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SUNUù

Ülkemizde oldu÷u gibi, Avrupa Birli÷ine uyum sürecindeki di÷er
ülkelerin Sayıútaylarının denetim metot ve tekniklerinin sistematize
edilmesi yönündeki çalıúmaları somut ürünlere dönüúmeye baúlamıútır.
Bu ba÷lamda bazı ülkelerce hazırlanmıú olan “Denetim Standartları” ve
“Denetim Elkitapları” bizim açımızdan da hazırlıklarımız sırasında
üzerinde durulmaya de÷er dokümanlardır.
Polonya Sayıútayı “Denetim Standartları”nın formüle edilmesinde
bir yandan kendi birikimlerinden istifade etmeyi ön plana almıú di÷er
yandan da denetim faaliyetlerinin uluslararası düzeyde kabul görecek
úekilde yürütülmesini hedeflemiútir. Bu bakımdan güzel dilimize
kazandırılan bu Standartlar daha da özel bir ilgiyi hak etmektedir.
Bu vesileyle, çeviri yapan Uzman Denetçi Baran ÖZEREN’i
kutluyor, dizgi ve baskıda eme÷i geçen mensuplarımıza teúekkür
ediyorum.

Mehmet Damar
Baúkan
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Polonya Sayıútayı Denetim Standartları

Giriû
Polonya Sayıûtayı’nın (Supreme Chamber of Control/SCC) Denetim
Standartları; denetimlerin planlanmasında, yürütülmesinde ve
deøerlendirilmesinde yönlendirmeye elveriûli homojen bir zemin
oluûturmak suretiyle, Polonya Sayıûtayı’nın faaliyet hedeflerinin
gerçekleûtirilmesine ve denetim faaliyetlerinin uluslararası düzeyde
kabul görecek ûekilde yürütülmesine katkıda bulunur. Bu standartlar
Polonya Sayıûtayı’nın deneyimlerinden süzülüp gelmiû ve denetim
metodolojisi alanında kabul görmüû çözüm tarzlarını kapsamına
almak suretiyle güçlendirilmiûtir. Polonya Sayıûtayı’nın faaliyetlerinin
yasal çerçevesi INTOSAI’in Lima Deklarasyonu’nda belirlenen
koûulları taûımaktadır.
Polonya Sayıûtayı Denetim Standartları, Polonya yasalarını göz ardı
etmeden, INTOSAI Denetim Standartlarını, INTOSAI Denetim
Standartlarına ùliûkin Avrupa Uygulama Rehberlerini ve Uluslararası
Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC-International Federation of
Accountants) Uluslararası Denetim Standartlarını temel almaktadır.
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Polonya Sayıûtayı’nın denetim faaliyeti ile baølantılı dokümanların
hiyerarûisi içinde Denetim Standartlarının yeri aûaøıda gösterilmiûtir:

Anayasa, Sayıútay Yasası
ve Polonya Sayıútayını
ilgilendiren di÷er yasal
düzenlemeler

Denetim
Elkitabı

Polonya Sayıútayı
Denetim Standartları

x

Kabul
görmüú
uluslararası
denetim
standartları

x

Polonya
Sayıútayının
deneyimi

Denetim Direktifleri

Polonya Sayıûtayı’nın Denetim Standartları; Sayıûtay’ın denetim
faaliyeti ile baølantılı en önemli aûamalara ve iûlere göre biçimlenmiû
bulunmaktadır.
Bu Standartlar; Polonya Sayıûtayı tarafından yürütülen denetimlerin
en uygun kalitede yapılmasını saølamaya yönelik bir çerçeve
oluûturma aracıdır. Bu itibarla, standartlara uymama, ancak istisnai
durumlarda, usulüne uygun dokümante edilerek ve yetkili bir direktör
ya da vekilinin onayı ile kabul edilebilir.
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1. Polonya Sayıûtayı’nın Faaliyeti ùle ùlgili Genel Standart1
1.1.Polonya Sayıûtayı baøımsız, tarafsız ve mesleki ehliyeti haiz bir kurumdur.
1.2.Polonya Sayıûtayı yüksek bir kamu denetim kurumu olup Meclise (Sejm)
baølıdır ve kurulsal biçimde faaliyette bulunur. Sayıûtay, kamu
kuruluûlarının ve özerk idarelerin (self-governmental) yanı sıra, kamu
kaynaklarını kullanan veya devlete ait finansal yükümlülükleri yerine
getiren diøer organizasyonel kuruluûların faaliyetlerini denetler.2 Polonya
Sayıûtayı; Meclise, devlet bütçesinin uygulanması ve parasal (monetary)
politika varsayımları ile ilgili yıllık analiz, Bakanlar Kurulunun ibrası
(discharge) hakkında görüû ve ayrıca Meclis ve komisyonları tarafından özel
olarak istenilen incelemelerin sonuçları hakkında bildirimler
(pronouncements on the result of audits), önemli kamu görevlilerinin
faaliyetleriyle ilgili itirazları (demurrers) kapsayan denetim-sonrası raporları
(post-audit statements) sunar3. Polonya Sayıûtayı; Meclise ayrıca, kendi
faaliyetleriyle ilgili raporlar da sunar4.
1.3.Polonya Sayıûtayı’nın gerçekleûtirdiøi denetimlerin kapsamında yasalara
uygunluk (legality), tutumlu olma çabası (economic diligence), etkin olma
(efficacy) ve dürüstlük (integrity) ile ilgili meseleler bulunur5.
1.4.Polonya Sayıûtayı’nın faaliyet hedefi; kamu görevlerinin yerine
getirilmesindeki risklere (threats) düzensizliklere (irregularities), yolsuzluøa
ve güven eksikliøine iûaret etmek ve kezâ, kamu kaynaklarının
yönetiminde kamu düzenine (state order), sorumluluøa ve iyi uygulamalara
gösterilen özeni teûvik etmek suretiyle, kamu kuruluûlarının iûleyiûini
yapıcı biçimde etkilemektir.

