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FİNANSAL TABLOLARIN DENETil\'.İİNDE HİLE'NİN
ARAŞTIRILMASI VE DENETCİNİN SORUMLULUGU- 82

NO.LU DENETİM STANDARDI VE SPK STAı~DARTLARI
ARASINDAKİ FARKLAR ·

Türkan ÖNDER•
l,GİRİŞ:

G~çen ·son on sene zarfında Amerika Birleşik Devletlerinde denetcilere
acilen davalar hem adet olarak hemde parasal olarak önemli ölçüde artmistır.
Mesela 1983 senesinde ·6 büyükler (en büyük 6 denetim firması) aleyhine sadece 3
dava açılmış iken bu sayı 1993 de 21 O 'a çıkmıştır. Bu firmaların hukuki işlemler
için yapılan harcamaları 1983 'senesinde toplam hasılatın %2 .6 sını oluştururken bu
miktar 1993 te % 12'ye çıkmıştır. (Kelly 1994) Geçmiş akademik ç'alışmalar
denetcilerin dava edilmelerinde önemli bir faktör olarak denetledikleri
müşterilerinde
herhangi
bir
hile
çeşidinin
bulunması
olduğunu
göstermektedir.(Carcello ve Palmrose 1994) Hileyi bulmak denetim işlevinin bir
parçası olmakla birlikte , hileyi bulamamak da beraberinde dava edilme riski
taşımaktadır. Bu nedenle hi(e konusu gerek denetciler gerekse kanun koyucular için
çok önemlidir.

Bu makalenin amac'ı hata ve hilenin tesbitinde denetcinin sorumluluğu
mevcut standartlar çercevesinde nedir sorusuna .cevap vermeye çalısmaktır,
Mcıkale şu şekilde düzenlenmiştir.

Birinci bölümde hata ve hilenin

tanımı

yapılacaktır. İkinci bölümde hata ve hilenin tesbitinde denetcinin sorumluluğunu

belirleyen TÜrkiye'de ve Amerika Birleşik Devletlerinde çıkarılmış standart (lar)
karşı !aştın lacaktır.

1 . Hata ve A:ile arasındaki fark nedir?
Denetcilerin denetlemiş oldukları finansal tablolarda birtakım hata ve
düzensizlikler
bulunabilir.
Bu hata ve düzensizlikler çeşitli durumlardan
kaynaklanabilir, Mesela gelecek seneye ait gelirler bu seneye kaydedilmiş, şüpheli
• Yrd. Doç. Dr. M.Ü.İ.İ.B.F. İngi l izce İş l etme BölünıU.

323

Türkan Önder
karşılığı yanlış hesaplanmış

veya envanterin bir kısmı çalınmış veya
kaybolmuş olduğu halde tamam gibi hesaplarda göherilmiş olabilir. Tüm bunlar
gibi durumların hata veya hile olup olmadığı nasıl anlaşılacaktır? Hata ve hilenin
tanımını yapmak kağıt üzerinde kolay olmakla beraber, gerçek hayatta bazen ·
herikisini birbirinden ayırmak oldukca zordur.
alacaklar

Hata

şirket

personelinin bilmeyerek ve/veya istemeyerek

yapmış olduğu

yan!İşlıklardır. Bu hatalar ya:

1.

Şirket personelinin finansal tabloların hazırlanmasına baz teşkil eden
muhasebe dökümanlarını yanlış veya eksik olarak işleme koyması ki bu
tip olaylara örnek olarak, sene sonuna doğru bazı satıcılardan gelen
faturaların gözden kacarak hiç kayıtlara girmemesi
veya sat ı ş
fiyatlarının yanlış girilerek satış ve alacaklar rakamlarının eksik/fazla
olması verilebilir.

2.

Şirket personeli olayları veya bazı gerçekleri yanlış yorumlayarak
birtakım tahminlerin de yanlış yapılmasına neden olabilir, Mesela,

teknolojik olarak eskiyen ve satılamayacak durumda olan bazı
envanterin hala satılabilecek olduğunu düşünerek gerekli karşılıkların
ayrılmaması gibi veya şüpheli alacaklar karşılığı hesaplarında
olduğundan fazla optimistik olunması gibi.
3.

