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EDİTÖRLERDEN 

İşsizlik oranları, şirket iflasları ve talep daralması açısından 1929 Büyük 

Buhranı’ndan bu yana yaşanan en dramatik ekonomik çöküş olarak 

tanımlanan COVID-19 Pandemi Krizi’yle hem bireylerin hem de 

hükümetlerin uyum sağlama yeteneklerinin sınandığı benzeri görülmemiş bir 

döneme tanıklık etmekteyiz. 2020 yılının Mart ayında başlayan kapanma ve 

karantinalar insanlık tarihi açısından yeni bir miladın başlangıcı olmuş; daha 

önce tecrübe edilmemiş kısıtlamalarla hem insan hareketliliği hem de mal ve 

hizmet akımları hükümetlerin kontrolü altına girmiştir. 

Pandemi süreci özellikle 1990 sonrası dönemde hızlanmış olan 

küreselleşme hareketlerinin yoğunluğunu ortaya koymuş; dünya üzerindeki 
ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine ne kadar bağlı ve bağımlı olduklarının 

da teyit edildiği bir dönem olmuştur. Tedarik zincirlerinde yaşanan 

darboğazlar, uluslararası seyahat engellerinin ortaya çıkardığı kaos ortamı ve 

aşıya erişim gibi konular mevcut küresel ekosistemin kırılganlığını gözler 
önüne sermiştir. 

Bu süreçte ülkeler her ne kadar ilk refleks olarak koruyucu tedbirlere 

yönelmişseler de pandemiden kurtuluşun, diğer bir ifadeyle eski “normal”e 

dönüşün ancak dünyadaki tüm bireylerin ortak mücadelesiyle 

gerçekleştirilebileceği genel kabul gören bir görüş hâline gelmiştir. 
Pandemiyle mücadele yöntemi olarak uygulanan kapanma dönemleri hem 

bireyleri hem de hükümetleri dönüşüme zorlamıştır. Ortaya çıkan bu yeni 

dünya düzeniyle mücadele yeteneğinden yoksun olan bireyler, işletmeler ve 

hükümetler pandemi krizinin kaybedenleri olarak tarihe geçmiş olmakla 

birlikte bu süreci iyi bir şekilde yöneten iktisadi aktörler ise yeni dünya 

düzeninin kazananları olarak krizden en sağlıklı şekilde çıkmaya aday 

konuma gelmişlerdir. 

Pandemi öncesi dönemde yerini büyük ölçüde çokuluslu devletlere 

bırakmış olan ulus-devletlerin acil kriz dönemlerinde müdahaleyi koordine 

etmede vazgeçilmez olduğu, toplumların refahının hükümetlerin yönetim 

becerileriyle doğrudan ilişkili olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. İnsan 

sağlığını korumakla ekonomik çöküşün önüne geçmek arasında bir seçim 

yapmak zorunda kalan hükümetler için COVID-19 pandemisi önemli bir 

sınav hâline gelmiştir. 2008 Küresel Finans Krizi’nden farklı olarak bu 

krizde parasal gevşeme politikalarının yanı sıra bireylere ve şirketlere 
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doğrudan finansal yardım yapılması ekonomik çöküşün derinleşmesinin 

önüne geçen temel unsur olmuştur. Bununla birlikte birçok iktisatçı için mali 

teşvikler sona erdiğinde oluşacak olan yeni ekonomik ortam önemli bir 

endişe kaynağıdır. Pandemi kontrol altına alınsa dahi “hasta” ekonomilerin 

teşviksiz bir şekilde ne kadar sağlam duracağı birçok iktisatçı için büyük bir 

soru işaretidir. 

Sağlık kriziyle başlayan ancak kısa süre içinde borsalarda düşüş, 
hammadde ve ürün tedariklerinde yaşanan darboğazlarla derin bir küresel 
ekonomik krize yol açan pandemi, her ekonomik krizde olduğu gibi bu 

dönemde de kapitalist sistemin yeniden sorgulanmasına neden olmuş hatta 

kapitalist sistemin sonunun geldiği yönünde görüşler oluşmuştur. Bundan 

önceki ekonomik krizlerde olduğu gibi kapitalizmin bu krizden de sağ 

çıkacağı kesindir. Ancak, pandemi kriziyle birlikte sistemin kronik 

hastalıkları hâline gelmiş olan sosyo-ekonomik eşitsizlik ve aşırı borçluluk 

sorunlarının daha da şiddetlenmesi krizin yıkıcı etkilerinin çok daha uzun 

yıllar devam edeceği yönünde endişe yaratmaktadır. 

Krizle mücadelenin en iyi yolu öncelikle içinde bulunduğumuz krizin 

doğru bir şekilde analiz edilebilmesiyle mümkündür. İnsanlık tarihi için yeni 

bir milat olan COVID-19 Pandemi Krizi'ni iktisadi, finansal ve kurumsal 

yönleriyle analiz etmeyi amaçlayan bu kitap farklı disiplinlerden 

araştırmacıları bir araya getirerek krizin derinlemesine anlaşılmasına ışık 

tutmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde  

Onur ÖZDEMİR, COVID-19 Pandemi Krizi'nden sonra derinleşen gelir 

dağılımı ve işsizlik sorununu "Gelir Dağılımı ve İşsizlik Temelinde COVID-
19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri: Avrupa Birliği ve Türkiye 
Özelinde Salgının İktisadi Sonuçları" başlıklı çalışmasıyla analiz etmektedir. 

Takip eden bölümde krizin en yıkıcı etkilerinin görüldüğü uluslararası ticaret 

alanı G-20 ülkeleri özelinde Ebru Gül YILMAZ tarafından "COVID-19’un 
Uluslararası Ticaret ve Diğer Temel Makro Göstergeler Üzerindeki Etkileri: 
G-20 Ülkeleri Analizi" başlığıyla ele alınmaktadır. Pandemi krizinin iktisadi 

ve finansal etkileri G-7 ve kırılgan beşli ülkeler çerçevesinde  

Murat TOPCU tarafından “COVID-19 Pandemi Krizinin Ekonomik ve 
Finansal Etkileri: G-7 ve Kırılgan Beşli Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi” 

adlı bölümde analiz edilmektedir. Bir diğer çalışmada Gülgün ÇİĞDEM ve 

Aycan HEPSAĞ tarafından literatüre kazandırılan COVID-CDS-COVID 

döngüsü, “COVID-CDS-COVID (CCC) Döngüsü: Kalıntılarla Artırılmış 
(RALS) Koentegrasyon Testinden Kanıtlar” başlığıyla açıklanmıştır. Takip 

eden bölümde pandeminin etkileri ekonomik özgürlükler performansı 
çerçevesinde Yahya Can DURA tarafından “COVID-19 Pandemisinde 
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Ülkelerin Ekonomik Özgürlükler Performansı Etkilendi mi? Heritage İndeksi 
Üzerinden Bir Karşılaştırma Denemesi” başlığı ile ele alınmaktadır. Krizin 

spesifik ve mikro açılardan etkilerine odaklanarak denetim üzerine etkilerini 

ele alan Vedat DEMİRKOL ve Cevdet KIZIL “COVID-19 Sürecinin 
Denetim Üzerindeki Etkisi” adlı çalışmalarıyla kitaba katkı sunmaktadırlar. 
Pandemi sürecinde aşı geliştirme tekniklerinin muhasebe uygulamaları 
yönünden incelemesini yapan Dursun KELEŞ ise kitaba “COVID-19 Aşı 
Geliştirme Çalışmalarının TMS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Taslağı 
çerçevesinde Muhasebeleştirimesi” adlı çalışma ile katkı sağlamaktadır. 
Ekonomik süreçlerin en önemli alanlarından olan finans sektöründe krizin 

finansal açıdan performansı ise Naci YILMAZ tarafından “COVID-19 
Pandemisi’nin Bankaların Finansal Performansına Etkisi: Türkiye Üzerine 
Uygulamalı Bir Analiz” başlığı altında ele alınmaktadır. COVID-19 Pandemi 

Krizi ve kriz öncesi dönemi yatırım ve kalkınma bankaları özelinde 

karşılaştırmalı olarak inceleyen Fatih KAYHAN ise kitaba “Tarihsel Bakış 
Açısı ile COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yatırım ve Kalkınma 
Bankacılığının Genel Durumu” başlığı ile katkıda bulunmaktadır. Pandemi 

sürecinin Türkiye ekonomisi açısından kritik öneme sahip Demir-Çelik 

sektörüne etkileri ise Nabi KÜÇÜKGERGERLİ ve Ayşe ATILGAN 
SARIDOĞAN tarafından “COVID-19 Salgınının Demir-Çelik Sektörüne 
Etkileri: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Üzerine Karşılaştırmalı 
Mali Analiz Örneği” başlığıyla ele alınmaktadır. Konya ili özelinde halka 

açık firmaların finansal tabloları Aynur AKPINAR tarafından “COVID-19 
Sürecinin Konya İlinde Faaliyet Gösteren Halka Açık Şirketlerin Finansal 
Tabloları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi” adlı bölümde incelenmektedir. 