1

INTOSAI Denetim Standartları paragraf no: 1.0.6 (h,i), 1.0.12, 1.0.32, 1.0.33, 1.0.34, 1.0.35, 1.0.46, 2.1.13,
2.1.14, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.15, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.23, 2.2.25, 2.2.32, 2.2.35,
2.2.36, 2.2.40.

2

Anayasanın 202-203. maddeleri, Sayıútay Yasasının 2. maddesi.

3

Anayasanın 204. maddesinin 1. fıkrası. Sayıútay Yasasının 7. maddesinin 1. fıkrasının 1-6. bentleri.

4

Anayasanın 204 maddesinin 2. bendi. Sayıútay Yasasının 7. maddesinin 1. fıkrasının 7. bendi.

5

Sayıútay Yasasının 5. maddesi.

3

Polonya Sayıútayı Denetim Standartları

1.5.Polonya Sayıûtayı denetimlerinin hazırlıøı ve yürütülmesi için ihtiyaç
duyduøu bütün dokümanlara ve bilgilere eriûir6. Polonya Sayıûtay
Denetçisinin denetlenen kurumların malvarlıklarına (premises) eriûim
yetkisinin yanısıra bütün dokümanlara ve materyallere eriûmeye, bunları
elde edebilmeye ve muhafaza altına alabilmeye, gözlemler yapmaya,
tanıkları sorgulamaya, yazılı ve sözlü tanık ifadeleri almaya ve ayrıca,
uzmanlardan ve danıûmanlardan yararlanmaya yetkisi bulunmaktadır7.
1.6.Çalıûmalarının yüksek kalite düzeyinde olmasını saølamak bakımından
Polonya Sayıûtayı (Chamber), mevcut denetim tecrübelerini ve denetim
metodolojisindeki çaødaû geliûmeleri esas alarak denetim tekniklerini ve
deøerlendirme metotlarını süreklilik temelinde yetkinleûtirir. Polonya
Sayıûtayı Denetim Elkitaplarının periyodik olarak güncelleûtirilmesinde bu
çalıûmanın sonuçlarından yararlanılır.
1.7.Polonya Sayıûtayı, denetim dıûında, kamu idaresinin daha iyi iûlemesine
katkıda bulunan baûka faaliyetlerde de bulunur -bu faaliyetler arasında
yasa taslakları hakkında görüû verme, eøitim faaliyetleri, Meclis
komisyonlarındaki çalıûmalara katılma sayılabilir. Keza, sözü edilen
faaliyetlerin de yüksek kalitede bir özenle ve Polonya Sayıûtayı’nın
baøımsızlıøına ve tarafsızlıøına gölge düûürmeyecek bir tarzda ve
kapsamda gerçekleûtirilmesi gerekir.

6

Sayıútay Yasasının 29. maddesinin 1. fıkrası.