Şirket personeli hesapların tasnif edilmesinde yan!İşlıklar yapabilir.
Mesela , bazı masraf kalemi sayılabilecek harcamalar duran varlık
hesabına (tersi de olabilir) veya uzun vadeli borcun cari döneme denk
gelen kısmi kısa vadeli borc olarak gösterilmeyebilir, böylece kısa vadeli
borçlar olduğundan az gösterilmiş olur.

Tüm yukarıda saymış olduğumuz ve bunlara benzer hatalar finansal tabloları
bozmakla beraber, maksatsız yapılan hatalar olup, bulundukları takdirde
düzelti lirler.
Hile ise hatadan çok daha ciddi olup finansal tabolarda maksatlı olarak
yapılan değişiklikleri kapsamaktadır. Hileyi hatadan ayıran en önemli özellik,
birincisinin bilerek diğerinin ise yanlİşlıkla yapılmış olmasıdır. Hata ve hile
arasındaki farklar bazen çok kolay olduğu gibi bazen de anlaşılmayabilir. Mesela bir
satış faturasında yapılan matemetiksel hata i1e olmayan bir satış için satış faturası
düzenlenmesi arasındaki fark oldukça belirgindir. Buna karşın, mesela şüpheli
alacaklar karşılığının az gösterilmesi acaba hata mıdır yoksa bilerek yapılan bir
hilemidir bunun anlaşılması daha zordur. Bu sebepten dolayı denetcinin her iki tur
yanlişlığa karşı sorumluluğu aynıdır.
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Hile genellikle aşağıda belirtilen şekillerde yapılır.

1

hazırlandığı
tabloların
finansal
veya
dökümanların değiştirilmesi,sahte evrak düzenlenmes i veya taklit edilmesi. Bu tip
hilelere örnek olarak satişlar için sahte satış faturalarının düzenlenerek satış
rakamının ve alacaklar hesabının olduğundan fazla gösterilmesin i verebiliriz.
Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırmalar (Bonner, Palmrose, Young
sahtekarlık yapan şirketleri
1998) sahte muhasebe dökümanı düzenleyerek
denetleyen denetim firmalarının daha fazla dava edildiğini ve savcıların da bu tip
ileri
sahtekarlıkların tesbit edilmesinde denetcinin sorumluluğu olduğunu

l.

Muhasebe

kayıtlarının

sürdüklerini göstermiştir. (Bunu daha iyi anlatalım!)

7.
saklanması

Kasıtlı

veya

olarak önemli

bazı · olayların, açıklamaların

veya muamelelerin

atlanması

Örnek: Şirket aleyhine · sonuçlanabile cek ve halen devam etmekte olan bir
davanın finansal tablolarda açıklanmaması
3. Finasal tablolardaki miktarların, sınıflandırmanın veya açıklayıcı
notlarla ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kasitli olarak yanlış uygulanması.
Örnek: Kiralama yoluyla alınan ve esas itibariyle aktifleştirilmesi gereken bir
makinanın sanki finansal kiralama gibi muhasebe kayıtlarının kasıtlı olarak yanlış
yapılması gibi.
ve hile genellikle bir baskıdan veya sahtekarlık yapılmasına .
elverişli bir ortam bulunmasından kaynaklanabilir. Mesela sahte finansal raporlama,
yöneticilerin rasyonel olmayan gelir rakamları elde etme baskısı altında
Sahtekarlık

olmalarından

kaynaklanabi lir.

