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Duyuru Metni 

Finansal raporlama ve denetimin kalitesinin artırılması açısından kritik önem 
taşıyan kalite kontrol sistemleri, denetimlerin Kurumumuz tarafından yayımlanan 
standartlara uygun olarak yürütülmesi ve denetimde gerekli kalitenin 
sağlanmasına dayanak oluşturmaktadır. 

Halihazırda ülkemizde, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 
(IAASB) tarafından yayımlanan ve 2013 yılında mevzuata kazandırdığımız Kalite 
Kontrol Standardı 1 uygulanmaktadır. Ancak mevcut Kalite Kontrol Standardının 
yayımlandığı tarihten bugüne denetim sektöründe köklü değişiklikler meydana 
gelmiş ve yaşanan teknolojik gelişmeler, denetim kuruluşlarının başta kurumsal 
yapıları, liderlik yaklaşımları, denetim metodolojileri ve müşteri kabul sürçleri 
olmak üzere denetim yaklaşımlarını değiştirmiştir. 

2014 yılından bu yana yapmış olduğumuz gözetim ve incelemelerde kazandığımız 
deneyimler, mevcut Kalite Kontrol Standardının denetimde yaşanan değişikliklere 
uygun olarak güncellenmesinin denetim kalitesini daha da artıracağını 
göstermektedir.  Nitekim, IAASB de benzer ihtiyaçlar doğrultusunda yürüttüğü 
Kalite Yönetim Projesi kapsamında, bağımsız denetim şirketlerinin kalite kontrol 
sistemleri için kapsamlı bir çerçeve ortaya koyan ve bağımsız denetimin kalitesini 
etkilemesi muhtemel risklerin proaktif bir şekilde yönetilmesine imkân tanıyan 
yeni Kalite Yönetim Standartlarını yayımlamıştır.

Söz konusu Standartların mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz 
tarafından yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, Standartlar bu duyuruyla 
birlikte kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Standartların getirdiği temel değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

• Liderlik sorumluluklarının ve denetim şirketinin hesap verme yükümlülüğünün 
artırılması

• Kalite hedeflerine ulaşmaya odaklanan risk esaslı bir yaklaşım sunulması

• Teknolojiyi, denetim ağlarını ve dış hizmet sağlayıcıların kullanımını ele almak 
amacıyla Standartların geliştirilmesi

• Sürekli bilgi akışı ve şirket içi ve dışı uygun iletişimin öneminin arttırılması

• Kalite yönetim sistemlerinin proaktif olarak izlenmesi ve eksikliklerin 
zamanında ve etkin bir şekilde düzeltilmesi

• Sorumlu denetçinin liderlik ve denetimin kalitesine ilişkin sorumluluklarının 
arttırılması

• Denetimin kalitesinin gözden geçirilmesi sürecinin güçlendirilmesi amacıyla 
sorumlulukların netleştirilmesi 
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İlgili Standartlar çerçevesinde yapılan temel düzenlemeler ise aşağıda yer 
almaktadır:

• KYS 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim veya Sınırlı Bağımsız Denetimleri 
ile Diğer Güvence Denetimleri ya da İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim 
Şirketleri için Kalite Yönetimi, denetim şirketinin, kalitesi gözden geçirilmesi 
gereken denetimlerin belirlenmesine yönelik politika veya prosedürler 
oluşturma sorumluluklarını düzenler.

• Standart ayrıca kalite yönetimine yönelik olarak proaktif ve etkili bir yaklaşım 
getirerek denetim şirketlerinin kalite yönetim sistemlerini güçlendirmeyi 
hedeflemektedir. 

• Standart denetim şirketlerini, denetim şirketinin ve yürütülen denetimlerin 
niteliğine ve şartlarına göre uyarlanmış bir kalite yönetim sistemi tasarlamaya 
teşvik eder. 

• KYS 1, Kurumumuzun düzenlemeleri kapsamında denetim yapan tüm denetim 
şirketleri için geçerlidir. 

• Denetim şirketlerinin 15 Aralık 2022 tarihine kadar KYS 1 hükümlerine uygun 
olarak tasarlanan ve uygulanan kalite yönetim sistemlerine sahip olmaları 
gerekmektedir.
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Denetim 
şirketlerinin 
15 Aralık 
2022 tarihine 
kadar KYS 1 
hükümlerine 
uygun olarak 
tasarlanan 
ve uygulanan 
kalite yönetim 
sistemlerine 
sahip olmaları 
gerekir.