7

Sayıútay Yasasının 29. maddesinin 2. fıkrası. a-g bentleri.
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2. Denetim Planlaması8
2.1.Polonya Sayıûtayı, planlama sürecinde, yasalara göre yapması zorunlu
olan denetim görevlerine öncelik verip yetkisi dahilindeki ihtiyari (nonobligatory) denetimler için öncelik gerektirenleri tespit eder9.
2.2.Polonya Sayıûtayı’nın uzun dönemli planı; denetimin öncelikli
istikametlerinin belirlenmesine yardımcı olan ülke sosyal ve ekonomik
durum analizi esas alınarak üç yıllık dönemler halinde yapılır. Söz konusu
öncelikli istikametler en temel denetim alanları tespit edilmek suretiyle
her yıl güncelleûtirilir.
2.3.Yıllık denetim planlama süreci, Polonya Sayıûtayı’nın denetim
potansiyelinden uygun ûekilde yararlanmak amacıyla, birim ve bölgesel
ofis direktörlerinin önerdiøi teklifler dikkate alınarak baûlatılır. Bu süreç,
Polonya Sayıûtayı’nın faaliyetleri hakkında yıllık genel bir planın
hazırlanması için mevcut ûablonlara (templates) uygun olarak tasarlanmıû
müstakil denetim görevlerinin bir araya getirilmesiyle iûletilir. Denetimler
planlanırken Polonya Sayıûtayı yasaların gerektirdiøi denetim görevlerine
öncelik verir. Diøer denetim görevleri öncelikli istikametlere ve temel
denetim alanlarına göre planlanır. Yıllık planların uygulanması Sayıûtay’ın
3 aylık ve aylık çalıûma raporları aracılıøıyla izlenir10.
2.4.Denetim faaliyetinin ve yıllık planların öncelikli istikametleri Polonya
Sayıûtayı Kolekyumu (SCC Collegium) tarafından onaylanır.
2.5.Denetçiler; Polonya Sayıûtayı’nın çalıûma planının uygulanmasındaki
herhangi bir aksaklıøın, örneøin, tekil bir görevin iû bitirme tarihinde ve
hedeflerine ulaûmada ortaya çıkan bir aksamanın, sadece o görev
üzerinde deøil, Polonya Sayıûtayı’nın diøer faaliyetleri üzerinde de etki
yaratacaøının bilincinde olmak durumundadırlar.
2.6.Polonya Sayıûtayı’nın denetim görev ve yetkisinin içinde bulunan
alanların önemli unsurlarını sürekli biçimde inceleme, bilgi toplama ve
tespit etme denetimin planlama-öncesi aûamaları arasında yer alır.
8

INTOSAI Denetim Standartları 1.0.14, 2.1.35, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.28, 2.2.31, 2.2.33, 2.2.39, 2.2.36, 2.2.41,
2.2.46, 3.0.1, 3.4.7; Avrupa Uygulama Rehberleri – 22 No’lu Rehber; IFAC – 200/06.
Sayıútay Yasasının 2, 3, 4, 5, 6. maddeleri ile 7. maddesinin 1. fıkrası.
10
Polonya Sayıútay Baúkanı’nın Denetim Prosedürü hakkında 1 Mart 1995 tarih ve 10 seri no’lu Direktifi.
9
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3. Denetime Hazırlanma11
3.1.Denetim; yüksek kalitede bir denetimin verimli, etkin ve tutumlu bir
biçimde ve zamanında gerçekleûtirilmesini saølayacak ûekilde
tasarlanmalıdır.
3.2.Denetim programının hazırlanması aûamasında, denetçinin, belirli bir
denetim alanında denetlenen faaliyetle ilgili olarak görüûünü
oluûturmasını önemli ölçüde etkileyebilecek olguları, uygulamaları ve
faaliyetleri tespit etmesine ve anlamasına yetecek düzeyde bilgi edinmesi
yaûamsal önemdedir.
3.3.Denetim programı; denetimin kapsamını ve yürütülme tarzını ve ayrıca,
denetim hedeflerine ulaûmak bakımından gerek duyulan denetim
prosedürlerinin türünü, zamanını, kapsamını ve denetim sürecini gözden
geçirip izleyecek kiûileri belirleyerek denetim ekibinin faaliyetlerinin
dayanaøını oluûturur. Dolayısıyla, bu dokümanda denetim görevlerinin
yürütülmesi bakımından ihtiyaç duyulabilecek düzeyde ayrıntının
bulunması gerekir. Denetim programı12 hazırlanırken:
x denetim hedeflerinin ve kapsamının tespit edilmesi,
x denetimin çalıûma alanı ve yüksek riskli konularla baølantılı
ekonomik, finansal, organizasyonel, idari ve yasal sorunların
denetim öncesi analizinin yapılması,
x denetim yaklaûımı ile denetim faaliyetlerinin niteliklerinin ve
kapsamının
belirlenmesi
(denetimin
belirlenen
bütün
hedeflerinden ve tespit edilen anlamlı bütün risk alanlarından söz
etmek suretiyle),
x denetimin yürütülme tarzını, tekniøini ve denetim sırasında
spesifik olarak dikkat edilmesi gereken meseleleri, bulguların
dayandırıldıøı kanıtları ve bunların incelenme biçimini, denetim
alanı ile yasal düzenlemeler, kayıt ve gruplandırma kalıpları
11