Pandemi sürecinde önemi bir kez daha anlaşılan sağlık verilerinin gizliliği ve 

güvenliği konusu ise son bölümde M. Fevzi ESEN ve Safiye ŞAHİN 

tarafından “Salgın Kontrolünde Sağlık Veri Kaynakları, Verilerin Gizliliği ve 
Güvenliği: COVID-19 Örneği” başlığı altında ele alınmaktadır. 

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR 

Doç. Dr. Semra BOĞA 

İstanbul, Eylül 2021 
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COVID-19 SÜRECİNİN DENETİM ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ 

 

Vedat DEMİRKOL* 
Cevdet KIZIL** 

 

Öz 
COVID-19’un yayılımını kontrol altına almak için alınan tedbirler 

çerçevesinde işletmelerin bazıları faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş, 
faaliyet seviyelerini düşürmüş ve iş yapış modellerinde zorunlu bazı 
değişiklikler yaparak uzaktan çalışmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca, 
COVID-19 salgını çalışan sağlığı, finansal işlemler, tedarik zinciri ve siber 

güvenlik gibi sosyal ve ekonomik açıdan çok sayıda alanı etkilemiştir. 
COVID-19’un işletmeler açısından geniş kapsamlı ekonomik sonuçları 
gözlemlenmiştir. COVID-19’un işletmeler için ekonomik sonuçlarının 

olması sebebiyle, işletmelerin ekonomik faaliyetleriyle ilgilenen muhasebe 

ve bağımsız denetim alanları da etkilenmiştir. COVID-19 nedeniyle ortaya 

çıkan belirsizlikler ve riskler neticesinde ekonomik etkiler de söz konusu 

olmuştur. Aynı zamanda, işletmelerin finansal raporlama yapısı, varlıkların 

ve borçların muhasebeleştirilmesi ile dönem sonu değerlendirme işlemleri 
etkilenmiştir. Bunun yanında, sokağa çıkma yasakları sebebiyle denetim ile 

ilgili kanıt elde edilmesinde yaşanan sorunlar ve işletmelerin karşılaştıkları 
belirsizlik ile riskler sebebiyle bağımsız denetim çalışması yürütülürken 

dikkate alınması gereken hususlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada COVID-

19’un işletmelerin finansal performansına etkisinin finansal raporlarda 

sunulması, iç denetim ile bağımsız denetim alanlarına olan etkisi 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Denetim, İç Denetim, Bağımsız 

Denetim, COVID-19. 

 

                                                            
* Arş. Gör., Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 

vedat.demirkol@yalova.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8617-9598. 
** Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, 

cevdetkizil@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-0196-2386. 
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GİRİŞ 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Tip Korona Virüsü (COVID-

19) salgını, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 

olarak ilan edilmiştir (Dünya Sağlık Örgütü, 2020). Öncelikle bir sağlık krizi 

olarak ortaya çıkan COVID-19 pandemisinin yayılımını durdurmak ve 

sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır. Bu dönemde 

söz konusu olan belirsizlik ortamında birçok işletmenin faaliyeti etkilenmiş, 
Asya’da başlayan üretim aksamaları tüm Dünya’daki tedarik zincirlerine 

yansımış, büyüklüklerine bakılmaksızın tüm işletmelerin gelirlerinde önemli 
düşüşler olmuştur. Seyahat yasakları, sınır kapatma ve karantina 

önlemlerinin ardından birçok çalışan, işlerini sürdürmek için işyerlerine 

gidemez olmuştur (International Labour Organization - ILO, 2020). Bu 

sebeple, pandeminin sosyal etkilerinin yanında ekonomik etkileri de ortaya 

çıkmıştır. İşletmelerin ekonomik olaylarının kaydedilmesi, sınıflandırılması, 
özetlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve yorumlanmasıyla ilgilenen 

muhasebe bilimi (Kızıl ve Kızıl, 2007: 3) ile işletmelerin ekonomik 

faaliyetlerini denetleyen denetim de pandemiden etkilenmiştir. COVID-19 

sürecinde denetçilerin denetim faaliyetlerini yürütme hususunda ve 

işletmelerin muhasebeleştirme ile finansal raporlar hazırlama sürecinde göz 

önüne almaları gereken bazı olağanüstü durumlar ortaya çıkmıştır. 

COVID-19’un denetim sürecine (kanıt elde etme, denetimin planlaması, 
denetimin raporlaması, denetimin kalitesi) ve denetçiye (denetim maaşı, 
uzaktan çalışma, insan sermayesi) olmak üzere iki türlü etkisi bulunmaktadır 
(Albitar vd., 2020: 169). COVID-19’un denetim sürecine ve çalışma alanına 

olan etkisini incelemek için öncelikle Genel Kabul Görmüş Denetim 

İlkeleri’nin ve Denetim Standartları’nın ele alınması gereklidir. Zira, Genel 

Kabul Görmüş Denetim İlkeleri’nde ve Bağımsız Denetim Standartları’nda 

denetim eyleminin, amaçlara uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak 

amacıyla, bir başka ifadeyle mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini 
tespit etmek için, denetimin; kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde 

yapılacağını ve sonuçlarının nasıl raporlanıp ilgililere sunulacağını 
belirleyen ilke ve kurulları Genel Kabul Görmüş Denetim İlkeleri ve 

Bağımsız Denetim Standartları belirlemektedir (Akçay ve Bilen, 2018: 227). 

Denetim faaliyetleri bu ilkeler ve standartlar çerçevesinde yapılmakta ve 

raporlanmaktadır. Bu kapsamda Uluslararası Denetim ve Güvence 

Standartları Kurulu (International Auditing and Assurance Standards Board) 

tarafından COVID-19 sürecinde denetçilere yönelik, denetim faaliyetlerinin 

ve denetim sonunda raporlamanın nasıl yapılması gerektiğine yönelik bazı 
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rehberler, bilgi notları ve düzenlemeler yayımlanmıştır (International 

Accounting Standards Board - IAASB, 2020). Çalışma yöntemine ve 

raporlamaya COVID-19 döneminde yapılan düzenlemeler, genel standartlar, 

çalışma alanıyla ilgili standartlar ve raporlama alanıyla ilgili notların ve 

rehberlerin eklendiği görülmektedir. COVID-19 sürecinin denetçiye olan 

etkisiyle ilgili Albitar vd. (2020), COVID-19’un denetim ücretlerini, işletme 

değerlemesini, insan sermayesini, denetim prosedürlerini, denetim personeli 

maaşlarını ve denetim çabasını büyük ölçüde etkileyebileceğine ve sonuç 

olarak denetim kalitesi üzerinde ciddi bir etkisinin olabileceğini ifade 

etmektedirler. Ayrıca COVID-19 süresince denetçiler, pek çok alanda 

benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Örneğin COVID-

19 süresince denetim alanında verilerin elde edilmesinde yeni denetim 

tekniklerinin uygulanması, yaşanan belirsizlikler sebebiyle işletme 

risklerinin ve iç kontrol seviyesinin belirlenmesi, önemlilik, etik ilkeler ve 

bağımsızlık ile insan sağlığı gibi hususların göz önüne alınması denetim 

alanında önemli hâle gelmiştir (International Federation of Accountants - 

IFAC, 2020a). 

COVID-19 ile ilgili olarak muhasebe alanında COVID-19’un finansal 

raporlara olan etkisi, meslek mensuplarının çalışma yapısına etkisi, denetim 

alanına olan etkisi ve muhasebenin uzaktan eğitim ve öğretimiyle ilgili 

akademik çalışmalar yapılmıştır. COVID-19’un finansal raporlamaya olan 

etkisiyle ilgili yapılan çalışmalarda, COVID-19 sürecinde yaşanan ekonomik 

olayların finansal tablolara olan etkileri incelenmiştir (Demir, 2020: 255; 

Özdemir vd., 2020: 166). Yapılan bu çalışmalarda varlıkların ve borçların 

dönem içi ile dönem sonu muhasebeleştirilmesinin yanında, finansal 

raporlama ile ilgili hususlar da ele alınmıştır. Aynı zamanda, bahse konu 

olan çalışmalarda COVID-19 sürecinde işletmelerin bağımsız denetim 

sürecinde denetçilerin denetim planı, denetim programı ve denetim çalışması 
yürütürken göz önünde tutmaları gereken hususlar ve denetimin raporlanma 

aşamalarında dikkate almaları gereken noktalar ele alınmıştır (Karakaya, 

2020; Köse ve Ağdeniz, 2020: 15; Adana ve Özbirecikli, 2020: 2081). Ek 

olarak, COVID-19’un meslek mensubu çalışanlarını gelir ve motivasyon 

açısından etkilemesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır (Papadopoulou ve 

Papadopoulou, 2020). Bunların yanında, muhasebe eğitimiyle ilgili 

araştırmalar yapılmıştır. COVID-19 nedeniyle eğitim kurumlarının 

kapatılmasıyla birlikte muhasebe alanında çalışan öğretim elemanları, 
muhasebe eğitiminde geleneksel eğitim yaklaşımlarını değiştirmek zorunda 

kalmışlardır. Bu kapsamda öğretim, öğrenme, değerlendirme, öğrenci 
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desteği ve araştırma gibi yeni konular gündeme gelmiştir (Sangster ve Flood, 

2020: 432; Fogarty, 2020: 563). 

