü kullanarak kendi denetim süreçlerinin etkinliğini 

ve verimliliğini artırabilir. O aynı zamanda test paketleri yahut izin verilen kontrol 

prosedürleriylebilgisayarları, programları test etmek için kullanabilir. O aynı zamanda bilgisayar 
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kayıtlarını test etmek ve değerlendirmek için kendi bilgisayar programını tasarlayabilir.(Gomez, 2012, 

p.303) 

Bilgisayarın içinden denetim yaklaşımı Bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim yaklaşımının tersine 

doğrudan iç kontrol testlerinin BT sistemi içinden yapılmasını öngörür. Bilgisayarın içinden denetim 

yaklaşımı bazen “Beyaz Kutu Yaklaşımı” olarak ta bilinir. Bunun nedeni bu yaklaşımda denetçinin 

bilgisayarın mantık sistemini anlaması gerektiğindendir. Bu yaklaşım denetçinin BT kontrol ve 

süreçlerinin değerlendirmesini gerektirir. Böylece sistem tarafından üretilen bilgilerin güvenilir olup 

olmadığına karar verilebilir. Şu durumlarda bilgisayarın içinden denetim yaklaşımının kullanılması 

zorunludur: 

- Denetçi bilgisayar kontrollerini risk değerlendirmesinde temel almak ve uygulanan denetim 

testlerinin sayısını azaltmak isterse, 

- Dayanak belgeler sadece elektronik yöntemlerle elde ediliyorsa.(TurnerandWeickgenannt, 2008, 

p.252) 

Güvenli bir ortamda denetçi genel ve uygulama kontrollerini gözden geçirip test ederek onların 

etkinliklerini belirler. Denetçi genel kontrollerle ilgili kanıt toplamak için araştırma, gözlem ve 

belgelendirme denetim tekniklerini kullanır. Denetçi bu yöntemde, uygulama kontrollerini test etmek için 

bilgisayar destekli denetim tekniğini kullanır. Bu yüzden o aynı zamanda bilgisayarın içinden denetim 

olarak ta bilinir. Denetçi bilgisayarı şunları test etmek için kullanabilir: Sistemin mantığı ve kontrolleri ile 

sistem tarafından işlenen kayıtlar. Denetlenen sistem uygulamalarının karmaşıklığına bağlı olarak 

yaklaşım oldukça basit olabileceği gibi denetçi için kapsamlı bir teknik yeterliliğini de 

gerektirebilir.(VarshaAinapureandMukundAinapure, 2009, p.309) 

Bilgisayar içinden denetim denetlenen işletmenin BT sisteminin kendi kendini denetlemesi esasına 

dayanır. Bu yaklaşımın basit bir şekli denetlenen işletmenin BT sistemine test verileri tanıtarak denetçinin 

bu test verilerini kullanarak ulaştığı sonuçları önceden hesaplanmış sonuçlarla karşılaştırmaktır. Bu 

uygulamada BT sistemi denetçinin kontrolü altındadır. Bu sistem basit olmakla birlikte denetlenen 

işletmede veri kirliliğine neden olabilir.  Kullanılan bir başka teknik ise denetlenen işletmenin bilgisayar 

sisteminden gerçek verileri alarak denetçinin kontrolündeki bir BT sisteminde bunları işlemektir. Her iki 

sonuç karşılaştırılabilir. Bir üçüncü teknik denetçinin kritik programların kodlarını manuel olarak kontrol 

etmesidir. Bu zaman alıcı ve zahmetli bir işlemdir ve büyük programlar için sonuçları 

kuşkuludur.(CrumbleyandZabihollah, 2004, p.784) 

Bilgisayarın içinden denetim tekniğinin kullanılmasını zorunlu kılan birkaç sebep vardır. Bunar: 
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(i) Sistem uygulama süreçleri yüksek hacimli girdilere sahiptir ve yüksek hacimli çıktılar üretir. 

Ayrıca girdi ve çıktıların geçerliliğinin doğrudan kapsamlı denetimi zordur. 

(ii) Bilgisayar sisteminde iç kontrol sisteminin önemli bölümleri somutlaştırılmıştır. Örneğin 

çevrimiçi bankacılık sisteminde bir bilgisayar programı muayyen bir banka memuru için günlük 

işlemlerin bitiminde mutabakat için kontrol toplamlarını verebilir. 

(iii) Sistem mantığı karmaşıktır ve sistemin kullanımını kolaylaştıran yahut süreci verimli kılan büyük 

etkiler vardır. 

(iv) Fayda-Maliyet düşüncesi nedeniyle görülebilir denetim günlüklerinde önemli boşluklar 

vardır.(VarshaAinapureandMukundAinapure, 2009, p.309) 

4.4.1.1. Paralel Simülasyon 

Paralel simülasyon metodunda müşteri işletmenin gerçek verileri test programında işlenir. Paralel 

simülasyon programları spesifik denetim amaçlarıyla ilgili uygulama mantığı, hesaplama ve kontrolleri 

içerir. Bu denetçiye uygulamanın fonksiyonlarını anlama konusunda bir detay sağlar.(HingarhandAhmed, 

2013; p.82) 

Simülasyon yahut paralel işleme tekniğinde denetçi ya dördüncü kuşak diller ile yazılımmış özel amaçlı 

bir program kullanır yahut müşteri işletmenin programını simüle eden daha önce test edilmiş genel amaçlı 

bir paket program kullanır.(PuttickandEsch, 2007, p.494) Paralel simülasyon denetçinin test verileri 

yerine gerçek verileri kullandığı denetim tekniğidir. Gerçek veriler elektronik ortama denetçi tarafından 

kontrol edilen yahut yazılan bir program aracılığıyla girilir ve bu denetim sisteminin özelliği örnek 

boyutunun genişletilebilir olmasıdır. (http://www.ask.com/question/what-is-a-parallel-simulation-in-

audit) Paralel simülasyon muhtemelen aynı iki programın ayrı incelenmesiyle ilgilidir. Ürünün orijinal 

kopyası uygulamada tetkik amacıyla kullanılır. İkinci set te denetçi tarafından güvenceye alınmış bir 

kopyası olmalı ve aynı zamanda orijinal sürümü de içermelidir. Yapılan değişiklik veya düzeltmeler 

denetçi tarafından diğer kopya üzerinde de yapılmalıdır. Eğer yetkisiz bir değişiklik yapılmamış ise aynı 

girdileri kullanarak ve çıktı sonuçlarını karşılaştırarak her iki programında aynı sonucu verdiği 

görülecektir. Denetçi için bir başka yol ise müşteri işletmenin programının mantıksal süreçlerine ilişkin 

ana dokümanlarından ve diğer gereksinimlerden yüksek seviye (Vbasic, SQL, Java gibi) dilleri kullanarak 

psuedocodegeliştirmektir. Denetim amacıyla her iki yazılım aynı girdileri kullanır ve bağımsız sonuçlar 

üretir. Her iki programın sonucu programdaki işlem adımlarını doğrulamak için 

karşılattırılır.(SenftandGallegos, 2009, p.120) 

Paralel simülasyon, muhasebe yazılımı ve işletmenin gerçek verisinin müşteri ve denetçi programlarının 

her ikisinde de işleme esasına dayanan bir sistemdir.  Paralel işleme sonuçları manuel yada bir bilgisayar 
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uygulaması aracılığıyla aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi karşılaştırılır.(TurneyandWatne, 2002, p.404) 

Paralel simülasyon, hesaplama gibi işletmenin gerçek sisteminin bazı fonksiyonlarını simülasyonuna 

dönük yazılım oluşturulmasıyla ilgili bir tekniktir. Gerçek veriler hem simülasyon yazılımı ve hem de 

gerçek sistemde işlenerek sonuçları mukayese edilir.(Cascarino, 2007, p.133) 

 

Şekil 4: Paralel Simülasyon(TurneyandWatne, 2002, p. 405’te yer alan şekil esas alınarak tarafımızca 

yeniden çizilmiştir.) 



     2nd International Symposium on Accounting and Finance 
  ISAF 2014 

395 
 

Paralel simülasyonun hedefi girdi, işlem ve çıktı kontrollerinin iki bağımsız programın sonuçlarını 

karşılaştırarak test etmektedir. Eğer denetçi kendi programının bütün gerekli kontrolleri içerdiğinden emin 

ise sonuçları müşteri programının sonuçları ile aynı olacaktır. Farklılıklar müşteri programının 

zayıflıklarını akla getirecektir.(TurneyandWatne, 2002, p.405) Simülasyon programı herhangi bir 

programlama dilinde yazılabilir. Ancak olayın doğası gereği dördüncü nesil diller aday olarak görülebilir. 

Paralel simülasyonunun gerçekleştirilmesiyle ilgili adımlar aşağıdaki şekilde belirtilebilir. 

1- Denetçi uygulamayı inceleyerek doğru şekilde anlamalıdır. Simülasyonun doğru bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için uygulamanın tam ve güncel dokümanları tedarik edilmeleridir. 

2- Denetçi daha sonra denetim için kritik olan uygulama kontrol ve süreçlerini belirlemelidir. Bunlar 

simülasyon süreçleridir.(Hall, 2011, p.319) 

Paralel simülasyonu göstermek için bir saatlik bir bordro programı kullanılabilir. Bordro programı saatleri 

orantısal olarak çoğaltır, kesintileri ve kalan tutarları toplar ve net ödemeleri hesaplar. Denetçi pek çok 

müşteri işletmede kullanabileceği çok amaçlı bir bordro yazılımı geliştirebilir. Denetçi her bir müşteri için 

programın girdilerini, ana dosya formatını, girdi doğrulama testlerini, sınır ve uygunluk testlerini, kesinti 

ve tefkifatlardaki muhtelif değişiklikleri yeniden düzenler. Daha sonra müşteri işletme ve denetçinin 

bordro programlarının çıktılarının farklılıkları analiz edilir.(TurneyandWatne, 2002, p.405) 

BT Denetçi, üretimde kullanılan uygulamanın tamamı yahut bir kısım ile aynı fonksiyonlara dayanan bir 

uygulama yazılımı hazırlar. Öncelikle BT denetçi, üretim sistemine girilen ana veya işlem dosyalarını bu 

uygulamanın sonuçlarıyla birlikte edinmelidir. Daha sonra bu ana veya işlem dosyası özel geliştirilen 

uygulama yazılımına girilir, bağımsız olarak çalıştırılır ve paralel uygulamanın aynı sonucu verip 

vermediği gözlenir.(Krist, 1998, p. 2-11) Gerçek işletme verileri simüle edilmiş program ve işletme 

sisteminde paralel olarak işlenerek sonuçları karşılaştırılır. (Cascarino, 2007, p.133) 

Paralel simülasyon tekniğiyle yapılan maddi doğrulama tekniğinin amacı, Denetçinin daha önceden doğru 

çalışıp çalışmadığını test ettiği programın sonuçları ile karşılaştırarak müşteri işletmenin programının 

doğru çalıştığını tespit etmektir. Denetçi örnek olarak hesap bakiyeleri için ana dosya ve işlem dosyasını 

paralel programlarda işletir. Denetçi muavin kayıt ve kontrol toplamlarının her biri için programların 

sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla bilgisayar sistemini kullanır. (TurneyandWatne, 2002, p.405) 

Paralel simülasyon tekniği denetim açısından etkili bir teknik gibi görünse de aşağıda sayılan nedenlerden 

dolayı gerçekte uygulanma şansı olan bir yaklaşım değildir.  

(a) Çok yoğun teknik bilgi ve tecrübe gerektirir: Denetçinin müşteri işletmenin yazılımına benzeyen 

bir yazılım hazırlayabilmesi denetçiden beklenmeyen bir teknik bilgi ve deneyimi gerektirir. Yazılım 
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teknik ekip ve sermaye ile gerçekleşen bir süreçtir. Bir KKP yazılımının verilerini kullanarak aynı 

sonuçları üretecek bir yazılın denetçinin yahut denetim ekibinin başarması beklenen bir faaliyet olamaz. 

(b) Çok büyük sermaye gerektirir: Bir KKP yazılımının yahut orta ve büyük cesametteki işletmelerin 

ihtiyaçlarına uygun bir yazılımın hazırlanması çok büyük bir sermaye birikimini gerektirir. Denetlenen 

işletmeler KKP kullanıyor olsa dahi özelleştirmeler dikkate alındığında denetçinin her denetlediği işletme 

için bir program yazacağını düşünmek sağlayacağı fayda dikkate alındığından inandırıcılıktan biraz uzak 

olacaktır. 

(c) Müşteri işletmenin uygulama yazılımlarına ilişkin ticari sır niteliğindeki bilgilerin denetçiye 

verilmesi varsayımına dayanır: Denetçinin müşteri işletmenin yazılımını simüle edebilmesi için yazılımın 

ticari sır niteliğindeki kaynak kodu, veri, akış şemaları gibi unsurlara ihtiyaç duyacaktır. Müşteri 

işletmenin elinde bu unsurların olması teknik olarak mümkün olmadığı gibi olması durumunda dahi ticari 

sır niteliğinde olacağı için verilmesi beklenemez. 

(d) ERP yazılımlarının simüle edilmesi mümkün değildir: Küçük bir işletme yazılımı yahut 

modülünün simülasyonunun çıkartılması tartışılabilir olsa da bir KKP veri yapısını kullanacak KKP 

simülasyonu yazmak denetçi yahut denetim ekibinden beklenmeyecek bir teknik bilgi birikimi gerektirir. 

(e) Müşteri işletme ilişkisel veri tabanı ile çalıştığından ilişkisel veri tabanındaki bilgilerin tek veri 

dosyasında toplanması veri bütünlüğünü bozar: İşletmenin veri yapısının olduğu gibi alınması şarttır. 

Veriler birleştirilerek işleme alınamaz. 

(f) Test verisiyle yazılımlardaki hataları yakalamak pek olası değildir. Gerçek veriler ise denetçinin 

yönetemeyeceği kadar karmaşıktır. 

(g) Hiçbir şart altında hileleri yakalamak mümkün değildir: Hilelerin önemli bir ekseriyeti veri 

boyutunda yapılır. İşletme ile aynı veriyi kullanacağı için bu tekniği kullanarak veriye dayalı hilelerin 

tespiti mümkün değildir. Hileli algoritmalar ise denetçinin kaynak kodları gözden geçirerek çözemeyeceği 

kadar karmaşıktır. 

(h) Her iki yazılımından da aynı sonucun alınması bir diğer ifade ile sonuçların tutarlı olması müşteri 

işletme verilerine olan güveni artırır: Bu teknik başarılı bir şekilde uygulansa dahi sadece algoritmayı 

denetler veri boyutunda herhangi bir sınama gerçekleştirmez hatta aynı verinin kullanılmasını şart koşar. 

Gerçekte hata, hile ve aykırılıkların önemli bir boyutu veri içerisindedir. Paralel simülasyonsonuçlarının 

tutarlı olması verinin güvenli olacağı anlamına gelmeyecektir. 
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Detayları yukarıda açıklandığı üzere paralel simülasyon uygulamasının denetim tekniği olarak 

kullanılması teknik olarak mümkün değildir. Bu teknik ile elde edilen sonuçların objektif denetim delili 

olarak değerlendirilmesi bize göre tartışmalıdır. 

4.4.1.2. Entegre Test Tekniği 

Entegre test tekniği yaklaşımı, normal işlemlerin yürütüldüğü sırada denetçinin uygulamanın mantığı ve 

kontrollerini test etmesine imkân veren otomatik bir süreçtir. Entegre test tekniği, uygulama geliştirme 

sürecinde uygulama içerisine yerleştirilen bir veya daha fazla denetim modülüdür. Ayrıca Test Veri 

Tekniği veri tabanı yasal kayıtların yanında ana dosyanın test kayıtlarını yahut uydurma kayıtlarda içerir. 

Bazı firmalar test amacıyla hayali şirketler oluştururlar. Normal işlemler sırasında test işlemleri normal 

üretim işlemlerinin girdileri ile birleştirilir ve sahte şirket verilerine karşı işlenir.(Hall, 2011, p.317) 

Uygulaması çok dikkat ve özen isteyen bir uygulamadır. Uygulamanın işletme yönetiminden bağımsız 

olarak yapılması gerek yasal ve gerekse etik sorunlara yol açabilecektir. 

Kıdemli denetçi üst yönetime bir uygulamaya hayali bir ana kayıt eklemeye izin verip vermeyeceklerini 

sorar. Bu bir satış kaydı olabileceği gibi bir satın alma yahut ödeme kaydı da olabilir. Bu hayali kayıt ana 

dosyanın varlığı, sürecin işlemesi veya sonuçların güvenilirliğinin sağlanması için sorumlu personelin 

bilgisi olmaksızın eklenmelidir. Denetçi tarafından rastgele yahut belirli aralıklarla başlatılan bu işlemler 

gerçek verilerden ayırt edilememeli ve tıpkı gerçek veriler gibi işlenmelidir. BT Denetçi bilanço yahut 

gelir tablosu toplamlarını olduğundan az gösterilmesini yahut abartılmasını önlemek için özel bir çaba 

sarf etmelidir. Ayrıca denetçi bu yordamın kullanılmasıyla ilgili olarak olası yerel isteksizlik yahut 

kısıtlamalara ilişkin sorunluluklarının farkında olmalıdır.(Krist, 1998, p. 2-11) 

Entegre test tekniği, çalıştırılan fonksiyonlar ve hatayla baş etme konusunda denetçiye delil sağlama için 

uygulama yazılımının mantığı ve fonksiyonlarını gözden geçirme esasına dayanan bir tekniktir. Denetçi 

hayali işletme girdileri hazırlar ve bu girdilerin sonuçları önceden hesaplanmış standart sonuçlar ile 

karşılaştırılır. Entegre Test tekniğinde denetçinin hayali verileri işletmenin gerçek verileri ile birlikte 

işlenir,(HingarhandAhmed, 2013,  p.82) sonuçlar birlikte değerlendirilir. 

Bu teknik test veri tekniğine benzemekle birlikte hayali bir birimin verileri (bölüm, ambar, vb.) gerçek 

veriler gibi ve gerçek verilerle birlikte işlem görür. Bu tekniğin sistemleri normal işlemleri sırasında test 

etme ve hem bilgisayar ve hem de manuel işlemleri test etme avantajı vardır. Sistemin belirgin 

dezavantajları da vardır. Bütün hayali verilerin, gerçek değerleri, ana kayda geçirilmemiş verileri, çek gibi 

üretim pazarlama dokümanlarını etkilemeden sistemden çıkartılmalıdır. Ayrıca canlı işletme sistemi için 

gerçek bir tehlike olabilir. Bu nedenle denetçi çok dikkatli olmalıdır.(Cascarino, 2007, p.133) Standart bir 

veri kütüğüyle çalışıldığı durumda canlı veriler hayali verilerden fazlaca etkilenmeyebilir. Ancak KKP 
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gibi ilişkisel veri tabanı mantığıyla çalışan ve onlarca veri kütüğünün farklı veri tabanlarının ilişkisel 

yöntemle kullanıldığı bir ortamda canlı verilerin etkilenmemesi fazla iyimserlik olduğu gibi hayali 

verilerin veri kirliliğine neden olmadan yahut veri bütünlüğünü bozmadan sistemden çıkarılabileceğini 

düşünmek cesaret isteyen bir yaklaşım olacaktır. 

Entegre test tekniği, bir sistemin içindeki bütünleşik test ortamıdır. Bu yaklaşım öncelikli olarak büyük 

ölçekli, birden çok bölgeye çevrimiçi hizmet veren şirket veya organizasyonların içinde kullanılır. Test 

tekniği, test verilerini sanki gerçek bir işletme imiş gibi kabul etmek ve işlemek için uygulama içinde 

kurulu sahte şirket yada bölümlerden oluşur. Hesap dönemi boyunca denetçi sisteme test edilmek üzer 

veri gönderebilir.(SenftandGallegos, 2009, p.120) 

Entegre test tekniğinin test veri tekniğine göre iki avantajı vardır. Bunlardan birincisi SAS 78’de 

belirtildiği gibi entegre test tekniği devam eden işlemlerin izlenmesine imkan verir. İkincisi ise entegre 

test tekniği içeren uygulamalar kullanıcı işlemleri kesilmeden ve bilgi işlem servisi personelinin 

müdahalesi olmadan ekonomik olarak test edilebilir. Böylece entegre test tekniği denetimin etkinliğini 

artırırken toplanmış denetim delillerinin güvenilirliğini de artırır.(Hall, 2011, p.318) Entegre test 

tekniğinin en önemli dezavantajı işletmenin gerçek verilerinin test verileri ile bozulma potansiyelinin 

olmasıdır.(Hall, 2011, p.318) 

Paralel simülasyon tekniğinde olduğu gibi entegre test tekniği de pratikte uygulanabilirliği çok yüksek 

olmayan ve belirli varsayımlara dayanan bir tekniktir. Bu tekniğin dayandığı belli başlı varsayımlar 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

(a) İşletme yönetiminin canlı verilerin içerisine hayali sahte verilerin katılmasına izin verecektir: 

KKP uygulamaları düzeyinde işletme yönetiminin canlı verilerle birlikte sahte yahut hayali veriler 

kullanılmasına izin vereceğini düşünmek işletme yönetiminin ciddi bir riski üstlenmesi anlamına 

gelecektir. 

(b) Tekniğin işletme yönetimi ile birlikte uygulanması beklenen başarıyı etkileme potansiyeline sahip 

değildir: Eğer hileli bir işlem söz konusu ise hilenin işletme yönetiminin bilgisi dahilinde yapılmış olması 

mümkündür. Bu durumda uygulamanın işletme yönetimi ile birlikte yürütülmesi de doğal olarak beklenen 

başarıyı etkileme potansiyeline sahip olacaktır.  

(c) İşletme yönetiminin bilgisi olmadan tekniğin uygulanması yasal ve etik sorunlara yol açmaz: 

Hayali verilerin canlı verilerle birlikte işleme alınması işletme için ciddi bir risktir. İşletme yönetiminin 

izni olmadan teknik olarak bu verilerin sisteme yüklenmesi zaten pratikte mümkün olmamakla birlikte bu 

yönde bir girişimde bulunulması etik ilklere aykırı olacağı gibi yasal sorunlara da yol açabilecektir. 
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(d) Bu yöntem ile hata, hile ve aykırılıkların yakalanması ihtimali çok yüksektir: Hata hile ve 

aykırılıklar genellikle veri boyutunda gerçekleştiği için bu teknik ile hata hile ve aykırılıkların tespiti 

zordur. 

4.4.1.3. Test Veri Tekniği 

Bu metot bilgisayar uygulamalarının hatasızlığını doğrular. Bu işlem, standart sonuçları bilinen test olay 

ve verileri hazırlanarak bu uygulamalarda çalıştırılmasıyla sağlanır. Programın mantığının doğru ve tutarlı 

olup olmadığının tespiti için beklenen sonuçlar ile programın sonuçları karşılaştırılır.(HingarhandAhmed, 

2013,  p.81) Test veri tekniği bazen bir denetim sırasında denetlenen işletmenin bilgisayar sistemine veri 

girilerek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak kullanılır. Denetçi bu tekniği şu amaçla kullanır: 

- Spesifik Kontrol Testleri : Bilgisayar programlarındaki çevrimiçi şifre ve veri girişlerinin 

kontrolleri 

- Test Süreçleri : İşletmenin bilgi sistemi süreçlerinin karakteristiklerini testi için önceden 

gerçekleştirilen işlemlerden seçilmiş işlemlerin testi, 

- Test İşlemleri : Entegre test tekniğindeki gibi boş bir birim (mesela hayali bir bölüm) 

oluşturularak normal işlem döngüsünde bu bölüme ilişkin veriler işlenmek üzere gönderilir. 

Geçerli ve geçersiz veriler birlikte yer alır. Eğer uygulama kontrolleri öngörüldüğü şekilde çalışıyorsa  

denetçinin programı, geçersiz kodlar, negatif değerler, toplamları veya makul sınırları aşan rastgele 

değerler gibi test verileri içindeki hatalı verileri tespit edecektir. Yöntemin etkili olması için test verileri 

denetçinin güveni esas alınarak programlanmış her bir kontrolün testi için denetçi tarafından 

tasarlanmalıdır.(PuttickandEsch, 2007,p. 494) Test verilerini hazırlamak ve hazırlanan verilerin sisteme 

yüklenmesi oldukça zaman alıcı ve zahmetli bir iştir. Bu denetim tekniğinden denetimin seyrini 

değiştirecek denetim delilleri beklemek fazla iyimserlik olabilir. 

Test veri tekniğinin üç temel avantajı vardır. Birinci olarak bilgisayarın test edilmesiyle sağlanır ve 

böylece denetçi uygulama fonksiyonları ile ilgili açık delil sağlar. İkinci olarak eğer iyi planlandıysa 

müşteri işletme faaliyetlerinde minimum kesinti ile çalışır. Üçüncü olarak denetçiler tarafında minimum 

bilgisayar uzmanlı gerektirir.(Hall, 2011, p.317) Bu teknik mevcut bir uygulama aracılığıyla işlenmek 

üzere bir sisteme test işlemleri sağlama metotlarını içerir. Test verileri uygulama ve sistem içerisinde test 

edilecek süreçlerin tam bir spektrumunu verir. Test verileri hem geçerli ve hem de geçersiz verileri 

içermelidir. Amaç sistemin gerçek ve hatalı verileri nasıl işlediğini görmektir. Bu işlemler bir tüketici 

kredi kartı servisi için geçersiz hesap numaraları, askıya alınmış yahut silinmiş hesaplar ve diğerleri 

olabilir.(SenftandGallegos, 2009, p.120) 
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Bu teknik gerçek bilgisayar sisteminin bir kopyasının önceden belirlenmiş sonuçların üretilmesi için 

kullanılması esasına dayanır. Bu teknik hataların bulunmasında etkili iken işlenecek verinin boyutuyla 

kısıtlıdır. İlave olarak denetçinin beklentileri sonuçları önyargılı hale getirebilir.(Cascarino, 2007, p.133) 

Test data tekniğinin en belirgin dezavantajı denetçinin test amacıyla uygulamanın bir kopyasını edinmek 

konusunda bilgi işlem servisi personeline inanması zorunluluğudur. Bilgi işlem servisi kasıtlı olarak yahut 

kazara uygulamanın yanlış sürümünü verebilir ki buda denetim kanıtlarının güvenirliliğini azaltır. Genel 

olarak bağımsız olarak toplanan delillerin güvenilirliği işletme tarafından sunulan delillerin 

güvenilirliğinden fazladır.(Hall, 2011, p.317) 

Test verilerinin kullanımı ve sınırlı geçersiz veri kullanımı müşteri işletmenin muhasebe bilgi sisteminin 

bozulması için büyük bir risk içerir. Sonuç olarak kullanılan bütün test verileri doğru etiketlenmelidir ki 

sonradan müşteri işletmenin sisteminde kaldırılmak istendiğinde tespit edilebilsin. Bu sebepledir ki 

müşteri işletme çoğu durumda gerçek muhasebe ortamında test verilerinin girişine izin vermez ve test 

verileri gerçek işletme ortamı yerine bir test ortamında çalıştırılır. Bu nedenledir ki test verisi normal 

işletme ortamında çalıştırıldığında denetçi, sonradan test verilerinin normal işletmenin gerçek verilerinden 

ayrıştırılabileceğinden emin olmalıdır.(PuttickandEsch, 2007,p. 494) 

Bu tekniğin ikinci dezavantajı zaman içindeki bir noktada uygulama bütünlüğü hakkında durağan bir 

resim sağlamasıdır. Kullanılan uygulamanın işlevselliğiyle ilgili delil toplama konusunda uygun bir araç 

sağlamaz. Bu tekniğin üçüncü dezavantajı ise denetimin verimsizliği sonucunu doğuran uygulamanın 

göreceli olarak yüksek maliyetli olmasıdır. Denetçi programın mantığını anlama ve test datalarını 

oluşturmak için önemli bir zaman ayırmalıdır.(Hall, 2011, p.317) 

Müşteri işletmenin uygulama yazılımını sınama konusunda belki de en kabul edilebilir yaklaşım test data 

tekniği olmakla birlikte bu tekniğinde uygulamada ciddi sıkıntılara neden olacağı, günümüz şartlarında 

uygulama ortamının tekniğin geliştirildiği dönemdeki uygulama ortamında farklılaştığıgöz ardı 

edilmemelidir. Bu denetim tekniğini pratik uygulamalarda kullanılmasını sınırlayan faktörler kısaca 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

(a) Küçük bir işletme için test verisi hazırlamak çok önemli olmayabilir. Ancak bir KKP sistemi için 

test verisi hazırlamak sanıldığından daha zor ve zahmetli olacaktır. Test verileri geçerli ve tutarlı kayıtlar 

içermesi gerekmektedir. Rastgele verilerden üretilecek sonuçlar sistemin geçerliliğinin sınanmasında 

anlamlı sonuçlar üretilmesine imkân vermeyecektir. Diğer yandan bu tutarlı verilerin yanında sistem 

refleksinin ölçülmesi için yanlış, hatalı ve tutarsız verilerin de bilinçli olarak sistem yüklenmesi 

gereklidir. Bütün bu işlemlerin büyük cesametteki bir işletmede kısa sürede başarılması mümkün gibi 

görünmemektedir. 