INTOSAI Denetim Standartları 2.1.24, 3.0.3(a), 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.4.3; Avrupa Uygulama Rehberleri – 11
No’lu Rehber; IFAC – 250/15, 300/02, 300/08, 300/12, 310/11.
12
Polonya Sayıútay Baúkanı’nın Denetim Prosedürü hakkında14 seri no’lu Direktifi.
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(templates of registers and compilations) ve iliûkiler arasındaki baølantıyı
belirtmek suretiyle denetim metodolojisi hakkında direktiflere yer
verilmesi,
x denetlenen kuruluûun faaliyetlerini deøerlendirmeye
saølayan standartların ve kıyaslamaların saptanması,

olanak

x denetimle görevli kiûiler, ihtiyaç duyulan personel, gerekli süre ve
tahmini denetim maliyetleri dahil olmak üzere denetime yönelik
organizasyonel tahminlerin belirlenmesi,
x zamanın programlanması,
gerekir.
3.4.Bir denetimin kapsamının ve yaklaûımının en uygun ûekilde
tasarlanmasının anahtarı denetim hedeflerinin doøru olarak
belirlenmesidir. Bu nedenle, denetim hedeflerinin kesin ve açık bir
biçimde tanımlanması ve sınırları titizlikle çizilen bir alanla uøraûılması
önemli bir husustur.
3.5.Denetim program taslaøı, özü itibariyle ve ayrıca yasalar açısından, plana
uygunluk, eksiksizlik ve metodoloji bakımlarından denetime katılan
birimlerce deøerlendirilir.
3.6.Denetim programı birim veya bölgesel ofis direktörü tarafından
onaylandıktan sonra, Polonya Sayıûtay Baûkanı ya da görevlendirdiøi
baûkan yardımcısı tarafından imzalanır. Söz konusu denetim programı,
denetim çalıûması sürerken, gerek görülmesi durumunda deøiûtirilebilir.
Programdaki ciddi deøiûikliklerin Polonya Sayıûtayı’nın yetkili baûkan
yardımcısınca onaylanması gerekir. Daha az önemi haiz deøiûiklikler
(örneøin, ilave kaynaklardan yararlanmayı veya denetim hedeflerinde ya
da program çizelgesinde deøiûiklik gerektirmeyenler) sorumlu denetim
birimi veya bölgesel ofis direktörüne danıûılıp onayı alındıktan sonra,
denetim koordinatörü tarafından yapılabilir. Bu tür deøiûikliklerle ilgili
olarak denetimden sorumlu baûkan yardımcısı bilgilendirilmelidir13.

13

Polonya Sayıútay Baúkanı’nın Denetim Prosedürü hakkında15 seri no’lu Direktifi.
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3.7.Özel amaçlı denetimler (ad hoc audits) önceden hazırlanmıû denetim konu
baûlıklarına (topics) göre yürütülür (denetim programı gerekli deøildir).
Denetim konuları Polonya Sayıûtayı’nın yürütülen denetimden sorumlu
organizasyonel birim amirince onaylanır14.
3.8.Denetime nezaret edenler (supervisors) denetim görevini üstlenen denetim
ekibinin bütün üyelerinin denetim programını okuyup anlama imkanına
sahip olmalarını ve denetim alanı hakkında denetimi yürütebilmelerine
yetecek bilgi edinmelerini saølamalıdır.
3.9.Denetlenen kurumlardaki denetim faaliyetlerinin verimliliøini artırma
ihtiyacı çerçevesinde, gerekli dokümanlara ve yetkili personele en kısa
zamanda eriûimi saølamak bakımından denetim koordinatörü planlanmıû
denetim kapsamı ve zamanı ile ilgili olarak kurumlara önceden haber
verme gerekliliøini denetim programında göz önüne almalıdır.

14

Polonya Sayıútay Baúkanı’nın Denetim Prosedürü hakkında16 seri no’lu Direktifi.
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4. Denetim Türleri ve Kriterleri15
4.1.Polonya Sayıûtayı hem finansal hem de performans denetimlerinin
unsurlarını içeren karma denetimler yürütür. Polonya Sayıûtayı’nca
yürütülen denetimler yasalara uygunluk, tutumlu olma çabası, etkin olma
ve dürüstlük16 incelemesini kapsar. Bu incelemelerin kapsamına ûu
hususlar dahildir:
a)Yasalara uygunluk: örneøin, yürürlükteki mevzuat ve diøer
emredici yasalara, Polonya Hükümeti tarafından imzalanmıû
uluslararası sözleûmeler ile anlaûmalara, tüzüklere, yönetmeliklere,
toplu iû sözleûmelerine ve yasalara dayalı baûka baølayıcı hükümlere
(mesela, kesin prosedür kurallarını ihtiva eden hükümlere) uygunluk;
denetlenen kurumun ve onun faaliyetlerinin uygulamalarını baølayıcı
nitelikteki iç yönetmeliklerin yayımlanması ile ilgili düzenlilik;
denetlenen faaliyetlerin baølayıcı niteliøi bulunmayan yasal
hükümlerle (baøıtlar, çeûitli yasal kurumların kararlarıyla) uyum içinde
olması ve bu tür hükümlerin düzenliliøi; denetlenen faaliyetin yasal
dayanaøına ve denetlenen kuruma verilen görev ve yetkiye
uygunluøu; mevzuatın öngörmüû olduøu yükümlülükleri göz ardı
eden ihmaller (omissions).
b)Tutumlu olma çabası: örneøin; etkin yönetim kurallarına uygunluk,
mesela; kaynakların verimli ve tutumlu kullanımı; sonuç
rakamlarına/yüzdelerine uygun maliyetlerle ulaûılması (denetlenen
kurumun faaliyetleriyle ilgili olarak elde etmiû olduøu sonuçlara belirli
koûullarda daha düûük maliyetlerle ulaûılabilir, veya aynı maliyetlerle
daha iyi sonuçlar elde edilebilir); zarar miktarını azaltma veya
sınırlama imkanını deøerlendirme.

