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Öz 

Teknolojik değişimler işletmelerin muhasebe bilgi sistemlerinde yenlikler meydana getirerek 
sürekli denetim ve Denetim 4.0 gibi olgular hayatımıza girmiştir. Bu denetim süreçlerinin tüm 
işletmelerin fayda-maliyet çerçevesinde benzer teknolojik imkanlarla yürütülmesi mümkün 
olmamaktadır. Dolayısıyla alternatif çözümlemeler ile birlikte dijital denetimin ortaya çıkması 
denetim faaliyeti üzerinde birtakım etkiler meydana getirmiştir. Bu çalışmada dijitalleşme 
sürecinin denetim faaliyetleri üzerine olan etkileri muhasebe denetimi kapsamında incelenmiştir. 
Bağımsız denetim firmalarına yapılan anket ve bu anket sonuçlarından elde edilen istatistiksel 
analizler yorumlanmış ve elde edilen anket sonuçlarına göre muhasebe denetim mekanizmasının 
bütüne yayılımı öngörüsü ile elektronik envanter defteri denetimsizlik anlayışının kırılması, 
finansal tablolarda yer alan bakiyelerin gerçekliği hakkında ön durum tespitleri yapılması, hileli 
ve hatalı finansal raporlamaların önüne geçilmesi sonuçlarına ulaşılmıştır.  

 

* Bu çalışma “Finansal Tabloların Denetiminde Dijital Entegrasyon Sürecinin Güvence Düzeyine Etkisi” 
başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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Abstract 

Technological changes have brought about innovations in the accounting information systems of 
enterprises, and phenomena such as continuous auditing and Audit 4.0 have entered our lives. It 
is not possible to carry out these audit processes with similar technological facilities within the 
framework of benefit-cost of all enterprises. Therefore, the emergence of digital control together 
with alternative analysis has created some effects on the audit activity. In this study, the effects 
of the digitalization process on audit activities were examined within the scope of accounting 
auditing. Surveys made to independent audit firms and statistical analyzes obtained from these 
survey results were interpreted and, according to the results of the survey, breaking the 
understanding of electronic inventory book non-audit with the prediction of the spread of the 
accounting control mechanism to the whole, making preliminary determinations about the 
authenticity of the balances in the financial statements, fraudulent and erroneous financial 
statements. The results of avoiding reporting were achieved. 
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