     2nd International Symposium on Accounting and Finance 
  ISAF 2014 

401 
 

(b) Test verileri birden çok veri kütüğü ve veri tabanını ilgilendireceğinden bu verilerin sisteme 

yüklenmesi de zor ve zaman alıcı olacaktır. Test verisini hazırlamak kadar bir başka sorun da bu verilerin 

sisteme yüklenmesidir. Verilerin hazırlanması sırasında kesinlikle müşteri işletmenin veri haritasının 

bilinmesi gereklidir. Rastgele üretilecek verilerin sisteme yüklenmesi neredeyse mümkün olmayacaktır. 

Örneğin sadece basit bir mal satış işlemi için stok bilgileri ayrı bir dosyadan, müşteri bilgileri ayrı bir 

dosyadan, vergi ve benzeri bilgiler ayrı bir dosyadan, vadeli satış olması durumunda vadeli satış belgeleri 

ayrı bir dosyadan işlem görecektir. Basit bir mal satış işlemi için yasal defterler de dikkate alındığında 

neredeyse altı ayrı kütüğe kayıt yapılması gerekecektir. Diğer yandan aynı uygulamaları kullansa dahi 

KKP yazılımlarının işletmelere göre özelleştirileceği düşünüldüğünde denetçinin standart bir test veri 

dosyası hazırlayarak bunu bütün müşterilerde kullanması da her zaman mümkün olmayabilecektir. Kaldı 

ki aynı yazılımı kullanıyor olmaları da büyük ihtimal dahilinde olmayabilir. 

(c) Test verilerinin sınanacağı yazılımı bulmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Denetçi açısından 

bir diğer zorluk ise test verilerini işletebileceği yazılımı bulmaktır. Paralel simülasyonun aksine bu 

teknikte amaç doğrudan işletmenin kullandığı yazılımın sınanması olduğu için sürüm değişikliği dahi 

olmaksızın verilerin doğrudan müşteri işletmenin sistemi üzerinde denemesidir. Ancak müşteri işletmenin 

sisteminde canlı veriler ile bu sınamayı yapmak çok ciddi risk içereceğinden denetçinin bu uygulamanın 

bir kopyasını test amaçlı olarak edinmesi daha doğru olacaktır. Küçük yazılımlarda bir kopya edinmek 

sorun olmamakla birlikte bir KKP yazılından test kopyası edinmek sanıldığından daha zor olabilecektir. 

Diğer yandan doğru sonuçlara ulaşılabilmesi için müşteri işletmenin donanımına yakın bir donanım 

üzerinde test edilmesi de önem arz eder ki bu bile tek başına denetçiye hatırı sayılır bir yük getirebilir. 

Müşteri işletmenin canlı verilerin olduğu ortama test verilerinin yüklenmesine izin vermemesi beklenir. 

Ancak müşteri işletme izin verse dahi zorunlu kalmadıkça denetçinin bu yola başvurmaması gerekir. 

(d) Bütün bunların yanında belki de sorulması gereken en önemli soru şu, sonuçların tutarsız olması 

yahut tutarlı olması neyi gösterecektir. Sınanan işletme tarafından kullanılan uygulama yazılımı olduğuna 

göre tutarlı olması uygulama yazılımının hatasız, tutarlı olması ise uygulama yazılımının hatalı olduğunu 

mu gösterecektir. Oysa gerçek hayatta bir yazılım hazırlandığında beta sürümü olarak piyasaya sürülür, 

öncelikli olarak kayıtlı kullanıcı ve test kullanıcılarına gönderilir. Pek çok kullanıcı yazılımı test eder 

hatalarını tespit eder ve tespit edilen hatalar düzeltildikten sonra asıl sürüm çıkarılır. Buna rağmen 

yazılımlar o kadar çok hata içerirler ki sürekli olarak yamalar, ek sürümler, yeni güncellemeler, servis 

paketleri çıkartılarak yazılımların hataları giderilmeye çalışılır. Bir yazılım on binlerce satır karmaşık 

kottan oluşur bazen eksik yahut fazla kullanılan bir virgül bile sistemin hatalı çalışmasına neden olabilir. 

Uygulama yazılımlarını bir beyaz eşyayı test eder gibi test edemezsiniz. Örneğin bir televizyonu 

açarsınız, görüntü ve ses geliyorsa çalışıyordur, gelmiyorsa arızalıdır. Ancak bir yazılımdaki hata yıllarca 
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kendisini göstermeyebilir. Ancak hatanın dahil olduğu yordam tetiklendiğinde hatalı kod devreye 

girecektir. Kanaatimiz odur ki test verilerinin sonuçlarının tutarlı olması yazılımın kesinlikle doru çalıştığı 

anlamına gelmeyeceği gibi hatalı çıkması da yazılımın yanlış sonuç ürettiği şeklinde yorumlanmamalı, 

veri haritasında doğru konumlandırma yapılıp yapılmadığı, verilerin eksik, tutarsız yahut hatalı olup 

olmadığının da gözden geçirilmesi gerekir. Elbette kodların hatalı olması da mümkün olmakla birlikte 

yazılımlar yazılım yordamlarının ince detaylarını programlayan kişiler tarafından herbir fonksiyonun 

programlanma amacına uygun çalışıp çalışmadığı kapsamlı testler hazırlanarak sınanır, işte yazılımı 

hazırlayan yazılımın her türlü detayını bilen ekip tarafından hazırlanan test verileriyle test edilecek 

duruma gelen sürümüne “alfa” sürümü bu test başarıyla geçen sürüme de “beta” sürümü adı verilir. 

Gerçekte alfa sürümü de beta sürümü de satışa sunulmaz. Bu sürüm kayıtlı kullanıcı yada beta tester adı 

verilen özel gruplara test edilmek üzere gönderilir. Buralardan gelen hata raporları da dikkate alınarak 

hazırlanan asıl sürüm ancak satışa sunulur. Bu kadar test ve uygulama sürecinden geçip hata bulunmayan 

bir sistemde test ve yazılım konusunda hiçbir uzmanlığı olmayan denetçinin hazırlayacağı testlerle hata 

ayıklama biraz zorlama bir yaklaşım gibi görülebilir. 

4.4.1.4. Trace - Overtrace (İzleme ve Atlayarak İzleme) 

Trace (izleme) yazılım mühendisliğinde kullanılan güçlü bir denetim tekniğidir. Trace tekniğinde her bir 

komut tek tek işletilerek etki ve sonuçları izlenir. Overtrace (Atlayarak İzleme) tekniği ise trace tekniğine 

benzemekle birlikte tarce tekniğinden farklı olarak izleme komut düzeyinde değil komut grupları 

düzeyinde gerçekleşir. İzlemenin hangi komuttan başlayıp hangi komutta biteceğine overtrace işlemini 

uygulayan karar verir. Başlangıç ve bitiş komutları arasında işlem kesintiye uğramaz. Bu yöntem daha 

ziyada belirli bir rutin, fonksiyon yahut modülün hata ayıklamasında kullanılır ve önceden belirlenmiş 

değerler ile programın diğer bölümlerinden bağımsız olarak overtrace işleminin uygulandığı bölümün 

sonuçları ile karşılaştırılır. 

İzleme yöntemi denetçiye bilgisayar uygulamalarının elektronik olarak gözden geçirilmesi imkanını verir. 

Temel metodolojisi sistem boyunca bir süreç ya da işlemi başlangıcından sonucuna kadar takip etmektir. 

Bu çalışma süreç içine yerleştirilmiş kontrollerle uygulama tarafından kullanılan pek çok sistem bileşenini 

tanımlar.(Hall, 2011, p.359) 

Trace ve overtrace denetim teknikleri iki temel nedenden dolayı denetçi tarafından uygulanabilecek bir 

teknik olmadığından üzerinde fazlaca durmaya dahi gerek yoktur. 

(a) Bu teknik kaynak kodu düzeyinde yazılımcı tarafından uygulanabilecek bir yazılım denetim 

tekniğidir. Yazılım denetiminde oldukça etkili bir teknik olmakla birlikte kaynak kod düzeyinde 
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uygulanması bağımsız denetim tekniği olarak uygulanabilirliğini kısıtlamaktadır. Denetçinin kaynak kod 

düzeyinde yazılım hata ayıklama işlemi yapacağını öngörmek inanılması güç bir yaklaşım olacaktır. 

(b) Denetçinin kaynak kodlara ulaştığı varsayılsa dahi kaynak kodları çözebilecek teknik altyapısının 

olması neredeyse mümkün değildir. Diğer yandan overtrace durakları kaynak kod içerisinde anlam ifade 

edeceği için derlenmiş uygulama üzerinde ancak fonksiyonel bazda izleme gerçekleştirilebilir ki bu 

izlemenin traceyadaovertrace ile bir ilgili yoktur. 

4.4.1.5. Kaynak Kod ve Akış Şeması İncelemesi 

Kaynak kod ve akış şeması incelenirken denetçi müşteri işletmenin programının içinde hangi kontrollerin 

tanımlandığı ve nasıl yerleştirildiğini belirlemek amacıyla müşteri işletmenin bilgisayar programlarının 

dokümanlarını inceler. Kod incelemesi programın kaynak kodlarının satır satır analizi ile 

gerçekleştirilirken akış diyagramı incelmesi bilgisayar programının mantıksal akışını göstererek 

diyagramların incelenmesiyle gerçekleştirilir. Programdaki kontrol fonksiyonlarının nasıl işlediğini 

gösteren kontrolleri açıklayan dokümanlar denetçiye yeterli denetim delili sağlamaz ve bunlar işlemlere 

ilişkin verileri işemek amacıyla kullanılırlar. (PuttickandEsch, 2007, p. 495) 

Bir bilgisayar denetçisi için akış şemaları, incelenen bir sistemin içindeki güçlü ve zayıf kontrolün tespit 

ve değerlendirilmesi için bir yöntemdir. Denetlenen sistemin zayıf ve güçlü yönlerinin anlaşılması zaman 

alıcı olabilir. Mamafih zayıflıkları ve güçlü yönlerinin belirlenmesi sıklıkla kritik olabilir. Çünkü bir 

denetimin kalanı tespit edilen kontrol zayıflıklarının etkilerinin belirlenmesi ve kanıtlanmasına 

dönüktür.(SenftandGallegos, 2009, p.109) 

Bilgisayar denetiminde akış şeması incelemesi ile kapsamlı bir sistem analizi arasında bir ayrım olmalıdır. 

Son yıllarda sistem analizi dokümantasyon ve modelleme gibi metotlara göre daha tutulur hale geldi. 

Örneğin veri akış şemaları analiz amaçlı sistem akış şemalarında fazla tercih edilir oldu. Veri akış 

şemaları süreç odaklıdır ve mantıksal akışları ve veri dönüşümlerini vurgular. Bu karşılık sistem akış 

şemaları fiziki işlem adımları ve kontrollerin önemini belirtir. Buda kontrol odaklı bir görüntü sergiler. 

Mamafih bu denetçinin birincil hedefidir. Bu nedenle sistem akış şemasının kullanımı sistem geliştirme 

amacıyla giderek azalan bir öneme sahip olsa da bilgisayar denetçisi için hala önemini 

koruyor.(SenftandGallegos, 2009, p.113) 

Kaynak kod incelemesi programcı tarafından yazılan orijinal kaynak kodların gözden geçirilmesi 

tekniğidir. Bu eskiden çıktı yığınlarının taranması anlamına gelmekteydi. Bu gün ise kaynak kod 

içerisinde zayıflıklar oluşturmak için kullanılan genel amacı denetim yazılımları kullanılarak gelişmiş 

arama seçenekleriyle bu gerçekleştirilebilir.(Cascarino, 2007, p.133) 
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Sistem akış şemalarının incelenmesi denetçi için her zaman pratik bir yaklaşım olmayabilir. Mevcut 

dokutmaysan veri akış diyagramlarını,  İngilizce yazılı metinleri, bir hareket noktası olarak görülen 

pseudocode formatında program tanımlarını (pseudocode,  yazılımın kodlama öncesi platform bağımsız 

olarak ve yazılım mantığı esas alınarak yüksek seviye bilgisayar dillerine göre anlaşıla bilirliği daha 

yüksek olan bir teknikle kodlanmasıdır.) içerir. İncelenmekte olan sistemin yeterince anlaşılabilmesi için 

denetçi mevcut dokümantasyonu incelerken ilave modelleme olarak neye ihtiyaç duyduğunu 

belirlemelidir.(SenftandGallegos, 2009, p.113) 

Bilgisayarın içinden denetim tekniğini belki de bu denetim tekniği kadar güzel özetleyen bir teknik daha 

yoktur. Kaynak kod tarayarak hata ayıklama yazılım hazırlamaktan çok daha zordur. Bu nedenle yazılım 

mesleğinde bu teknik büyük bilgi birikimi ve tecrübe gerektirir. Denetçinin müşteri işletmenin 

yazılımının kaynak kodlarını tarayarak yazılım hatalarını ayıklamaya çalışması çölde sıradan bir kum 

tanesini bulmaya benzer. Bu yaklaşım kısaca aşağıdaki iki geçersiz varsayıma dayandığı için 

uygulanabilirliği olmadığını düşünüyoruz. 

(a) İleri düzey yazılım bilgisi gerektir ki denetçilerin bu bilgi seviyelerinde olduğunu düşünmek 

yanıltıcı olur, 

(b) Müşteri işletmenin kaynak kodlarına ulaşmak neredeyse imkânsızdır. Müşteri işletmenin elinde 

kaynak kod bulunmayacağı gibi yazılım şirketini kaynak kodları açıklamaya zorlamak gerek yasal ve 

gerekse etik açıdan mümkün değildir. 

4.4.1.6. Mapping 

Bu işlem performans ölçmeye yarayan bir araç olarak yazılım aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu bir 

bilgisayar yazılımını yazılım çalışırken analiz eder. Bu şekilde yazılımın hangi kesimi o an çalışmakta ve 

programın her bir kesiminin CPU zamanı tespit edilir. Her nerede denetimin kapsamı uygulamanın 

performansını araştırmayı veya bir kritere göre karşılaştırmayı gerektirirse bu teknik denetçi için son 

derece yararlı olacaktır.(Hall, 2011, p.359) 

Bu tekniğin uygulamasının yazılım ve donanım bilgisi gerektirmesi bir yana denetçiye sağlayacağı pratik 

yarar tartışılır. 

4.4.1.7. Bütünleşik Denetim Modülleri 

Bütünleşik denetim modülleri müşteri işletmenin yazılımı içerisinde yer alan yazılıma gömülü yahut bir 

eklenti olarak çalıştırılabilen, denetçiye müşteri işletmenin yazılımının işlem mantığı, kontrolleri ve yapısı 

hakkında fikir edinmesini sağlayan denetim amaçlı modüllerdir. 
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Bütünleşik denetim sistemleri bazen denetçiye daha sonra veri sağlamak üzere işletme sistemine gömülü 

olarak inşa edilir. Bu genellikle veri boyutunun çok yüksek olduğu, çevrimiçi gerçek zamanlı işlem yapan 

ve toplu güncelleme ortamlarında kullanılır. Bunlara örnek olarak bankaların çevrimiçi, toplu güncelleme 

yapan bankamatikleri gösterilebilir. Bütünleşik denetim modülleri şunları içerir:(PuttickandEsch, 2007,  

p. 493) 

- Bilgisayar sisteminden geçen bir işlemin anlık görüntüsü: Denetim yazılım modülleri, çeşitli 

aşamalardan geçen işlemlerin bir görüntüsünü yakalayabilmek için mantıksal sürecin farklı noktalarına 

gömülüdür. 

- Systemcontrolauditreview file (SCARF) [Sürekli Sistem Denetim Dosyası]: Sistem işlemlerinin 

sürekli izlenmesi için uygulama yazılımı içinde denetim yazılım modülleri gömülüdür. Bilgiler denetçinin 

inceleyebileceği özel bir bilgisayar dosyasında toplanır. 

Bütünleşik denetim modülleri, sürekli denetim olarak ta bilinir ve işlemler gerçekleştirilirken önemli 

işlemleri ayıklayarak gerçek zamanlı olarak bir kopyalarını alır. Bütünleşik denetim modülleri ana 

uygulama içerisine gömülü sonraki analizler için önceden belirlenmiş işlem tiplerini yakalayan özel 

olarak programlanmış modüllerdir.(Hall, 2011, p.359) 

Bütünleşik denetim modülleriolan  anlık görüntü alma, sürekli denetim dosyası, örnek denetim inceleme 

dosyası, izleme (trace) ve atlayarak izleme (overtrace), haritalama gibi bütünleşik denetim amaçlı 

modüler yapılar ayrı başlık altında ele alınmıştır. 

Bütünleşik denetim modülleri son derece etkili ve kullanımı kolay denetim tekniği olmakla birlikte 

müşteri işletmenin yazılımı içerisinde bu tekniklerin yerleştirilmesi oldukça zordur. KKP türü yazılımlar 

bu modülleri içermekte ise denetçi tarafından mutlaka kullanılması gereken denetim teknikleri olarak 

gösterilebilir. 

4.4.1.8. Anlık Görüntü Yakalama 

Anlık görüntü alma bilgisayarlı karar süreçlerinde vergi ögeleri içeren bilgisayar hafızasındaki veriyi 

ayıklayan bir tekniktir. Bu görüntü genellikle sistem tarafından karar için temel değişkenlerin kullanılarak 

kayıt yapılacağında alınır. Girdi hareketleri bir denetim log dosyasına görüntünün alındığı tarih, zaman ve 

programın konumunu içerecek şekilde etiketlenerek  kaydedilir.(HingarhandAhmed, 2013,  p.83) 

Eğer başarılı bir şekilde uygulanacaksa bu teknik planlama, tasarım, geliştirme, uygulama ve sürekli 

gözetim ve güvenceye ihtiyaç duyar. Sıra dışı olayları ve durumları tespit etmek için istatistiki örnekleme, 

regrasyon ve gelişmiş analitik uygulamasına ihtiyaç vardır. İşletme ile ilgili bu anomaliler gerçek zamanlı 
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gömülü denetim modülleriyle yahut içine denetim amaçlı özellikler yerleştirilerek hazırlanmış 

uygulamalar ile ortaya çıkartılabilir. 

Systemcontrolauditreview file (SCARF) [Sürekli Sistem Denetim Dosyası]:Denetim günlüklerinin kısa 

süreli ve kesintili olarak sıradan bir bilgisayar kaydı şeklinde tutulduğu durumlarda denetçi için sonraki 

incelemelerde kullanılmak üzere bir denetim günlüğü gibi hizmet etmek üzere bilgileri toplamak ve 

saklamak için bir beceri geliştirmek zorunlu hale gelebilir. Bu toplanan veriler imha ve manipülasyon için 

açık bir hedef haline gelebileceğinden gerekli tedbirler alınmalıdır.(Cascarino, 2007, p.133) 

SampleAuditReview File (SARF) [Örnek Denetim İnceleme Dosyası]: SARF denetçi ve güvenlik 

personelinin değerlendirmesi için örnekleme teknikleri ile işlem ve süreçleri seçerek logdosyalarıan 

kaydeder.(SenftandGallegos, 2009, p.120) 

Bu tekniklerin kullanımı da müşteri işletmenin yazılımında önceden tanımlı algoritmaların varlığına 

bağlıdır. Şartların mevcudiyeti halinde bu tekniklerin de kullanılması denetçiye müşteri işletmenin bilişim 

sistemleri hakkında kanaat verecektir. 

4.4.1.9. Standart Uygulama Yazılımları 

Standart uygulama yazılımları iletişim portlarının durumunu, ağ trafik yükünü, belirli bir verinin tekrar 

sıklığını, silinen dosyaları ve benzerlerini kontrol etmek için kullanılabilir. Bu araçlar denetçinin 

denetlenen normal aktivitelerde çeşitli sistem bileşenlerinin etkisi ile ilgili bir fikir oluşmasını sağlar. 

Kurulan pek çok uygulama güncel bir sürümünü arar ve iletişime geçer. Standart uygulama yazılımları bu 

örnekleri yakalamak için mükemmel bir yoldur ve denetçi denetlenen müşteri işletme tarafından bu tür 

erişimlere izin verilip verilmediğini tespit edebilir.(HingarhandAhmed, 2013,  p.82) Müşteri işletme bu 

erişimleri kısıtlayabilir yada zaten kısıtlı olan erişimi açmayabilir. Bu teknik doğru ve etkili 

kullanıldığında denetimin etkinliğini artıracaktır. 

4.4.1.10. Sorgu Temelli Yazılımlar 

Bunlar programcı olmayanlar için yazılmış, kullanıcıdan sorgu ve istek alabilen ekran ve mönüleri olan 

kullanıcı dostu araçlardır. Bu araçlar manuel olarak işlenmesi mümkün olmayan hacimli log dosyalarının 

ayıklanması için çok kullanışlıdır.(HingarhandAhmed, 2013,  p.82) Yardımcı araç niteliğindeki bu 

yazılımlar denetçinin log kayıtlarına erişmesinde ve incelemesinde yararı olacaktır.  

4.4.2. Bilgisayarın İçinden Denetim Yaklaşımının Faydaları 

Bu yaklaşımın en belirgin faydası denetçinin bilgisayar sistemini etkili biçimde test edebilmesidir. 

Uygulanan testlerin niteliği ve niceliğiyle denetçi işlenen verilerin doğruluğuna büyük oranda güven 
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duyar. Sistem süreçlerinin incelenmesiyle denetçi aynı zamanda sistemin ortam değişiklikleriyle baş 

edebilme yeteneğini değerlendirebilir. 

Bilgisayarın içinden denetin yaklaşımın iki temel avantajı vardır:(FriasandFajardo, 2005, p.233) 

1. Denetçi uygulama sistemini etkili bir şekilde test etmek için büyük bir güce sahiptir. 

2. Denetçinin gelecekte doğması beklenen yanlış hesap beyanları ve değişim ve kayıp olasılığı ile 

sistemin başa çıkabilme yeteneğini değerlendirmesi mümkündür. 

4.4.3. Bilgisayarın İçinden Denetim Yaklaşımının Sakıncaları 

Bu yaklaşımın en belirgin dezavantajı sistem karmaşıklaştığında bazen kapsamlı teknik uzman ihtiyacını 

da içeren yüksek maliyetleridir. Gerçekte bilgisayarın içinden denetim yöntemi denetimin tamamlanması 

için tek uygun yöntem ise bu dezavantaj çokta önemli değildir.(VarshaAinapureandMukundAinapure, 

2009, p.309) 

Sistemin dezavantajları şunlardır:(FriasandFajardo, 2005, p.233) 

1. Bazen pahalı olabilir. Özellikle bir uygulama sisteminin iç işleyişini anlamak için harcanan işçilik 

saat ücretleri. 

2. Sistemin nasıl çalıştığını anlamak için kapsamlı teknik uzmanlık gerekir. 

4.4.4. Bilgisayarın İçinden Denetim Yaklaşımının Eleştirisi 

Gerçekte kara kutu yaklaşımı bir ucu temsil ederken beyaz kutu yaklaşımı da diğer ucu temsil etmektedir. 

Her iki yaklaşımında pratikte uygulanabilirliği kalmamıştır. Hatta kara kutu yaklaşımı olarak ta bilinen 

bilgisayarın etrafından denetim yaklaşımının uygulanabilirliğinin bilgisayarın içinden denetim 

yaklaşımının uygulanabilirliğinden daha fazla olduğunu söylemek sanırız yanıltıcı olmayacaktır. Genel 

çerçevesi itibariyle bilgisayarın içinden denetim yaklaşımı ütopik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım aşağıdaki 

yanlış varsayımlar üzerine kurulduğu söylenebilir. 

1- Denetçi tecrübeli iyi eğitilmiş bir yazılım mühendisi kadar bilişim teknolojilerine ilişkin bilgi 

sahibidir: Denetçinin kaynak kodları incelemesi, kaynak kod üzerinden hata ayıklaması, program akış 

şemalarını incelemesi, pseudocode yazması ve pseudocode çözmesi, müşteri işletme uygulamalarına 

paralel program yazması, trace ve overtrace ile kaynak kod üzerinden uygulama sonucu izlemesi, 

mapping ile cpu analizi gibi işlemler bir denetin tekniği olarak sunulmaktadır.  

Gerçekte bu işlemlerin hemen hemen hiçbirini iyi eğitilmiş tecrübe sahibi olmayan bir yazılım mühendisi 

dahi yapamaz. Denetçinin bu işlemleri yapabileceğini beklemek yazılım mesleğini biraz hafife almak 

anlamına gelecektir. Kaldı ki denetçiler tarihsel süreç içerisinden elektronik yöntemlere çok fazla sıcak 
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bakan bir meslek grubu da olmamıştır. Bilişim uygulamaları denetim sektörüne muhasebe 

uygulamalarından çok daha yavaş bir ivmeyle dahil olmuştur. 