15

INTOSAI Denetim Standartları 1.0.6, 1.0.38, 1.0.39(c-f), 1.0.40-42, 1.0.44-45, 3.0.3(e,d,g), 3.4.1(a,c),
3.4.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4; Avrupa Uygulama Rehberleri – 41 ve 52 No’lu Rehberler;

16

Anayasanın 203. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları, Sayıútay Yasasının 5. maddesi.
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c)Etkin olma: denetlenen kurumun veya denetlenen faaliyetin
saptanmıû hedeflerle uyum içinde olması; kullanılan kaynakların ve
metotların en uygununun tespiti ve bunların açıklanan hedeflere
ulaûma bakımından ne ölçüde elveriûli olduøu;
d)Dürüstlük: örneøin, kiûinin üstlendiøi görevleri özenle, gayretle ve
zamanında yerine getirmesi; kiûinin yükümlülüklerini harfiyen yerine
getirmesi; kurumun iç kurallarına riayet edilmesi (özellikle birimlerin
ve kiûilerin belirlenmiû görev kapsamlarına giren); faaliyetlerin ve
olguların gerçeøe uygun, doøru biçimde ve istenilen tarihlerde,
herhangi bir olgu ya da koûul atlanmaksızın dokümante edilmesi.
4.2.Polonya Sayıûtayı devlet bütçesinin uygulanması ve para politikası
varsayımları ile ilgili analizlerini ve buna ilaveten Bakanlar Kurulunun
ibrası hakkındaki görüûünü Parlamentoya sunar. Polonya Sayıûtayı, bu
sorumluluøunu yerine getirmek için, ita amirleri (authorising officers) ve
kamu fonlarını kullananlar tarafından devlet bütçesinin uygulanmasına
yönelik yıllık denetimlerini ûu deøerlendirme amaçları çerçevesinde
yürütür:
x bütçenin gelir ve harcama uygulamasının yürürlükteki
düzenlemelerle, kurallar ve prosedürlerle uyum içinde olması ve
özellikle, iûlemlerin gerektiøi ûekilde yapılıp yapılmadıøının,
tamamlanıp tamamlanmadıøının, dokümante edilip edilmediøinin,
ödenip ödenmediøinin ve kaydedilip edilmediøinin doørulanması
ile yürürlüøe konulan çözümlerin yolsuzluk uygulamalarına yol
açıp açmadıøını kapsayacak biçimde kamu mali (finances)
disipliniyle uygunluøu,
x denetlenen kurumlar tarafından kaydı tutulan mali ve muhasebe
ile ilgili dokümanların güvenilirliøi,
x bütçenin layıkıyla uygulanıp uygulanmadıøı
denetime ne ölçüde güven duyulacaøı,

10
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x yüksek risk taûıyan veya devlet ve toplum için özel önemi haiz
alanlarda devlet bütçe uygulamasıyla baølantılı olarak tespit edilmiû
spesifik sorunlar,
x Polonya Sayıûtayı’nın daha önceki denetimlerinde önerilen
tavsiyelerin izlenmesi.
4.3.Polonya Sayıûtayı’nın planlı denetimleri; hem kamu fonlarının yönetimi
hem de kamu hizmetinin yerine getirilmesi alanlarında devlet iûleyiûinin
kangrenleûmiû sorunları üzerine odaklanır.
4.4.Polonya Sayıûtayı özel amaçlı denetimler de (ad hoc audits) yürütebilir17; bu
denetimler arasında özellikle, bir denetim program taslaøı oluûturmak
amacıyla belirli konular hakkında hazırlık incelemeleri (istihbarat
denetimi/reconnaissance audit); denetim-sonrası raporlarının muhataplarının
mütalaalara ve tavsiyelere uyup uymadıøına dönük incelemeler (izleme
denetimi/ follow-up audit) ve Polonya Sayıûtayı’na yapılan ihbarlara (petitions)
ve gönderilen ûikayet dilekçelerine (complaint) yönelik incelemeler (ûikayet
denetimi/complaints audit) yer alır.