COVID-19 süreci ile birlikte, denetim uygulamaları tamamen yeni bir 

boyut kazanmıştır. Bir başka ifadeyle, gelenekselleşmiş denetim 

uygulamalarında dahi farklılıklar söz konusu olmaya başlamıştır. Bu 

çalışmanın amacı COVID-19 sürecinde denetim alanında tecrübe edilen 

değişiklikleri, gerçekleşen yasal düzenlemeleri, finansal raporlama üzerinde 

gözlemlenen etkileri, yaşanacak olası zorlukları, denetim personeli 

üzerindeki yansımaları ve uygulanması gereken yöntemleri ortaya koyarak 

analiz etmektir. Çalışmanın literatürde önemli bir boşluğu dolduracağı 
düşünülmektedir. Zira, COVID-19 süreci başlı başına tüm paydaşlar için 

yeni bir dönemi ifade etmektedir. Dolayısıyla, literatürde ilgili alanda 

yapılmış çalışmalar hâlâ sınırlı seviyedir. COVID-19’un denetim alanındaki 
etkilerini mercek altına alan araştırmalar daha da sınırlıdır. Konuya Türkiye 

açısından bakıldığından, daha dar kapsamlı ve niş bir alanı ifade ettiğini 
kavramak zor değildir. Bu nedenden ötürü, çalışmanın COVID-19 süreci - 

denetim - Türkiye üçgeninde araştırmacılar ve uygulayıcılar için literatüre 

katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. 

1. COVID-19 SÜRECİNDE DENETİM ALANINDA 
YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER 

Salgının ekonomik etkilerinin olması ve işletmelerin finansal 

performansını, finansal raporlamayı, muhasebeleştirme sürecini, iç ve 

bağımsız denetimi, muhasebe mesleğini etkilemesiyle birlikte Dünya’da ve 

Türkiye’de muhasebe ile ekonomi alanında çalışan düzenleyici kuruluşlar, 
kamu kurumları ve muhasebe meslek odaları, muhasebe meslek 

mensuplarının görevlerini icra ederken almaları gereken tedbirler, varlıkların 

veya borçların muhasebeleştirme işleminde; finansal raporlar hazırlarken ve 

denetim sürecinde uygulamaları gereken usuller ile ilgili yönerge ve 

rehberler yayımlamışlardır. Bu bağlamda Türkiye’de Kamu Gözetimi 
Kurumu (KGK) ve global bazda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(International Accounting Standards Board - IASB), “COVID-19’la İlgili 
Olarak Tanınan Kira İmtiyazları-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler” adlı 
yönergeyi 5 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlamıştır (Resmi 

Gazete, 2020). Ayrıca, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 

(International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) 

Koronavirüs Pandemisi Sırasında Denetçiler İçin Kılavuz (Guidance For 

Auditors During The Coronavirus Pandemic) adlı rehberi yayımlamıştır 
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(IAASB, 2020). Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da işletmelerin ara 

dönem finansal raporlarının sunulmasına yönelik ek süreler vermiştir 
(Sermaye Piyasası Kurulu - SPK, 2020). Benzer şekilde, Kamu Gözetimi 
Kurumu da (KGK) COVID-19 salgını nedeniyle yapılması gereken bazı 
bildirimlerin yapılma tarihini 31 Mayıs 2020’e kadar uzatmıştır (Kamu 

Gözetimi Kurumu - KGK, 2020). Benzer şekilde, büyük muhasebe ve 

denetim şirketleri (Deloitte, KPMG, Ernst&Young, PWC vb.) de 

çalışanlarının COVID-19 sürecinde mesleki faaliyetlerini yürütürken 

ofislerinde ve bağımsız denetim çalışmaları esnasında almaları gereken 

tedbirler ve uymaları gereken ilkeler ile ilgili bazı rehberler yayımlamışlardır 
(Grant Thornton, 2020; Deloitte, 2020). Bunların yanında, Finansal 

Raporlama Konseyi (Financial Reporting Council - FRC) Mart 2020'de 

COVID-19 salgınının ve sosyal mesafe önlemlerinin denetim kalitesi 

üzerindeki etkisiyle ilgili olarak dikkate alınması gereken konularda 

denetçilere rehberlik eden özel bir yönerge yayımlamıştır (Financial 

Reporting Council - FRC, 2020a). 

2. LİTERATÜR TARAMASI 
COVID-19 sürecinde yaşanan bazı ekonomik olayların ekonomik kriz 

döneminde de yaşandığı görülmektedir. Örneğin Pandemi döneminde 

finansal varlıkların, mal ve hizmetin değerinde önemli dalgalanmalar olmuş, 
işletmeler alacaklarının tahsilinde sorunlarla karşılaşmış, bazı işletmeler 
tamamen veya kısmen faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmış, devletler 

işletmelere yönelik bazı ekonomik destek programları açıklamış, 
belirsizliklerin artmasıyla birlikte işletmeler bu dönemde bazı risklerle karşı 
karşıya kalmışlardır. Bu bağlamda, işletmelerin performanslarının kötüleştiği 
dönemlerde belirli amaçlarla finansal performanslarını düzeltmek için 

alternatif muhasebe politikalarının ve tekniklerinin kullanılması olasıdır 
(Ozili ve Arun, 2020; Barman, 2020: 124; Fields vd., 2001). Bu kapsamda 

yapılan araştırmalarda finansal kriz dönemlerinde işletmelerin gerçeğe 

uygun değer muhasebe politikalarından yararlanmak suretiyle finansal 

performanslarını değiştirdikleri tespit edilmiştir (Lisboa, 2016: 119; Ming 

Chia vd., 2007: 177; Xu ve Ji, 2016: 226). Örneğin ekonomik kriz 

döneminde ekonomik çevrenin baskısı altında olan, işletmelerin finansal 

durumlarını güçlendiren muhasebe politikaları seçimini yapmaya motive 

olmaları veya tam tersi durumda finansal performanslarını düşürmelerini 
sağlayan muhasebe politikalarını seçmeleri de olasıdır (Ming Chia vd., 2007: 

196; Shadzad, 2016: 134). 
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Pandemi döneminde işletme gelirleri ile kârlarının önemli derecede 

düşmesi, herkes tarafından beklenen bir durumdur. İşletmelerin zarar etmesi 

yatırımcılar tarafından da pandemi döneminde belirli durumlarda normal 

karşılanmıştır. Ekonomik kriz döneminde yaşanan benzeri bazı ekonomik 

olayların, COVID-19 salgını döneminde de yaşandığı görülmektedir. 
Örneğin COVID-19 salgını döneminde işletmelerin nakit akışlarında, mal ve 

hizmet tedariklerinde, alacak senetleri ile alacaklarının tahsilinde bazı 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca COVID-19 sürecince sokağa çıkma 

yasakları, sosyal mesafe vb. nedenlerden dolayı bağımsız denetim elemanları 
bağımsız denetim raporunu oluşturmak için belirli alanlarda yeterli düzeyde 

kanıt elde edememe sorunuyla karşılaşmışlardır. Bunun yanında COVID-19 

sürecinde, işletmelerde genelde iç kontrolün düzenli olarak ve yeterli 

düzeyde gerçekleşmediği de görülmektedir. Yetersiz iç kontrol ve gerekli 

denetim bulgularının elde edilmesi hususunda yaşanan sıkıntılar gelecekte 

denetimin ve finansal raporların kalitesi hakkında bazı tartışmaları gündeme 

getirebilir. Ayrıca yaşanan söz konusu bu olumsuz durumlar, hile ve 

usulsüzlük üçgeninde belirtildiği üzere işletmelerde bazı usulsüzlüklerin 

ortaya çıkması için ortam hazırlayabilir ve çalışanlar için çeşitli fırsatlar 
oluşturabilir. Bu sebeple, COVID-19 sürecinde ve sonrasında işletmelerin 

finansal tablolarını inceleyen bağımsız denetim elemanlarının mesleki 

şüphecilik kavramı gereği bu hususları dikkate almaları gereklidir. Ayrıca, 
işletme yöneticileri finansal raporlama ve ilgili finansal tablo 

açıklamalarında COVID-19'un tüm önemli etkilerini açıklamalı ve 

raporlamalıdır (Deloitte, 2020). Bu kapsamda, işletmelerin varlıklarının 

kötüye kullanımı ve finansal raporlarda hilenin yapılabileceği ihtimalini göz 

önüne alarak bağımsız denetçilerin denetim planını da hazırlaması gereklidir. 