2- Denetçinin müşteri işletmenin canlı veriler üzerinde hayali işletme, hesap ve işlemler oluşturarak 

çalışması denetlenen işletme için göze alınabilir bir risk oluşturur: Finansal işlemlerin elektronik usullerle 

oluşturulması, işlenmesi, saklanması, erişilmesi maliyetleri radikal bir biçimde düşürürken finansal 

verilerin işlevselliğini de o oranda artırmıştır. Bu işlem ise paralelinde finansal verilerin boyutunda benzer 

oranda bir artışa neden olmuştur. Orta ve büyük cesametteki bir işletmede bu çerçevedeki veri 

organizasyonu düşük seviye kodlarla işlendiği için yüksek seviye gözlemle algılanması ve manuel idare 

edilmesi son derece karmaşık ve zordur. Böyle bir veri organizasyonunun içine manuel usullerle sahte 

veri yerleştirmek sınama sonrasında bu verileri herhangi bir iz yada üretilmiş veri bırakmadan sistemden 

ayıklama fazla iyimserlik olarak yorumlanabilir. Bu teknik ile sağlanacak fayda getirdiği riskten çok daha 

düşüktür. 

3- İşletme kullandığı yazılımların akış şemaları ve kaynak kodlarına sahiptir ve bunları denetçi ile 

paylaşır: Kaynak kodlar bir yazılım üreticisi için ticari sırdır ve açıklanmaya zorlanamaz. Yazılım 

üreticilerinin yazılım ile birlikte kaynak kodlarını da teslim etmeleri yazılımın satış ve telif haklarını da 

devretmeleri anlamına gelir. İşletme içinde geliştirilenler hariç olmak üzere hiçbir işletmenin elinde 

kaynak kodun olması beklenemez. İşletme içinde oluşturulan yazılımlar içinde kaynak kodların denetçiye 

verilmesi işletme yönetiminden beklenen bir davranış olmamalıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere denetçi 

kaynak kodları tarayarak yazılım hatası belirleyemez. Ayrıca kaynak kodlar ticari sır niteliğinde 

olduğundan denetçiye de verme gibi bir yükümlülüğü olamaz. Kaldı ki orta ve büyük cesametteki 

işletmeler için işletme içinde yazılım üretmek çok verimli bir yöntem olmayacağından işletmeler 

genellikle KKP yazılımlarını satın alarak özelleştirme yolunu tercih etmektedir. 

4- Denetçinin finansal ve insan kaynakları paralel simülasyon için yeterlidir: Yazılım geliştirme 

süreci son derece maliyetli bir süreçtir. KKP yazılımları için sürecin başlaması ilerlemesi ve tamamlaması 

hem ciddi bir ekip çalışmasını hem de çok uzun zamanı gerektirir. Denetçinin zaman ve kaynaklarını bu 

yönde harcaması tutarlı ve sonuç alınabilecek bir yaklaşım olamaz. Denetçinin herhangi bir KKP 

uygulamasının yahut herhangi bir modülünün simülasyonunu yapması mantık sınırlarını zorlayan bir 

yaklaşımdır. 

5- Müşteri işletme paralel simülasyon için uygulama mantığını denetçiye verir: Paralel 

simülasyonda amaç denetçinin yazılımını sınamadır. Sınanacak yazılımın simülasyonunun yapılabilmesi 

için yazılım mantığının denetçiye verilmesi gerekir. Bu yaklaşımda program akış şemaları da dahil 

program mantığının denetçiye verileceği varsayılmaktadır. İşletmelerin böyle bir yükümlülüğü olduğunu 

düşünmek doğru bir yaklaşım olarak kabul edilemez. 
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6- Denetçi paralel simülasyonda müşteri işletme ile aynı sonuca ulaşırsa müşteri işletmenin finansal 

verilerine güven duyulur: Müşteri işletmenin uygulamalarının sınanasındaki temel amaç çıktı 

niteliğindeki finansal verilere güven duyulup duyulmayacağı ile ilgilidir. Denetçi aynı girdiler ile sınama 

işlemini yaptığı sürece denetçinin hazırlayacağı program hatalı değilse farklı bir sonuca ulaşması 

beklenmemelidir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler işletmelerde hata oranını sıfıra yaklaştırırken hileli 

işlem oranını da artırmıştır. Yazılımın sınanmasıyla genellikle hatalar yakalanabilir. Hileli işlemleri bu 

yolla yakalanması neredeyse mümkün değildir. Hileli işlemler algoritmalardanziyade veriler içerisinde 

yapılır. Basit bir örnek vermek gerekirse bir bordro yazlım algoritmasında işçilerin saat ücretinden vergi, 

sosyal güvenlik gibi kesintilerinden net ödemesine kadar hesaplana ve diğer finansal işlemler yer alır. 

Eğer algortimik bir hata yapılmış ise ve denetçi olağandışı bir bilgi işlem bilgi ve yetisine sahipse kaynak 

kod ve akış şemaları gibi materyallere de ulaşabiliyorsa muhtemeldir ki algoritma hatasını yakalar. Ancak 

işçi saat ücretini yada saat miktarını yahut işçi adedini fazla yahut noksan girdi ise bu yöntemlerle 

denetçinin bu tutarsızlığı yakalama şansı bulunmamaktadır.  

Bu nedenle denetçinin simülasyon sonucunda müşteri işletme ile aynı sonuca ulaşmış olması gerçekte 

denetlenen işletmenin verilerine güven duyulacağı anlamına gelmeyecektir. 

7- Müşteri işletmenin yazılımı entegre denetim modülleri içerir: Müşteri işletmenin bilgisayar 

uygulamalarının denetim modülleri içereceği varsayımı her zaman gerçekleşmeyebilir. Uygulamaların 

denetim modülleri içermesi yaygın ve standart bir uygulama olmamakla birlikte bu modüllerin varlığı 

denetim açısından mutlaka kullanılması gereken bir araç olarak görülmelidir. 

8- Denetçinin simülasyon programı hatasızdır. Farlılık varsa hatalı olan müşteri işletmenin 

programıdır: Yazılım hazırlanması detayları kısmen yukarıda da verildiği üzere son derece zor ve 

karmaşık bir süreçtir. Bir yazılımın nihai sürümü piyasaya çıkarılmadan önce alfa ve beta sürümleri 

çıkarılır. Pek çok kullanıcının katıldığı yoğun bir hata ayıklama sürecinden sonra yazılın satışa yada 

kullanıma sunulur. Bu durumda dahi pek çok hata ve noksanlıklar çıkar ve bunların giderilmesi için 

güncelleme, yama, sürüm değişikliği yada servis paketi gibi yöntemlerle hatalar giderilir. Bu süreçlerden 

geçen yazılımın hatalı ancak denetçi tarafından yazılan programın hatasız olacağını varsaymanın ne kadar 

doğru bir yaklaşım olacağı tartışmaya açık bir yaklaşım olacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında bilgisayarın içinden denetim yaklaşımıyla öngörülen denetim 

tekniklerinin pratikte uygulanabilirliği olmayan hayali yaklaşımlar olduğunu söylemek sanırız yanıltıcı 

olmayacaktır. 
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4.5. Bilgisayarla Denetim Yaklaşımı (Auditing WithTheComputer) 

4.5.1. Uygulama Şartları 

Denetçilerin denetlenen işletmenin bilgisayar sisteminden bağımsız bir ortama veri aktarmak için farklı 

araçları kullanılabilecekleri ideal bir yaklaşımdır. Böylece denetim sonuçlarına ulaşmak için bu veriler 

üzerinde farklı veri-madenciliği tekniklerini kullanabilirler. Bu gibi durumlarda denetçinin bir bilgisayar 

programcısı olmasına gerek olmamasına rağmen (bilgisayarın içinden denetim yaklaşımının aksine) 

denetçinin bu araçları kullanabilmesi ve verileri analiz edebilmesi için birçok bilgisayar becerisine sahip 

olması gerekir. Kuşkusuz denetçinin programcılık becerisi kendisi için bir avantajdır. Hatta CAATT 

(ComputerAssistedAudit Tools andTechniques) (Bilgisayar destekli denetim araçları ve teknikleri 

BDDAT) olarak bilinen otomatik araçları kullandıkları durumlarda dahi programlama becerisi olan bir 

denetçi özelleştirilmiş programlar yazabilir, bu uygulama araçlarının içinde komut dizisi 

oluşturabilirler.(DubeandGulati, 2005, p.80) 

Denetçiler denetime yardımcı olarak kendi bilgisayar sistemlerini ve kendi yazılımlarını kullanabilirler. 

Bu yaklaşım “Bilgisayarla Denetim” yaklaşımı olarak bilinir. Bilgisayarla denetim yaklaşımı için çok 

çeşitli bilgisayar destekli denetim teknikleri (BDDT) mevcuttur. BDDT çok yararlı araçlardır. Çünkü bu 

teknikler denetçinin kısa sürede daha çok kanıtı test için bilgisayarı kullanmasına imkân tanır.(Turnerand 

Weickgenannt, 2008, p.252) 

Bilgisayarla denetim, denetçinin bilgisayarı bir denetim aracı gibi kullandığı denetim yaklaşımıdır. 

Denetim aracı olarak bilgisayar şu amaçlar için kullanılır: 

(a) Örnek kütle seçimi, 

(b) Matematiksel doğrulama, 

(c) Kayıtların doğruluğu ve tamlığını sağlama, 

(d) Karşılaştırma, 

(e) Finansal tablo hazırlama, 

(f) Program hazırlama, 

(g) Teyit hazırlama, 

Denetimde bilgisayarın bir araç olarak kullanılması denetçinin yaratıcılığına bağlıdır.(FriasandFajardo, 

2005, p.233) 

 

 



     2nd International Symposium on Accounting and Finance 
  ISAF 2014 

411 
 

4.5.2. Bilgisayarla Denetim Yaklaşımının Faydaları 

Denetçinin bilgisayar uygulamalarından etkin olarak yararlanmasına rağmen bilişim teknolojileri 

konusunda büyük bir bilgi birikimine ihtiyaç olmaması yaklaşımın avantajları arasında sayılabilir. Diğer 

yandan bu yaklaşım bilgisayarın içinden denetim yaklaşımına göre son derece ekonomik bir yaklaşımdır. 

Müşteri işletmen denetim sürecinde denetim işlemlerinden etkilenmesi ve müşteri işletmenin verilerinin 

kirlenme yahut bozulma gibi riskleri yoktur. Yaklaşımın bir diğer avantajı ise müşteri işletmeye ilişkin 

veriler müşteri işletme sistemi dışında test edilebileceğinden denetçiyi kısıtlayan herhangi bir unsur 

olmayacaktır.  

4.5.3. Bilgisayarla Denetim Yaklaşımının Sakıncaları 

Bu yaklaşımın denetim sonuçları üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır. Denetçi kullanacağı bilgisayar 

uygulamaları ile büyük beklentiler içinde olmamalıdır. Uygulamaların başarısında denetçinin bilgi 

birikimi kadar deneyiminin de büyük önemi vardır.  

4.5.3. Bilgisayarla Denetim Yaklaşımının Eleştirisi 

Bu yaklaşım bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim yaklaşımına göre çok daha gelişmiş bir yaklaşım 

olmakla birlikte bilgisayarı sadece denetime yardımcı bir araç olarak gören bir yaklaşımdır. Bilgisayar 

denetim sürecinde sadece gelişmiş bir hesap makinesi gibi kullanılmaktadır. Denetim sonuçları üzerinde 

sınırlı bir etkiye sahiptir. Ancak tamamen reddedilmesi gereken bir yaklaşım olarak ta ele alınamaz. 

Özellikle bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim ve bilgisayarın içinden denetim yaklaşımları dikkate 

alındığında günümüzde her iki yaklaşıma göre uygulanabilirliği çok daha fazla olan bir yaklaşımdır.  

Ancak bu yaklaşımda göz ardı edilmemesi gereken en önemli husus kuşkusuz orta ve küçük ölçekli klasik 

yapıdaki imalat işletmelerinde daha kolay uygulanabilir ifadesi yanlış olmayacaktır. Sistemin başarısı 

dağıtık olmayan bir veri yapısını gerektirir. Örneğin verilerini ve faaliyetini bulut bilişime taşımış bir 

hizmet işletmesinde bu yaklaşımın nasıl kullanılacağı yada sonuçların denetime ne kadar katkıda 

bulunacağı tartışılabilir. Yine benzer şekilde çok fazla sayıda coğrafi alanda çevrimiçi hizmet sunan bir 

işletmede yaklaşımın nasıl uygulanacağı yada ne kadar etkili olacağı tartışılabilir.  

Bu yaklaşım diğer iki yaklaşıma göre daha esnek bir yaklaşımdır. Bunun arkasında yatan temel neden de 

aslında yaklaşımın geleneksel denetim temeline dayanmasıdır. Elektronik yöntemler geleneksel denetim 

destek amacıyla kullanılan yardımcı araçlardır. 

Ana ekseninin geleneksel denetim üzerine kurulmuş olması nedeniyle bu yaklaşımın, günümüz şartlarında 

orta be büyük cesametteki işletmelerin ihtiyacını karşılayacağını düşünmek, bu işletmelerin bilgi 

üretimindeki cömertliği dikkate alındığında zorlama bir iyimserlik olacaktır. 
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5. ELEKTRONİK DENETİM YAKLAŞIMINDA YENİ ÖNGÖRÜLER 

Elektronik denetim yaklaşımlarını yukarıda da belirtildiği üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlar: 

- Bilgisayar bir sistemdir  

- Bilgisayar bir araçtır. 

Bilgisayar bir sistemdir yaklaşımı bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim ve bilgisayarın içinden 

denetim yaklaşımları olarak ele alınırken bilgisayar bir araçtır yaklaşımı ise bilgisayarla denetim 

yaklaşımını temsil etmektedir. Etrafından dolaşarak denetim yaklaşımı bilişim teknolojilerini adeta 

reddederken bilgisayarın içinden denetim ise bilgisayarın temel fonksiyon ve algoritmalarının analizine 

kadar inen hayali yaklaşımlar öngörmektedir. Bu yaklaşımda veri bir tarafa konularak denetçinin bütün 

performansı müşteri işletmenin algoritmalarının denetimi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. Her iki 

yaklaşımında denetimde etkili olması fazla iyimserlik olacaktır.  

Denetim bir araçtır yaklaşımı ise nerdeyse bilgisayar ile eşdeğer bir geçmişe sahip olmasına karşın bilişim 

teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak kendisini geliştirememiştir. Bu yaklaşımın özünde hala 

geleneksel denetimden izler bulunmaktadır. Denetim, geleneksel yöntemlerle yürütülmekte bilgisayar 

denetime yardımcı bir araç olarak görülmektedir. Artık günümüzde geleneksel denetim mantığı üzerine 

kurulu bir denetim yaklaşımı ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu gibi denetçinin performansını müşteri 

işletmenin algoritmaları üzerine yoğunlaştıran adeta başka bir evrenden  gelmiş denetçi profili üzerine 

kurulu teorik denetim yaklaşımları da uygulanabilir olmaktan uzaktır.  

Sonunun çözümünde olaylara felsefi bir yaklaşımdan ziyade nesnel bir yaklaşım daha yararlı olacaktır. 

Bu çerçevede yapılacak bir değerlendirmede denetçinin elinde iki önemli araç olduğu görülecektir. 

Bunlar; 

- Veri ve 

- Gelişmiş işlem yeteneği olan bilişim teknolojileri. 

Sorun bu iki unsurun denetim amacına hizmet edecek şekilde etkili, etkileşimli ve birlikte 

kullanılabilmesidir. Gelişmiş teknoloji denetim açısından varsayım olarak kabul edilebilir. Zira tüm 

finansal olayların bu teknolojiler ile oluşturulduğu, kaydedildiği, işlendiği ve saklandığı dikkate alınacak 

olursa denetim işlemlerinin bu ortamın dışına taşınmasının mümkün olmadığı görülecektir. Bu nedenle 

sorunun çözümünde kritik yaklaşım veri olarak değerlendirilebilir. “Araç” ve “Sistem” yaklaşımının 

yetersizliklerini “Veri” yaklaşımı dolduracaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli 

husus ise “Veri” yaklaşımı ortaya konulurken katı sınıflamacı bir yaklaşım ile araç ve sistem yaklaşımı 

tamamen reddedilmemektedir. Denetçi denetim ortam ve şartlarını da dikkate alarak detayları yukarıda 
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açıklanan sistem ve araç yaklaşımında öngörülen denetim tekniklerinin kullanılmasını yerinde ve verimli 

bulursa bunlarında kullanılması önerilmektedir.  

Veri yaklaşımının temel mantığı veri güvenliği ve tamlığının sağlandığı bir ortamda, denetlenen işletme 

ve denetlenen işletme algoritmalarından bağımsız olarak,  bu veriler teknolojik yöntemlerle yeniden 

işlenebilir ve yine teknolojik yöntemlerle denetlenen işletme sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. “Veri 

Yaklaşımı” mantığında herkes uzman olduğu alanda görüş bildirmelidir. Denetçi denetim yapmalı, 

yazılımcı yazılım yapmalıdır. Denetçi uzmanlığa ihtiyaç duyulmayan ve salt hesap yeteneğiyle 

sonuçlandırılacak hususlarda teknolojiyi etkin şekilde kullanabilmelidir. Örneğin çok fazla sayıda 

amortismana tabi iktisadi kıymeti olan bir işletmede tüm amortisman hesaplarının doğruluğu standart bir 

algoritma tarafından değişken ve parametrik veriler doğru yerleştirilmek kaydıyla hatasız olarak 

hesaplanabilir. Denetçinin bu hesapların tamamını yeniden yapması zaman kaybından başka bir anlam 

taşımayacaktır. Elbette bu algoritmanın yazılması ve doğruluğunun sağlanması veri olarak alınmıştır. 

Denetçi uzmanlığını daha sofistik alanlarda kullanarak işletmenin amortisman politikalarını 

değerlendirmeli, amortisman uygulamasında UFRS ile TFRS gibi uluslararası ve ilgili ülke standartları ile 

ilgili ülke mevzuatıyla öngörülen kurallara uygun olup olmadığını belirlemelidir. “İşletmenin 

faaliyetlerinin kanun ve kurallarla uyum içinde işlediğinden emin olmak işletme yönetiminin 

sorumluluğudur. Uyuşmazlığın önlenmesi ve belirlenmesi yönetimin sorumlulukları 

arasındadır.”(TÜRMOB, yy, UDS:250, Madde:9) Amortismanlar doğru hesaplanmakla birlikte ilgili ülke 

yasal mevzuat hükümlerine uyulmamış olması işletmeyi küçük yahut büyük risklerle karşı karşıya 

bırakabilecektir. “Veri” yaklaşımını temsil eden en önemli denetim yaklaşımı “Ön Denetim Yaklaşımıdır” 

bu yaklaşımda uygulanabilecek denetim teknikleri ana hatlarıyla aşağıda ele alınacak olmakla birlikte 

yukarıda çizilen ana çerçeveye sadık kalmak kaydıyla burada sayılmayan farklı denetim teknikleri de 

elbette önerilebilecektir. 

5.1.Öndenetim Yaklaşımı ve Bu Yaklaşımda Uygulanabilecek Denetim Teknikleri 

“Öndenetim Yaklaşımı”algoritmik bir süreçtir. Bu nedenle öndenetim sürecinin tamamen yazılımdan 

oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu sürece denetçinin fazla müdahalesi yoktur. Bu süreç yazılım 

tarafından gerçekleştirilecek ve ön denetim sonuçları denetçiye raporlanacaktır. Denetçi denetim sürecini 

öndenetim sonuçlarını göz önünde tutarak planlayacaktır.(Özer, 2012, s.335) 

“Öndenetim süreci”nin temel mantığı, veri güvenliğinin veri olarak kabul edildiği durumlarda dışarıda bir 

müdahale olmaksızın algoritmik bir süreç ile yeniden işlenmesi, hesaplanması yada sonuç üretilmesi 

mümkün tüm finansal işlemlerin bu algoritmik süreçten geçirilerek finansal işlemlerin doğruluğu 

konusunda kanaat edinmektir. Elbette öndenetim sürecinin en önemli sorunlarından biri veri güvenliği ve 

veri tamlığıdır. Öndenetim süreci ile hedeflenen bilgisayarın içinden denetim yaklaşımında olduğu şekilde 
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müşteri işletmenin yazılımlarının test edilmesi değil doğrudan finansal işlemlerin doğruluğunun test 

edilmesidir. Genel çerçevesi itibariyle öndenetim süreci beyaz kutu yada bilgisayarın içinden denetim 

yaklaşımından oldukça farklı ve bu yaklaşımda kullanılabilecek tekniklerden biri değildir. Öndenetim 

süreci algoritma değil veri üzerine yoğunlaştığından veri üzerinde yapılacak hata ve hilelerin tespiti de bu 

yaklaşımda büyük önem taşır. Üçüncü taraf veri tabanlarıyla etkileşim, veri güvenliğinin sağlanmasında 

etkili yöntemlerden biri olarak dikkate alınabilir. Öndenetim sürecinin temel öngörüleri kısaca aşağıdaki 

şekilde özetlenebilir: 

- İşletme bilgi sisteminde (veri güvenliği ve veri tamlığından kaynaklananlar hariç olmak üzere) 

dışarıdan bir müdahale olmaksızın finansal işlemlerin önemli bir kısmı hatasız olarak yeniden 

hesaplanabilir. 

- Yeniden hesaplama insan müdahalesi olmadan algoritmik bir süreç ile gerçekleştirilir, 

- Sonuçlar finansal tablo şeklinde değildir. Daha açık bir ifade ile işlemin temel amacı bir bütün 

olarak finansal tabloların doğruluğunu sağlamak değil sadece ilgili finansal işlemin doğruluğunu 

sağlamaktır. Bu nedenle sadece finansal işlem sonuçları raporlanır. Bu sonuçlar denetçi için tarafsız 

denetim delili niteliğinde olabilir. 

- Algoritmik süreç herhangi bir yazılımın alt modülü yahut fonksiyonu yada bir yazılıma bağlı 

olarak işletilebilen bir uygulama değil bağımsız bir uygulamadır. 

- Algortimik süreç bütünleşik bir yapıda olabileceği gibi modüler yahut fonksiyonel bir yapıda da 

olabilir. Bir diğer ifade ile öndenetim sürecinde tek işlemde tanımlı tüm işletme fonksiyonlarına ilişkin 

finansal işlemler sınanabileceği gibi dar kapsamlı herhangi bir işlem yahut fonksiyon da sınanabilir. 

Örneğin sadece müşteri işletmenin amortisman kayıtlarının doğru hesaplamalara dayanıp dayanmadığı 

görülmek istenebilir. Yada personel giderleri ile bunlara bağlı vergi ve kesintilerin doğru hesaplanıp 

hesaplanmadı sınanmak istenebilir. Benzer şekilde onlarca fonksiyon ayrı modül yada fonksiyonlarda 

algortimik süreç olarak tanımlanabilir ve bu süreçler bağımsız olarak ta çalıştırılabilir. 

- Öndenetim için denetçinin bilgiişlem teknolojileri konusunda tatmin edici bir bilgi düzeyinin 

olması bekleniyor olmakla birlikte kesenlikle bir yazılımcı olması yada herhangi bir şekilde yazılım 

geliştirmesi yada yazılıma müdahale etmesi beklenemez. Ancak hangi şart altında olursa olsun temel bilgi 

işlem tekniklerinin yanında özellikle EDI (Elektronik Data Interchange), VTYS (Veri Tabanı Yönetim 

Sistemi), KKP (Kurumsal Kaynak Planlaması), ağ ve intranet, bulut bilişim gibi konularda denetim 

ortamını değerlendirebileceği ve denetim sürecinde karşılaşacağı sorunları çözebileceği düzeyde bilgi 

sahibi olması beklenir. Eğer denetçi EDI konusunda yeterli bilgi sahibi olmazsa öndenetim süreci için 

ihtiyaç duyacağı verilere erişmesi mümkün olmayabilir yada mümkün olsa dahi verilerin tamlığı ve 
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güvenliği konusunda kuşkulu durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. KKP konusunda yeterli bilgiye 

sahip değilse muhasebe dahil finansal bilgilere nasıl ulaşacağı ve finansal bilgilerin işletme içinde nasıl 

bir bilgi organizasyonuyla işlendiği konusunda yetersiz kalacaktır.  

- Algoritmik süreç müşteri işletmenin bilgisayarında kullanılabileceği gibi denetçinin 

bilgisayarında da kullanılabilir. 

- Algoritmik süreç müşteri işletme için geliştirilmiş olabileceği gibi denetçi için yahut raf ürünü 

olarak ta geliştirilmiş olabilir. Öndenetim yazılımlarının denetçi tarafından geliştirilmesinin doğru bir 

yaklaşım olacağını düşünmüyoruz. Denetçi hangi bilgi düzeyinde ve hangi şart altında olursa olsun bu 

yönde bir çaba içerisinde olmamalıdır. Yazılım geliştirme tıpkı denetin mesleği gibi profesyonellik 

isteyen bir meslek olması nedeniyle denetçinin profesyonel bir yazılımcı gibi etkin yazılım üretmesi 

beklenemez. Kaldı ki bu düzeydeki yazılımlar ancak bir ekip çalışması ile başarılabilecek çalışmalar 

olacağından denetçi tarafından hazırlanacak bir yazılım yetersizlikler içerebilecektir.    

Hangi işlemlerin öndenetim kapsamında olacağına denetçi karar vermelidir. İşletmenin veri yapısı, 

faaliyet konusu, yazılımın kapsamı, yararlanılacak üçüncü parti veri tabanları gibi pek çok husus 

öndenetim sürecinin kapsamını etkileyecektir. Bu nedenle öndenetim sürecine dahil edilecek finansal 

işlemlere denetim sürecinin başında denetçi tarafından karar verilmelidir. 

Ön denetim sürecinde uygulanabilecek denetim teknikleri kısaca aşağıda özetlendiği şekildedir. Ancak bu 

tekniklerle sınırlı olduğunu düşünmek yanıltıcı olacaktır. İnsan müdahalesi olmaksızın algoritmik bir 

süreçle denetlenmesi mümkün olan her finansal işlem için bir teknik geliştirilebilir. Bu nedenle öndenetim 

sürecinin kapsamı teorik olarak oldukça geniştir. 

Bu yaklaşımda uygulanabilecek denetim teknikleri kısaca aşağıda sayılmakla birlikte bu teknikler 

sınırlayıcı bir çerçeve arz etmez. Yukarıda çizilen ana çerçeveye bağlı kalınarak burada sayılmayan başka 

teknikler de uygulanabilir. 