Bireylerin imkanlarının üzerinde yaşamaları aktiflerin çalınması için bir
sebep olabilir. Her iki durumdada dahili kontrol sisteminin önleyemediği elverişli
bir ortam var demektir.
Hile çeşitli şekillerde saklanabilir. Finansal tabloları manipule eden
yöneticiler, bu yanıltıcı bilgileri destekleyici dökümanlar yaratabilir, elektronik
ortamda ödeme emri onayı verdirebilirler. Hile yöneticile'rin, çalışanlar ve üçüncü
kişiler ile işbirliği yapması ile de gizleneb}lir. Mesela alacakların denetiminde eğer
üçüncü kişiler ile anlaşma yapılmışsa denetciye yanlış mutabakat mektupları
gelebilir.
Hile çok iyi gizlense bile bazı risk faktörlerinin varlığı denetciyi alarma
geçirmelidir. Literatürde bunlara " kırmızı alarm-red fülgs" denmektedir. KPMG

1

Taylor aııd Glezeıı 1997, Auditiııg An Assertioııs Approaclı, 7'" Editioıı, Jolın Wiley and Sons p.130
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Peat Marwick firmasının 1993 te yapmış olduğu bir araştırmaya göre bu alarm
noktaları şöyle tanımlanmıs. 2
tarafından

zayıf o lan

1-

Yönetim

2-

Büyük miktarda envanter

3-

İç ve dis denetim sonuçlarına önem verilmemesi ve gözardı edilmesi

4-

Olağan

5-

Çok faz la miktarda masraf ve alımların bulunması

ihmal edilen veya

dahili kontrol sistemi

kayıpları

olmayan banka aktiviteleri

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz riskler 15 Aralik 1997 yılında yürürlüğe
giren 82 numaralı standartta (Finans.al Tabloların Denetiminde Hilenin Dikkate .
alınması)daha fazla detaylandırılmistır.

2. Hata ve Hilenin bulunmasında denetcinin sorumluluğu:
Amerikan Yeminli Müsavirier Odası (AlCPA) tarafından :yayın lanan
Denetim Standardı SAS 1 bağımsız denetcinin sorum luluklarını şöyle belirtmiştir.
" Denetci denetimini finansal tablolarda hata veya hileden kaynaklanan
hiçbir önemli yanıltmanın olmadığına kanaat getirecek şekilde planlamalı ve
yür~tmelid ir. " Ancak bu standart hilenin tan.ımı ve denetCinin sorumluluklarını tam
an lamıyla kapsamamaktadır.
Hile konusuna açıklık getirebi lmek amacıyla
No.lu standardı kabul etmiştir. Bu standardta:

AlCPA

1997 tarihinde 82.

a-

Hilenin tarifi ve karakteristik özellikleri

b-

Denetci.nin hileden doğabilecek hataların riskinin değerlendirilmesi ve
risk faktörlerinin sınıflandırılması ·

c-

Denetcinin

bu

değerlendirme

sonuçlarına

göre

nasıl

davranması

gerektiğini

d-

Ne tip dökümantasyon yapılması gerektiğini

e-

Hilenin yönetime ve denetim komitesine nasıl iletileceği konularında

1

'

Denetciye yol gösterilmesi amaçlanmıştır.
Esas itibariyle hilenin bulunması yönetimin görevidir. Yönetimden birinci
derecede sorumlu olan Genel Müdürler hileden arınmış finansal tabloların
hazırlanmasına e lverişli ortamları yaratmak mecburiyetindedirler. Yani gerekli olan

2

ibid.p132
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dahili kontrol sistemini kurmak, geçerli olan muhasebe prensip ve
uygulamak gibi önlemlerin alınması gerekir.

standartlarını

Türkiye' de denetim standaıtlarının belirlenmesi sorumluluğu . Sermaye
Piyasası Kurumuna (SPK)'ya aittir. SPK'nin X Seri numaralı tebliğinin 14cu .
3
maddesinde hata ve hilelerle ilgili sorumluluk şöyle belirlenmiştir .
" Hata ve hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması konusundaki temel
sorumluluk, işletme yönetimine aittir. Ancak, hata ve hileler , mali tablolar
hakkındaki denetci görüşünü etkileyebileceğinden, denetcinin de, çalısmasında
sözkonusu hata ve hileleri ortaya cıkarmak için gerekli tedbirleri alma sorumluluğu
bulunmaktadır. Bu amaçla denetci, çalışması mali tablolar üzerinde önemli etkileri
olabilecek hata ve hileleri ortaya çıkaracak' şekilde planlamak · ve yürütmekle
yükümlüdür.
ortaya çıkarılan, mali tabloların doğruğuna ve
gerçeği yansıtmasına olan olumsuz etkileri giderilebilecek hata ve hileler, denetcinin
düzeltme önerileriyle birlikte yazılı olarak müşterinin yönetim kuruluna bildirilir ve
sonuç denetci tarafından değerlendirilir.
Denetleme