Denetimin amacı, bir kurumun faaliyetlerinin ve işlemlerinin önceden 

belirlenen amaçlara ve kurallara uygun gerçekleşip gerçekleşmediğinin 

incelenmesidir. Bu bir süreç olup, denetim sonucunda bulgular elde edilir ve 

raporlar yazılır. Bu dönemde sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasakları 
nedeniyle işletmelerin denetim kalitesiyle ilgili endişelerin ve denetim 

riskinin de daha yüksek olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu kapsamda, 

bağımsız denetim elemanı mesleki deneyim ve şüphecilik ilkeleri gereği 
denetim riskini en düşük seviyeye getirecek şekilde hareket etmelidir. Aynı 
zamanda COVID-19 salgını sırasında denetimler, mevcut koşullarda 

denetçiler tarafından gerekli standartlar nasıl uygulanıyorsa en az bu 

seviyede devam etmelidir. Ayrıca denetçiler denetim görüşünü oluşturmak, 
yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamak için alternatif denetim tekniklerini 

geliştirmelidirler (IAASB, 2020). 
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Belirtilenlerin yanında, yasal düzenlemelere veya örgütsel ihtiyaçlara 

uygun olarak yapılması gereken denetimlere ek olarak COVID-19’un ortaya 

çıkışı ve buna bağlı olarak Dünya genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları 
ile iç denetim alanındaki çabaların, geleneksel yüz yüze denetim yerine 

alternatif denetim tekniklerini benimsemesi şart gözükmektedir. Özellikle 

çoğu şirketin seyahatlerini kısıtladığı ve dünyadaki birçok ülkenin geçici 
olarak sınırlarını kapattığı düşünüldüğünde, uluslararası işletmeleri 
denetleyen kuruluşlar için uzaktan denetim bu dönemde iyi bir uygulama 

kabul edilebilir. Dolayısıyla, birçok farklı opsiyon bir arada 

değerlendirilmelidir (Litzenberg ve Ramirez, 2020). 

COVID-19 esnasında bazı denetim kuruluşları denetleyecekleri 

işletmelerin çok uzakta olması (uluslararası sularda veya farklı şehirlerde), 
sokağa çıkma yasakları ve işletmelerin faaliyetlerini durdurması sonucunda 

görüşlerini oluşturacak yeterli düzeyde denetim kanıtı elde edememe sorunu 

yaşamışlardır. Dolayısıyla, alternatif veya yeni denetim kanıtı elde etme 

gerekliliği ortaya çıkmıştır (Appelbaum vd., 2020; International Federation 

of Accountants - IFAC, 2020b). Bu kapsamda, denetçiler görüşlerini 
oluşturmak için öncelikle mesleki şüphecilik, mesleki deneyim ve mesleki 

özen ilkeleri gereği mümkün olan bütün teknikleri kullanarak uygun ve 

yeterli miktarda kanıt elde etmeli ve denetim görüşlerini oluşturmaya 

çalışmalıdırlar (International Auditing and Assurance Standards Board- 

IAASB, 2020). 

Pandemi öncesinde muhasebe ve denetim mesleğinde yoğun olarak 

teknoloji kullanılmıştır ve pandemi döneminde uzaktan denetim, drone 

destekli denetim, sanal denetim ve yapay zeka uygulamaları gibi çok sayıda 

denetim yöntemi kullanılmaya ve tartışılmaya başlanmıştır (Appelbaum vd., 

2020). Ayrıca, COVID-19 sürecinde denetim kanıtı elde edilmesinde 

yaşanan sorunlar ve işletmelerde iç kontrolün yeterli düzeyde yapılmaması 
nedeniyle denetim sonrasında hazırlanan finansal tabloların kalitesi ve 

denetimin kalitesiyle ilgili bir şüphenin oluşması mümkündür. Ancak, 

denetçilerin küresel ekonomik kriz sırasında yalnızca kaygı verici görüş 

bildirme eğilimlerini artırarak değil, aynı zamanda denetim çabalarını 
genişleterek daha fazla denetim tekniği uygulama vasıtasıyla muhafazakâr 
önlemler aldıkları belirtilmektedir (Xu vd., 2013: 303). 

İşletmelerin bazı risklerle ve belirsizliklerle karşılaşmaları sebebiyle 

bağımsız denetçiler mesleki şüphecilik, mesleki deneyim ve mesleki özen 

ilkeleri çerçevesinde daha fazla çaba göstererek, denetim riskini düşürmeye 

çalışmalıdırlar. Ayrıca, denetçilerin makul güvence vermek için alternatif 
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denetim tekniklerini uygulaması, yüksek kaliteli denetimden taviz 

vermemesi ve denetimlerin Uluslararası Denetim Standartları’na uygun 

olarak planlanması ile gerçekleştirilmesi şarttır. Denetçilerin yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edebilmeleri için ek süreye sahip olmaları 
gerektiği de ifade edilmiştir (International Auditing and Assurance Standards 

Board- IAASB, 2020). 

COVID-19 pandemi döneminde çoğu ülkede şeffaflık ve hesap 

verebilirlik gibi konular gündeme gelmiştir. Zira, hükümetlerin gerçek 

anlamda hasta sayısını kamuoyuyla paylaşmadığı hususunda kamuoyunda 

devletlere karşı bir şüphe oluşmuştur. Bu kapsamda, verilerin paylaşılması 
konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarının önümüzdeki 
dönemlerde daha fazla gündeme geleceği ifade edilebilir. Ayrıca, COVID-19 

sürecinde sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle işletmeler ile 

paydaşları arasında iletişim çok az düzeyde gerçekleşmiş, iletişim daha çok 

raporlar ve teknolojik araçlar üzerinden gerçekleşmiştir. COVID-19 gibi 

belirsizliğin arttığı bu dönemde, işletmelerin kendilerine olan güveni yeniden 

kazanabilmesi için güvenilir bilgiye ve şeffaflığa ihtiyacı bulunmaktadır 
(Cavlak, 2020: 143). 

3. COVID-19 SÜRECİNİN FİNANSAL 
RAPORLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Finansal Raporlama Konseyi’ne (Financial Reporting Council - FRC) 

göre bir denetçi COVID-19 sürecinde denetim faaliyetini yürütürken aşağıda 

belirtilen ekonomik olayların etkisinin bağımsız denetim üzerindeki etkisini 

dikkate almalıdır: (Financial Reporting Council - FRC, 2020b) 

� Denetçinin risk değerlendirmesi ve riskin revize edilip edilmemesi 

gerekliliği (BDS 315: İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle 

“Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 
ve BDS), 

� Grup denetçisinin alternatif prosedürlerin kullanılıp 

kullanılamayacağının değerlendirilmesi dâhil olmak üzere, 

standartlardaki gereklilikleri karşılamak için bileşen denetçilerinin 

çalışmalarını nasıl gözden geçirmeyi önerdiği: Örneğin, seyahatin 

kısıtlandığı durumlarda (BDS 600: Özel Hususlar-Topluluk Finansal 

Tablolarının Bağımsız Denetimi) (Topluluğa Bağlı Birim 

Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil), 
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� Denetçinin, küresel ekonomi ve birçok şirket için acil görünüm 

hakkındaki belirsizliğin arttığı göz önüne alındığında, işletmenin 

sürekliliği ve denetlenen bir şirketin beklentilerine ilişkin 

değerlendirmesi (BDS 570: İşletmenin Sürekliliği), 

� Yönetim tarafından COVID-19'un şirket üzerindeki etkisi hakkında 

yapılan açıklamaların yeterliliği, böylece finansal tablo 

kullanıcılarının doğru şekilde bilgilendirilmesi ve şirketin 

beklentileri ile bunların nasıl etkilenebileceği (Yüksek derecede 

belirsizlik kabul edilerek açıklanır), 

� Bu değerlendirmenin denetçi raporunun imzalanmasına kadar 

gerçekleşeceğini ve daha fazla kanıt ve bilgi sağlanması 
gerekebileceğini kabul ederek, hızla değişen durumun bir sonucu 

olarak denetçinin denetimlerinin kilit yönlerini yeniden 

değerlendirme ihtiyacı. Yönetim tarafından mevcut koşulların 

denetimin gerçekleştirilmesi üzerinde önemli bir etkisi olduğu 

durumlarda denetçinin, örneğin bunu bir kilit denetim konusu olarak 

raporlayarak, raporunda bunu nasıl açıklayacağını düşünmesi 
gerekecektir. 