5.1.1. Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kontrolü 

Bazı sektörlerde nispeten yaygın olan SMİYB işletme yönetimi tarafından bilinçli olarak kullanılmış 

olabileceği gibi işleme çalışanları tarafından hırsızlık gibi kötü niyetle yapılmışta olabilir. Özellikle iç 

kontrol sisteminin etkin olmadığı işletmelerde işletmenin yaptığı fiili ödemelerin karşılığı sahte belge ile 

kapatılarak finansal işlem dengesi sağlanabilir. Maliye Bakanlığınca tutulan ve vergi inceleme raporu 

yahut mahkeme kararıyla SMİYB kullandığı yahut düzenlediği kesinleşen mükelleflere ilişkin bilgi ile 

SMİYB bilgilerinin bulunduğu veri tabanı ile işletmenin veri tabanında kayıtlı belgeler karşılaştırıldığında 

öndenetim süreci tarafından finansal işlemler risk derecesini de içerecek şekilde raporlanacaktır. Burada 

önemli olan veri tabanı eşleşmesinin bulunması değil risk derecesidir. Zira Maliye Bakanlığınca tutulan 
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veri tabanında sadece daha önceden kullanıp yakalananlardan vergi inceleme raporu ve mahkeme kararı 

ile kesinleşenler bu veri tabanında yer almaktadır. Yakalanmayan yahut henüz kesinleşmeyenler veri 

tabanın da kayıtlı olmadığı gibi SMİYB kullanımı çift taraflı vergi incelemesini gerektirdiğinden zaten 

söz konusu veri tabanında kaydı olmuş olsa idi büyük ihtimalle denetlenen işletme sahte belge 

kullanımından dolayı bir vergi incelemesi geçirmiş olacaktı. Ancak öncelikle kullanan işletmenin 

incelenmesi ve inceleme sonunda bir vergi tekniği raporu düzenlenmesi gerektiği ve bu işlemlerinde de 

zaman alacağı diğer yandan incelemeye alınmış olsa dahi bu incelemelere başlanmasın da bir zaman 

alacağı düşünüldüğünde veri tabanında kayıtlı bir belgenin işletmede bulunması da mümkün olabilecektir. 

Bununla birlikte sahte belge kullanılmış ve düzenleyen henüz yakalanmamış ta olabilir. Öndenetim süreci 

tarafından belirlenecek risk düzeyi denetçiye önemli ipuçları sağlayacaktır. Örneğin belgeyi düzenleyen 

işletmenin veri tabanında kaydı bulunması durumunda öndenetim algoritmasında düzenleyen dosyasında 

mı yoksa kullanan dosyasında mı olduğu sorgulanacaktır. Eğer kullanıcı konumundaysa risk düzeyi düşük 

olacaktır. Ancak girdileri sahte olan bir işletmenin çıktılarının da sahte olması mümkün olduğundan 

düşük te olsa bir risk içerecektir. Düzenleyici konumunda ise bu durumda kullanım tarihi ya da belge 

aralıklarına bakılacaktır. Yakın aralıkta tespit edilmesi durumunda yüksek risk söz konusu olacağından 

sınanan belgenin sahte olması ihtimalinin yüksek olacağı kabul edilmeli ve uygun denetim teknikleri ile 

belgenin sahte olup olmadığı araştırılmalıdır. 

5.1.2. Bakiye Kontrol 

Bu teknik ile hayali hesaplar olup olmadığı, hesaplarda manipülasyon yapılıp yapılmadığı gibi hususlar 

araştırılır. Temel hareket noktası dönem başından itibaren tüm finansal işlemlerin tekrarlanması mantığına 

dayanır. 

5.1.3. Kaydi Envanter 

Kaydi envanter işlemleri anlık ve sürekli olarak yapılabilmeli, hesapların tutarlılığını bozacak her işlem 

raporlanmalıdır. Radikal bir örnek olarak dönem başı stok bulunmadığı varsayımı ile 5 Ocak tarihinde 

100 birim (A) emtiası satın alınmış, 10 Ocak tarihinde 50 birim  (A) emtiası alınmış yine 10 Ocak 

tarihinde 150 birim (A) emtiasının satılmış olduğu varsayıldığında pek çok iç kontrol sistemi bu işleme 

onay verecektir. Ancak anlık kaydi envanter çalışmasında saat farkları dikkate alındığında henüz stok 

kaydı olmayan bir emtianın satışı da söz konusu olabilir. Bu muhasebe sistemindeki yetersizlik veya 

düzensizlik yahut bilgi akışındaki tıkanıklıklardan kaynaklanabileceği gibi bir hata yahut hileli işlemin 

habercisi de olabilir. Bu konudaki değerlendirme denetçi tarafından yapılmalıdır.  

Bulut ortamı umumi, ticari, şahsi veya bu üçünün karışımı olabilir:(Halpert, 2011,  p. 37) 
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Umumi Bulut Ortamı: En yaygın görülen şeklidir. Üçüncü taraf ihtiyaç duyanlara bu hizmeti internet (ve 

WWW) üzerinden sağlar 

Ticari Bulut Ortamı: Birkaç işletmenin kar amacıyla aralarında kurdukları işbirliğidir.(Halpert, 2011,  p. 

37)Ticari bulut ortamı, Katılımcı yahut üçüncü taraf servis sağlayıcılar tarafından kontrol edilen, 

yönetilen ve güvenliği sağlanan sınırlı sayıda şahıs yahut işletmeye bulut bilişim çözümleri sunan bir 

bulut hizmet modelidir. (http://www.techopedia.com/definition/26559/community-cloud) 

Özel Bulut Ortamı: Bulut ortamına uygulanan bir Intranet uzantısı olarak değerlendirilebilir. Teknik 

olarak bulut ortamının (yatırım olmaksızın yahut küçük bir yatırımla) faydalarını ortadan kaldırırken 

teorik olarak ana işletmenin kendi ve alt işletmelerinin kullanımı için oluşturduğu bir bulut vardır. 

(Halpert, 2011,  p. 37) Özel bulut ortamının tanımı biraz bulanık olabilir ancak özel bulut ortamı bilişim 

Teknolojisindeki daha fazla verim için asırlık arayışın sonucudur. (http://www.infoworld.com/t/cloud-

computing/what-the-private-cloud-really-means-463) Özel Bulut Ortamı (aynı zamanda dahili bulut 

ortamı yada kurumsal bulut ortamı olarak ta bilinir) bir güvenlik duvarı arkasında sınırlı sayıda kişiye 

barındırma hizmeti sağlayan özel bilişim mimarisinde kullanılan bir pazarlama terimidir. 

(http://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/private-cloud) 

5.1.4. Kritik Test Verileriyle Algoritmik Süreç Denetimleri 

Bu teknik kısmen bilgisayar içinden denetim yaklaşımındaki test veri tekniğini andırsa da kullanılış amacı 

aynı değildir. Algoritmik süreç yazılımı ister denetçi için yazılsın ister raf ürünü olsun isterse denetlenen 

işletme için yazılmış olsun denetçi algoritmik süreçlerin doğru işleyip işlemediğini test etmek 

durumundadır.  

5.1.5. Amortismanlar 

Hiçbir işletme amortisman hesaplarını manuel olarak yapmamaktadır. Aynı kaynak veriler yeni bir 

algoritma ile aynı sonuçları üretebilmelidir. Farklı sonuçlara ulaşılması amortisman hesaplarında bir hata 

yapılmış olabileceğinin işareti olarak değerlendirilmelidir. Amortismanlara ilişkin ön denetim süreci 

işlemleri aşağıdaki algoritmalar ile ifade edilebilir.(Özer, 2012, s.372) 
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Şekil 5: Amortisman ÖDS Algoritması-1 (Özer, 2012, s.373) 

 
 



     2nd International Symposium on Accounting and Finance 
  ISAF 2014 

419 
 

 

Şekil 6: Amortisman ÖDS Algoritması-2 (Özer, 2012, s.374) 

5.1.6. Vergiler, Sosyal Güvenlik ve Diğer Kesintiler 

Personel çalışma, tahakkuk, kesinti ve ödeme işlemleri algoritmik süreç tarafından hatasız olarak yeniden 

hesaplanabilecektir. 
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5.1.7. Karşı İncele ve üçüncü taraf veri tabanları  

Mümkün olması durumunda algoritma süreç üçüncü taraf veri tabanları üzerinden finansal işlemlerin 

teyidini alabilecektir. 

5.1.8. Analitik İncelemeler 

Gerçekte algoritmik süreç analitik inceleme için son derece etkin ve güçlü denetim delilleri sağlayan bir 

süreç olabilir. Pek çok hata, hile ve aykırılığa ilişkin ipuçları analitik inceleme teknikleriyle tespit 

edilebilir. Öndenetim sürecindeki analitik incelemeler kesin delil sağlamaktan ziyade denetçiyi 

yönlendirici nitelikte de olabilir. Örneğin 4A+5B+0,25C+0,75D=E şeklinde üretim formülü olan bir 

işletmede 100 birim E mamulü üretimine karşılık 5 birim C ilk madde ve malzemesinin kullanılması 

üzerinde dikkatle durulması gereken bir husus olarak raporlanacaktır. 

5.1.9. Algoritmik Süreçlerde Yeniden Hesaplamaya İlişkin Diğer Teknikler 

Yukarıda çizilen ana çerçeveye uygun her türlü teknik yaklaşım bu çerçevede düşünülebilir. 

5.2. Veri Yaklaşımına Dönük Eleştiriler ve Veri Yaklaşımının Dezavantajları 

Sistemin işleyişinde iki temel varsayım sistemin dezavantajı olarak görülebilir. Bunlardan birincisi veri 

güvenliği ve veri tamlığınınnasıl sağlanacağı ikinci husus ise algoritmaların kim tarafından ve nasıl 

yazılacağı. Yaklaşımın temel eleştirilerinden birinin her uzmanın kendi mesleğini ifa etmesi olması 

nedeniyle bu algoritmaların denetçi tarafından yazılmayacağı tahmin edilebilir. 

6. SONUÇ 

Tarihsel süreç içerisinde teknolojik gelişmelere paralel olarak denetim yaklaşımları da gelişmiş muhasebe 

ortamının elektronik usullere doğru evrilmesi denetim ortamını da aynı ivmeyle olmasa da aynı paralelde 

etkilemiştir. Bu çerçevede elektronik denetime dönük “Bilgisayar bir sistemdir” ve “Bilgisyar bir araçtır” 

yaklaşımları geliştirilmiştir. Sistem yaklaşımının bir ucunda denetimde bilişim teknolojilerinden uzak 

durma fikrini savunan kara kutu yaklaşımı bilgisayarın etrafından dolaşarak denetim yaklaşımı yer alırken 

diğer ucunda denetçinin adete çok iyi eğitim almış yüksek tecrübelere sahip yazılım uzmanı gibi kaynak 

kod tarayan, pseudokod yazan, kaynak kodlar üzerinde trace yöntemiyle komut izleyen, müşteri 

işletmenin yazılımının simülasyonunu yazabilen bir yazılım uzmanı gibi gören beyaz kutu yaklaşımı 

olarak ta bilinen bilgisayarın içinden denetim yaklaşımı yer almaktadır. Her iki yaklaşımında pratik 

uygulanabilirliği son derece düşüktür. Araç yaklaşımında ise bilgisayar denetimde yardımcı bir araç 

olarak görülmekte ve denetim geleneksel eksene doğru kaynaktadır.  

Her iki yaklaşımın noksanlıklarını giderecek bir yaklaşım olarak “Veri” yaklaşımı bu çalışmada yeni bir 

denetim yaklaşımı olarak öngörülmüştür. Yaklaşımın temel felsefesi denetlenen işletme ve denetlenen 
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işletme algoritmalarından bağımsız olarak,  denetlenen işletme verilerini teknolojik yöntemlerle yeniden 

işlenebileceği ve yine teknolojik yöntemlerle denetlenen işletme sonuçlarıyla karşılaştırılabileceği, 

denetçinin uzmanlık gerektiren hususlarda müdahil olması gerektiği şeklindedir. Veri yaklaşımında 

bilişim teknolojileriyle denetçi müdahalesi olmadan yeniden işlenmesi mümkün veriler işlenerek 

sonuçların denetçiye otomatik olarak raporlanması esas alınarak denetçinin performansı ve denetimin 

etkinliğinin  artırılması hedeflenmektedir. 
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PERCEPTIONS OF ACCOUNTING PROFESSIONALS ON IFRS FOR SMES: EVIDENCE 

FROM TURKEY 

Merve KILIÇ

 

Ali UYAR


 

Başak ATAMAN


 

ABSTRACT 

Harmonization studies about the financial reporting practices of entities to create high-quality, 

comparable, and transparent information have gained momentum in recent years. For this purpose, firstly 

the set of International Financial Reporting Standards (IFRS) were published for the use of listed entities. 

A while later, the International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (IFRS 

for SMEs) were designed for entities that are regarded as SMEs according to the qualitative or 

quantitative measurements of their jurisdictions. The adoption process of the IFRS for SMEs will play a 

very significant role in the creation of internationally understandable and comparable financial 

statements. This study aims to analyze the perceptions of the accountants regarding to the International 

Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized Enterprises (IFRS for SMEs) in Turkey. A 

questionnaire has been employed to measure the perceptions of accounting professionals. According to 

the results, the majority of the accounting professionals agree that the IFRS for SMEs will provide 

reliable, understandable, and comparable financial information. On the other hand, according to them, the 

first adoption of this set will be costly and the training of the accounting personnel will be time-

consuming. This research will make a significant contribution to the existing literature because the 

number of studies is few that analyzes the IFRS for SMEs adoption, especially in emerging countries. 

Keywords: IFRS;IFRS for SMEs; SMEs; Accounting professionals; Perception; Turkey. 

JEL Classification: M40, M41. 
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MONITORING ABILITY AND DIVERSIFICATION

 

Melih KÜLLÜ


 

ABSTRACT 

Similar to the modern portfolio management’s top-down process (asset allocation, industry 

diversification, and stock selection), a successful bank asset management strategy needs to make an 

optimal decision on the allocation and diversification across different asset classes, industries, and on loan 

screening/selection and monitoring. The current banking diversification literature tends to focus on the 

first two while largely ignoring to treat other important components: loan screening/selection and 

monitoring, in an integrated framework. This paper contributes to the literature by utilizing a unique 

dataset, and empirically investigates whether diversification across assets, industries and borrowers would 

matter for bank performance when the banks are good loan-screeners/monitors and when they are not. 

Results show that diversification (focus) at the levels of asset, industry and borrower is expected to 

decrease (increase) the returns. However, diversification (focus) at each level is expected to increase 

(decrease) the expected returns for good monitors. For poor monitors, the relationship is the opposite. The 

level of monitoring ability and the quality of diversification (borrower level) are interrelated, and they 

should be taken into consideration at the time of diversification/focus strategy planning and 

implementation. 

Keywords: Asset Allocation, Industry Diversification; Loan Screening, Monitoring, Bank Performance, 

Japan. 

JEL Classification: G21; G28; G34. 

 

1. INTRODUCTION 

Based on the modern framework of portfolio management, the performance of a portfolio is attributable 

to a three-layered top-down process involving asset allocation, industry diversification, and stock 

screening and selection. Similarly, a successful bank asset management strategy needs to make optimal 

decisions on allocation and diversification across different assets and industries and on loan 

screening/selection and monitoring. Both asset and industry diversification are important for banks, given 

that banks, by their very nature, are designed to diversify (Winton, 1999; Acharya et al., 2006). 

Diversified banks may reduce the expected costs of financial distress or bankruptcy by lowering risks 

                                                 

 This paper  is based on Francis, Hasan, Kullu and  Zhou (2010). For further details on some of the discussions and 

results, please see the related working paper. 
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through spreading operations across different products or industries (Boot and Schmeits, 2000). Loan 

screening/selection/monitoring is another essential role played by banks: efficiently allocating the 

financial resources in the economy by being able to differentiate good loans (i.e., low credit risk) from 

bad loans (i.e., high credit risk), through collecting the proprietary information of the (potential) 

borrowers (Fama, 1980, 1985; James, 1987; Sharpe, 1990; Rajan, 1992), and by acting as the delegated 

monitors (Diamond, 1984). In this sense, banks feature some important differences from mutual funds or 

industry firms.  

The existing banking diversification literature tends to focus on the quantity of diversification (in which 

asset and industry-level diversificationhas been studied), while ignoring the quality of diversification 

(borrower/loan-level diversification has not been studied). Additionally, with regard to asset and industry 

diversification of banks, there is not yet a consensus on whether banks benefit from being diversified or 

being focused. For example, some studies focus on asset diversification and show that diversified banks 

can benefit from leveraging managerial skills and abilities, and/or spreading over the fixed costs across 

different products (Iskandar-Datta and McLaughlin, 2005; Drucker and Puri, 2009), while other studies 

argue that a diversified asset portfolio can cause banks to suffer by diluting the comparative advantage of 

management beyond their existing expertise (Klein and Saidenberg, 1998), diversification-inducing 

competition (Winton, 1999), and increased agency costs resulting from value-decreasing activities of the 

managers who have lowered their personal risk (Amihud and Lev, 1981; Deng and Elyasiani, 2008; 

Laeven and Levine, 2007). On industry diversification, Acharya et al. (2006) show that it does not 

contribute significantly to generating superior performance for banks; for high-risk banks, industry 

diversification reduces bank return while producing riskier loans, while for low-risk banks, industry 

diversification produces either an inefficient risk-return trade-off or only a marginal improvement.  

One of the most important services banks provide as financial intermediaries is the reduction of 

information asymmetry through loan screening and monitoring (Bhattacharya and Thakor, 1993). Various 

theoretical explanations and models show the benefits of having a bank with inside knowledge of the 

borrower providing expert loan screening and monitoring (Leland and Pyle, 1977; Diamond, 1984, 1991; 

Diamond and Rajan, 2000, 2001; Kashyap et al., 2002). This theoretical literature has received support 

from numerous empirical studies showing the positive abnormal announcement return realized by 

borrowers of bank loans (James, 1987), or relating positive short-term stock market abnormal returns 

associated with bank loan announcements to lender characteristics, including the monitoring ability and 

reputation of the lender (Billett et al., 1995; Johnson, 1997), being a foreign or a domestic bank (Byers et 

al., 1998), being a bank or a nonbank (Preece and Mullineaux, 1994), and the size of the lending 

syndicate (Preece and Mullineaux, 1996).  
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The recent worldwide financial crisis, which includes many instances of large bank failures, raises serious 

concerns among legislators, practitioners, and academics as to whether banking institutions have 

outgrown their optimal scope and/or whether banks have overwhelmingly (and too optimistically) relied 

on asset and industry diversification while failing to do a good job in loan screening and selection, which 

eventually causes the banks to perform poorly and/or exposes them to very high risk. This question is an 

important one because it not only demands ex post evaluations of the economic impact of the changes in 

legislative codes on the banking industry (which might provide an exogenous motive for banks to 

diversify, and/or focus on loan screening); it also mandates a careful re-investigation of focus-

diversification strategies and the risk-return tradeoff that integrates asset allocation, industry 

diversification, loan screening, and monitoring into the same picture.  

This study fills this gap in the literature by utilizing a unique dataset and empirically investigates whether 

diversification across assets, industries, and borrowers matters for bank performance when banks are 

good loan-screeners/monitors and when they are not. In particular, this study is interested in these 

questions: (a) When banks are very good at loan screening and monitoring, is there still a role for 

diversification/focus across asset classes, industries, and borrowers? (b) When banks are very poor at loan 

screening and monitoring, does diversification/focus play a bigger role, or it would it not help the banks 

anyway? 

The datasets used in this study cross-match Bankscope, Datastream, Global Compustat, and a unique 

dataset from Nihon Keizai Shimbun Inc. that provides very detailed and comprehensive loan information 

(a total of 126,864 loan observations from 3474 Japanese borrowers spanning 327 different industry 

sectors). 

The results show that focus (diversification) at the asset, industry, and borrower levels is expected to 

increase (decrease) returns. If the monitoring ability of a bank is good, then focus (diversification) at each 

level is expected to decrease (increase) the expected returns. On the other hand, if the monitoring ability 

is poor, focus (diversification) at each level is expected to increase (decrease) the expected returns. 

Moreover, the level of monitoring ability and the quality of diversification are interrelated, and they 

should be taken into consideration at the time of diversification strategy planning and implementation. I 

believe the analysis in this paper may have important implications for bank managers and regulators in 

Japan as well as in other economies. 

The rest of this paper is organized as follows. Section 2 describes the data and variables constructed for 

the regressions.  Section 3 presents empirical tests and results, and finally, Section 4 concludes. 
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2. SAMPLE AND METHODOLOGY 

2.1. Sample 

The sample used in this study is based on an unbalanced panel dataset of 95 listed Japanese banks with 

1974 bank-year observations, covering 126,864 loan-level observations from 3474 Japanese borrowers 

during sample period of 1989-2002.  The final dataset is built upon four major sources: Bankscope data 

for banks’ financial statement information, Global Compustat for borrowers’ financial statement 

information and industry classification of loan portfolios for banks, Datastream data for stock and bond 

trading price information of both banks and the borrowers, and a proprietary dataset provided by Nihon 

Keizai Shimbun Inc. for bank loan data for detailed breakdown information regarding the individual loans 

for each borrower and each bank during the period of 1989-2002. I further limit the sample to banks that 

have financial information available from Bankscope (i.e., the 95 listed Japanese banks), and drop the 

observations with incomplete borrower, industry code, or year information.  This leaves 121,318 loan-

level observations of 1934 borrowers and 95 lenders (i.e., banks), and I further construct a bank-year-

level panel dataset by aggregating the loan-level data into each borrower-bank pair and into the bank-year 

loan portfolios. The final sample includes 95 Japanese banks from the years 1989-2002. 

2.2. Variables 

This section describes the approach taken here to measuring asset, industry and borrower diversification 

and banks’ ability to monitor loans. 

2.2.1. Asset HHI, Industry HHI and Borrower HHI 

First, I follow the Hirschman Herfindahl Index (HHI) approach to measuring the extent of asset 

diversification of the banks. HHI measures the extent of focus in a given portfolio by summing up the 

squares of each proportion of the component as a fraction of the total portfolio under a diversification 

classification.  

To measure the industry diversification of the banks, the original dataset is transformed into an industry 

loan portfolio dataset listing each bank’s lending to various industries from 1989 to 2002.We calculate the 

industry HHI (I-HHI) in a similar fashion, based on loans to firms in the top five industry groups: (1) 

agricultural, forestry, and fishing products; (2) energy products; (3) iron and other metallic materials and 

ores; (4) ores and products based on nonmetallic minerals; (5) chemicals.1 All the loans that do not 

belong to any of these top five categories are grouped into the sixth group.  

                                                 
1
 In our dataset, although the order of the top five industries changes from year to year, we use a consistent 

definition of “top five industries” based on the aggregate loan data pooled across all sample years. 
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Borrower diversification (B-HHI) is computed by analyzing the riskiness of each bank’s borrowers and its 

overall loan portfolio for each year. Daily market returns are regressed on daily stock returns of Japanese 

borrowers, and beta coefficients are grouped into risk group deciles (1-10). All listed borrower firms are 

distributed into respective risk groups, and then banks’ total lending to each risk group in each year is 

calculated. This disaggregation of risk group lending decomposition is used to calculate borrower HHI.  

2.2.2. Monitoring Ability Variables, Measures of Good Monitors vs. Poor Monitors  

There are three main monitoring ability variables, which are computed by differentiating the bank’s 

ability, based on the proportion of loan loss provision to total lending, yearly asset size and market share.  

Loan loss provision is used as a proxy for monitoring ability. Johnson (1997) argues that changes in loan 

loss provisions indicate shifts in quality assessment of loan portfolios; hence, it is an indicator of 

monitoring ability of the management. Bank size (measured by the natural log of lender assets) is used as 

a proxy for monitoring ability (Cook et al., 2003). Due to high fixed costs of relationship lending and 

economies of scale exist in lending relationships (Boot and Thakor, 2000), large size is advantageous to 

maintain quality and necessary personnel, which can identify and monitor borrowers more effectively. It 

is assumed that larger lenders have more resources (such as amount and quality of human capital, more IT 

usage and technological support etc.) to differentiate between unknown and good borrowers, and more 

importantly, monitor their borrowers more closely and efficiently. Moreover, market share is also used as 

a proxy for monitoring ability from the perspective of expertise and presence in the market. More lending 

and other relationships are expected to keep the lender more updated and aware about the current situation 

of its borrowers in their respective industries and the overall market. Having a larger market share in total 

yearly lending is expected to increase the collection of private information that leads to superior judgment 

of borrowers’ expected performance.  

The top 25% of lenders based on their assets and market shares are grouped as better monitors (equals 

one, otherwise zero) for each year. The lowest 25% of lenders in terms of the ratio of loan loss 

provision/total lending are grouped as better monitors (equals one, otherwise zero) for each year. Larger 

asset size and leading market share, and fewer problematic loans (with respect to total lending capacity) 

are considered as indicators of monitoring ability, such that larger banks have more resources to monitor 

their borrowers compared to smaller lenders. Likewise, lesser problematic loans (proxied by LLP/total 

lending) are considered as an indicator of better monitoring ability.      

Besides analyzing monitoring ability as an independent variable in the regression models for the whole 

sample, I also created sub-samples based on the differentiation of good and poor monitors, and examine 

the impact of diversification (focus) on returns in each of these sub-groups.    



     2nd International Symposium on Accounting and Finance 
  ISAF 2014 

431 
 

2.3. Summary Statistics 

Table 1 presents the descriptive statistics for the bank return measure (return on assets, or ROA); the 

Hirschman Herfindahl Index (HHI) of assets (A-HHI), industries (I-HHI), and borrowers (B-HHI); risk 

measure (loan loss provision/assets, or LLP); logged total assets; and equity/assets ratios.  All financial 

items are denominated in thousands of USD and inflation-adjusted to the base year of 1989. 

In Table 1, the average of ROA for the sample Japanese banks equals 0.8%, which implies that on 

average, Japanese banks barely generate any book value return for equity holders.  On the other hand, the 

average values of loan loss provision/assets equal 0.5%, indicating a fairly low risk-taking practice in 

Japanese banking on average. Low bank returns are another characteristic of Japanese banking, such as 

low risk taking practices. ROA is calculated as Operating Income/Total Assets. In order to minimize the 

outlier concerns, ROA is winsorized at 1%. (Japanese firms and banks suffered from “Asset Price 

Bubble” crisis.) 

The relatively low average equity ratio (4.9%) discloses another characteristic of Japanese banking: these 

banks are highly leveraged, with some of them suffering from an inadequacy of bank capital.  To address 

any concerns in regards to low Equity/Assets ratios, a total of 12 observations, which are below 1% level 

are removed from the sample, and tests were run without them. Results do not alter main results. Only 

significance level of Industry Focus/Diversification (IHHI) has decreased after removing low Equity to 

Assets ratios. Moreover, R Squares are also decreased.  

Finally, the wide range of values of total assets and the associated high standard deviations of the asset 

values are in line with the market structure of the Japanese banking industry; that is, the market is 

saturated by both small (or medium-sized) banks and large banks, with the latter dominating the market 

and enjoying some monopoly/oligopoly market power. 

Table 2 displays the pairwise correlation coefficients of all variables used in the regressions with the 

Bonferroni adjustment to calculated significance levels.  All the correlation coefficients with Bonferroni-

adjusted significance levels of 5% level or better are starred.   

