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Abstract                 
Independent auditing approving reliability of financial information 
revealed to those concerned in business which also known as 
accounting control or financial audit constitutes prominence for 
secure operation of capital markets and development of collaboration 
for healthy economic growth in globalizing world. Nowadays’ 
businesses should pay adequate attention to independent auditing 
due to getting aware of dependency of accurate and appropriate 
financial decisions plus gaining healthy financial structure to 
transparency of financial information. 
The aim of this study is to determine the role of Public Oversight 
Board in upgrading the reliability of independent auditing. On this 
direction, interviews are conducted with big four auditing companies 
as a qualitative research method and finding are evaluated 
respectively.
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1 This paper is developed from the bulletin presented in The 6th International Conference on Governance, Fraud, 

Ethics, and Social Responsibility 2015 in Malaysia.  

Özet 
Muhasebe denetimi ya da finansal denetim olarak da bilinen ve 
işletme ilgililerine açıklanan finansal bilgilerin güvenirliliğini 
onaylayan bağımsız denetim, sermaye piyasasının güven içinde 
çalışması ve ekonominin sağlıklı büyümesi ile küreselleşen dünyada 
işbirliğinin gelişmesi açısından gerekli ve önemli bir faaliyettir. 
Günümüz işletmeleri, sağlıklı bir finansal yapıya kavuşmanın, doğru 
ve yerinde finansal kararlar alabilmenin şeffaf bilgilere dayandığının 
bilincine vararak, bağımsız denetime gereken önemi vermek 
durumundadırlar. 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bağımsız denetimin güvenilirliğinin 
arttırılmasında Kamu Gözetimi Kurumunun rolünü belirlemektir. Bu 
amaca yönelik, İzmir ilinde faaliyet gösteren dört büyük denetim 
kuruluşunda karşılıklı görüşme yapılarak nitel araştırma yöntemi 
uygulanmış ve bulgular değerlendirilmiştir. 