Yukarıdaki hususların işletmeye veya bağımsız denetime etkisi 

incelenirken, COVID-19’un her işletmeye etkisinin farklı olacağını bilmekle 

birlikte, bazı bağımsız denetim standartlarının daha fazla dikkate alınmasının 

gerekli olduğunu kavramak şarttır. Bağımsız denetim standartları 
kapsamında özel dikkat gerektiren konular ve ekonomik olaylar aşağıda yer 

alan tabloda sunulmaktadır: 
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Tablo 1: Bağımsız Denetim Standartları Kapsamında Özel Dikkat Gerektiren 
Konular ve Ekonomik Olaylar 

Konu  Bağımsız Denetim Standartları 

Risk Değerlendirilmesi 
� BDS 315: İşletme ve Çevresini Tanımak 

Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin 

Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Grup Denetimi 
� BDS 600, Özel Hususlar-Topluluk Finansal 

Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa 

Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) 

Denetçi Raporlaması 

� ISA 700 -ISA 799 Serileri (Series) 

� BDS 700: Finansal Tablolara İlişkin Görüş 

Oluşturma ve Raporlama 

� BDS 705: Bağımsız Denetçi 
� Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş 

Verilmesi 

� BDS 706: Bağımsız Denetçi Raporunda Yer 

Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer 
Hususlar Paragrafları 

� BDS 701: Kilit Denetim Konularının Bağımsız 

Denetçi Raporunda Bildirilmesi Taslak Metni 

� BDS 720: Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere 

İlişkin Sorumlulukları 
Bilanço Sonrası Olaylar ve 
Sunulması 

� BDS 560: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

� BDS 580: Yazılı Beyanlar 

Önemlilik İlkesi � BDS 320: Bağımsız Denetimin Planlanması ve 

Yürütülmesinde Önemlilik 

Paydaşlarla İletişim  � BDS 260: Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla 

Kurulacak İletişim 

Denetim Kanıtı Toplama 

� BDS 500: Bağımsız Denetim Kanıtları 
� BDS 501: Bağımsız Denetim Kanıtları - Belirli 

Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel 
Hususlar 

� BDS 505: Dış Teyitler 
� BDS 540: Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili 

Açıklamaların Bağımsız Denetimi 

İşletme Sürekliliği Kavramı � BDS 570 (Revize Edilmiş): İşletmenin 

Sürekliliği 
Kaynak: (The Institute of Chartered Accountants of Pakistan - CA Pakistan, 2020: 3) 

COVID-19 sürecinde çok sayıda işletme mal ve hizmetlerin tedariki ile 

alacakların tahsilinde sorunlarla karşılaşmış, borçlarını ödeyemez duruma 

gelmiş, devletler hem işletmeler için hem de çalışanlar için bazı destekler 

açıklamış, işletmelerin karşılaştıkları belirsizlikler ve riskler artmıştır. Bu 

sebeple işletmelerin finansal ve finansal olmayan performansı COVID-19 

salgınından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmiştir. İşletmelerin 
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ekonomik faaliyetlerini etkilemesi sebebiyle, COVID-19 firmaların dönem 

içi ile dönem sonu muhasebeleştirme işlemlerine ve finansal raporların 

sonuçlarına tesir etmiştir. Bu çerçevede işletmeler, yakın zamandaki 

olayların finansal raporlarını nasıl etkileyebileceğini analiz ederken 

bulundukları koşulları ve maruz kaldıkları riskleri dikkatlice 

değerlendirmelidir. Finansal raporlama ve ilgili finansal tablolarda COVID-

19'un tüm önemli etkileri açıklanmalı ve raporlanmalıdır (Deloitte, 2020). 

İşletmeler, kendilerine özgü koşulları ve riskleri göz önüne alarak, salgının 

finansal raporlama üzerindeki etkisini dikkatli bir şekilde değerlendirmeli ve 

sonuçları raporlamalıdır. 

COVID-19’un, doğrudan ve dolaylı olarak işletmelerin muhasebe ile iç 

kontrol yapıları üzerinde geniş kapsamlı ekonomik etkisi olduğu 

görülmektedir (Grant Thornton, 2020). İşletmelerin bu dönemde bazı 
risklerle karşılaşmaları sebebiyle, paydaşların işletmelerin finansal yapısı 
hakkında doğru bilgi edinebilmesi için öncelikle hem COVID-19 sürecinde, 
hem de COVID-19 sonrası ekonomik etkilerin gerçeğe uygun olarak finansal 

tablolarda sunulması gereklidir. COVID-19 süreciyle birlikte muhasebe 

kavramları, muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartları gereği, işletmelerin 

çeşitli muhasebe tahminleri yaparken ve varsayımlarda bulunurken, eğer 
işletmeye ekonomik etkisi olacaksa, bunların raporlanması ve 

muhasebeleştirilmesi gereklidir. 

COVID-19’un finansal raporlamaya ve muhasebeleştirmeye etkisini 

incelemek için muhasebe teorisi veya muhasebe hiyerarşisi (muhasebe 

kavramları-muhasebe ilkeleri-muhasebe standartları) açısından ekonomik 

olaylar ele alınmalıdır. Zira muhasebe kavramları, muhasebe ilkeleri ve 

muhasebe standartları muhasebe işlemlerine yön vermektedir. “Muhasebe 

kavramları”, “muhasebe ilkeleri”, “muhasebe standartları” ve “muhasebe 

politikaları”nda yer alan ilkeler, varsayımlar ve tahminler 

“muhasebeleştirme (recognition)”, “ölçme (measurement)”, “Sunum 

(disclosure)” ile ilgili yöntemler kapsamında finansal raporlama yapısını ve 

muhasebe sonuçlarını belirlemektedir (Iatridis ve Dalla, 2011: 284). Diğer 
bir ifade ile muhasebedeki ve finansal raporlamadaki farklılıklar “varlıkların 

ve borçların ilk muhasebeleştirilmesi”, “değerleme yöntemleri” ve “finansal 
raporların sunulması” hususlarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 

COVID-19’un finansal raporlamaya ve muhasebeleştirmeye olan etkisini 

incelemek için öncelikle işletmeler kendilerine özgü olan koşulları dikkate 

alarak, muhasebe kavramlarında ve standartlarında yer alan varsayımlardan 

veya tahminlerden hareket etmelidir. Bu kapsamda, işletmelerin 

yaşamlarının bu dönemde tehdit altında olması sebebiyle süreklilik 
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kavramından ve gelirin, giderlerin ve zararların muhasebeleştirilmesine 

yönelik ihtiyatlılık (muhafazakârlık) kavramından hareket ederek 

karşılaşılan riskler muhasebe standartlarında ve diğer mevzuatta yer alan 

ilkeler, varsayımlar ve tahminler çerçevesinde muhasebeleştirmelidir. 

COVID-19’un, doğrudan ve dolaylı olarak işletmeler için finansal yapı 
ve iç kontrol yapısı üzerinde geniş kapsamlı ekonomik etkisi olduğu 

görülmektedir (Grant Thornton, 2020). COVID-19’un ekonomik etkilerinin 

olması ve işletmelerin bu dönemde bazı risklerle karşılaşmaları sebebiyle, 

öncelikle paydaşların işletmelerin finansal yapısı hakkında doğru bilgi 

edinebilmesi için hem COVID-19 sürecinin, hem de COVID-19 sonrası 
etkilerinin gerçeğe uygun olarak finansal tablolarda sunulması gereklidir. Bu 