3. TESTS AND EMPIRICAL RESULTS 

3.1. Tests of the Effects of HHIs on ROA 

The results based on the examined models are shown in tables 3.  Bank returns are measured by the return 

to assets ratio (ROA). I use the one-year lagged terms of HHIs to partially address the issue of the 

endogeneity of focus (diversification) measures, and later I complement this analysis with an important 

robustness check that treats the focus measures as endogenously determined variables. I adjust the returns 
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for risk by employing the risk measure LLP (loan loss provision/assets) in the regressions as an 

explanatory variable.
2
 I also include year dummies in all regressions to control for the possible effect of 

change in macroeconomic conditions. Control variables also include the equity to assets ratio and bank 

size.   

Table 3 presents the results of the pooled regressions of ROA on borrower HHI, with the addition of 

monitoring ability in the fourth and fifth models. First, I check the direct impact of borrower HHI on 

returns, and then introduce the risk variable into the model, and also check for a non-linear relationship 

between the asset diversification (focus) level and the risk standing of the bank. Asset and industry level 

diversification results are also similar and consistent.  

The empirical results shows that focus (diversification) at the asset, industry, and borrower levels is 

positively (negatively) associated with returns, meaning that focus (diversification) is expected to increase 

(decrease) the returns. Monitoring ability is also positively associated with returns; however, if the 

monitoring ability of a bank is good, then focus (diversification) at each level is expected to decrease 

(increase) the expected returns. On the other hand, if the monitoring ability is poor, focus (diversification) 

at each level is expected to increase (decrease) the expected returns. 

The impact of diversification (focus) at the asset, industry, and borrower levels on bank returns is also 

examined by using sub-samples of data, which are based on the monitoring ability level of sub-groups. 

Based on these monitoring ability proxies, sample data is grouped into six sub-samples. The results of 

regression models are tested within these sub-sample data. Lenders are differentiated and grouped as 

“good,” “relatively good,” “relatively poor,” and “poor” monitors. Table 4displays the results for 

borrower diversification/focus. Similar results exist for asset and industry level diversification/focus. 

In general, the empirical results show that the impact of diversification on bank returns is different for 

good monitors and poor monitors. Whereas focus is beneficial for poor monitors in terms of returns, 

diversification is beneficial for good monitors. For each level of diversification/focus (AHHI, IHHI, 

BRHHI), a general trend appears, in which focus is expected to lead to better performance for poor 

monitors, while diversification is expected to lead to better performance as the monitoring ability 

increases. When banks have good monitoring ability, they can improve their performance by diversifying 

their assets, and their industry and borrower lending. On the other hand, when banks are poor at 

monitoring, focusing strategies are more beneficial in terms of improving the bank’s performance.  

 

                                                 
2
I also test for the robustness of the results of the employment of some other risk measures, and find that results of 

this test are qualitatively similar. 
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3.2. Robustness Test 

Japanese banks monitoring role in other companies through their lending and shareholding has been 

shown (Kaplan and Minton 1994; Kaplan, 1994; Kang and Shivdasani, 1995; 1997; Morck and 

Nakamura, 1999; Morck, Nakamura, and Shivdasani, 2000). The bank’s screening and monitoring ability 

can arise as a consequence of group affiliation (keiretsu), and can impact diversification/focus strategies. 

Some of the largest Japanese banks are at the center of these keiretsu, and many of the largest 

shareholders of these banks are themselves members of banks’ keiretsu (Dinc, 2006). Additional data is 

collected for group affiliation of banks, and used as an additional control variable to address group 

affiliation concern. Results still hold, and are consistent after controlling for group affiliation and abilities.  

Up to this point, I have employed focus measures with a one-year lag to partially address the endogeneity 

issue. Arguably, this is appropriate for the accounting returns used here (i.e., ROA), if I can assume that 

any monitoring-related effects of focus may get captured in book returns only with a lag. However, given 

that it is possible that the concurrent practice of focus strategy is endogenous with respect to bank 

performance (see, e.g., Acharya et al. 2006), and to the extent that there might be some correlations 

between the current focus strategy and the strategy that was adopted in the past (either because the 

evolution of focus strategy is path-dependent or because it takes time for banks to change the structure of 

their portfolios), I may obtain more efficient and/or less biased estimates if I address the endogeneity of 

bank focus measures more explicitly. To account for the possible endogeneity of focus measures, I 

estimate a simultaneous equations system in which bank return, bank risk, and focus measures are treated 

as variables to be explained, while the error terms of the three equations in the system are allowed to be 

correlated with each other. This is essentially a seemingly unrelated regression (SUR) approach (see 

Johnson 1972; Maddala 1977). Results still hold after these tests. 

4. CONCLUSIONS 

The past decade has witnessed a rapid movement of financial institutions around the world towards a 

greater diversity of products and services.  Since the recent financial crisis marked an unprecedented 

record of bank failures on a global scale, the debate on banks’ optimal diversification strategy has gained 

renewed attention among legislators/regulators, practitioners, and academics.  Based on modern 

investment theory, an optimal portfolio management is formulated based on a top-down process of (1) 

asset allocation, (2) industry diversification, and (3) stock selection.  Similarly, a successful bank asset 

management strategy needs to make optimal decisions on allocation and diversification across different 

assets, industries and borrowers, and on loan screening, selection, and monitoring ability. The existing 

banking diversification literature tends to focus on the first two (asset and industry diversification) while 

largely failing to treat the third component (loan screening, selection and monitoring) in an integrated 



2nd International Symposium on Accounting and Finance 
  ISAF 2014 

 

434 
 

framework.  Likewise, borrower level diversification has not been studied. This study fills this gap in the 

literature by utilizing a unique dataset and empirically investigates whether diversification across assets 

and/or industries would matter for bank performance when the banks are good monitors and when they 

are not.   

The empirical evidence from this study shows that focus (diversification) at the asset, industry, and 

borrower levels is expected to increase (decrease) the returns. However, if the monitoring ability of a 

bank is good, then focus (diversification) at each level is expected to decrease (increase) the expected 

returns. On the other hand, if the monitoring ability is poor, focus (diversification) at each level is 

expected to increase (decrease) the expected returns. Moreover, the level of monitoring ability and the 

quality of diversification are interrelated, and they should be taken into consideration in diversification 

strategy planning and implementation. This analysis may have important implications for bank managers 

and regulators in Japan as well as in other economies. 
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APPENDIX: 

Table 1: Descriptive statistics 

Table 1 presents the descriptive statistics of the bank return measure (return on assets, or ROA); the 

Hirschman Herfindahl Index (HHI) of assets (A-HHI), industries (I-HHI), and borrowers (B-HHI); loan 

quality (Z-score of the loans); risk measure (loan loss provision/assets, or LLP); a size measure (total 

assets); a residual claim/capital structure measure (equity/assets); and competition (total number of 

lenders in each year).  Definitions of HHI measures and their decomposition basis are described in 

Section 2.2.1.   

Variable Obs. Mean Median Std. Dev. Min. Max. 

Return on Assets (ROA) 920 0.008 0.007 0.005 0.0003 0.0571 

Asset HHI (A-HHI) 922 0.536 0.528 0.054 0.345 0.8477 

Industry HHI (I-HHI) 1291 0.337 0.275 0.173 0.146 1 

Borrower HHI (B-HHI) 1291 0.292 0.225 0.183 0.104 1 

Z-score of Loans (Zscore) 1313 0.967 0.918 0.269 0.311 2.1352 

Loan Loss Provision (LLP) 874 0.005 0.004 0.009 0.00003 0.2182 

Total Assets (million $) 922 63,149 24,204 161,779 3,145 1,525,772 

Equity/Assets 912 0.048974 0.048882 0.015838 0.0001 0.1503 

Competition 922 85.69197 92 17.40095 6 94 

 

Table 2: Correlation matrix 

Table 2 displays all pairwise correlation coefficients of the variables used in the analysis with the 

Bonferroni adjustment to calculated significance levels.  The definitions of the variables remain the same 

as in Table 1.  All the correlation coefficients with Bonferroni-adjusted significance levels of 5% level or 

better are starred. 

Variable  ROA AHHI IHHI BHHI LLP log(TA) Eq/TA Comp. 

ROA  1 

      

 

AHHI  0.0828* 1 

     

 

IHHI  

-

0.1222* 0.3862* 1 

    

 

BHHI  0.0077 0.4107* 0.6799* 1 

   

 

LLP  0.2983* 0.2411* 

-

0.1575* -0.0246 1 

  

 

Total Assets  0.2000* 

-

0.4576* 

-

0.6088* 

-

0.5915* 

-

0.0975* 1 

 

 

Equity/Assets  0.0174 

-

0.1716* 0.0754 -0.0014 

-

0.3571* 0.0915* 1  

Competition -0.034 

-

0.1350* 0.1667* -0.0412 

-

0.4458* -0.0276 0.2400* 1 
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Table 3: OLS regressions of bank return (ROA) on borrower HHI 

Table 3 presents the pooled ordinary least squares (OLS) regression results of bank return (ROA) on borrower HHI (B-HHI, lagged 1 year), 

interaction terms between borrower HHI and risk (loan loss provision-LLP) and between borrower HHI and squared terms of risk, monitoring 

ability (top 25% equals 1, bottom 75% equals zero based on total assets), and interaction terms between borrower HHI and monitoring ability.  

Control variables include risk (LLP), equity ratio (the ratio of total equity to total assets), ln (assets), and ln (competition).  Year dummies are 

included in all the regressions.  Robust standard errors are reported in brackets, and +, *, **, and *** represent significance levels of 10%, 5%, 1% 

and 0.1% respectively. 

  Dependent Variable: ROA 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} 

  
       

B-HHIt-1 0.00483*** 
 

0.00407*** 0.00769*** 0.00726*** 0.00661*** 0.00659*** 

 
(0.001) 

 
(0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

B-HHIt-1 × LLPt    
-0.515* -0.451+ -0.423+ -0.473* 

    
(0.225) (0.236) (0.227) (0.230) 

B-HHIt-1 × LLPt
2
 

    
1.689 1.519 1.627 

     
(1.308) (1.290) (1.354) 

Monitoring Ability 
 

0.00322*** 0.00324* 
  

0.00191*** 0.00317* 

  
(0.001) (0.001) 

  
(0.000) (0.001) 

Mont. Abl.*B-HHIt-1   
-0.00684 

   
-0.00701 

   
(0.006) 

   
(0.007) 

Control Variables Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Constant 0.00627 0.00956+ 0.0155** 0.00551 0.00655 0.00915+ 0.0153** 

 
(0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) 

Year Dummies Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Observations 505 862 419 505 505 505 419 

R-Square 0.487 0.379 0.533 0.495 0.501 0.524 0.547 

Adj. R-Square 0.473 0.364 0.515 0.48 0.485 0.507 0.528 
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Table 4: OLS regressions of bank return (ROA) on borrower HHI: Monitoring ability sub-sample (based on asset size quartiles (25%)) 

Table 4 presents the pooled ordinary least squares (OLS) regression results of bank return (ROA) on borrower HHI (B-HHI, lagged 1 year), and 

interaction terms between borrower HHI and risk (loan loss provision-LLP), between borrower HHI and squared terms of risk, and between 

borrower HHI and risk.  Sub-samples consist of quartiles (25%) of lenders based on their asset size in each year. Control variables include risk 

(LLP), equity ratio (the ratio of total equity to total assets), ln (assets), and ln(competition).  Year dummies are included in all the regressions.  

Robust standard errors are reported in brackets, and +, *, **, and *** represent significance levels of 10%, 5%, 1% and 0.1% respectively. 

  Dependent Variable: ROA 

 
PANEL A 

 
Good Monitors Relatively Good Monitors 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

B-HHIt-1 -0.000605 -0.0159+ -0.0329* 0.00282 -0.0111+ -0.0176** 

 
(0.006) (0.008) (0.014) (0.005) (0.006) (0.006) 

B-HHIt-1 × LLPt  
2.487* 5.465* 

 
2.435** 4.620** 

  
(1.219) (2.454) 

 
(0.821) (1.473) 

B-HHIt-1 × LLPt
2
 

  
-6.088 

  
-60.84+ 

   
(4.701) 

  
(34.000) 

LLPt 0.235*** -0.27 -0.602+ 0.212** -0.297 -0.485* 

 
(0.014) (0.251) (0.332) (0.079) (0.187) (0.230) 

Ln (Assets) 0.000121 0.000255 0.000452 -0.0000883 -0.000224 -0.000185 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Equity/Assets -0.0304 -0.0443 -0.0163 0.0253 0.0255 0.023 

 
(0.029) (0.028) (0.034) (0.017) (0.017) (0.017) 

Ln (Competition) 0.000633* 0.000640* 0.000726* -0.00197 -0.00266 -0.00358** 

 
0.000  0.000  0.000  (0.002) (0.002) (0.001) 

Constant 0.00422 0.00614 0.00434 0.0135 0.0209 0.0253* 

  (0.009) (0.009) (0.009) (0.014) (0.013) (0.012) 

Year Dummies Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Observations 114 114 114 135 135 135 
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R-Square 0.709 0.721 0.751 0.426 0.48 0.511 

Adj. R-Square 0.668 0.679 0.71 0.359 0.414 0.445 

 

PANEL B 

 

Relatively Poor Monitors Poor Monitors 

  {7} {8} {9} {10} {11} {12} 

B-HHIt-1 0.00196** 0.00131 0.000706 0.00564*** 0.00813*** 0.00635** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.002) (0.002) 

B-HHIt-1 × LLPt  
0.121 0.295 

 
-0.456+ 0.0402 

  
(0.159) (0.226) 

 
(0.264) (0.372) 

B-HHIt-1 × LLPt
2
 

  
-8.659 

  
-35.33* 

   
(6.176) 

  
(15.090) 

LLPt 0.0839*** 0.0553 0.0817 0.112* 0.270** 0.368*** 

 
(0.019) (0.044) (0.051) (0.051) (0.096) (0.099) 

Ln (Assets) -0.00270* -0.00256* -0.00244+ -0.00176*** -0.00177*** -0.00201*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) 0.000  0.000  0.000  

Equity/Assets 0.0520*** 0.0520*** 0.0523*** 0.0747*** 0.0694** 0.0711** 

 
(0.015) (0.015) (0.015) (0.022) (0.022) (0.021) 

Ln (Competition) -0.00190+ -0.00177+ -0.00166 -0.00354*** -0.00335*** -0.00339*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Constant 0.0377* 0.0359* 0.0342* 0.0320*** 0.0308*** 0.0327*** 

  (0.016) (0.016) (0.017) (0.005) (0.005) (0.005) 

Year Dummies Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Observations 127 127 127 129 129 129 

R-Square 0.42 0.421 0.431 0.536 0.544 0.57 

Adj. R-Square 0.347 0.343 0.348 0.479 0.484 0.508 
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RESPONSIBILITY; THE EFFECTS OF ACCOUNTANTS’ INTEGRITY, RESPONSIBILITY, 

COMPASSION AND  FORGIVENESS ON CSR IN IRANIAN PRIVATE SECTOR IN EAST 

AND WEST OF AZERBAIJAN IN IRAN 

Hassan Danaee FARD

 

Ali Asghar FANİ


 

Ali Reza Hassan ZADEH


 

Mohammad Reza NORUZİ


 

ABSTRACT 

Inner characteristics of accountants’ like integrity, responsibility, compassion and forgiveness are very 

important factors for every factory to be considered as moral or reputed one. The other important factor 

for company’s reputation and Brand value is corporate social responsibility these factors can increase 

effectiveness and efficiency and every sector (private or public) that wants to be survived in chaotic 

market should concentrate more on them.  

This paper investigates the accountants’ integrity, responsibility, compassion and forgiveness on CSR in 

Iranian private sector in east and west of Azerbaijan in Iran. 

Keywords: accountants, corporate social responsibility, inner characteristics, private sector. 

JEL Classification: M 140 
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MORAL INTELLIGENCE 

Moral Intelligence is the mental capacity to determine how to apply universal moral principles–such as: 

 integrity,  

 responsibility 

 compassion  

 Forgiveness to our personal values, goals and actions. 
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Moral Competence is the ability to act on our moral principles. 

In other words, Moral Intelligence knows right from wrong. Moral Competence is doing what’s right. 

Unfortunately, because of the fallibility of human nature, it is highly likely most of us have been both 

morally intelligent and morally incompetent at the same time (Lennick & Keil, 2005). 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Like many of management and social science concepts, corporate social responsibility is fraught with 

definitional problems, which makes it difficult for a uniform platform to assess firms’ responsiveness 

to it. On this plethora of definitions, Crowther and Jatana (2005) argue that social responsibility is in 

vogue at the moment but as a concept, it remains vague and means different things to different 

people. 

Bowen (1953), one of the early contributors on the concept, conceived corporate social responsibility 

as business policies and decisions, which give values to the society. 

Another early proponent of social responsibility, Frederick (1960), defines social responsibility as the 

use of society’s resources; economic and human, in such a way that the whole society derives 

maximum benefits beyond the corporate entities and their owners. 

Backman (1975) considers social responsibility as other stated objectives by business, which are not 

directly related to economic, but rather address its negative externalities, improve employee’s 

conditions and the societal quality of life. 

Davis (1973) defines corporate social responsibility as the voluntary efforts by business to achieve a 

balance of economic goals and societal well-being (Obalola, 2008, p.539: Danaee Fard & Noruzi, 

2013) 

METHODOLOGY AND INSTRUMENTS 

This project has been done by two questionnaires with high reliability and validity among 286 (232 Male 

and 54 Female) accountants in Iranian Private Sector in East and West of Azerbaijan in Iran. And studied 

the moral intelligence and CSR and other hypothesis will be discussed as well.   

Moral intelligence, the moral intelligence Scale is a 40-items psychometric scale that is designed to assess 

moral intelligence. The scale has been originally developed by Link and Keil and has been used in many 

studies. In contrast to other scales that were designed to assess, this one explicitly refers to personal moral 

intelligence, i.e., is very capable for our study. 

CSR, we used from a researcher developed questionnaire which contains of 10 questions which complied 
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from different theories on CSR after getting consult from elites of CSR in Accounting and business.  

RESEARCH QUESTIONS: 

1. Does moral intelligence have effects on CSR among accountants in Iranian private sector in east 

and west of Azerbaijan in Iran? 

1-1- Does Integrity have effects on CSR among accountants in Iranian private sector in east 

and west of Azerbaijan in Iran? 

1-2- Does responsiveness have effects on CSR among accountants in Iranian private sector in 

east and west of Azerbaijan in Iran? 

1-3- Does compassion have effects on CSR among accountants in Iranian private sector in east 

and west of Azerbaijan in Iran? 

1-4- Does forgiveness have effects on CSR among accountants in Iranian private sector in east 

and west of Azerbaijan in Iran? 

DATA ANALYSIS  

To assess normal distribution, Descriptive statistics was applied. But the data was not normal and 

does not have normal distribution then the non-descriptive statistic has been used. To determine the 

relationship between accountants’ moral intelligence and CSR, Kolmogorov –Smirnov Testwas used 

and for checking the hypothesis' significance Chi –Square have been used.  And the number of 

participants were 286 accountants in Iranian private sector in east and west of Azerbaijan in Iran. 

RESULTS 

Below tables shows the results of data analysis for the two instruments – moral intelligences and CSR 

questionnaires - used in the study. 

Table 1: Descriptive statistics for marital status 

Marital Status Profusion Percentage 

Married 210 73 

Single 76 27 

Total 286 100 

 

In order to evaluate the study of  marital status table 1 shows that 73 % of participants are married 

and 27 % are single (see Table 1). 



2nd International Symposium on Accounting and Finance 
  ISAF 2014 

 

444 
 

Table 2: Descriptive statistics for accountants’ Education 

Education Profusion Percentage 

Diploma 100 35 

Bachelor of Arts 170 60 

Master 16 5 

Total 286 100 

 

To evaluate the education of participants, descriptive statistics shows that most of participants have 

Bachelor of Arts degree (see Table 2).  

Table 3: Descriptive statistics for accountants’ Experiences of work 

Experiences Profusion Percentage 

1-10 years 126 45 

11-20 years 100 35 

21-30 years 60 20 

Total 286 100 

 

To evaluate the experience of participants descriptive statistics shows that most of participants have 

1-10 years experiences and the second rank is for 11-20 years. (See Table 3). 

Table 4: Descriptive statistics for accountants’ Years of old 

Years of old Profusion Percentage Cumulative 

Percentage 

Young (19-32 years) 81 28 28 

Mid Aged(33-45 years) 115 40 68 

Old (46-57 years) 90 32 100 

Total 286 100  

 

To evaluate the years of old descriptive statistics shows that there is somehow normal distribution in 

this factor and as Table 4 shows this. 
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Table 5: Moral Intelligence Chi –Square test on CSR for analyzing hypothesis 

Result significance DF Test Dependent Variables 

significant 0.001 4 36.6 Chi –Square Integrity 

Significant 0.001 - 0.28 Kendall's tau-

b 

Significant 0.001 4 48.8 Chi –Square Responsiveness 

Significant 0.001 - 0.24 Kendall's tau-

b 

Significant 0.001 4 62.3 Chi –Square Compassion 

Significant 0.001 - 0.14 Kendall's tau-

b 

Significant 0.001 4 44.3 Chi –Square forgiveness 

Significant 0.001 - 0.17 Kendall's tau-

b 

Significant 0.001 4 178.2 Chi –Square Moral Intelligence 

significant 0.001 - 0.60 Kendall's tau-

b 

 

After summarizing the data in Table 5 we can conclude that Chi –Square with 4 degree of freedom is 

178.2 in the significance of 0.001 so moral intelligences’ four dimensions (Integrity, Responsiveness, 

Compassion, Forgiveness) have effect on CSR (See table 5).  

DISCUSSION AND IMPLICATIONS 

There are seven main traits exhibited by moral beings for accountants. The extent to which an accountant 

exhibits these traits coincides with accountant's level of moral intelligence. These seven traits are: 

 inhibitory control 

 Empathy 

 Consistency 

 Fairness 

 Responsibility 

 Cooperation 

 logic 

Researchers have revealed that humans are born with a certain instinctual guideline of morality and 
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develop further moral intelligence during maturation. "Underlying the extensive cross-cultural variation is 

a universal moral grammar that enables each child to grow a narrow range of possible moral systems. 

When we judge an action as morally right or wrong, we do so instinctively, tapping in a system of 

unconsciously operative and inaccessible moral knowledge." (Hauser, 2006). And while even young 

children do not start off on even moral footing, a lifetime of experiences and cultural influence further 

develops and shapes individuals' depth and direction of moral understanding (Abele & spork, & Spurk, 

2009, 9.804: Rahimi et all, 2011). 
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FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI                                                                                                                         

Emine GÜLER

 

ÖZET 

Günümüzde finansal piyasalarda meydana gelen bir takım değişmelerle birlikte, finansal sistemde belirli 

nedenlerle yer alan bireyler çeşitli sıkıntılar, fırsatlar ve seçeneklerle karşılaşmaktadır. Finansal 

piyasalardaki teknolojik gelişmeler ve yenilikler, ürün çeşitliliği ve ürünlerin içerik ve işleyişlerinin 

karmaşıklaşması, emeklilik sisteminde riskin sistemden bireye geçmesi,  sosyal güvenliğin azalması, 

kolay kredi kullanımı gibi nedenlerden ötürü sistemde yer alan bireylerin bilinçli finansal tüketici 

olabilmeleri finansal refahları için hayati önem taşımaktadır. Bireylerin tüm bu sorunlara çözüm 

üretebilmeleri, fırsatları değerlendirebilmeleri ve alternatifler arasında seçim yapabilmeleri temel düzeyde 

finansal okuryazar olabilmeleri ile mümkündür. Zira finansal okuryazarlık düzeyi düşük olan bireylerin 

daha yüksek maliyetlerle borçlandığı,  finansal okuryazarlığın düzeyinin artmasıyla birlikte emeklilik için 

ayrılan tasarrufların arttığı ve finansal okuryazarlığın emeklilik planı yapma ihtimalini arttırdığı 

görülmektedir.  

Bu çalışmada bireylerin finansal anlamda güven ve refah içinde olabilmelerinin gerekli ve önemli bir 

aracı olarak finansal okuryazarlık kavramına, finansal okuryazarlığın toplum üzerindeki makro- mikro 

düzeyde katkılarına, finansal okuryazarlık ile ilgili yapılan akademik çalışmalara, Dünya’da ve 

Türkiye’de finansal eğitim çerçevesinde yapılan faaliyetlere   yer  verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Eğitim, Finansal Bilgi, Finansal Davranış. 

Jel Sınıflandırması :G02, I22, G14, G19, G19. 

 

LITERATURE  REVIEW  ON  FINANCIAL  LITERACY 

ABSTRACT 

Nowadays  individuals  who take place in financial system because of  particular reasons, meet various 

straits, opportunities and choices together with changes in financial market. For the individuals in the 

system it is significantly important to be conscious financial consumer for their financial prosperity, 

because of technological development and innovations in financial market, product differentiation, 

complexity in content and process of products, substitution of risk from system to individual in pension 

system, decreasing of social security/insurance  and convenience in loan usage. Generate solutions to 
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problems, utilize the opportunities and make choices in alternatives are possible with basic level financial 

literate. Yet, low level of financial literacy causes high costs in loaning. Additionally it is seen, when the 

financial literacy increases savings for pension and possibility of pension planning also increase. 

In this study financial literacy concept is the central issue as a means of financial confidence and welfare. 

Within this context, contribution of financial literacy to society in macro-micro level and literature review 

on financial literacy take place. 

Keywords: Financial Literacy, Financial Education, Financial İnformation, Financial Behavior. 

JEL Classification: G02, I22, G14, G19, G19. 

 

1. GİRİŞ 

Finansal sistemdeki değişim sonucu finansal araçlar ve uygulamalardaki çeşitlenmeler  dünyanın pek çok 

ülkesinde finansal okuryazarlığın önem kazanmasına  yol açmaktadır. Finansal okuryazarlık toplumun her 

kesiminden bireyi, elindeki kıt finansal kaynakları verimli bir şekilde kullanma noktasında yakından 

ilgilendirmektedir.  Ayrıca bireylerin   kredi kartı kullanımı, tüketici kredileri, bireysel  emeklilik sistemi 

gibi finansal ürün ve  hizmetleri etkin ve doğru  bir şekilde kullanabilmeleri,  uzun dönemli finansal 

güvenlikleri  için bu ürün ve hizmetlere ilişkin yeterli düzeyde bilgiye  sahip olmalarını gerekli 

kılmaktadır. 

OECD Uluslararası Mali Eğitim Ağı (INFE) finansal okuryazarlığı; sağlam finansal kararlar vermek ve 

sonucunda da bireysel finansal refah elde etmek için gerekli olan farkındalık, bilgi, beceri, tutum ve 

davranışların bir bileşimi olarak tanımlamaktadır. (OECD INFE (2011).  