17

Polonya Sayıútay Baúkanı’nın Denetim Prosedürü hakkında 11 seri no’lu Direktifi.
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5. Denetimde Örnekleme18
5.1.Denetçiler, denetlenen kurumla alakalı bilgilerin tümünü deøerlendirme
imkânına nadiren sahip olduklarından, veri toplama ve örnekleme
tekniklerinin özenle seçilmesi önemli bir husustur.
5.2.ùstatistiksel veya istatistiksel olmayan örnekleme metotlarından
yararlanırken, denetçinin bir denetim örneklemi tasarlayıp belirlemesi,
denetim prosedürlerini bunun üzerinden uygulaması ve denetim
hedeflerine ulaûabilmeye yetecek miktarda ve uygun denetim kanıtlarını
temin etmek bakımından örnek sonuçlarını deøerlendirmesi gerekir.
5.3.Denetçi, denetim örneklemini tasarlarken, spesifik denetim hedeflerini,
örnekleme yapmak istediøi popülasyonu ve örnek büyüklüøünü göz
önünde bulundurmalıdır. Bu tür konuların analiz edilmesi, denetçinin,
hangi olguların düzensizliøini göz önünde bulundurması ve örnek
seçerken hangi popülasyondan yararlanması gerekeceøini belirlemesine
yardımcı olur.
5.4.Denetçi, örnek büyüklüøünü tespit ederken, örnekleme riskini,
kabuledilebilir hatayı (tolerable error) ve beklenen hatayı (expected error)
dikkate almalıdır. Örnekleme riski; denetçinin bir örneklemi esas alarak
ulaûtıøı sonucun, o popülasyonun tamamının benzer prosedürlerle test
edilmesi durumunda ulaûabileceøi sonuçlardan farklı olma riskidir.
5.5.Denetçinin, bir denetim örneklemine dayanarak popülasyonun tamamıyla
ilgili olarak sonuçları formüle etmek istemesi durumunda, denetim
örnekleminin o popülasyonun bütününü temsil edecek ûekilde
belirlenmesi gerekir.

18

INTOSAI Denetim Standartları 3.5.2; Avrupa Uygulama Rehberleri – 23 No’lu Rehber; IFAC – 530/02,
530/05, 530/10, 530/18, 530/20.
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5.6.Belirli bir denetim hedefine uygun olarak denetim prosedürlerini
uygulayan denetçi, her bir örneklem kalemi hakkında;
a) örneklemede ortaya çıkan hataları analiz etmeli,
b) popülasyon örnekleminde tespit edilen hataları bütüne teûmil etmeli,
c)popülasyonun özellikleriyle ilgili hazırlık deøerlendirmesinin
(bünyesel, kontrol ve örnekleme riskleriyle ilgili deøerlendirme) teyit
edilip edilmediøini veya deøiûiklik yapılmasına gerek olup olmadıøını
tespit etmelidir.

13
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6. Önemlilik19
6.1.Denetçi, denetim için hazırlık yaparken ve denetim bulgularını
deøerlendirirken önemliliøi hesaba katmalıdır. Genel bir ifadeyle, bir
sorun söz konusu denetim raporlarının20 (örneøin; denetim tutanakları,
denetim-sonrası raporlar ve denetim sonuçları hakkında bildirimler)
muhataplarının ilgi göstermelerini gerektiriyorsa, önemli olarak
deøerlendirilebilir.
6.2.Önemlilik, denetlenen faaliyetin bir unsurunun ya da onunla baølantılı bir
grup unsurun nispî (göreli) anlamlılıøını ifade eder. Önemlilik denetimin
ortaya çıkardıøı düzensizlikleri deøerlendiren kriterlerdir. Önemlilik eûiøi
denetimin ortaya çıkardıøı düzensizliklerin deøerine (value) yönelik
katlanılabilir (tolerance) bir eûiøi gösterir.
6.3.Önemlilik deøer, nitelik ve baølam itibariyle belirlenebilir:
a)Deøer itibariyle önemlilik; belirli bir güvenilirlik düzeyine baølı olarak
hoû görülen (permitted) bir hatanın deøerinin; parasal bir tutar veya bir
yüzdenin altına veya üzerine göre belirlenmesidir.
b)Belirli bir unsurun veya bir unsur grubunun niteliøine göre tespit
edilen önemlilik ise; ortaya çıkarılan düzensizliøin niteliøinin miktar
dikkate alınmaksızın (mesela; düzensizliøin sahtecilik veya yolsuzlukla
ilgili olması durumunda) açıklanması gerektiøi anlamına gelir.
c)Çok küçük miktarda olsun ya da olmasın, önemli kabul edilebilecek
bir düzensizliøin ciddi sonuçlar doøurmasının söz konusu olduøu
durumlarda önemlilik baølam itibariyle de deøerlendirilebilir.

19

INTOSAI Denetim Standartları 1.0.9-11; Avrupa Uygulama Rehberleri – 12 No’lu Rehber; IFAC – 320/08.