çalışması sırasında

iki' paragraftan anlaşılacağı gibi SPK'da AICPA standartlarında
belirtildiği gibi hata ve hilelerin ortaya çıkarıl~asındaki sorumluluğun esas
itibariyle işletme yönetimine ait olduğunu belirtmektedir. Ancak, bu denetcinin
tamamiyle sorumsuz olduğunu anlamına gelmemelidir, nitekim daha sonraki
cümlede denetcinin de bu hata ve hileleri oıtaya çıkarmak için gerekli tedbirleri
alma sorumluluğu bulunduğu belirtilmiştir .
Yukarıdaki

82 No.lu standard kapsamlı bir şekilde denetcinin hileye dayalı riski nasıl
değerlendireceğ i ve risk faktörlerinin neler olabileceği konusuna açıklık getirilirken
SPK bu konularda hiçbir açıklık getirmemektedir. Bu konulara açıklık getirilmesi
denetcilere yol gösterirken, daha sonra ortaya çıkııbilecek kötü olayların da
önlenmesi söz konusu olabilir. Mesela daha önceki yıllarda batan bankalarda
finansal tabloların bilerek yanıltılması söz konusumu idi? Bu bankaları denetleyen
denetim firmalarının sorumluluğu nedir? Bu konuların kamuya açıkla~ması
gerekmektedir. Bu açıklamayı yapacak olan kurum ise tabiatiyle, güvenli bir yatırım
ortamını sağlamakla

yükümlü bulunan SPK

olmalıdır.

82 No.lu standartta belirtilen risk faktorleri sadece örnek olup, gerçek hayatta ·
karşılaşılan durumları özetlemektedir. Tabii ki bu faktörlerin herbirinin her firma
için ne ölçüde risk unsuru olı..ıp olmadığına karar verecek olan denetcidir. Denetci
profesyonel yargısını kullanarak o firma için geçerli olan risk faktörlerini ortaya
çıkarmalıdır.

J

Resmi Gazete , Haziran 1988, Sira No. 19846
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J.Hileli finansal raporlamadan kaynaklanan yanıl
tmalarla ilişkili risk
faktörleri: 4
SAS 82 bu tip risk faktörlerini 3 gruba ayırmaktadır
.
a. Yönetimin özellikleri ve kontrol ortamına etkisi
Yönetici veya yöneticilerin finansal tabloların hileli
olarak raporlanması için
belirli motivasyonları olabilir. Bunla r aşağıda belirti
len neden lerden olabil ir.
! .Yöneticilere verilen hisse senedi veya diğer priml
er, işletmenin geliri yle
olarak artan kıymetler olduğu için işletme
geliri olduğundan fazla
gösterilebilinir.
orantılı

2. Yönetim birtakım zorlayıcı muha sebe teknikleri
ile hisse sened i fiyatlarını
yükse k tutma ya çalışabilir.
olduğu

3. Yönetim, analistlerın, bankaların veya diğer
üçünc ü kişilerin hazırlamış
gerçekci olmay an tahminleri yakal amay a Çalışabilir.
4. Vergi kaygısı ile gelir olduğundan az gösterilebili
nir.

Yönetimin dahili kontrol ile ilgili olarak ortaya çıkan
risk faktörleri ise:
1. İşletmenin ahlaki peğerlerinin yeters iz iletilm
esi veya yanlış · ahlaki
değerlerin iletilmesi
2 . Yönetimin tek bir kişi veya küçük bir grup
tarafından yürüt ülmes i ve
bunu denetleyecek diğer bir denetim komitesi veya
yönet im kurulu kontr olunu n
olmaması
3. Önemli kontrollerin uygulanmaması
4. Yönetimin belirli hataları zamanında düzel tmem
esi
5. Yönetimin, çalışanlar için agres if finansal ve işletm
e hedef leri koyması
6. Yönetimin kanun koyuc uya karşı saygısız tutum
u
tutması

7. Yönetimin kötü bir muha sebe ve bilgi işlem sistem
i ve denet im perso neli

Finansal grubun dışındaki kimselerin muha sebe
prens ipleri ni dikte etmesi
veya bazı önemli hesaplamaları yapması
Üst düzey yönetim kadrosunun, yönet im kurulunun
çok sık değişmesi

• SAS 82 , 1997
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Yönetici ile şimdiki denetci veya daha önceki denetcilerle gergin
Bu risk faktörünün belirleyicileri ise şunlar olabilir.

ilişkilerin

bulunması.