Amerika’da yürütülen finansal okuryazarlık programı olan JumpStar ise finansal okuryazarlığı “ Bireyin 

yaşamı boyunca güvenliği için, finansal  kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilmesi ve bunu 

sağlayabilecek bilgiyi elde edebilme yeteneği” şeklinde tanımlamaktadır ( PACLF. 2008 Aktaran: 

Temizel, 2010). 

Finansal okuryazarlık,  kişinin en  iyi  kısa ve uzun  vadeli çıkarları için finansal kararlar verme 

konusundaki yeteneğidir. ( Mandell,  2008). 

Finansal okuryazarlık, sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda finansal davranışlarda da olumlu 

yönde bir takım değişikliklere yol açmalıdır. Finansal okuryazarlıkla birlikte değişmesi arzu edilen bir 

takım davranışlar mevcuttur. Bireyin mevcut davranışı finansal konularda günlük düşünüp ani karar 

vermek ise, bu davranışın uzun vadeli planlar ve uygulamalarla, her türlü ihtiyaç için kredi kullanma 

davranışının, diğer finansal araçları öğrenerek kullanma   ile,  kazancın tamamını  harcama   davranışının  
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tasarruf etme alışkanlığı ile,  borçların yeni borçlarla  kapatılması  davranışının  borca karşı sağlıklı ve 

dengeli bir tutum geliştirme  ile değiştirilmesi gerekir ( Gökmen, 2012:21 ). 

Bu çalışmada,  finansal okuryazarlığın kavramsal boyutta incelenmesinin yanı sıra, son yıllarda yaşanan 

aşırı borçlanma, yetersiz tasarruf ve daha birçok finansal  sorunlara finansal okuryazarlık çerçevesinden 

bakılarak, finansal bilgisizliğin bu finansal sıkıntıların  nedenleri arasında  yer alması ve finansal eğitimin  

bu sıkıntılara çözüm olma  noktasında bir araç   olarak görülmesi üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın 

ilerleyen bölümlerinde sırasıyla; finansal okuryazarlık ile çeşitli finansal davranışlar arasındaki durumu 

inceleyen literatür çalışmalarına, Dünya’da ve Türkiye’de finansal eğitim kapsamında gerçekleştirilen 

faaliyetlere ve literatür çalışmalarının bulguları temelinde çeşitli önerilere yer verilmektedir. 

2. FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN KATKILARI 

Finansal okuryazarlığın bireylere finansal işlemleri için ihtiyaç duyacakları bilgileri sunması ve bireylerin 

bu bilgilerle birlikte doğru ve sağlıklı kararlar almasını sağlayarak bireylere   katkıda bulunmaktadır. 

Aynı zamanda finansal işlemlerde bilinçli davranan bu bireylerin sistemde yer almasıyla da sisteme ve 

ekonomiye katkıları bulunmaktadır. 

Finansal ürün ve hizmetlerin tüketici tarafından tam olarak anlaşılması kolay değildir. Bunların 

görünmeyen ve karmaşık tarafları,  somut   ürünlere  oranla   daha fazladır.Ayrıca finansal hizmetlerin 

doğasında  bulunan  risk ve getiri  arasındaki ilişki, hizmeti sunan tarafından  net bir şekilde  

açıklanamayabilir. Dolayısıyla tüketici almak istediği getiri karşılığında girdiği riskin farkına 

varamayabilir. 

Mavrinac ve Ping  (2004)  tarafından yapılan bir araştırmada, bireylerin karşı  karşıya  kaldığı çeşitli 

finansal sorunların, evliliklerinde ekstra gerilim kaynağı oluşturduğu ve süregelen  borçların ödenebilmesi 

için iki tarafın da güçlerinin çok üzerinde  bir gayret göstermek zorunda kaldıkları belirtilmektedir. 

(Aktaran: Altıntaş, 2008 ). 

Behram ve diğerleri  (2012)  tarafından yapılan çalışmada finansal okuryazarlık ve okula gitme ile 

hanehalkı refah birikimi arasında güçlü bir pozitif ilişki bulunduğu görülmektedir. Ancak okula gitme ile 

finansal okuryazarlık birleştiğinde okula gitmenin refah üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir. 

Tüketicilerin finansal okuryazarlığı,  finansal sistem ve ekonomi açısından da büyük önem taşımaktadır. 

Finansal okuryazar olmayan tüketicilerin hatalı finansal  kararlar  verme olasılığı daha yüksektir.  

Birey ve aileler finansal konularda genellikle uygun tutum ve davranışlara sahip değillerdir. Dolayısıyla, 

bazı tüketiciler yaptıkları finansal hataların sonucunda zarar gördükleri için, finansal sistemden tamamen 

uzak durmaya çalışabilirler. Bu durumda,  finans sektörünün hacmi daralır ve bundan reel sektörde 
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olumsuz şekilde etkilenir, ekonomik büyüme azalır ve işsizlik artar (  World Bank 2009   Aktaran: 

Gökmen, 2012). 

Finansal okuryazarlığın diğer bir olumlu etkisi ise kayıt dışı finansmanı azaltmasıdır. . Kayıt dışı 

finansman yöntemleri, tefeciler gibi,  hem bireye hem de kayıtlı çalışan finansal kurumlara  zarar 

vermektedir.  Finansal okuryazar olan tüketiciler, kayıt dışı finansal sisteme girmenin zararlı ve yıkıcı 

etkilerini tahmin edebilecekleri için kayıt dışı finansmandan   uzak duracaklardır. 

Finansal okuryazarlık aynı zamanda işgörenlerin  motivasyonu ve dolayısıyla  firmalar  üzerinde de 

etkilidir. David  ve Cames (2005) tarafından yapılan çalışmanın bulgularına göre; işgörenlerin güçlü  

finansal okuryazarlık seviyesi  iş aktivitesinde ve verimlilikte firmalara kazanç sağlamaktadır. Yazarlar 

çalışmalarında, kişisel finansal sorunlarla mücadele eden çalışanların artan oranda işe gelmedikleri, sık 

telefon görüşmesi yaptıkları, konsantrasyon eksikliği yaşadıkları,  hatta hırsızlık ve hileli işler yaptıkları 

görülmektedir. 

Finansal okuryazarlığın cari açığın finansmanında da önemli olduğu görülmektedir. Nitekim  

Türkoğlu’nun (2013) çalışmasında, hanehalkının ve şirket tasarruflarının arttırılması noktasında 

alınabilecek yapısal önlemler arasında finansal okuryazarlık stratejisi çalışmalarının yer aldığı 

görülmektedir. 

3. FİNANSAL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ   LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde finansal okuryazarlık   ile çeşitli finansal davranışlar arasındaki durumu inceleyen  birçok 

çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak finansal okuryazarlığın tasarruf, yatırım,  bireysel 

emeklilik ve borçlanma ile ilişkisi incelenmektedir. Bu sebeple literatür çalışmalarının bu başlıklar altında 

verilmesi uygun görülmektedir.  

3.1. Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf 

Bireylerin gelir ve gider arasında denge kuramaması, aşırı, bilinçsiz ve yüksek maliyetle borçlanması 

tasarruf düzeyini düşürmektedir. Türkiye’de yurtiçi tasarruf oranı son yıllarda belirgin bir düşüş 

göstermektedir. Tasarruf oranlarındaki bu düşüşler sadece bireylerin refahlarını olumsuz etkilememekte 

aynı zamanda tasarruf – yatırım etkileşimi nedeniyle ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasını da 

olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle finansal okuryazarlık çerçevesinde bireylerin tasarruf eğitimi 

konusunda bilgilendirilmeleri cari açık sorununa çözüm olabilmektedir. Literatürde finansal okuryazarlık 

ve tasarruf davranışı üzerine bir takım çalışmalar mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Berheim ve diğerlerinin (1997) finansal bilgi ve tasarruf davranışları arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

çalışmalarında finansal okuryazarlık ile tasarruf davranışları arasında pozitif ilişki olduğu tespit 
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edilmektedir. Merill- Lynch adlı yatırım bankasının orta yaştaki yatırımcılarının hesap hareketlerinin veri 

olarak kullanıldığı araştırmada finansal okuryazarlık arttıkça tasarruf eğiliminin arttığı görülmektedir 

(Aktaran: Temizel ve Bayram, 2011). 

Sabri ve Macdonald  (2010)  tarafından Malezya’da üniversite öğrencileri arasında yapılan  bir 

araştırmada  tasarruf davranışları ve finansal sorunlarla, finansal okuryazarlık  arasındaki ilişkinin  

incelendiği çalışmanın bulgularına göre, finansal bilgisi daha fazla olan  öğrencilerin  daha fazla tasarruf 

ettiği ve daha az finansal sorunu olduğu  tespit edilmektedir (Aktaran: Gökmen, 2012 ). 

SPK ve WorlBank‘ın 2012 yılında gerçekleştirdiği Türkiye Finansal Yeterlilik  Araştırmasının  

bulgularına göre: Türkiye’de kırsalda  tasarruf eğiliminin şehirlere oranla daha yüksek olduğu  ayrıca gıda  

ve diğer gerekli ihtiyaçlar karşılandıktan sonra düzenli tasarruf  yapma oranının  düşük olduğu 

görülmektedir. Bireylerin birikim yapma sebeplerinin ise en yüksek oranla acil ve öngörülemeyen durum 

ve sağlık harcamaları olduğu saptanmaktadır( SPK ). 

19 ülkede bireylerin tasarruf davranışlarının incelendiği araştırmada, Türkiye’de tasarruflardan  

memnuniyetsizlik oranının düşük olduğu görülmektedir. En fazla para harcanan konunun ise Türklerde 

iletişim olduğu görülmektedir. Türkiye’de ev ve çocuk için tasarruf etmek göreli olarak daha önemliyken,  

diğer ülkelerde kaliteli yaşam için tasarruf edildiği görülmektedir. Ayrıca finansal kararlarda en fazla 

aileye güven duyulduğu görülmektedir (ING Bank). 

3.2. Finansal Okuryazarlık ve Yatırım 

Bireylerin doğru ve etkin bir şekilde yatırım kararı verebilmeleri için, yatırım  enstrümanlarını   risk ve 

getiri  açısından  karşılaştırabilecekleri  finansal bilgiye  sahip olmaları gerekmektedir. 

Literatürde finansal okuryazarlık ve yatırım ilişkisini inceleyen çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bunlardan 

bazıları şunlardır: 

Guiso ve Japelli  (2008) tarafından yapılan bir çalışmada, portföy çeşitlendirmesindeki eksikliği 

açıklamada en önemli unsurun finansal okuryazarlık olduğu; riskten kaçınan yatırımcıların düşük gelirli, 

düşük eğitim düzeyli, yaşlı ve düşük finansal okuryazarlık seviyesine sahip oldukları görülmektedir. 

Yoong (2010) tarafından yapılan bir çalışmaya görehisse senedi yatırım bilgisinin azlığı, hisse senetlerini 

elde tutma eğilimini azaltmaktadır. Ayrıca ilgili ölçütte  “bir standart sapma” hisse senedi piyasasına 

katılımı %10 azaltmaktadır. 

Mendes ve Abreu’nun  (2010)  Portekiz’i içeren çalışmasında ise, yatırımcının eğitim düzeyi ile finansal 

bilgisinin yatırımcının  portföy çeşitlendirmesi üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir. 
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Almenberg ve Widmark’ın  (2011) İsveçlilerde yaptıkları araştırmada finansal okuryazarlığın hisse senedi 

sahipliği ile korelasyonu varken, ev sahibi olma ile korelasyonu olmadığı  görülmektedir. 

J. Michael Collins’in  (2012) ABD’yi içeren  bir çalışmasında daha yüksek düzeyde finansal okuryazarlık 

seviyesindeki insanların yatırım sigortası ve vergi ile ilişkili finansal tavsiyeyi daha fazla alma eğiliminde 

oldukları  buna karşılık; borç veya kredi ile alakalı tavsiyeleri almadıkları  görülmektedir. 

Deufhard ve diğerlerinin (2013) finansal okuryazarlığın yatırımların getirileri  üzerindeki  etkilerini 

inceledikleri çalışmada, Hollanda’da finansal okuryazarlık seviyesindeki bir standart sapmalık artışa,  

hanehalkının finansal varlığının en önemlisini oluşturan tasarruf mevduatı faiz oranlarında medyan faiz 

oranına göre (33 baz puan) %13’lük bir artışın eşlik ettiği görülmektedir. 

Bucher - Koenen ve Ziegelmeyer’in  (2013)  2007-2008 Küresel Finansal Kriz’inde Alman  hanehalkının 

finansal kayıplarını inceledikleri  çalışmalarında, finansal okuryazarlık seviyesi düşük olanların riskli 

varlıklar edinmemeleri sebebiyle, kayıplarının daha az olduğu; buna karşılık değerini kaybeden varlıkları 

ellerinden çıkarma konusunda daha eğilimli oldukları ve bu yüzden de kayıplarının kalıcı olduğu, piyasa 

canlandığında, katılımcı olmadıkları görülmektedir. 

Guiso ve Viviano (2013)  tarafından yapılan bir çalışmada, 2007-2008 Küresel Finansal Kriz’inde yüksek 

finansal okuryazarlık düzeyine sahip büyük İtalyan bankalarının müşterilerini içeren yatırımcıların piyasa 

zamanlamasında daha iyi oldukları; Lehman  Brothers’ın batmasını takip eden çöküşten önce piyasadan 

çıktıkları görülmektedir. Aynı  zamanda, bu kişilerin, normatif modellerin prensiplerine göre ticaret 

yaptıkları ve aracıların potansiyel çıkar çatışmalarını belirleyebildikleri görülmektedir. 

Calcagno ve  Monticone (2013) tarafından İtalya’da yapılan araştırmada, düşük finansal okuryazarlık 

seviyesinde olanların, bir danışmana daha az başvurdukları veya portföy seçimlerini  başkalarını delege 

ettikleri ya da riskli  varlıklara yatırım yapmadıkları görülmektedir. 

Gaudecker’ın  (2013)  çalışmasında   finansal okuryazarlıkta yüksek skor elde eden hanehalkı, 

yatırımlarından kar elde ederken; medyanın altında kalan ve kendi kararlarına güvenen hanehalkının 

ortalamada yaklaşık 50 baz puan kaybettikleri görülmektedir. 

3.3. Bireysel  Emeklilik  Planı ve Finansal Okuryazarlık 

Çalışan bir bireyin gelecekte karşılaşacağı muhtemel riskler arasında en önemlisi, hiç kuşkusuz  emeklilik  

döneminde  uğrayacağı refah  kaybıdır.  Özellik kamu sisteminden özel 

emeklilik sistemine geçişle birlikte sistemden bireye geçen risk ile birlikte bireysel emeklilik planı daha 

da önemli hale gelmektedir. 
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Bireysel Emeklilik Planı ve Finansal Okuryazarlık ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaların sonuçları ise 

şöyledir: 

Altıntaş’ın (2009)  yaptığı araştırmada bireylerin tamamına yakınının emeklilik yatırım  fonlarının 

çeşitlerine, içeriklerine ve yatırım fonlarının kuruluşuna  ve amaçlarına ilişkin  yeterli  bilgi birikimine 

sahip olmadıkları   görülmektedir. 

Lusardi ve diğerleri (2009) tarafından yapılan bir araştırmada finansal okuryazarlık eksikliğinin yaşlılar 

arasında yaygın olduğu görülmektedir.  

Hastings ve Mitchell ( 2011 ) tarafından yapılan bir araştırmada, finansal okuryazarlık arttıkça emeklilik 

için yapılan tasarruflarında arttığı  görülmektedir(  Aktaran:Gökmen, 2012 ). 

Almenbergh ve Söderbergh’in (2011) İsveç yetişkinleri arasında yaptıkları çalışmada, emeklilik planları 

yapanlar ile yapmayanlar arasında finansal okuryazarlık anlamında anlamlı farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Ayrıca yaşlıların, kadınların ve düşük eğitimlilerin ve düşük kazançlıların daha düşük 

düzeyde finansal okuryazarlığa sahip oldukları görülmektedir. 

Fomero ve Monticone  (2011) tarafından İtalya’da yapılan bir çalışmada,  emeklilik planlarına katılma 

ihtimali üzerinde finansal okuryazarlığın pozitif ve anlamlı etkisinin olduğu görülmektedir. 

Sekita’nın  (2011) çalışmasında ise Japonya’da gençler, düşük gelirliler, düşük eğitimliler ile kadınların    

finansal okuryazarlıklarının  düşük olduğu görülmektedir. Aynı zamanda finansal okuryazarlığın 

emeklilik planı yapma ihtimalini arttırdığı görülmektedir. 

3.4. Borçlanma ve Finansal Okuryazarlık 

Bireylerin artan oranlarda bireysel krediler ve kredi kartları yoluyla borçlanmayı tercih etmesi, geri 

dönmeyen kredi miktarlarını arttırırken, yaygın biçimde kişisel iflasları da gündeme getirmiştir. Tüm bu 

nedenlerden ötürü finansal okuryazarlık ile birlikte bireylerin borçlanma konusunda yeterli düzeyde bilgi 

ve becerilere sahip olması sağlanarak, aşırı ve bilinçsiz borçlanmanın önü alınabilmektedir. 

T.C Merkez Bankası verilerine göre,  bankalar   ve özel finans  kurumlarınca verilen  bireysel krediler  ve 

kredi kartlarına ilişkin  tasfiye olunacak  kredilerin detayları incelendiğinde  2005 yılından itibaren  

yatırımcıların  kredi kartı  işlemlerinde  çok ciddi sorunlar  yaşadığı görülmektedir (Hayta, 2011: 27 ). 

Literatürde finansal okuryazarlık ve borçlanma davranışı üzerine çalışmalar mevcuttur. Bunlardan bazıları 

şunlardır: 

Amerika’da konut sektöründe yaşanan kriz sonrası, mortgage kredisi alarak ev sahibi olanların büyük 

çoğunluğunun, faizlerin artması durumunda ödemelerinin de artacağı konusunda bilgisiz olduğu 
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görülmektedir. Bu nedenle finansal cehalet olarak adlandırılabilecek finansal okuryazarlık düzeyinin 

düşüklüğü yalnızca gelişmemiş değil, gelişmiş ülkelerin de sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Amerika’da 

yapılan araştırmalar, bireylerin büyük çoğunluğunun kredi kartı borcunun tamamını ödemediğinde ne 

kadar faiz ile borcunu ödeyeceği konusunda bilgisinin olmadığını ortaya koymaktadır (The Economist, 

Financial Literacy: Getting it Right on the Money, 2008. Aktaran: Bayram, 2010 ). 

Gailey ve diğerlerinin (2008) çalışmasında, insanların kendilerinin yaptıkları doğru olmayan kredi 

değerlendirmelerinin kredi taleplerinin reddedilmesine, kötü bir finansal sonuçla karşılaşılmasına ve 

ipotekli konut finansmanında daha yüksek faiz oranları ödenmesine sebep olduğu görülmektedir ve bu 

nokta finansal okuryazarlık eğitimlerinin önemini ortaya koymaktadır. 

Gathergood ve diğerleri (2008) tarafından hanehalkı üzerinde yapılan bir araştırmada   finansal 

okuryazarlık eksikliği, görüşme yapılan tüm kişiler tarafından aşırı borçluluğun en önemli sebebi olarak  

görülmektedir. 

Lusardi ve Tufano   (2009) tarafından yapılan çalışmada, Amerika’da borç okuryazarlığının düşük 

olduğu, nüfusun sadece üçte birinin faiz hesaplama konusuna ve kredi kartlarının işleyişine hakim 

oldukları görülmektedir. Ayrıca borç okuryazarlığı ile finansal deneyimler ve borç yükleri arasında güçlü 

bir ilişki olduğu görülmektedir. Özellikle düşük borç okuryazarlık düzeyine sahip bireylerin yüksek 

maliyetli işlemler gerçekleştirmeye, daha yüksek masraf ve komisyon ödemeye meyilli oldukları tespit 

edilmektedir. Borç okuryazarlığı konusunda daha az bilgili olan insanlar tarafından ödenen masraf ve 

komisyonların üçte birinin bilgisizlikten kaynaklandığı saptanmaktadır. 

Gathergood  (2011)  tarafından İngiliz tüketicilerde özdenetim, finansal okuryazarlık ve aşırı borçlanma 

ilişkisinin incelendiği çalışmanın sonuçlarına göre özdenetim ve finansal okuryazarlığın eksikliği ile 

tüketici kredisinin ödenmemesi ve aşırı borçluluk arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Disney ve Gathergood’un (2011) finansal okuryazarlığın borçluluk üzerine etkisini inceledikleri 

çalışmada   finansal okuryazarlığı olmayan  hanehalkının  daha düşük net değere, daha yüksek maliyetli 

krediye sahip oldukları ve ödenmemiş kredi ile krediyi ödemede zorluk yaşadıkları görülmektedir. Ayrıca 

finansal okuryazarlığı bulunan hanehalkının likit tasarruflar ile yenilenebilir kredileri birlikte tuttukları 

görülmektedir. 

Akın ve diğerlerinin (2012)  Türk Kredi Kartı Piyasası üzerinde yaptıkları çalışmada, finansal 

okuryazarlığın kredi kartından tatmin olma düzeyini belirlemede önemli bir belirleyici  olduğu  

belirlenmektedir. İnsanların finansal konularda daha fazla bilgi sahibi oldukça ve bu bilgilerini finansal 

aktivitelerde kullandıkça daha etkin kararlar vermekte olduğu ve karşılığında daha yüksek tatmin elde 

etmekte oldukları görülmektedir. 
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Lusardi ve Scheresberg’in (2012) yaptığı bir çalışmada; çok yüksek maliyetle borçlanan bireylerin 

finansal okuryazarlık oranın düşük, matematiksel becerilerinin zayıf olduğu  görülmektedir.  Ayrıca 

finansal okuryazarlık oranı daha yüksek olan bireylerin, yüksek maliyetle borçlanma ihtimalinin daha 

düşük olduğu görülmektedir. Birçok kişinin neden yüksek maliyetli borçlanma metodlarını  kullandığını 

açıklamada  düşük finansal okuryazarlık düzeyinin  rol oynadığı saptanmaktadır.  Bu bilgiler ışığında 

finansal okuryazarlığın bireylerin daha makul düzeylerde, bilinçli olarak borçlanmalarını sağlayacağı 

açıktır. 

Huston (2012) tarafından ABD’de yapılan, kredi kartı ve mortgage borçlanma oranları üzerinde finansal 

okuryazarlığın etkisinin araştırıldığı çalışmada finansal okuryazar olanların yaklaşık iki kat oranla daha 

düşük borçlanma maliyetine sahip oldukları görülmektedir. 

Kehiaian ve Williams (2012) tarafından gerçekleştirilen, ABD’de Chapter 13 olarak adlandırılan iflas 

sürecindeki borçluların finansal okuryazarlık bağlamında değerlendirildikleri çalışmada, yüksek gelirli 

olanların daha fazla finansal okuryazar oldukları, buna karşılık ikinci bir eve sahip olanların ve hayatları 

üzerinde daha az kontrolü olanların daha azfinansal  okuryazar oldukları  görülmektedir. 

Dick ve Jaroszek  (2013) tarafından Almanya’daki tüketici kredilerinin kullanımını belirleyen faktörlerin 

araştırıldığı çalışmada, nispeten pahalı tüketici kredisi kullanımının sadece kişilerin kendilerinin kontrolü 

ile alakalı olmadığı ve finansal okuryazarlığın pahalı tüketici kredisi kullanımını azalttığı görülmektedir. 

Lusardi ve diğerleri tarafından  (2013)  Küresel Krizin Rus vatandaşları üzerindeki etkilerinin incelendiği 

çalışmada, finansal okuryazarlığın finansal   piyasalara katılımla anlamlı biçimde bağlantılı olduğu  fakat  

formal olmayan borçlanma kaynaklarının kullanımı ile negatif  ilişkili olduğu tespit edilmektedir.  Ayrıca 

kriz döneminde harcanmamış gelir ile finansal okuryazarlık arasında güçlü bir ilişki tespit edilmektedir. 

4. DÜNYA’DA FİNANSAL EĞİTİM HİZMETİ SUNAN KURULUŞLAR VE FAALİYETLERİ 

Dünya’da yaklaşık    son on yıldır  finansal eğitim  konusunda bazı kuruluşların faaliyetlerinin arttığı 

gözlemlenmektedir.  Toplumda finansal eğitimin arttırılması amacıyla finansal eğitim faaliyetleri 

gerçekleştiren kuruluşlara ve faaliyetlerine aşağıda değinilmektedir. 

OECD ( Ekonomik İşbirliği   ve Kalkınma Örgütü ) 

Finansal eğitim ve okuryazarlık faaliyetlerinin en önde geldiği kuruluşlardan birisidir. OECD 2003 

yılında başlattığı büyük proje kapsamında, üye ülkelerde ve bazı üye olmayan ülkelerdeki finansal eğitim 

programları incelenmeye alınmıştır. Projenin birinci aşamasında, mevcut eğitim programlarının etkinliği 

değerlendirilerek finansal okuryazarlığın ilerletilmesi için stratejiler oluşturulması öngörülmüştür. İkinci 

aşamada ise düzenleyicilere ve bireylere yardımcı olabilecek kılavuzların yayımlanması planlanmıştır. Bu 
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aşama çeşitli ülkelerde tüketicilerin finansal okuryazarlıklarının ölçülmesini de içermektedir. OECD 

finansal eğitin projesi üç ana eksen üzerinde şekillenmektedir. Bunlar; Dünya çapında finansal eğitim 

gelişmeleri üzerine temel uluslararası analitik araştırma ve çalışmaların yayınlanması, finansal eğitim ve 

farkındalık üzerine standart koyucu faaliyetler ve uluslar arası işbirliğinin ve farkındalığın arttırılmasıdır 

(Gökmen, 2012: 82-83). 

WORLD BANK 

Uluslarası bir kurum olan Dünya Bankası tarafından organize edilen finansal okuryazarlık eğitim 

programı ( Money Matters: A Financial Literacy Training  Program ) ikişer günlük interaktif workshop 

şeklinde yılda iki defa  düzenlenmektedir. Bu eğitim programının içeriğindeki konu başlıkları arasında;  

hanehalkına   yönelik  bütçe denkleştirme hususunda ipuçları, bir tasarruf programının nasıl 

geliştirileceği, finansal kavramların doğru algılanmasının  geliştirilmesi, sermaye  piyasasının çalışma 

ilkeleri,  “Financial Times”  gibi yayınların nasıl okunacağı, hangi portföyün birey ve ailesi için en uygun  

olduğu,  emekliliğin finansmanına ilişkin  bilgi  birikimi  ve internette  finansal araştırmaların nasıl  

yapılacağına dair hususlar yer almaktadır ( Hayta, 2011:280 ). 

JUMPSTAR 

Kar amacı gütmeye bir kuruluş olan JumpStar öğrencilerin liseden mezun olduklarında gerekli finansal 

bilgiye sahip olmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Kişisel finansal okuryazarlık için bu koalisyon 

iki yılda bir ABD çapında tüm 12. Sınıf öğrencilerine 45 dakikalık bir sınav uygulamakta ve sonuçlarını 

ilan etmektedir ( Gökmen, 2012:93). 

