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Özet
Son yıllarda dünya ticari hayatındaki hızlı değişim ile birlikte
işletmeler artık uluslararası hale gelmektedir. İşletmelerin çok
farklı ülkelerde faaliyet göstermesi muhasebe ve denetim
alanında ortak bir dilin geliştirmesi zorunlu hale getirmiştir. Bu
sürecin sonunda “Uluslararası Muhasebe Standartları”(UMS) ve
“Uluslararası Denetim standartları”(UDS) ile dünya ölçeğinde
bir tekdüzelik hayata geçirilmiştir. Ülkemizde Yeni Türk Ticaret
Kanun’u (TTK) ile bu tekdüzeliğe ayak uydurma noktasında
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için belirli kriterler
çerçevesinde bağımsız denetim ile ilgili düzenlemeler
yapılmıştır. Bu gelişmeler olurken Türkiye’deki KOBİ’lerin
bağımsız denetime bakış açılarını etkileyen faktörlerin
bilinmesi ve sürecin bu bilgiler ışığında yönetilmesi önem arz
etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı KOBİ’lerin bağımsız
denetime yaklaşımlarını etkileyen faktörlerin ortaya
konulmasıdır.

Abstract
Enterprises have been becoming internationalized in tandem
with the rapid transformation in the world trade in recent
years. It has now become mandatory to develop a common
language in the field of accounting and auditing for the reason
that many enterprises are now operating in different countries.
At the end of this process, a worldwide uniformity has been
implemented through “International Accounting Standards"
and "International auditing standards". The relevant changes
in independent auditing for SMEs under certain criteria were
made in order to adapt conformity with the new Turkish
commercial code in our country. While these developments
proceed, it is essential to understand the factors affecting the
perspectives of Turkish SMEs regarding independent auditing
and to manage the process in light of this information. The main
objective of this study is to investigate the factors affecting the
approach being made by SMEs towards independent audit.
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