20

Denetim raporları – Polonya Sayıútayı’nın denetimi sırasında düzenlenen bütün raporlar; örne÷in, denetim
tutana÷ı, denetim sonrası rapor ve denetim sonuçları hakkında bildirim.
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6.4.Önemlilik eûiøi; denetime hazırlık aûamasında, yeterli miktarda denetim
kanıtı elde etmek için ihtiyaç duyulan test hacmini belirlemeye yardımcı
olur. Denetim-sonrası bir rapor ve denetim sonuçları hakkında bir
bildirim hazırlanması aûamasında, denetimin açıkladıøı düzensizliklerin
önemini deøerlendirmede yararlanılır ve denetçinin genel kanaatinin
olumlu ya da olumsuz kanaate (görüû) ulaûmasına yardım eder.
6.5.Önemlilik eûiøi ve denetim riskinin kabul edilebilir düzeyiyle ilgili kararlar
için ihtiyaç duyulan denetim çalıûmasının kapsamını ve dolayısıyla
denetimin verimliliøini, etkinliøini ve tutumluluøunu etkiler.
6.6.Polonya Sayıûtayı’nın denetimleri bakımından önemlilik eûiøinin
denetlenen kurumun finansal faaliyetini en fazla temsil eden deøerin
%0,5’i ile %5’i oranları arasında bulunması gerektiøi kabul edilir.

15
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7. Denetim Riskini Deøerlendirme21
7.1.Bir denetim için hazırlık yaparken denetçinin denetim riskini
deøerlendirmesi gerekir.
7.2.Denetim riski; denetlenen faaliyetle ilgili olarak denetçinin yanlıû
sonuçlara ulaûma riskidir; örneøin; denetçinin önemli ölçüde düzensiz
olan faaliyet hakkında çekincelerini (reservations) açıklamada yetersiz
kalması veya düzensizliøi bulunmayan faaliyetler hakkında çekinceler
bildirmesi.
7.3.Denetim riskinin üç unsuru bulunur. Bunlar;
a)Bünyesel risk; hataların veya düzensizliklerin kaynaøı olabilecek,
ayrıca iç kontrol prosedürleri tarafından önlenmediøi veya ortaya
çıkarılmadıøı ve düzeltilmediøi takdirde, finansal tablolara
güvenilmemesine,
temel
faaliyetlerin
yasadıûılıøına
veya
düzensizliøine yahut da finansal yönetimin makul davranmaktan
uzaklaûmasına yol açacak ve bir eylemin, faaliyetin ya da yönetim
sisteminin niteliøiyle ilgili olan risktir.
b)Kontrol riski; denetlenen kurum bünyesindeki iç kontrolun
yönetimin önemli hatalarını ve düzensizliklerini zamanında önleyip
veya ortaya çıkarıp düzeltmede yetersiz kalması riskidir.
c)Ortaya çıkarma riski; organizasyonun iç kontrollarınca
düzeltilemeyen önemli nitelikteki düzensizliøin veya gerçekdıûı
beyanların denetçi tarafından bulunamama riskidir.
7.4.Denetlenen kurumla doørudan ilgili olmaları nedeniyle, bünyesel risk ve
kontrol riski ortaya çıkarma riskinden farklılık gösterir. Öte yandan
ortaya çıkarma riski denetçiye baølı olup denetim prosedürlerinin
niteliøinin, miktarının ve zamanının bir fonksiyonudur. Denetçinin
yürüttüøü esasa yönelik test prosedürleri ne kadar çoksa, denetçinin
önemli hataları veya düzensizlikleri ortaya çıkarma olasılıøı da o kadar
yüksek yani ortaya çıkarma ve kontrol riskleri de o ölçüde düûüktür.
21