NEFE  ( Finansal Eğitim için Ulusal Girişim ) 

NEFE sadece Amerikan vatandaşlarının finansal refah düzeylerinin arttırılması amacıyla  kurulmuş olup, 

kar amacı gütmeyen  özel bir organizasyondur.  Bu kuruluş, özellikle  Amerikalı bireylerin finansal 

açıdan  doğru tercih yapabilmeleri için gerekli donanım ve yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir ( 

Hayta,  2011: 281 ). 

5. TÜRKİYE’DE FİNANSAL OKURYAZARLIK VE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER  

Türkiye’de son iki yıldır finansal okuryazarlık kapsamında faaliyetlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Özellikle bilinçsiz finansal tüketicilerin kendilerini ve dolayısıyla sistemi zor durumda bırakmasıyla 

birlikte bu faaliyetlerin arttığı görülmektedir. 

 

 



2nd International Symposium on Accounting and Finance 
  ISAF 2014 

 

458 
 

5.1. Türkiye’de Hanehalkının Ekonomik Yapısı ve Finansal Okuryazarlık 

Türkiye’de kamu otoriteleri ve özel sektör tarafından düzenlenen çok sayıda finansal okuryazarlık 

faaliyeti bulunmaktadır. Bu faaliyetler hane halkının ekonomik yapısında meydana gelen olumsuz 

gelişmelere çözüm olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu  faaliyetlerle  hane halkından  başlanarak 

ekonomiye kadar çeşitli olumlu katkıların sunulmaya çalışıldığı açıktır.  Bu katkıların öncesinde mevcut 

ekonomik yapının bilinmesi,  eğitim ihtiyaç ve içeriklerinin geliştirilmesi ve eğitimin etkilerini 

gözlemlemeye olanak sunma noktasında önemlidir.  

Hane halkının ekonomik yapısında farklı unsurlar yer almaktadır. Ancak en temelde hane halkının  

borçluluk, harcama ve tasarruf unsurlarının diğer unsurları da tetikleyici rolü dikkate alınarak adı geçen  

unsurlar ele alınmaktadır. 

Hane halkının tüketim  harcamalarına bakıldığında, harcamaların en yüksek oranla (% 25,8)   konut ve 

kira harcamasına ayrıldığı görülmektedir (TÜİK). 

Hane halkının borçluluk yapısına bakıldığında, hane halkının finansal yükümlülükleri, varlıklarına oranla 

daha hızlı artmaktadır. Hane halkı yükümlülükleri artmakla birlikte, harcanabilir gelire oranının seçilmiş 

ülkelere kıyasla düşük seviyesini koruduğu görülmektedir. Hane halkı yükümlülüklerinin 2013 yılındaki 

artışında konut kredileri ve ihtiyaç kredileri etkili olurken, kredi kartlarının toplam yükümlülükler 

içindeki payı gerilemektedir. Ağırlıklı olarak bankalardan borçlanan hanehalkının taşıta ilişkin 

yükümlülükleri ise çoğunlukla finansman şirketlerinden sağlanan kredilerden  kaynaklanmaktadır. Konut 

kredileri ve ihtiyaç kredileri büyümede öne çıkmakta, bireysel kredi kartlarının artış hızı ise 

yavaşlamaktadır. 

Hane halkı   tasarruf   yapısına bakıldığında ise, tasarruf oranlarının  düşmeye devam ettiği ve son beş 

yıldan bu yana en düşük düzeye gerilediği görülmektedir(TCMB). 

Tablo 1: Hane halkına  İlişkin  Seçilmiş Finansal Oranlar ( Milyar  Tl, Yüzde ) 

 2011 2012 2013 

Harcanabilir Gelir 531,2 613,9 673,6 

Yükümlülükler 252,0 299,9 372,1 

Faiz ödemeleri 23,1 30,0 36,5 

Faiz öd. /Harcanabilir Gelir ( %) 4,4 4,9 5,4 

Borç / Harcanabilir Gelir (%) 47,4 48,8 55,2 

Kaynak: TCMB ( Finansal İstikrar Raporu) 
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Yukarıdaki   tabloda   Türkiye’de  2011- 2013 yılları arasında hanehalkın yükümlülüklerinin ve 

yükümlülüklerinin harcanabilir gelire oranının hızla arttığı görülmektedir. 

Ayrıca tüm bu sonuçların ışığında finansal işlemlerde bilinçli hareket etmeyen bireylerin sistem 

tarafından korunmaya alındığı görülmektedir. Nitekim yeni tüketici kanunu ile  bankacılık sektöründe yer 

alan bireysel müşterilere yönelik birtakım değişiklikler yapılmaktadır. Kanunda yapılan değişiklikle 

beraber kredi kartlarının  taksit süresine 9 ay sınırlandırması getirilirken; gıda, yemek ve akaryakıt 

harcamalarında ise taksitlendirme yapılamayacağı görülmektedir. Konut kredilerinde, kredi tutarının 

teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 75'i aşamayacağı,  taşıt kredilerinde ise kredi tutarının 

taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 50 bin TL ve altında olanlar için yüzde 70'i geçmeyeceği; 

bu miktarın üstünde olan kısım için ise yüzde 50 olarak uygulanacağı  görülmektedir. Ayrıca konut 

finansmanı kapsamında kullandırılan krediler ile diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler hariç olmak 

üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı 

aşamayacağı görülmektedir( BDDK). 

Tüm bu uygulamaların bilinçsiz ve finansal anlamda bilgisiz olan bireyleri bilinçsiz ve aşırı borçlanma 

davranışına karşı korumaya yönelik tedbirler olduğu görülmektedir. Hanehalkının mevcut  ekonomik 

durumu ve tüm bu düzenlemeler Türkiye’ de finansal eğitim faaliyetlerinin ivme kazanmasının nedenini 

açıklamaktadır. 

5.2.  Finansal  Okuryazarlık  Endeksi 

Boğaziçi Üniversitesi ile Türk Ekonomi Bankası’nın Türkiye’de finansal okuryazarlık ve sermaye 

piyasası farkındalığı konusu çerçevesinde Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi çalışması 

gerçekleştirdikleri görülmektedir. Endeks sonuçlarına göre( BLOOMBERGHT). 

Genel olarak Türkiye için bilgi, davranış ve tutum puanı en yüksek katılımcı oranları sırasıyla yüzde 43, 

yüzde 37 ve yüzde 61 seviyelerindedir. Bu oranlar Türkiye'nin finansal okuryazarlık seviyesinin en düşük 

ülkeler arasında olduğuna işaret etmektedir. Özellikle mali davranışlar açısından Türkiye finansal 

okuryazarlıkta oldukça geride durmaktadır. Finansal okuryazarlık endeksi Türkiye geneli için 59,8 olarak 

hesaplanmaktadır. OECD çalışmasındaki diğer ülkelerin ortalaması ise 62,3'tür.  

5.3. Türkiye’de Yürütülen Finansal Eğitim Faaliyetler 

SPK ve Finansal Eğitim Faaliyetler 

Sermaye Piyasası Kurulu bireylerin daha sağlıklı finansal kararlar alabilmesi için çeşitli  kuruluşlarla 

işbirliği içinde faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerle;  ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde temel 

finans derslerinin müfredata eklenmesi, yükseköğretim düzeyinde finans ile ilgili programların ders 
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içeriklerinin gözden geçirilmesi, ders içeriklerinin finans merkezi kapsamında ihtiyaç duyulacak özellikli 

alanlara uygun olarak zenginleştirilmesi ve uygulama ağırlıklı hale getirilmesi, üniversite sektör 

işbirliğinin teşvik edilmesi, finans alanında ihtiyaca göre eğitimcilerin ve akademisyenlerin yetiştirilmesi 

amaçlanmaktadır (SPK) 

Yatırımcı Eğitim Seferberliği İşbirliği Protokolü  

Bu protokolün hedefleri; finansal okuryazarlık düzeyinin yanı sıra, sermaye piyasası farkındalığını 

artırmaya yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, sermaye piyasasının yurtiçi ve yurtdışında 

tanıtımını yapmak ve İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması hedefine katkı sağlayacak ortak bir 

yaklaşım geliştirmektir (SPK) 

Foder ( Finansal Okuryazarlık Derneği ) 

Türkiye’nin konusundaki ilk kuruluşu olan Finansal Okuryazarlık Derneği (FODER), Kasım 2012 itibarı 

ile kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin amacı finansal okuryazar bir Türkiye için eko-sistem 

oluşturmaktır. Devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke çapında 

bireylerin finansal okuryazarlık ve finansal erişim farkındalıklarını ve olanaklarını oluşturabilmek için; 

bilinçlendirme, araştırma, uygulamalara destek ve politikalar üretilmesini sağlayabilmektir (FODER). 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  ile Türkiye Ekonomi Bankası  Ailelere Finansal Okuryazarlık 

Eğitimi Protokolu 

Bu proje ile ailelerin ve bireylerin gelir-gider dengesi, bankacılık ürünlerinin doğru kullanımı ve 

bankacılıkta müşteri hakları konularında ücretsiz eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır (TEB). 

5.4.Türkiye Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı 

Türkiye genelinde yaşanan aşırı ve bilinçsiz borçlanma,  hanehalkı tasarruf oranlarındaki düşüş, bütün 

bunlara paralel finansal sistemin ve dolayısıyla ekonominin olumsuz etkilenmesiyle birlikte, çeşitli 

kuruluşlar finansal eğitim ulusal stratejisi ve eylem planı taslağı  bağlamında çalışmalar  

gerçekleştirmektedir.  

Finansal İstikrar Komitesi (FİK) üyesi kurumlar (Hazine, Merkez Bankası, BDDK, TMSF) ve Kalkınma 

Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı taslağı hazırlanmıştır. 

OECD ilkeleri ve uluslararası en iyi uygulamalar esas alınarak hazırlanan strateji taslağı farklı hedef 

gruplarına göre tasarlanmış eylemlerden oluşan 5 yıllık bir eylem planı içermektedir. Söz konusu 

stratejinin kabul edilmesi ile birlikte her türlü finansal eğitim faaliyeti strateji yürütme kurulunun 

koordinasyonunda ve stratejide yer alan ilkeler çerçevesinde yürütülecektir (SPK). 
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Bu strateji ve eylem planı ile birey ve ailelerin bilinçli finansal kararlar alabilmeleri için  politika, eğitim, 

uygulama, araştırma ve koordinasyona  yönelik  stratejilerin belirlenmesi  ve uzun dönemde  Türk 

toplumunu   oluşturan bireylerin ve ailelerin  sürdürülebilir refahının  sağlanmasını  amaçlanmaktadır.  

Finansal eğitim ve ulusal strateji konusunda Dünya’daki örneklere bakıldığında ise Avustralya, Brezilya,  

Çek Cumhuriyeti, Gana, Hindistan, İrlanda,  Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, Slovenya, 

İspanya, Birleşik Krallık, ABD ülkelerinin finansal eğitime ilişkin ulusal stratejilerinin ve stratejilere 

uygun faaliyetlerinin bulunduğu görülmektedir. Ulusal stratejiyi değerlendiren ve tasarlayan ülkeler 

arasında ise Kanada, Kolombiya, Estonya, Endonezya, Kenya, Letonya, Lübnan, Malavi, Meksika, Peru, 

Polonya, Romanya, Sırbistan, Güney Afrika, İsveç, Tanzanya, Türkiye, Uganda, Zambiya yer almaktadır. 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Günümüzde finansal sistemdeki artan değişmeler ve gelişmeler,  bu gelişmeler ile birlikte  finansal 

anlamda bilgili ve bilinçli olmayan bireylerin sistemde mağdur olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bu   

mağduriyetin  önüne geçilmesi için  finansal okuryazarlık ve  finansal  eğitim çerçevesinde  dünyanın 

hemen hemen her yerinde çeşitli faaliyetler  gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerin bazıları devletin 

kontrolünde ulusal strateji kapsamında gerçekleştirilirken, bazıları ise sosyal kuruluşlar, finansal sistemde 

yer alan oyuncular ve eğitim kuruluşları kanalıyla yapılmaktadır.  

Finansal eğitim faaliyetlerin hızla artması, bu konunun uzun dönemde birey ve sistem üzerinde   olumlu 

katkıları olacağına inanıldığını açıkça göstermektedir.  Dünya’da   finansal eğitimi ulusal strateji  

kapsamında uzun dönemli bir araç olarak gören ve bu stratejiyi uygulamaya geçiren ülkelerin örneklerini 

görmek mümkündür. Türkiye’de ise  finansal  eğitim konusunun önemine inanan  kuruluşların sayısı her 

geçen gün artmakla birlikte, düzenlenen  faaliyetlerin  birbirinden  bağımsız ve  bütünleşik olmadığı 

görülmektedir.  

Dünya genelinde bu konu ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, gelişmiş ülkelerde dahil  bir çok 

ülkede finansal okuryazarlığın düşük olduğu görülmektedir. Özellikle eğitim ve gelir düzeyi düşük olan 

bireylerde, kadınlarda ve gençlerde   finansal okuryazarlığın daha düşük olduğu görülmektedir. Bunun 

yanı sıra çalışmalarda bireylerin finansal bilgilerini en yüksek oranla ailelerinden aldıkları görülmektedir. 

Bu doğrultuda finansal eğitim faaliyetlerine aile düzeyinde başlanması daha uygun görünmektedir. 

Literatürde düşük finansal okuryazarlık düzeyine sahip bireylerin daha yüksek maliyetlerle  kredi 

kullandıkları görülmektedir. Bu bağlamda finansal okuryazarlık faaliyetlerinin kredi hizmeti sunan 

kurumlarca yapılması hedef kitleye zamanında ve doğru bir şekilde ulaşılmasını sağlayarak eğitimin 

etkinliğini arttıracaktır. 
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Finansal okuryazarlık ve tasarruf  ilişkisini inceleyen çalışmalara bakıldığında,  finansal bilgisi daha fazla 

olan bireylerin daha fazla tasarruf ettiği ve daha az finansal sıkıntılar yaşadığı görülmektedir. Burdan 

hareketle tasarruf açığının azaltılması ve tasarruf bilincinin  oluşturulması noktasında finansal 

okuryazarlığın uzun dönemli bir araç olarak  görülmesinin, eğitim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde  

sürdürülmesinin  katkılarının yüksek olacağı umulmaktadır. 

Yatırım ve finansal okuryazarlık arasındaki ilişkilere bakıldığında ise finansal okuryazarlık düzeyi düşük 

bireylerin, riskli varlıklar edinmediği ve portföy çeşitlendirmesinde başarısız oldukları görülmektedir. Bu 

sorunun yatırımcı eğitimi programlarında, özellikle bu sıkıntılı alanlarda eğitimin yoğunlaştırılmasıyla 

giderilebileceği düşünülmektedir. 
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http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1499844##
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784266
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784266
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784266
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1707523##
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Sermaye Piyasası Kurulu, http://www.spk.gov/Erişim Tarihi:20.11.2013 

Türkiye Ekonomi Bankası, www.teb.com.tr/ Erişim Tarihi: 26.11.2013  

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, http:/ www.tcmb.com.tr /Erişim Tarihi: 20.11. 2013  

Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tüik.gov.tr/Erişim Tarihi: 26.11.2013 
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TÜRKİYE’DE 2005-2013 YILLARI ARASINDA UFRS  KONUSUNDA YAPILAN AKADEMİK 

ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

Gülsün İŞSEVEROĞLU

 

Cuma ERCAN


 

Hakan ARACI


 

ÖZET 

Küreselleşme ve bunun sonucu olarak hızla artan doğrudan yatırımlar ve sınır ötesi işletme birleşmeleri 

gibi sermaye hareketleri muhasebe alanında uluslararası boyutta ortak bir dilin kullanılması gereğini 

ortaya çıkarmıştır. Türkiye 2005 yılından itibaren Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) 

kullanmaya başlamıştır. UFRS ile ilgili akademik katkıların bu tarihten itibaren nasıl bir seyir izlediğinin 

tespit edilmesi yararlı olabilir. 

Bu araştırmanın amacı, 2005-2013  yılları arasında  UFRS konusunda Türkiye’de yapılmış akademik 

çalışmaların profilini ve katkısını incelemektir. Bu bağlamda, Türkiye adresli ASOS uluslararası index 

kapsamındaki dergiler, Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu 

ve Uluslararası Türk Coğrafyasında TFRS Sempozyumu taranmıştır. Araştırma kapsamında, çalışmaların 

sayısı, yıllara göre dağılımı, üniversiteler arasındaki paylaşımı, ortak çalışmaların ağırlığı, çalışmaların 

odaklandığı standartlar ve araştırmacıların kullandıkları metodoloji gibi konular incelenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: TFRS/TMS  KOBİ TFRS. 

JEL Sınıflandırması: M40, M41. 

 

A RESEARCH ABOUT ACADEMIC STUDIES ON IFRS BETWEEN 2005 -2013 IN TURKEY 

ABSTRACT 

As a result of globalization and the rapidly growing direct investment and cross-border capital movements 

in the accounting field, such as business combinations, a common language to be used on an international 

scale has revealed. Turkey Since 2005, International Financial Reporting Standards (IFRS) have begun to 

use. Academic contribution on IFRS from the date on how this can be useful to determine whether a 

trend. 
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The purpose of this study, conducted in Turkey in IFRS between the years 2005-2013 academic study is 

to examine the profile and contribution. In this context, Turkey ASOS addressing international journals 

covered by the index, Accounting Education Symposium, International Accounting and Finance 

Symposium and the International Symposium on IFRS in the Turkish regions are scanned. Within this 

study, the number of studies, according to the year, sharing between universities, the weight of joint work, 

studies that focus on issues such as standards and the methodologies used have been studied by 

researchers. 

Keywords: UFRS/TFRS. 

JEL Classification:M40, M41. 

 

1. GİRİŞ 

Küreselleşme süreci ile ivme kazanan bilgi çağı, ekonomik ve sosyal birimlerin bütününü etkilemekte,  

toplum ve ekonomi artık bilgi temeli üzerine kurulmaktadır. Bilgi ve bilişim çağında etkin bir bilgi 

sisteminin varlığı, bilimsel araştırmalarla hız kazanmakta ve bilginin değer yaratmasını sağlamaktadır.  

Bilimsel araştırmalar, bilim ve teknoloji alanının ve toplumun gelişmesinin en dinamik unsurunu 

oluşturur. Yeni durumları saptamak, keşifler yapmak, var olan ya da yeni oluşan sorunlara çözümler 

bulmak için her alanda kapsamlı araştırmaların yapılması gerekir (Cebeci, 1997: 3). Bilimsel araştırmalar 

sistemli bir bilgi edinme yöntemidir. Kuhn ‘nun  (1962) ifade ettiği gibi bilim evrimsel bir süreç değil, 

devrimsel sıçramalarla ilerleyen bir süreçtir. Dolayısıyla bir alanda araştırma yapan bilim adamı sayısı, o 

ülkenin gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır.  

1960’larda başlayan küreselleşme sürecinin muhasebe uygulamalarına getireceği yenilikler dikkate 

alınarak 1973 yılında dünyanın bütün ülkelerinden katılan bilim insanları Uluslararası Muhasebe 

Standartlarının oluşturulmasını tartışmaya açmışlardır. Ülkemizde 1980’den sonra serbest piyasa 

ekonomisine geçilmesi, küreselleşme olgusunun bütün alanlarda hissedilmesinde önemli bir rol 

oynamıştır. Bu süreç ile birlikte Muhasebe uygulamalarında önemli bir adaptasyon olarak görülen 

muhasebe standartları Türkiye’de de uygulanmaya başlanmıştır. 

Bugün başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş veya gelişmekte olan pek çok ülke ile eş zamanlı olarak 

ülkemizde de UMS/UFRS  uygulamaya girmiş durumdadır (Özkan ve Acar, 2010:49-86). Türkiye’nin 

gerek Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde bir ülke olması, gerekse SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve 

BDDK'nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) IOSCO’nun (Uluslararası Menkul Kıymet 

Komisyonları Örgütü) üyeleri olmaları nedeniyle; ülkemizde 2005 yılının başından itibaren, bankalar ve 
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borsada işlem gören firmalar finansal tablolarını UMS/UFRS’ye uyumlu olarak düzenlemektedir (Yalkın 

vd, 2006:291-307). Avrupa Birliği 2005 yılında hisse senetleri borsalarda işlem gören işletmelere mali 

tablolarını UMS/UFRS’ye uygun olarak hazırlama ve sunma zorunluluğu getirmiş, aynı tarihte  

Türkiye’de de Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi işletmelere UMS/UFRS’lerle tam uyumlu TMS/TFRS’yi 

uygulama yükümlülüğü getirilmiştir (SPK, Seri:XI, No:25). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili 

mevzuata göre Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında olan ve belirli hadlerin üzerindeki sermaye 

şirketlerinin finansal tablolarının 2013 yılı başından itibaren Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 

hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu mevzuat ile uygulanması zorunluluğu genişletilen TMS/TFRS; 

IASB tarafından yayınlanan Uluslararası Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları ve yorumlarının 

birebir Türkçe’ye çevrilmiş şeklidir (Akdoğan, 2007:101). Literatür taraması niteliğini taşıyan bu 

çalışmada 2005-2013  yılları arasında  UMS/UFRS-TMS/TFRS konusunda Türkiye’de yapılmış 

akademik çalışmaların profili ve katkısının ortaya konması amaçlanmaktadır. 

2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Türkiye’de literatür araştırmaları ile ilgili çalışmalar incelendiğinde; Gücenme vd (2009:649-744) 

tarafından, 1979-2005 yılları arasında düzenlenen “Muhasebe Eğitim Sempozyumları”nın ana teması ve 

her oturumda sunulan bildirilerin içeriği ve amacı araştırılmış, temel amacı muhasebe eğitimi ve meslek 

sorunlarını tartışmak olan bu sempozyumlarda sunulun bildirilerin önemi üzerinde durulmuştur. 

Selimoğlu ve Uzay tarafından yapılan (2007:39-52) bağımsız denetim çalışmalarına yönelik araştırma, 

Önce ve Başar ( 1996:55-68 )  tarafından yapılan muhasebe alanındaki doktora tezlerinin araştırılması, 

Sakin’in (2008:13-21) 1972-2007 yıllarını kapsayan muhasebe ve finansman makalelerini konu alan 

incelemesi, Dinç vd. tarafından yapılan (2009:201- 221) 1998- 2008 yılları arasındaki muhasebe eğitimi 

literatürüne ilişkin çalışma, Uysal’ın (2009:181-198) “2004-2006 Muhasebe Araştırmalarının 

Bibliyometrik Analiz  İncelemeleri” ve Alkan’ın (2013)  “UFRS Konusunda Yapılan Lisans Üstü Tezlere 

İlişkin  Bir Araştırma”, literatür taraması konulu çalışmalar arasındadır. Benzer şekilde, Erdamar ve 

Sarıoğlu (2009:143-158) muhasebe alanında kabul edilen yüksek lisans ve doktora tez türlerini konularına 

göre sınıflandırarak ağırlıklı olarak işlenen konuları belirlemek amacıyla 1998 -2007 dönemlerini 

kapsayan 20 yıllık dönem içinde hazırlanan 1.272 adet tezin sayısal dağılımını incelemiştir. Koçyiğit vd. 

(2009:159-179) benzer bir çalışmayı 1975-2008 yılları arasında kabul edilen doktora tezleri ile 

sınırlandırarak yapmıştır.  

Literatür taraması ile ilgili yapılan çalışmaların birtakım kısıtlar altında gerçekleştirilme zorunluluğu 

kaçınılmazdır. Yapılan tüm çalışmalar akademik gelişim sürecinde önemli bir rol üstlenmektedir. 

Çalışmamızda, muhasebe standartları alanında ağırlık verilen ve verilmeyen standartları ortaya koyarak, 

gelecek süreçte çalışma yapacak akademisyenlere ışık tutmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle, 2005-2013  
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yılları arasında  UMS/UFRS-TMS/TFRS ve KOBİ TFRS alanlarında yapılmış olan çalışmaların profili ve 

katkısı ortaya konmuştur.  

Makale taramasında araştırma evrenini, Türkiye adresli ve akademik katkılar arasındaki köprüyü kurmayı 

hedefleyen ASOS Uluslararası Index oluşturmaktadır. Geniş bir akademik yelpazeye sahip olan; alanının 

önde gelen Fakülte, Enstitü dergilerini ve akademik disipline sahip dergileri kapsaması nedeniyle seçilmiş 

olan ASOS Indeks’te yer alan sosyal bilimler alanında yayım yapan 110 dergi taranmıştır. Bu dergilerin, 

uluslararası indekse girdikleri yıllardaki online ortamda yayımlanan sayılarına ulaşılabilmiştir. Ayrıca 

çalışmamızda, Türkiye’de düzenlenen Sempozyumlar içinden tesadüfü olarak seçilen ve kapsamındaki 

bildirilere ulaşılabilen Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 

Uluslararası Türk Coğrafyasında TFRS Sempozyumu’nda sunulan bildiriler taranmıştır.  

Araştırmada makale ve bildiriler; sayıları, yıllara göre dağılımı, ortak çalışmaların ağırlığı, çalışmaların 

odaklandığı standartlar, üniversiteler arasındaki paylaşımı ve araştırmacıların kullandıkları metodoloji 

gibi konular çerçevesinde incelenmiştir. Araştırmada öncelikle, makaleler ve bildirilerde ele alınan 

standartlar tespit edilmiştir. UMS/ UFRS ile ilgili çalışmalar TMS/ TFRS kapsamında değerlendirilmiştir. 

Ayıca araştırmada konularının sınırları belirlenirken özet ve anahtar kelimeler esas alınmıştır. Ancak, 

standartlar ile ilgili genel değerlendirmeler ve birden fazla standardı ele alan çalışmalarda sınırları 

belirleyebilmek adına çalışmaların içeriği de gözden geçirilerek “Genel Konu” başlığı altında 

gösterilmiştir. 

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırma kapsamında konuyla ilgili olarak, 209 makale ve 108 bildiri olmak üzere toplam 317 çalışma 

incelenmiştir. Yapılan araştırmada, ASOS Indeks’te taranan üniversitelerin Fakülte dergileri (İİBF 

dergileri), Sosyal Bilimler Enstitüsü dergileri ve muhasebe konularının yer aldığı 110 dergi incelenmiş 

olup, 38 dergide konuyla ilgili toplam 209  makalenin yayınlandığı belirlenmiştir. Tablo 1’de görüldüğü 

gibi, bu makalelerin % 39’u TFRS, % 54’ü TMS, % 8’si  ise KOBİ TFRS konularında hazırlanmıştır. 