çerçevede, COVID-19 süreciyle birlikte muhasebe kavramları, muhasebe 

ilkeleri ve muhasebe standartları gereği, işletmeler çeşitli muhasebe 

tahminleri yaparken ve varsayımlarda bulunurken, eğer işletmeye ekonomik 

etki söz konusu olacaksa, bunların raporlanması ve muhasebeleştirilmesi 
gereklidir. COVID-19’un ortaya çıkardığı ekonomik olayların finansal 

raporlamaya etkilerine yönelik olarak denetçi genel olarak ve işletmenin 

bulunduğu durumu da dikkate alarak, “Finansal olmayan varlıklarda değer 
düşüklüğü (şerefiye dâhil), beklenen kredi zararları karşılığı, çalışanlara 
sağlanan faydalar ve işveren yükümlülüklerinde yaşanacak değişiklikler, 
hasılat döngüsü ve sözleşme düzenlemelerindeki değişiklikler, stokların 
değerlemesi, riskten korunma muhasebesi, borç geri ödemeleri ve kredi 
sözleşmelerinde değişikliklere bağlı sınıflandırmalar, devlet yardımları ve 
teşvikleri, finansal araçların risklerine ilişkin açıklamalar, hisse bazlı 
ödemeler, şarta bağlı varlıklar, iş kesintilerine ilişkin sigorta poliçesi 
talepleri, yeniden yapılandırma planları, gerçeğe uygun değer ölçümleri, 
kiralamalar, vergi ile ilgili hususlar, ertelenmiş vergi varlıklarının geri 
kazanılabilirliği, şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik bağımlılık, bilanço 
tarihinden sonraki olaylar, likidite riski yönetimi, işletmenin sürekliliği” gibi 

konuları (Grant Thornton, 2020) ve işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörü 

de (Weber, 2020) dikkate alarak finansal raporlamaya olan etkileri 

incelemelidir. Hiç şüphesiz, yukarıda ifade edilen muhasebe kalemlerinin 

dışında işletmeler içinde bulundukları koşulları da dikkate alarak muhasebe 

kavramları, muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartları gereği finansal 

durumlarını ve performanslarını finansal raporlarda sunmalıdırlar. Bir başka 

ifadeyle, her işletme kendine özgü koşulları ve durumları göz önünde 

bulundurmak suretiyle değerlendirme yapmalıdır. 
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4. UZAKTAN DENETİM 
COVID-19 döneminde ulusal ve uluslararası seyahat yasakları ile bulaş 

riskini düşürmek için bağımsız denetçiler, geleneksel (yüz yüze) denetim 

tekniklerinin bazılarının bu dönemde uygulanamaz oluşu nedeniyle uzaktan 

denetim tekniklerini kullanmışlardır. İlk olarak, denetçilerin uzaktan çalışma 

ve minimum iş yerinde ziyaret ile tüm denetim döngüsünü üstlenmelerini 
sağlamak için denetim süreçlerinde teknolojiye sahip olmaları gerekmiştir ve 

dijitalleşmeye yatırım yapmaları gerekmiştir. Avantajlı bir husus olarak, 

COVID-19 öncesi muhasebe ve denetim alanında yoğun bir teknoloji 

yatırımı söz konusu olmuştur. Dolayısıyla, COVID-19’a teknolojik açıdan 

nispeten en fazla hazır olan ve yeni koşullara uyum gösteren mesleklerden 

biri de muhasebe ve denetim mesleği olmuştur. Yine de hiç şüphesiz 

COVID-19 işletmeleri, hazır olsunlar veya olmasınlar, uzaktan çalışmaya ve 

dijital teknolojileri kullanmaya ayrıca zorlamıştır. Bazı denetim faaliyetleri 

teknolojik araçlarla uzaktan denetim yoluyla yapılıyorken, COVID-19 ile 

daha çok sanal denetime geçiş önemli ölçüde hızlanmıştır. Bu kapsamda 

COVID-19 denetim maliyetlerini düşürmeye, zamandan tasarruf sağlamaya 

ve seyahat yasaklarının olduğu dönemde çok uluslu şirketleri denetleme 

konusunda yardımcı olmuştur. Aynı zamanda COVID-19’un denetimde 

esnekliği artırma ve iş operasyonlarındaki kesintileri en aza indirme 

hususlarında da katkıları olmuştur. Ancak denetçiler, COVID-19 öncesine 

kadar her şeyin uzaktan yapılmasını gerektirebilecek bir durumla daha önce 

karşılaşmamışlardır. Bulut depolama, akıllı cihazlar, telekonferans, kameralı 
drone'lar ve güvenli veri paylaşım platformları dâhil olmak üzere teknolojik 

gelişmeler sayesinde denetim firmalarında, uzaktan denetim prosedürlerinin 

kullanımını giderek genişlemektedir. Ancak, uzaktan denetim hâlen her 

koşul ve durum için ideal değildir. Zira, bazı muhasebe işlemlerinin ve 

denetim kontrollerinin yerinde veya yüz yüze yapılması gereklidir. Uzaktan 

denetimin tercih edilebilir olması için öncelikle işletmelerin sağlam bir iç 

denetim ve iç kontrol sistemine sahip olması gereklidir (Powers ve Bannen, 

2020). 

Teknoloji ile uzaktan sanal denetim, işletmelere ve denetçilere bazı 
olanaklar sağlamaktadır. Uzaktan envanter gözlemi, belge toplama ve risk 

değerlendirmesi dâhil olmak üzere çeşitli seçenekler açıktır. Ancak 

standartlar bir denetçinin hangi kanıtları elde etmesi gerektiğini düzenlerken, 
kanıtların nasıl elde edileceğini genellikle dikte etmez. Bağımsız denetçi 
uzaktan denetim yaparken, denetçiler ile işletmenin doğru teknolojik 

altyapıya sahip olduğundan ve işletmeyle denetçilerin teknoloji kullanım 



150 Covid-19 Sürecinin Denetim Üzerindeki Etkisi 

konusunda yeterince deneyimli olduğundan emin olmalıdır. Denetçilerin bu 

dönemde hem uzaktan denetimi hem de klasik belge incelemeyi (basılı 
defterleri, kanıtları ve varsa dosyaları incelemeyi) gerçekleştirmeleri 
gereklidir. Aynı zamanda, söz konusu belgelere erişilerek ve üçüncü 

taraflarla teyitler tamamlanarak uzaktan denetim gerçekleştirilmelidir. 

5. COVID-19 DÖNEMİNDE DENETİM 
ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİNDE 
YAŞANACAK MUHTEMEL ZORLUKLAR 

COVID-19 döneminde yaşanan bazı işletme içi ve işletme dışı faktörler 
nedeniyle, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında bazı zorlukların 

yaşanacağını ifade etmek mümkündür (Karataş, 2020): 

� Seyahat zorlukları veya işletmelerin faaliyetlerine ara vermeleri gibi 

nedenlerle, uygulanması gereken bazı denetim tekniklerinin 

uygulanamaması (fiziki doğrulama ve gözlemlerde yaşanan 

zorluklar - stok sayımlarını gözlemleyememe veya maddi duran 

varlıkları fiziksel olarak doğrulayamama vb.), 

� Alacaklar, borçlar ve banka bakiyeleri gibi hesaplarda uygulanan dış 

mutabakatlardan yeterli düzeyde dönüşün alınamaması nedeniyle 

yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememesi veya olası geç 

dönüşler nedeniyle denetim çalışmalarının gecikmeli olarak 

tamamlanması, 

� Uzaktan çalışmaya geçen işletmelerin muhasebe sistemleri başta 

olmak üzere denetimleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları 
gerekli bilgilere ulaşamamaları, 

� COVID-19 tedbirleri kapsamında denetim ekiplerinin bir araya 

gelememesi ve bazı denetim çalışmalarının yürütülememesi, 

� Denetim ekiplerinin uzaktan çalışmak zorunda olması nedeniyle, 

deneyimli veya baş denetçilerin diğer ekip üyelerini 
yönlendirmesinde yaşadıkları sorunlar ve denetim çalışmalarının 

kontrolünün önündeki zorluklar, 

� İşletme yönetim kurullarına, şirket yetkilileri ile hukuk ve bilgi 

sistemleri sorumluları gibi denetçinin iletişim hâlinde olduğu kişilere 

erişimdeki zorluklar, 

� İşletmelerin normal çalışma koşullarına göre oluşturmuş oldukları iç 

kontrol sisteminin COVID-19 döneminde ortaya çıkan yeni 
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durumlara veya uzaktan çalışma modeline geçiş nedeniyle devre dışı 
kalmış olması veya işletmelerin geçici olarak yapılan düzenlemelere 

göre etkili olmayan bir şekilde iç kontrol sistemlerinin 

gerekliliklerini yerine getirme çabaları, 

� Özellikle karantina uygulanan ülkelerde yatırımları bulunan 

işletmelerin grup denetimi kapsamındaki ekip üyelerine erişiminde 

yaşanabilecek zorluklar nedeniyle ilgili diğer birim denetçilerinin 

çalışmalarını yönlendirme ve gözden geçirmede yaşanan 

aksamalardan dolayı denetimlerin zamanında tamamlanamaması, 

� COVID-19’un işletmelerin finansal yapısı ve performansı üzerindeki 
olumsuz etkisinden dolayı firmalarda sürekliliğe ve diğer tüm 

ihtimallere karşı ek denetim tekniklerinin uygulanması 
gereksiniminin ortaya çıkması ve benzeri durumlar. 