KYS 2, 
15/12/2022 
tarihinde veya 
sonrasında 
başlayacak 
hesap 
dönemlerinin 
bağımsız 
denetim, sınırlı 
bağımsız 
denetim, 
diğer güvence 
denetimleri ve 
ilgili hizmet 
sözleşmelerinde 
uygulanmak 
üzere yürürlüğe 
girecektir.

BDS 220, 
15/12/2022 
tarihinde ve 
sonrasında 
başlayacak 
hesap 
dönemlerinin 
bağımsız 
denetimlerinde 
uygulanmak 
üzere yürürlüğe 
girecektir.

• KYS 1, denetim 
şirketlerinin denetimin 
kalitesini yönetmek 
amacıyla kalite 
yönetim sistemlerini 
tasarlamasını ve 
uygulamasını gerektirir.

• Denetim şirketinin kalite 
yönetim sistemi, kaliteli 
denetim yapmaları 
konusunda denetim 
ekiplerine imkan tanıyan 
ve denetim ekiplerini 
destekleyen bir ortam 
oluşturur.

• BDS 220 (Revize), 
bağımsız denetçi ve 
sorumlu denetçinin 
bağımsız denetim 
düzeyindeki kalite 
yönetimine ilişkin 
sorumluluklarını ele alır.

• Bu Standart, finansal 
tablolann bağımsız 
denetiminde uygulanır.

Denetimin kalitesinin 
gözden geçirilmesi, denetim 
şirketinin kalite yönetim 
sisteminin bir parçasını 
oluşturur. KYS 2, KYS 1’i esas 
alarak aşağıdaki konularda 
özel düzenlemeler 
yapmaktadır: 

• Kaliteyi gözden geçiren 
kişinin görevlendirilmesi 
ve liyakati

• Kalitenin gözden 
geçirilmesi sürecinin ifası

• Kalitenin gözden 
geçirilmesinin 
belgelendirilmesi

KYS 1

Denetim Şirketi Düzeyinde 
Kalite Yönetimi 

Denetimin Kalitesinin
Gözden Geçirilmesi

Bağımsız Denetim 
Düzeyinde Kalite 

Yönetimi 

KYS 2
BDS 220 
(Revize)



• KYS 2 Denetimin Kalitesinin Gözden Geçirilmesi, denetimin kalitesini gözden 
geçirecek kişinin seçilmesi, liyakati ve söz konusu gözden geçirmenin 
yürütülmesi ve belgelendirilmesine ilişkin hususları düzenler. 

• Bu Standart, KYS 1 uyarınca kalitesi gözden geçirilmesi gereken tüm 
denetimlerde uygulanır. 

• Standart 15/12/2022 tarihinde veya sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin 
bağımsız denetim, sınırlı bağımsız denetim, diğer güvence denetimleri ve 
ilgili hizmet sözleşmeleri için geçerlidir.

• BDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Yönetimi finansal 
tabloların bağımsız denetiminde sorumlu denetçinin ve denetim ekibinin 
kalite yönetimine ilişkin sorumluluklarını ele alır. Bu Standart doğrultusunda 
denetçi, 

• Sorumluluklarını, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine uygun olarak yerine getirdiği ile denetimi söz konusu 
Standartlar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürüttüğü ve  

• Düzenlenen denetçi raporunun içinde bulunulan şartlara uygun olduğu

hususlarında kaliteye ulaşıldığına ilişkin makul güvence elde etmek amacıyla 
denetim düzeyinde kaliteyi yönetmeyi amaçlamaktadır. 

• Standart kalite yönetimi yaklaşımını modernize ederek sorumlu denetçi 
ve denetim ekibinin kaliteyi yönetme ve sürdürme konusunda proaktif bir 
yaklaşım içinde hareket etmelerini gerektirmektedir.

• BDS 220 (Revize), 15/12/2022 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap 
dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir.

Standartlar, Kurul tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de 
yayımlanacaktır. Standartlar hakkındaki görüş ve öneriler denetim.standartlari@
kgk.gov.tr adresine iletilebilir.

Standartlara ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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