Muhasebe ve Finans Dergisi  % 25 oranıyla Muhasebe Standartları konusunda en çok makalenin 

yayınlandığı dergidir. Muhasebe ve Bilim Dünyası dergisi % 19,6 ile ikinci sırada, Mali Çözüm Dergisi 

%18,2 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalışmaların %  26’sı Sosyal Bilimler 

Enstitüsü dergilerinde, %  32’si üniversitelerin Fakülte dergilerinde, %  42’si de,  diğer dergilerde 

yayınlandığı belirlenmiştir. 
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Tablo 1 : Muhasebe Standartları ile İlgili Makalelerin Dergiler Arasındaki Dağılımı 

  TFRS  TMS 

KOBİ 

TFRS Yüzde 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  2 1 

 

1,4 

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi  3 3 1 3,3 

Akademik İncelemeler Dergisi  1 

  

0,5 

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF  

 

1 

 

0,5 

Alanya İşletme Fakültesi Dergisi  1 

 

1 1,0 

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  

 

4 

 

1,9 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte Dergisi 1 1 

 

1,0 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  1 6 

 

3,3 

Atatürk ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi  

 

4 

 

1,9 

Business and Economics Research Journal  1 

  

0,5 

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  2 

 

1 1,4 

Doğuş Üniversitesi Dergisi  1 

  

0,5 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi  

 

1 

 

0,5 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  1 1 

 

1,0 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  1 1 1 1,4 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  

 

1 

 

0,5 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  1 5 

 

2,9 

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi  

 

1 1 1,0 

http://asosindex.com/journal-view?id=261
http://asosindex.com/journal-view?id=48
http://asosindex.com/journal-view?id=48
http://asosindex.com/journal-view?id=94
http://asosindex.com/journal-view?id=184
http://asosindex.com/journal-view?id=24
http://asosindex.com/journal-view?id=51
http://asosindex.com/journal-view?id=62
http://asosindex.com/journal-view?id=62
http://asosindex.com/journal-view?id=11
http://asosindex.com/journal-view?id=175
http://asosindex.com/journal-view?id=72
http://asosindex.com/journal-view?id=53
http://asosindex.com/journal-view?id=53
http://asosindex.com/journal-view?id=47
http://asosindex.com/journal-view?id=76
http://asosindex.com/journal-view?id=22
http://asosindex.com/journal-view?id=19
http://asosindex.com/journal-view?id=78
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Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi  1 

  

0,5 

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  

  

1 0,5 

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal ( 

Eski adı IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler 

Dergisi  

 

3 

 

1,4 

Inonu University International Journal of Social Sciences  

  

1 0,5 

International Journal of Finance and Banking Studies  

 

1 

 

0,5 

International Journal of Research in Business and Social Science  1 

  

0,5 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü 

Dergisi-Yönetim  1 1 

 

1,0 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  1 

  

0,5 

İşletme Araştırma Dergisi 

 

1 

 

0,5 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi  

 

1 

 

0,5 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  

 

2 1 1,4 

Mali Çözüm  10 28 

 

18,2 

Maliye Finans Yazıları  

 

1 

 

0,5 

Muhasebe ve Finansman Dergisi  23 24 5 24,9 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  2 2 

 

1,9 

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  1 

  

0,5 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi  2 

  

1,0 

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi  1 

  

0,5 

http://asosindex.com/journal-view?id=212
http://asosindex.com/journal-view?id=257
http://asosindex.com/journal-view?id=168
http://asosindex.com/journal-view?id=168
http://asosindex.com/journal-view?id=168
http://asosindex.com/journal-view?id=253
http://asosindex.com/journal-view?id=294
http://asosindex.com/journal-view?id=293
http://asosindex.com/journal-view?id=185
http://asosindex.com/journal-view?id=185
http://asosindex.com/journal-view?id=177
http://asosindex.com/journal-view?id=252
http://asosindex.com/journal-view?id=252
http://asosindex.com/journal-view?id=6
http://asosindex.com/journal-view?id=152
http://asosindex.com/journal-view?id=284
http://asosindex.com/journal-view?id=107
http://asosindex.com/journal-view?id=362
http://asosindex.com/journal-view?id=205
http://asosindex.com/journal-view?id=235
http://asosindex.com/journal-view?id=235
http://asosindex.com/journal-view?id=16
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Uluslar arası Yönetim  İktisat ve İşletme dergisi 

 

2 

 

1,0 

Muhasebe ve Bilim Dergisi 22 17 2 19,6 

TOPLAM 

81 

(%39) 

113 

(%54) 15 (% 8) 100,0 

 

Diğer taraftan konuyla ilgili olarak Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’nda 21, Uluslararası Muhasebe ve 

Finans Sempozyumu’nda 6, Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu’nda 81 olmak üzere 

toplam 108 bildirinin sunulduğu belirlenmiştir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi, bildirilerin %51’i TFRS, % 

35’i TMS, %14’ü ise KOBİ TFRS konularında hazırlanmıştır.  

Tablo 2: Muhasebe Standartları  İle İlgili Bildirilerin Sempozyumlar Arasındaki Dağılımı 

 TFRS TMS KOBİ TFRS Toplam Yüzde 

Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS  Sempozyumu 42 29 10 81 75 

1.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu 5 1 -- 6 5,5 

Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 8 8 5 21 19,5 

Toplam 55 

(%51) 

38 

(%35) 

15 

(%14) 

108 100 

 

2005-2012 yılları arasında düzenlenen Muhasebe Eğitimi Sempozyumlarında 108 bildiri sunulmuş olup, 

bu bildirilerin 21 tanesi standartlarla ilgilidir. Muhasebe eğitimi ile ilgili hazırlanan bildirilerde 

standartların lisans ve lisansüstü eğitim içinde nasıl yer verilmesi gerektiği konusunun çok fazla gündeme 

alınmadığı sonucuna ulaşılabilir.1.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu’nda toplam 105 bildiri 

sunulmuş olup, bu bildirilerin sadece 6 tanesi standartlarla ilgilidir. Diğer taraftan 2011-2013 yılları 

arasında düzenlenen Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu’nda 105 bildiri sunulmuş 

olup, bunların 81 tanesi standartlarla ilgilidir. Bu karşılaştırmada Sempozyum ana temasının kapsamı da 

dikkate alındığında, doğrudan Muhasebe Standartlarını ele alan “Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS  

Sempozyumu”nun  ilk sırada yer alması doğaldır. 
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Tablo 3: TFRS İle İlgili Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Konular(Standartlar) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam Yüzde 

TFRS  Genel Konular   4 11 13 4 27 26 13 98 72 

TFRS 1  Türkiye Finansal Rapor. Stan. 

İlk Uygulaması    2 2 1 2 1 1 9 7 

TFRS 2  Hisse Bazlı Ödemeler      1    1 0,7 

TFRS 3  İşletme Birleşmeleri 1         1 0,7 

TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri          -- -- 

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tut.D.Var        1  1 0,7 

TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araş.        1 1  2 1,3 

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar       1  1 2 1,3 

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri    3 3 2 1 3 1 13 10 

TFRS 9  Finansal Araçlar    1      1 0,7 

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar         1 1 0,7 

TFRS 13  Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü   1 1 2  1 2  7 5 

Toplam 1  5 18 20 8 33 34 17 136 100 

Araştırma kapsamında incelenen makale ve bildirilerin yıllara göre dağılımı TFRS, TMS ve KOBİ TFRS 

olmak üzere ayrı tablolarda verilmiştir. Tablo 3’te TFRS ile ilgili makale ve bildirilerin yıllara göre 

dağılımı detaylandırılmıştır. Bu tablodan da görüldüğü gibi, TFRS alanında en çok yayının, 2011-2012 

yıllarında yapıldığı ve %72 ile “TFRS Genel Konular” bölümünde yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. 

İşletme yönetimi ve faaliyetlerin denetimi açısından önemli verilerin elde edilmesini sağlayan TFRS 8 

kapsamındaki bölümlere göre raporlama üzerinde yapılan çalışmalar toplam içinde ikinci sırada yer 

almaktadır.  Üzerinde çalışma yapılan standartlardan üçüncü sırada yer alan TFRS 1, ilk kez standartlara 

göre raporlama yapacak olan işletmeleri ilgilendirdiğinden ilgi odağı olmuştur. TFRS 4 kapsamındaki 

sigorta sözleşmeleri alanında ise bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. 
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TMS ile ilgili makale ve bildirilerin yıllara göre dağılımı Tablo 4’de hazırlanmıştır. Bu tablodan da 

görüldüğü gibi, TMS ile ilgili en çok çalışma toplam 32 makale ve bildiri ile 2013 yılında yapılmıştır. Bu 

sırayı 27 çalışma ile 2012, 26 çalışma ile 2011 yılları izlemektedir. TMS ile ilgili çalışmaların % 56’sı, 

TFRS alanındaki çalışmaların da % 62’si gibi büyük oranı söz konusu yıllar içinde yapılmıştır. 

Küreselleşme, ekonomik, teknolojik ve işletmecilik alanındaki gelişmelerle bilginin öneminin artması, 

finansal tabloların ilgililere doğru ve zamanında bilgi sunması ihtiyacını artırmış ve bu durum muhasebe 

uygulamalarında Muhasebe Standartlarının uygulama alanını genişletmiştir. Bu nedenle TMS ve TFRS 

alanındaki çalışmalara 2011-2012 ve 2013 yıllarında daha fazla ağırlık verilmiş olduğu dikkat 

çekmektedir 

TMS ile ilgili genel konuların ele alındığı çalışmalar toplamın %24,5’unu, “TMS 2 Stoklar Standardı” 

toplam çalışmaların %9,3’nü oluşturmaktadır. Bilanço kalemleri içerisinde önemli bir yere sahip olan 

stoklar için uygulanacak muhasebe politikaları,  finansal sonuçları etkilemekte ve işletmenin kâr/zarar 

durumunu belirlemektedir. Karar alıcılara güvenilir, doğru ve karşılaştırılabilir bilginin sunulmasında 

önemli olması nedeniyle bu standart ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiş olduğu söylenebilir. 

Çalışmalarda ağırlıklı olarak üzerinde durulan diğer bir standart ise %7,9 ile “TMS 41 Tarımsal 

Faaliyetler” Standardıdır.  Son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de tarım sektörünün stratejik öneminin 

artması ve tarım tekniklerindeki gelişmeyle birlikte, Türkiye’de tarım sektöründe muhasebe 

uygulamalarının gelişmesinin yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir. Muhasebe literatüründe yapılan 

incelemelerde TMS 41’le ilgili çalışmaların yeterli sayıda olmadığı ve mevcut çalışmaların genellikle 

tarımsal faaliyetlerden hayvancılık üzerine yoğunlaştığı belirlenmiştir. Standart ile ilgili çalışmaların 

eksikliği yönünde yazında yer alan eleştirilere rağmen son yıllarda bu konuda çalışma yapma eğiliminin 

arttığı söylenebilir. 

“TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” kapsamındaki varlık kalemlerinin işletmelerin toplam varlıkları içinde 

ağırlıklı bir yere sahip olması, bu hesap grubunun bilançoların analizi açısından önemi nedeniyle 

çalışmaların  %6,7’si bu alanda gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 4: TMS  İle İlgili Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Konular(Standartlar) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam Yüzde 

TMS  Genel Konular 1 3 2 3 4 3 5 7 9 37 24,5 

TMS 1  Finansal Tabloların Sunuluşu  1   1   1 1 4 2,6 

TMS 2  Stoklar  1 1  2 3 2 2 3 14 9,3 

TMS 7  Nakit Akış Tabloları  1     2 1 1 5 3,3 

TMS 8  Muhasebe Polt.Muhasebe Tah. 

Değ. Ve Hatalar  1 1    1 2 1 6 4 

TMS 10 Raporlama Dön. (Bilanço 

Tarihinden) Son. Olaylar     2    1 3 2 

TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri     1  2 1  4 2,6 

TMS 12  Gelir Vergileri   1  2 1 1 1  6 4 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar   3   1 3 3  10 6,7 

TMS 17 Kiralama İşlemleri        1  1 0,7 

TMS 18 Hasılat   1  1 1   1 4 2,6 

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar       1 1 4 6 4 

TMS 20 Devlet Teş. Muh. Ve Devlet 

Yardımlarının Açık.    1    1 1 3 2 

TMS 21  Kur Değişiminin Etkileri    1      1 0,7 

TMS 23  Borçlanma Maliyetleri   1   1   1 3 2 

TMS 24  İlişkili Taraf Açıklamaları     1     1 0,7 

TMS 28 İştiraklerdeki Ve İş 

Ortaklıklarındaki Yatırımlar         1 1 0,7 

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü  1   3 2   2 8 5,2 
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının 

kullanımını artırmak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansal raporlama ihtiyaçlarını 

karşılamak için KOBİ’lere özel bir muhasebe standardı hazırlamış ve “KOBİ’ler için UFRS”yi 

sunmuştur. 

Tablo 5’de KOBİ TFRS ile ilgili makale ve bildirilerin yıllara göre dağılımı yer almaktadır. Bu tabloda da 

görüldüğü gibi, KOBİ TFRS ile ilgili en çok çalışma toplam 10 makale ve bildiri ile 2012 yılında 

yapılmıştır. KOBİ’lerin ülke ekonomilerinde sahip oldukları önem düşünüldüğünde bu alanda çalışmalara 

ağırlık verilmesi gerektiği açıktır. 

Tablo 5: KOBİ TFRS  İle İlgili Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Konular(Standartlar) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam  

KOBİ TFRS       3     1      9   10    7    19 

Toplam     3    1     9   10    7    19 

 

Makale ve bildirilerin yazar sayısına göre dağılımı Tablo 6’da hazırlanmıştır. Çalışmaların % 38’i tek 

yazarlı,%47’si iki yazarlı ve %14’ü üç yazarlıdır. Bu sonuçlara göre en çok çalışma ikili olarak 

yapılmaktadır. Sosyal bilimlerde çok yazarlı çalışmaların hazırlanmasının güçlüğü ve akademik 

yükselmelerde az yazarlı çalışmalara önem verildiğinin düşünülmesi genellikle yazar sayısının sınırlı 

kalmasını sağlamıştır. 

TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve 

Koşullu Varlıklar    1      1 0,7 

TMS 38  Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar   1 3 2 1 1 2 1 11 7,2 

TMS 39  Finansal Araçlar: 

Muhasebeleştirme Ve Ölçme    1 1 1 4  1 8 5,2 

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller     1   1  2 1,4 

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler    1   4 3 4 12 7,9 

Toplam 1 8 11 11 21 14 26 27 32 151 100 
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Tablo 6: Çalışmaların Yazar Sayısına Göre Dağılımı 

Yazar 

Sayısı  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam Yüzde 

1    1    2     8    13    16   10   20   29    21    120    38 

2      6     8    11    22   13   35   25    28    148    47 

3    1       3      5      2     15   13      6      45    14 

4                 1         3          4      1 

Toplam    2    8    19    29     41   23    70    70      55    317     100 

 

Tablo 7’ de açıkça görüldüğü gibi, araştırma kapsamındaki 317 makale ve bildirinin % 28’i yardımcı 

doçent, %16’sı doçent, %8’i profesör, %14’ü doktor, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi %12, 

yüksek lisans ve doktora öğrencileri %6,  özel ya da kamu kurumlarında çalışanlar tarafından ise %4’ ü 

hazırlanmıştır. Bu sonuçlara göre çalışmalarda katkısı olan yazarlardan birinci sırada %28 oranı ile 

yardımcı doçent ünvanına sahip akademisyenler bulunmaktadır. Yayınların büyük bölümünün yardımcı 

doçent ünvanına sahip akademisyenlerce yapılması ünvan ve kadro almak için bir zorunluluğun 

göstergesi olarak ifade edilebilir. Ancak, zorlayıcı bir faktör olarak yazarların toplaması gereken puanlar 

neden olarak gösterilse de, % 4 kamuda çalışanlar ile % 6 gibi bir pay ile yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin konu üzerinde çalışma yapmış olması konunun Türkiye için yeni ve araştırılması gereken 

bir nitelik taşıdığını göstermektedir. 

Tablo 7’de tek yazarlı çalışmalardan 42 çalışmayı  yardımcı doçent , 25 çalışmayı doçent ünvanına sahip 

akdemisyenler hazırlamıştır.  Benzer şekilde iki yazarlı 148 çalışma yapılmış ve yardımcı doçentler bu 

çalışmalardan 35’in de yer almıştır.  22 çalışmada öğretim görevlisi, 20 çalışmada doçent, 19,5 çalışmada 

profesör yer almaktadır. Üç yazarlı 45 yayın yapılmış ve 10 yayın yardımcı doçent 10 yayın araştırma 

görevlileri arasında paylaşılmıştır. Tablodan çıkan sonuç gösteriyor ki; ortak çalışmalara en fazla katkısı 

olan yazarlar yardımcı doçentlerdir. Kadro ve ünvan elde etme çabaları tekli çalışmalarda ve ortak 

çalışmalarda motive edici güç olmaktadır.  
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Tablo 7: Çalışmaların Ünvanlara Göre Dağılımı 

Yazarların 

Ünvanları 

Tek 

Yazar  

İki 

Yazar  

Üç 

Yazar  

Dört 

Yazar 

Toplam % 

Prof Dr. 2 19,5 4 0.5 26 8 

Doç Dr 25 20 5 0.25 50,25 16 

Yar. Doç. 42 35 10 1 88 28 

Dr. 20 18 6 

 

44 14 

Öğr.Gör. 11 22 6 0,75 39,75 12 

Araş. Gör. 9 17 10 0,75 36,75 12 

Öğrenci 8 9,5 2 

 

19,5 6 

Serbest 3 7 2 0.75 12,75 4 

Toplam 120 148 45 4 317 100 

 

Araştırmada makale ve bildirilerin niteliklerine göre dağılımı incelenmiş ve Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8’de araştırma kapsamında incelenen makale ve bildirilerin %49’u  uygulama, %26’sı teorik ve % 

25’i ampirik çalışmalardan oluşmaktadır. Ayrıca uygulama ağırlıklı 156 çalışmadan 110 çalışma 

(%70,51) TMS alanında yapılmıştır. Çalışmaların önemli bir bölümünün uygulama ağırlıklı olması 

Türkiye için çok güncel olan konuların anlaşılabilirliğini de sağladığından özel önem arz etmektedir. 

Teorik olarak hazırlanan toplam 83 çalışmadan 42’si (%51) ve toplam 78 ampirik çalışmadan 54’ü (% 69) 

TFRS alanında hazırlanmıştır. Ampirik çalışmalar genellikle mevcut durumu ve meslek mensubunun 

konuya yaklaşımını tespit amacıyla yapılmış çalışmalardır. 
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Tablo 8: Çalışmaların Niteliklerine Göre Dağılımı 

Konular TFRS TMS 

KOBİ 

TFRS Toplam   Yüzde 

Teorik  42 30 11 83 26 

Uygulama 40 110 6 156 49 

Ampirik 54 11 13 78 25 

Toplam 136 151 30 317 100 

Yazarların bağlı oldukları üniversiteler belirlenmiş ve Tablo 9 hazırlanmıştır. Buna göre, 18 makale ve 

bildiri yabancı üniversite ve akademisyenlerince hazırlanırken 299 makale ve bildiri Türkiye 

üniversiteleri ve akademisyenlerince hazırlanmıştır.  

Konuyla ilgili çalışmaların büyük bölümü %8,52 oran ve 27 akademisyence Marmara Üniversitesi 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Marmara üniversitesini sırasıyla %4,57 ile Karadeniz Teknik Üniversitesi, 

%4,10 ile İstanbul Üniversitesi, %3,94 ile Fatih Üniversitesi, %3,79 ile Gazi Üniversitesi ve %3,47 ile 

Uludağ Üniversitesi ve diğerleri izlemektedir. Üniversitelerin araştırma potansiyeli ve bilimsel yayın 

kalitesi yine üniversitelerin bilimsel hedefi ve stratejisine bağlı olsa da kadrolaşma sayısı, birçok 

üniversitenin kuruluşunun yeni olması gibi faktörler dikkate alındığında sıralama ancak mevcut durumu 

göstermesi açısından değerlendirilmelidir. 

Tablo 9: Yazarların Bağlı Olduğu Üniversiteler 

Üniversiteler Sayı Yüzde Üniversiteler Sayı Yüzde 

Marmara Üniversitesi  27 8,52 Hitit Üniversitesi  2 0,63 

Karadeniz Teknik  

Üniversitesi 14,5 4,57 Bartın Üniversitesi  2 0,63 

İstanbul  Üniversitesi 13 4,10 Kafkas Üniversitesi 2 0,63 

Fatih Üniversitesi  12,5 3,94 Kırıklareli Üniversitesi 2 0,63 

Gazi  Üniversitesi 12 3,79 

Recep Tayip Erdoğan 

Üniversitesi  1,87 0,59 
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Uludağ Üniversitesi 

Üniversitesi  11 3,47 Aksaray Üniversitesi  1,5 0,47 

Sakarya Üniversitesi 10,31 3,25 Ordu Üniversitesi  1,5 0,47 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 10 3,15 Erzincan Üniversitesi 1,33 0,42 

Serbest  10 3,15  Harran Üniversitesi 1 0,32 

Celal Bayar 

Üniversitesi 9 2,84 Bitlis Eren Ün 1 0,32 

Bozok  Üniversitesi 7,5 2,37 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 0,32 

Yalova Üniversitesi 7,5 2,37 Düzce Üniversitesi 1 0,32 

Selçuk Üniversitesi  7,5 2,37 Maltepe Üniversitesi 1 0,32 

Akdeniz Üniversitesi 7,33 2,31 

Mansoura Faculty of 

Commerce 1 0,32 

Bülent Ecevit 

Üniversitesi 7,16 2,26 Yaşar Üniversitesi 1 0,32 

Süleyman Demirel 

Üniversitesi 6,14 1,94 Ufuk Üniversitesi 1 0,32 

Atatürk Üniversitesi 6 1,89 

University of the West of 

England 1 0,32 

Afyon Kocatepe 

Üniversitesi 6 1,89 

Faculdade de Economia, 

Universidade  1 0,32 

Erciyes Üniversitesi 6 1,89 

ERCCI IAE Université 

Montesquieu Pôle 

universitaire  1 0,32 

İnönü Üniversitesi  5,66 1,79 Boğaziçi Üniversitesi 1 0,32 

Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi 5 1,58 Vrije Universiteit  1 0,32 
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Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi 5 1,58 

Lecturer, University of 

Tirana. 1 0,32 

Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi  4,8 1,51 

Izmir Ekonomi 

Üniversitesi 1 0,32 

Adnan Menderes 

Üniversitesi 4,25 1,34 

Faculty of Accountancy 

University  1 0,32 

 Balıkesir Üniversitesi  4 1,26 

Università Cattaneo  

Castellanza 1 0,32 

Başkent Üniversitesi  4 1,26 

Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniv. 1 0,32 

Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi  4 1,26 Hacettepe Üniversitesi  1 0,32 

Qafqaz Üniversitesi 4 1,26 Yeditepe Üniversitesi  1 0,32 

Azebaycan Devlet 

Ziraat Üniversitesi 4 1,26 

Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi  1 0,32 

Kocaeli Üniversitesi 3,86 1,22 ODTÜ 1 0,32 

Çankırı Karatekin 

Üniversitesi 3,33 1,05 Uşak  0,99 0,31 

 Gaziantep Üniversitesi  3,16 1,00 Cumhuriyet Üniversitesi 0,5 0,16 

Ankara Üniversitesi  3 0,95 

Kilis 7 Aralık 

Üniversitesi 0,5 0,16 

Niğde Üniversitesi 3 0,95 

K.Maraş Sütçü İmam 

Ün. 0,5 0,16 

Muğla Üniversitesi 3 0,95 Giresun Üniversitesi  0,5 0,16 

Hakkari Üniversitesi 2,5 0,79 Mersin Üniversitesi 0,5 0,16 

Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi  2,5 0,79 Kırgızistan Üniversitesi 0,5 0,16 
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Pamukkale 

Üniversitesi  2,16 0,68 

İstanbul Ticaret 

Üniversitesi 0,5 0,16 

Galatasaray 

Üniversitesi 2 0,63 Amasya Üniversitesi 0,5 0,16 

Ege Üniversitesi 2 0,63 

Osmaniye Korkut Ata 

Ün. 0,5 0,16 

Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi  2 0,63 Melikşah Üniversitesi 0,33 0,10 

Sinop Üniversitesi 2 0,63 İstanbul Bilgi Ünv 0,33 0,10 

Trakya Üniversitesi  2 0,63 Kavram Üniversitesi  0,33 0,10 

Azebaycan Devlet 

İktisat Üniversitesi 2 0,63 

Lefke Avrupa 

Üniversitesi  0,33 0,10 

İstanbul Aydın 

Üniversitesi 2 0,63 Şırnak Üniversitesi 0,33 0,10 

Okan Üniversitesi 2 0,63       

TOPLAM        317 100,00 

 

4. SONUÇ 

Çalışmada 2005-2013  yılları arasında  TFRS, TMS ve KOBİ TFRS konularında yapılmış olan makale ve 

bildirilerin profilinin ve katkısının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen 

makalelerin % 39’u TFRS, % 54’ü TMS, % 8’i ise KOBİ TFRS konularında hazırlanmıştır. Diğer 

taraftan bildirilerin %51’i TFRS, % 35’i TMS, %14’ü ise KOBİ TFRS ile ilgilidir. 

TFRS ile ilgili makale ve bildirilerin büyük bölümü 2011 ve 2012 yıllarında yapılmıştır. Bu çalışmaların 

da, ağırlıklı olarak TFRS’nın genel olarak değerlendirildiği konularda yapıldığı görülmektedir. TMS ile 

ilgili çalışmalar ise %25 oran ile TMS’nin genel olarak değerlendirildiği konulardır. Sırası ile en çok 

çalışma yapılan diğer konular ise; %9,3 ile TMS 2 Stoklar, %7,9 ile TMS 41 Tarımsal Faaliyetler, %7,2 

ile TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve %6,7 ile TMS 16 Maddi Duran Varlıklar izlemektedir. 

Yapılan çalışmaların % 38’i tek yazarlı çalışmalardır. % 47’si iki yazarlı ve %14’ü üç yazarlı çalışmadır. 

%1 çalışma ise dört yazarlı bir çalışmadır. Bu sonuç, dört yazarlı çalışmaların hatta üç yazarlı 
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çalışmaların dahi güçlüğünün bir göstergesidir. Sosyal bilimler alanında çalışmaların %49’u uygulama, 

%26’sı teorik ve % 25’i ampirik konulardan oluşmaktadır. Ayrıca uygulamalı çalışmaların en çok TMS 

konusunda, teorik ve ampirik çalışmaların ise TFRS konusunda yapıldığı görülmektedir. Uygulama 

ağırlıklı çalışmalar, Türkiye için yeni olan konuların anlaşılabilirliğini artırmak uygulama birliğine katkı 

sağlamak açısından değerlendirilebilir ve bu anlamda da katkısı çok önem arz etmektedir. Ampirik 

çalışmalar ise, özellikle eleştirel düşünceyi sağlaması açısından değerlendirilebilir. 

Çalışmamızın mesleğin dinamizmine katkı sağlaması ve gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutarak 

muhasebe standartları ile ilgili çalışmalara yön vermesi beklenmektedir. 
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