6. COVID-19’UN DENETİM PERSONELİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

COVID-19'un neden olduğu benzeri görülmemiş durum, muhasebe ve 

denetim alanında çalışan meslek mensuplarını olumsuz etkilemiştir. 
Hükümetler tarafından virüsün yayılmasını kontrol altına almak için zorunlu 

olarak işletmelerin faaliyetlerinin geçici olarak tedbir amaçlı durdurulması 
sebebiyle çalışanlar genelde evden çalışmak zorunda kalmış, esnek çalışma 

sistemine geçilmiş, işletmeler kapatılmış, meslek mensupları, artık 

denetledikleri şirketlere, hatta kendi ofislerine ve denetim yaptıkları 
şirketlere gidememişlerdir. Bu durum, muhasebe meslek mensuplarının 

çalışmalarına olumsuz yönde yansımıştır. Ancak, muhasebe ve denetim 

alanında çalışanların zaten dijital ortamda çalışıyor olmaları ve diğer 
sektörlere göre dijital kapasiteye yaptıkları yatırımlardan dolayı muhasebe 

meslek mensupları yeni koşullara daha hızlı uyum sağlamışlardır. Bunun 

yanında, e-belge sistemine dâhil olmayan küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelere hizmet veren meslek mensupları bu süreçte bürolarında çalışmak 

zorunda kalmışlardır. COVID-19 süresince bürosunda çalışmak zorunda 

olan meslek mensupları için Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), meslek mensuplarının 

COVID-19 tedbirleri kapsamında muhasebe bürolarında evrakların teslim 

alınması ile misafirlerin ağırlanması konularında uymaları gereken önlemleri 
belirlemiştir (Karataş, 2020). Elektronik fatura sistemine geçmeyen 

işletmelerde çalışan muhasebe meslek elemanları, evrakların teslim alınması 
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vb. nedenlerden dolayı bürolarında yoğun olarak çalışmak zorunda 

kalmışlardır. 

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’ndan genel standartlar grubu 

denetçilerin kişisel özellikleri, davranışları ve mesleki eğitim, bilgi ve 

deneyim düzeyleri ile ilgili olması gereken esasları içermektedir. Genel 

standartlar içerisinde mesleki eğitim ve yeterlilik standardı; bağımsızlık 

standardı, mesleki özen ve titizlik standardı ve mesleki şüphecilik ilkesinden 

ve bağımsızlık da; doğruluk, nesnellik, profesyonellik ve etik ilkeler 

çerçevesinde mesleki faaliyetlerden oluşmaktadır. Denetim elemanları 
COVID-19 sürecinde de bütün bu profesyonel davranışları sergilemeli ve 

tüm belirtilen denetim standartlarına uygun davranmalıdır. 

Denetçiler ile yönetme sorumluluğu ve yetkisi verilenler (yönetim) için 

büyük bir zorluk oluşturan, birçok karmaşık sonuçları da olan denetim 

çalışmaları COVID-19 sürecinde ciddi olarak etkilenmiştir (Arnold, 2020). 

Bu çerçevede COVID-19 salgınından kaynaklanan nedenlerle, tüm denetim 

şirketlerinde her düzeydeki denetçiler için tüm aylık eğitimler, çalıştaylar ve 

diğer mesleki gelişim programları iptal edilmiştir (Deloitte, 2020). Ayrıca 

sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle denetçinin denetim 

faaliyetlerini yapmasının engellenmesi, denetçinin etkinliği ile kabiliyetine 

doğrudan yansıyabilir ve bu husus denetim kalitesini olumsuz etkileyebilir. 

Aynı zamanda denetim firmalarının performansını, verimliliğini ve denetim 

kalitesini toplu olarak etkileyebilecek hastalık veya karantina nedeniyle 

personel kaybı olasılığı da bulunmaktadır. Ek olarak, bu dönemde yaşanan 

ekonomik durgunluk denetçilerin maaşlarını da etkilemiştir (Albitar vd., 

2020: 169). 

COVID-19 sağlık krizinden kaynaklanan karmaşıklık, belirsizlik ve 

erişim kısıtlamaları; yönetim kararlarında daha fazla sübjektif ve ilkeye 

dayalı muhasebe ve raporlama standartlarının kullanımı ile mesleki 

şüphecilik ve kapsam sınırlamalarının dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

Bu kapsamda, denetçilerin COVID-19 sürecinde mesleki şüphecilik 

kavramını bazı ilkeler çerçevesinde yerine getirmeleri gereklidir. Zira daha 

yüksek önemli yanlışlık riski ve duyarlılığı, dolandırıcılık göstergelerinin 

varlığı, hatalar olması, karmaşık yargılar, ilk risk değerlendirmesine aykırı 
olarak eksik veya tutarlı denetim kanıtı gibi nedenlerle daha fazla mesleki 

şüphecilik kavramı gereği bazı yargılar dikkate alınmalıdır (The Institute of 

Chartered Accountants of Pakistan - CA Pakistan, 2020). 
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7. DENETİM SÜRECİNE YÖNELİK İLKELER 
COVID-19 sürecinde bağımsız denetim öncelikle denetim 

sözleşmesinin ve işin üstlenilmesi, denetim planının hazırlanması, iç kontrol 

sisteminin incelenmesi, denetim kanıtlarının elde edilip alınmasından 

başlayıp bütün süreçleri kapsayan bir olgudur. Bu kapsamda, COVID-19 

sürecinin kendine özgü koşulları göz önünde bulundurularak denetim 

çalışması yürütülmelidir. Bu sebeple, denetçiler mesleki şüphecilik kavramı 
içerisinde denetimi planlarken, denetçiler bu riskleri dikkate almamış veya 

tanımlanmış riskleri farklı değerlendirmiş olabilir. COVID-19, iş dünyasını 
operasyonlarında önceden planlanmamış geçici çözümlere başvurmaya 

zorlamış, bu da daha önceden görülmemiş emsalsiz risklerin ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda COVID-19 döneminde bağımsız 

denetim şirketleri taahhütlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmek 

konusunda çok dikkatli ve özenli olmak zorundadırlar. Bu kapsamda, 

aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır (Poole, 2020): 

� Denetçi, şirketin iç kontroldeki değişiklikleri nedeniyle alternatif bir 

şekilde çalışmayı değerlendirirken ve alternatif denetim 

prosedürlerini uygularken mesleki şüpheciliğini korumalıdır, 

� Daha deneyimli, özel becerilere sahip veya uzman personel 

görevlendirmelidir, 

� Daha fazla denetim tekniği kullanılmalıdır, 

� Uygulanacak müteakip denetim prosedürlerinin seçiminde ek 

öngörülemezlik unsurlarının dâhil edilmesi şarttır, 

� Denetimin niteliği, zamanlaması veya kapsamında genel 

değişiklikler yapılması; kredi ve ekonomik çerçeve kapsamında 

işletmelerin iç ve dış çevresinin ayrıntılı incelenmesini 

gerektirmektedir. Ancak mali tablolar ve denetim raporları 
açıklamaları, COVID-19’un tüm önemli etkilerini keşfetmeli ve 

açıklamalıdır. 

Bazı bölgelerde seyahat, toplantılar ve şirket sahalarına erişimle ilgili 

olası kısıtlamalar göz önüne alındığında, denetim firmalarının yeterli ve 

uygun denetim kanıtı toplamak için alternatif denetim prosedürleri 
uygulaması gerekebilir. Zira, bu sebepten ötürü COVID-19 döneminde 

denetimin kalitesi hakkında bazı endişeler bulunmaktadır. Denetimler, 

gerekli standartlara tam olarak uymaya devam etmelidir. 
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8. ÇALIŞMA ALANINA YÖNELİK İLKELER 
Denetim faaliyetleri yürütülürken uygulanan ikinci önemli standart da 

çalışma alanı standardıdır. Çalışma alanı standardı; planlama ve gözetim 

standardı, iç kontrol sisteminin incelenmesi standardı, yeterli kanıt toplama 

standardı ve çalışma kağıtlarının hazırlanması standardından oluşmaktadır 
(Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2019). Bu kapsamda, 

bağımsız denetçiler denetim faaliyetinde öncelikle COVID-19’a uygun 

olarak denetim planı yapmalı, pandemiden kaynaklı işletmelerin bu dönemde 

iç kontrol sistemlerinin yeterli işlememe durumunu da göz önünde 

bulundurarak denetim riskini en düşük seviyeye düşürecek şekilde yeterli 

düzeyde alternatif yöntemlerden teyit edilebilir kanıt toplamalıdır. Aynı 
zamanda, bu çerçevede çalışma kağıtları hazırlanarak raporlamaya uygun 

hâle getirmelidirler. Ayrıca herkesin uzaktan çalışması nedeniyle, bağımsız 

denetçilerin normalden farklı bir şekilde kanıt toplaması ve çalışmaları 
sebebiyle denetçilerin ve finansal tablo hazırlayıcılarının raporları 
hazırlaması ve üretmesi bilgilerin farklı bir şekilde kontrol edilmesine (teyit 

edilmesine) neden olmaktadır (Arnold, 2020). Ancak denetçi, bir denetim 

görüşü sağlamak için elde edeceği kanıtların kalitesini düşürmemelidir. 
Örneğin, depo ziyaretinin ve fiziki mal sayımının yapılamaması, duran varlık 

kaydının görsel incelemesinin gerçekleştirilememesi ve şirkete gidememe 

nedeniyle orijinal belgenin görüntülenememesi gibi durumlar oldukça 

önemlidir. Denetçi, görüşünü desteklemek için yeterli kanıt elde etmeye 

çalışmalıdır (Resmi Gazete, 2013). 