1. Şimdiki veya geçmiş denetci il e yönetim arasında, muhasebe, raporlama
veya denetim konularında çok sık anlaşmazlık çıkması
2. Denetci üzerinde denetimin bitirilmesi ve denetim raporunun verilmesi
gerçekci olamayan zaman baskısı kurulması

hususlarında

3. Denetcinin gerekli insanlara veya bilgiye erişebilmesini , ve yönetim
kurulu veya denetim komitesi ile iletişimini resmi veya gayri resmi yollardan
engellemek
4. Yönetimin denetim

kapsamına

etki etmeye

çalışması

İşletmeye veya yöneticilerine karsı herhangi bir sermaye piyasası yasalarını
çiğnemek

veya hile yapmak suç

b. Endüstri

koşulları

Endüstri ile ilgili risk
1.

Karlılığı

iddialarının bulunması

faktörlerı şunlardır.

etkileyecek yeni muhasebe

kurallarının

mecbur edilmesi

2. Rekabetin çokl~ğu, pazarın doymuş olması ve kar marjinin düşmesi
3. Endilstride çok hızlı teknolojik

gelişmelerin olması

c. İşletmenin özellikl~ri ve finansal stabilite.
Bu

sınıtlandırmadaki

risk faktörleri ise

aşağıdaki

gibidir:

1. Gelir açıklaması yaparken aynı anda nakit sıkıntısı yaşanmasi
2. Rekabet ilstünlüği.i sağlayabilmek için bi.iyilk yatırımlara gereksinim
duyulması

3. Bilanço ve kar/zarar hesaplarında yapılması gereken bazı tahminlerin
subjektif yargıya dayanılarak yapılması. Mesela, alacakların tahsilinin geçmiş
istatistiklere dayanılarak değilde, yönetimin şahsi görüşlerine dayanılarak
hesaplanması gibi.
4. Önemli ölçüde ilgili taraflar ile iş konusu dışında ilişkilerin bulunması
veya denetlenmey en veya başka bir firma tarafından denetlenen ilgili şirketler ile ·
işlemlerin varlığı
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5. Önemli boyutta a lı ş ılm amış ve karışık işlemlerin varlığı, öze llikle de sene
son l arında "özün önce li ği kavramınını " gü ndeme getiren ler.
şirket

6. Vergi avantaj ı olan bölgelerde mesnete dayanmayan banka
veya ş ub e l er in bulunması
7,. Çok faz la karış ık organizasyon

hesapları,

il gili

yapıs ı

8. İşletmeyi kontro l eden bir organizasyonun, kişi veya kişi l erin varlığının
s aptanamaması

9. Endüstrideki diğer ş irketl ere göre çok çabuk büyüme veya karlılık
1O. Faiz had lerind eki
1l : Borca

dayalı

değişikliklere

bir finansman

önemli ölçüde maruz kalmak
politikası,

uyulması

zor o lam borç

a nlaşmas ının varlığı

12.

Z,or l ay ı cı

ve gerçekc i olm ayan

satı ş

veya

karlılık teşv ik programlarının

bu lunm a s ı

13. İflas tehdidi veya düşmanca bir satın a lınm a ile karş ı karşıya bulunmak
Devam eden bir ant l aşma söz konusu ise mesela, birleşme gibi, bu durumda
kötü finansal durum yayın l anması , hisselerin ucuza satılm as ın a sebep olabilir.
14. Yönetimin ş irket borçlarına şah sen kefil olduğu bir dönemde finansal
durumun kötüye gitm es i
11. Aktiflerin kötü kullanılmasından ileri gelen yanıltmalarla ilgili risk
faktörleri:
SAS 82 bu gruptaki risk faktörleri ni iki ye ay ırma ktadır.
a) İş l etme aktiflerinin kötü ku llanılmaya e lverişli a lınası. Bu e lveriş li ortamı
sağ l ayan faktör ler ise aşağıdaki gib i belirlenmiştir.

Nak it i ş l emlerinin çokluğu
Enva nter kalem.lerinin küçüklüğü, değerli o lm as ı
Ko l ay lıkla naklte döndürülebilecek aktiflerin varlığı, bono, hisse senedi ,
. k ı ymetli taş l ar veya bilgisayar cipi gibi .
Sabit kiymetlerin küçük ve kolay paz~rlanabilir olması , kime ait olduğunun
beli rti !memesi
b) Kontro llerle ilgili risk faktö rleri:
Yönetimin yeterli özeni gösterm emes i (mese la yeterli
y apı l m a ması , uzaktaki bölgelerin ihmal ed ilm esi)
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Kötü kullanılmaya elverişli aktiflere erişimi olan personelin
yeterince incelenmemesi ve aktiflerin yanlış muhasebeleştirilmesi
Görevlerin

ayırımı

prensibinin

uygulanmaması

veya

iş başvurularının

bağımsız

olmaması

Gerekli onay ve kabul sisteminin
· f'Jakit, menkul kıymetler,
kontrollerinin yetersiz olması

denetlemelerin ,

bulunmaması

envanter

veya

gayri

menkullerin

fiziki

İşlemlerin zamanında ve gerektiği gibi kayıtlara geçirilmemesi

Esas kontrol

fonksiyonlarını

yürüten personele mecburi tatil

yaptırımlarının

bulunmaması

Denetci,

işletme çalışanlarının

finansal

durumlarını

veya

işletme

ile olan kötü

ilişkilerini ortaya çıkarmakla yükümlü değildir ancak denetim sırasında a) işten

atılmaların

mümkün olduğunu b) kötüye kullanılmaya elverişli aktiflere erişimi olan
personelin maaşını beğenmediğini ve bu personelin yaşam tarzında değişiklik
olduğu veya finansal baskı altında olduğu bilgisi edinilirse, denetci bu bilgileri risk

değerlendirmesinde kullanmalıdır.

Denetim testi

sonuçlarının değerlendirilmesi

Hileye dayalı yanıltma riski ile ilgili risk faktörlerinin değerlendirilmesi
denetcinin yargısına kalmış subjektif bir süreçtir. Eğer denetçi finansal tablolarda
yanılmalar buldu ise bunların hileden kaynaklanmış olabileceğini göz önüne
almalıdır. Tabi daha önce de belitttiğimiz gibi yanıltmanın niyetini kestirmek
oldukca zordur. Yani hata sonucundamı olmustur yoksa bilerek mi finansal tablolar
yanıltılmıştır. Bunun kararını denetci vermek zorundadır. Diyelim ki denetci bu
yanıtmanın hileden kaynaklandığından emin olsun o zaman nasıl davranmalıdır?
SAS 82 bu soruya

şöyle yanıt

veriyor.

Hileden kaynaklanan yanıltma önemli miktarda olmasa da denetci yine de
bunun sonuçlarının nerelere varabileceğini özelliklede bu hileye bulaşan personelin
organizasyon içindeki pozisyonu itibariyle değerlendirmek zorundadır. SAS 82
örnek olarak da küçük kasa ile .ilgili bir zimmet olayını örnek .vermektedir. Küçük
kasadan zimmetine para geçiren kasadarın organizasyondaki yeri alt seviyelerde dir
ve zimmetin miktarı o kasadaki para ile sınırlandırılmıştır. Buna karsın , aynı olayda
yüksek seviyede yönetiminde karışmış olması olayın boyutlarını genişletmektedir.
Bu gibi durumlarda denetci , hileye, dayalı yanıltma riskini tekrar değerlendirerek
bunun a) uygulanacak denetim testlerinin çeşidi , zamanı, ve kapsamı ile b) Eğer
Kontrol risk maksimumun altında değerlendirilmiş~e, bu kontrollerin etkinliği°nin
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tekrar gözden 'geçirilmesini c) koşullara uygun personelin göreve getirilmesini
üzerindeki etkilerini incelemelidir.
Eğer

bu

yanıltmanın

hileden

kaynaklandığına

emin olursa ve miktar önemli

ise denetci:
1)