Denetim standartları, çalışanların işlemleri nasıl işlediğinin anlaşılması 
ile kontrollerin yeterince tasarlanıp tasarlanmadığını ve etkili olup 

olmadığını belirlemek için test yapılmasını gerektirir. Çalışanlar artık evden 

çalışıyorsa, işletmelerin kontrol ortamı ve riskleri önceki dönemlere göre 

değişmiş olabilir. Bu kapsamda, işletmeler tarafından kontrol ve yapısal 
riskler çerçevesinde öncelikle iç kontrol faaliyetlerinin uzaktan yapmaya 

uygun olup olmadığının ve pandemi tedbirlerine yönelik tedbirlerin alınıp 

alınmadığının değerlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla denetçiler ve 

muhasebeciler, işleri doğru yapacak ve denetleyecek doğru teknolojik 

altyapıya veya araçlara ihtiyaç duyarlar. Doğru teknolojik alt yapının 

olmadığı durumlarda, denetimin etkin olarak yerine getirilmesi mümkün 

olmayacaktır. Belirli denetimler elektronik olarak gerçekleştirilebilir. Ancak, 

bazı muhasebe işlemlerinin yerinde incelenmesi şarttır. Bu çerçevede iç 

kontrol sistemi ne kadar kuvvetli ise uzaktan denetim daha fazla yararlı 
olacaktır. Bir başka ifadeyle, COVID-19 salgını sırasında denetimler, 
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mevcut koşullarda denetçiler tarafından farklı ve geliştirilmiş 

değerlendirmeler gerektirebilecek gerekli standartlara uymaya devam 

etmelidir. Denetçilerin, denetim görüşünü desteklemek için yeterli ve uygun 

denetim kanıtı toplamaları veya denetim görüşünü değiştirmek için alternatif 

prosedürler geliştirmeyi düşünmeleri gerekebilir (International Auditing and 

Assurance Standards Board - IAASB, 2020). 

Geleneksel denetim teknikleri bahse konu olan dönemde işlevsiz 

kalabilmektedir. Bu kapsamda, denetçi de makul güvence vermek için 

işletme yöneticileriyle görüşmeli ve gerekli bilgilerin kendisine verilmesini 

rica etmelidir. Aynı zamanda, denetçi alternatif kanıt elde etme yöntemleri 
de aramalıdır. Öncelikle, denetçinin mesleki şüphecilik ilkesi gereği bütün 

verileri elde edebilmesi gereklidir. Mesleki şüphecilik de belirli durumlarda 

devreye girmelidir. 

Çalışma standartlarından biri olan işletmenin iç kontrol sisteminin 

gözden geçirilmesi standardına göre, çalışanların işlemleri nasıl işlediğinin 

anlaşılması ve kontrollerin yeterince tasarlanıp tasarlanmadığı ile etkili olup 

olmadığını belirlemek için analitik ve işlem testlerinin yapılması 
gerekmektedir. COVID-19 döneminde çalışanların uzaktan çalışmaları 
nedeniyle işletmelerin kontrol ortamı ve riskleri önceki dönemlere göre 

değişmiş olabilir. Bu kapsamda yeni oluşan kontrol ortamı ve riskler 

çerçevesinde, öncelikle işletme iç kontrol faaliyetlerinin uzaktan yapılmaya 

uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu amaçla, denetçilerin ve 

işletmelerin doğru teknolojik altyapıya sahip olmaları şarttır. Eğer doğru 

teknolojik alt yapı mevcut değilse, denetimin etkin olarak yerine getirilmesi 

mümkün olmayacaktır. Belirli denetimler ise elektronik olarak 

gerçekleşebilir. 

COVID-19 sürecinde, denetlenen işletmenin iç ve dış çevresine olan 

etkisinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gereklidir. COVID-19 süreciyle 

beraber yeni risk türleri ortaya çıkmıştır. Bu sebeple işletmelerin 

karşılaştıkları risklerin belirlenmesi gereklidir. Yapılacak analitik testlere 

göre yeni denetim planının oluşturulması şarttır. Ayrıca daha önceki denetim 

çalışma kağıtlarına göre, işletmelerin daha önce karşılaştıkları (finansal 

tablolarda ve varlıkların kötüye kullanılması hususunda) risklere göre yeni 

denetim planının oluşturulması gereklidir. 
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9. RAPORLAMAYA YÖNELİK İLKELER 
Raporlama standardı, Genel Kabul Görmüş Denetim ve Genel Kabul 

Görmüş Muhasebe ilkelerinden tutarlılık, tam açıklama ve işletmenin 

sürekliliği ile görüş bildirme standartları açısından denetçilerin denetim 

faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kanıtların sonuçlarının belirli ilkeler 

çerçevesinde raporlanmasıdır. Bu çerçevede, COVID-19 sürecinde yaşanan 

olumsuz ekonomik olaylar işletmelerin sürekliliğini sürdürebileceğine dair 

ciddi şüphe uyandıran olayları veya koşulları ortaya çıkarmıştır. İşletme 

yönetimi tarafından işletmenin karşılaşmış olduğu riskler çerçevesinde 

yaşamını devam ettirme kabiliyetinin değerlendirmesi gerekir. İleriye dönük 

dönem, finansal raporlama çerçevesinde aksi belirtilmedikçe, finansal 

tabloların yayımlandığı veya yayımlanmaya hazır olduğu tarihten itibaren bir 

yıldır. "Önemli şüphe", yönetimin muhakemesine göre, müşterinin 

sürekliliğini devam ettirmeyeceğinin muhtemel olduğu anlamına gelir. 

Önemli bir şüphe bulunduğunda, şüphenin yönetim tarafından giderilip 

giderilmediğine bakılmaksızın finansal tablo dipnotlarında açıklama 

yapılması gereklidir (Güngör, 2010: 42). 

SONUÇ 
Öncelikle sağlık alanında bireylerin yaşamlarını etkileyen, daha sonra 

da sosyal ve ekonomik her alanda insanların yaşamlarına tesir eden COVID-

19 pandemisi, ekonomi, gelecekteki kazançlar ve finansal raporlamanın 

temel unsurlarını temsil eden diğer birçok girdi hakkında eşi görülmemiş 

düzeyde bir belirsizlik etkisi yaratmıştır. 2020 yılında tüm dünyada görülen 

COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemler, günlük ve ekonomik hayatı 
önemli ölçüde etkilemiştir. Bu husus ekonomik sonuçlarının olması 
sebebiyle finansal raporlamayı, denetim alanını ve muhasebe meslek 

mensuplarının çalışma sahasını etkilemiştir. 

İlk etapta her işletme kendi özel durumunu değerlendirmek suretiyle, 

eğer COVID-19 ekonomik olarak kendilerini etkilemişse, paydaşların doğru 

karar verebilmesi için ekonomik etkinin raporlanmasını iyi bir şekilde 

sağlamalıdır. Pandemiyi kontrol altına almak için uygulanan sokağa çıkma 

yasakları, esnek çalışma yöntemleri, şehirlerarası yolculuk ve sosyal mesafe 

kuralları gereği denetçiler, denetim görüşünü oluşturmak için yeterli denetim 

kanıtı elde etmekte sorunlar yaşamışlardır. Bu bağlamda, denetçilerin 

denetim görüşü oluşturmaları için farklı denetim kanıtı toplama yöntemlerini 
uygulamaları gerekmektedir. Aynı zamanda, bu dönemde yaşanan 
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belirsizliklerden dolayı finansal raporların düzenlenmesi aşamasında, 
belirsizliklerin olası etkilerinin değerlendirilmesi gereklidir. 

COVID-19’un hem ekonomik hem de sağlık açısından etkileri devam 

etmektedir. COVID-19’un etkilerinin tamamen ne zaman ortadan 

kalkacağını kestirmek ise güçtür. Hiç şüphesiz COVID-19 hem muhasebe 

hem de denetim alanında bir takım geleneksel iş yapış şekillerini değiştirerek 

yeni yapılanma ile yöntemlerin doğmasına neden olacaktır. 
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