Bu farkın diğer denetim alanlarına etkisini araştırmalıdır. Burada daha
önce de belirtildiği gibi o hileyi yapan personelin organizasyon yapısı
içindeki yeri göz önüne alınmalıdır.

2)

Hileyi yapan kişinin en az bir üst kademesiyle veya en üst yönetim ile bu
konuyu tartışmalı

3)

Hilenin finansal tablolara ve denetim raporuna etkisi araştırılmalıdır.

4)

Müşteriye avukatı ile konunun hukuki çercevesini konuşması için öneri

getirilmelidir.
Bütün bunlar yapıldıktan sonra denetci denetimden çekilebilir, bu çekilme
nedenlerini de denetim komitesi veya eşdeğer sorumluluktaki yöneticilerle
tartışabilir. Bu kararı verirken de denetci kendi hukuk danışmanları ile meseleyi
tartışabilir.

SAS 82nin en önemli kısmı 40.ci madde. Bu maddede denetcinin hilenin
müşterinin en üst yönetim kademesine veya denetim komitesine iletilmesinin
dışındaki kimselere iletilip iletilmeyeceği hususunda açıklık getirilmiştir. Şöyleki:
Denetci, hileden kaynaklanan yanıltmaları denetim raporunda belirtmedi ise
üst yönetiminin veya denetim komitesinin dışındaki kimselere söylemek
mecburiyetinde değildir zira iş ahlakı gereği olan sı( saklama prensibine uymak
zorundadır. Ancak bazı hallerde bu kuralın dışına çıkılacaktır. Şöyleki:
a. Bazı kanuni mecburiyetler
b. Bir sonraki denetici SAS 7. ye göre bazı sorular sorduğu takdirde
c. Mahkeme kararı
d. Devlet tarafından finansal destek alan herhangi bir fon kuruluşu gerek
zaman

gördüğü

denetci hile konusunu açığa çıkarmak zorunda kalabilir.
Denetcinin üçünc'ü kişilere olan sorumluluğu SPK
belirtilmemiştir. Sadece bulunan hata ve hilenin düzeltilmesi için
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SONUÇ:

/

Gerek SPK 'nin Hata ve Hile ile ilgili standardı gerekse SAS 82 esas
itibariyle hata ve hilenin bulunmasında temel sorumluluğun şirket yönetimine ait
olduğunu belirtmektedir. Ancak, bu denetcinin tamamiyle sorumsuz olduğunu
anlamına gelmemelidir, nitekim her iki standart da denetcinin de bu hata ve hileleri
ortaya çıkarmak icin gerekli tedbir.teri alma sorumluluğu bulunduğu belirti·Im i ştir.
82 No.lu standard hileye dayalı finansal raporlama risklerini ayrıntılı bir
biçimde açıklıyarak bir bakıma denetcilere yol göstermekte ve bir anlamda da
denetcinin bu konudaki sorumluluğunu arttırmaktadır. Zira bu tip risk faktörleri
bulunan ve hileli finansal tablolar yayınlayarak daha sonra yatırımcılarını mağdur
eden şirketlerin denetcilerine bu standart çercevesinde hesap sorulabi lecektir. SPK
standartlarında ise bu risk faktörleri ayrıntılı bir biçimde ortaya konulmadığı gibi , bu
tip hileler bulunduğu zaman bunun üçüncü kiş i lere nasıl ve hangi cerçevede
bildirileceği de belirsizdir. Dileriz bu konuda yayınlanacak bir standart ile hata ve
hile konusu, detaylandırılmış risk faktörleri, denetcinin bu risk faktörlerin i nası l
değerlendireceği ve üçüncü kişilere bilgileri içerecek şekilde aydınlatılmış olur.

/
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