Avrupa Uygulama Rehberleri – 12 No’lu Rehber; IFAC – 400/02, 400/31, 400/42, 400/45.
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7.5.Denetim programı hazırlanırken, denetçi, denetlenen faaliyetin/kurumun
genel bünyesel riskini deøerlendirmelidir. Denetçi ya denetimin her
unsurunu deøerlendirmeye yönelmeli ya da belirli bir unsurun bünyesel
riskinin yüksek olduøunu kabul etmelidir.
7.6.Bünyesel riskin ve kontrol riskinin denetçi tarafından yapılan
deøerlendirmesi ile ortaya çıkarma riskinin kabul edilebilir düzeyi
arasında bir iliûki bulunmaktadır. Denetçi bünyesel risk ve/veya kontrol
riskinin düzeyini ne kadar yüksek tespit ederse, denetim risk düzeyini
arzulanan seviyeye çıkarmak amacıyla ortaya çıkarma riskinin daha uygun
bir alt seviyeye düûürmeyi gerektiren denetim çalıûması da o ölçüde artar.
Bünyesel risk ve kontrol riskinin deøerlendirme düzeyi ne olursa olsun,
denetçi, belirli miktardaki esasa yönelik testi mutlaka yapmalıdır.
7.7.Polonya Sayıûtayı’nın denetimlerinde denetim risk düzeyinin %5’i
aûmaması gerektiøi kabul edilir; bunun anlamı Polonya Sayıûtayı
tarafından yapılan deøerlendirmelerin %95 (güvenilirlik düzeyi) olasılıkla
doøru olması demektir.
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8. Denetçilerin Çalıûma Standartları22
8.1.Denetçinin23 baøımsız ve tarafsız olması, gerekli yeterliliøe sahip olması
ve kendisinden beklenen özeni göstermesi ve denetim prosedürlerinin
bütün aûamalarında Polonya Sayıûtayı Denetim Standartlarıyla uyum
içinde olmaya dikkat etmesi gerekir.
8.2.Denetçi, denetimleri, Polonya Sayıûtayı’nın baøımsızlıøını, güvenilirliøini,
tarafsızlıøını ve mesleki yeterliliøini koruyup güçlendirecek biçimde
planlamalı ve yürütmelidir.
8.3.Denetçi “Polonya Sayıûtay Çalıûanlarının Ahlakî Davranıû Kuralları”na uymalı
ve denetimleri Polonya Sayıûtayı Denetim Standartlarıyla uyum içinde
yürütmelidir.
8.4.Denetçi görevlerini gerekli özenle, önyargıdan uzak ve zamanında
yapmakla ve denetim sonuçlarını tarafsızlıkla ve titizlikle açıklayıp
dokümante etmekle de yükümlüdür24.
8.5.Denetçi, bir denetimi planlarken ve uygularken, meslekî kuûkuculuøunu
sürdürmeli ve denetim esnasında toplanan bilgilerin yanıltıcı ve
gerçekdıûı olabilme ihtimalini hesaba katmalıdır.
8.6.Denetime baûlamadan önce denetçi; denetim hedefleri, kapsamı ve
metodolojisi hakkında bilginin yanısıra denetlenen faaliyetler hakkında
da, denetimi yürütmeye yetecek düzeyde, fikir edinmelidir.
8.7.Denetçinin, denetimleri yürütürken tarafsız olması gerekir; baûka bir
deyiûle, olguları (denetim bulgularını) önyargıdan uzak bir biçimde
deøerlendirip sunmalı, benzer kriterleri esas alarak deøerlendirmeler
yapmalı ve özellikle de, Polonya Sayıûtayı’nın konumunu ve tavsiyelerini
anlamlı olgulara dayanarak ve geliûkin bilgi ve tecrübesiyle mütenasip
olarak takdim etmelidir25.

22

INTOSAI Denetim Standartları 1.0.14, 2.1.35, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.28, 2.2.31, 2.2.33, 2.2.39, 2.2.41,
2.2.46, 3.0.1, 3.4.7; Avrupa Uygulama Rehberleri – 22 No’lu Rehber; IFAC – 200/06.

23

Denetçi – Denetim faaliyetlerine nezaret eden veya bu faaliyetleri yürüten personel.

24

Sayıútay Yasasının 71. maddesi.
Sayıútay Yasasının 74 ve 75. maddeleri.

25
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8.8.Denetim bulgularının denetçinin görevi ve yetkisi üzerinde veya
kendisiyle yakın akrabalık iliûkisi içinde olanlar üzerinde etki yaratabilecek
olması durumunda ya da denetçinin tarafsızlıøı ile ilgili olarak geçerli ve
kabul edilebilir ûüphelerin bulunması halinde, denetçi, talep üzerine veya
konumu gereøi (ex officio) o denetimin dıûına çekilebilir26. Denetçi; yanlı
davrandıøı veya kendi çıkarına uygun hareket ettiøi yolunda kuûku
duyulmasına neden olabilecek ya da kendi yükümlülükleri ile Polonya
Sayıûtayı’ndaki görevleriyle çıkar çatıûması yaratabilecek iûleri yapamaz27.
8.9.Polonya Sayıûtay Denetçisinin; meslekî görevlerinin icrası sırasında, keza,
görevlerinin sona ermesinden sonra,28 elde ettiøi bilgileri muhafaza etmek
bakımından, yasaların gerektirdiøi sır saklama yükümlülüøünü29
sürdürmesi icap eder. Bu tür bilgilerin meslekî amaçlar dıûında
kullanılması yasaktır.
8.10.Denetçi politik bir partinin üyesi olamaz ya da aktif olarak politik bir
faaliyette bulunamaz30.

26

Sayıútay Yasasının 31. maddesi.

27

Sayıútay Yasasının 75. Maddesinin 1. fıkrası.

28

Sayıútay Yasasının 71. Maddesinin 3. fıkrası.
Sayıútay Yasasının 73. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları.
30
Sayıútay Yasasının 74. Maddesinin 1. fıkrası.
29
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9. Denetim Çalıûmasının Dokümante Edilmesi31
9.1.Denetçiler denetimin hazırlıøı, icrası ve sonuçların deøerlendirilmesi ile
baølantılı bütün faaliyetlerini yeterli ve güvenilir biçimde belgelemelidir.
9.2.Denetçi denetimin bulgularını destekleyecek ve denetimin Polonya
Sayıûtayı standartlarıyla uyum içinde yürütüldüøünün kanıtı olarak iûe
yarayacak olan konuları ve denetim bulgularını eksiksiz ve güvenilir
biçimde dokümante etmelidir.
9.3.Denetçi tarafından düzenlenen çalıûma kaøıtları spesifik bir denetimle
daha önce bir baølantısı olmayan bir kiûinin yürütülen denetimi
anlayabilmesine yetecek kadar eksiksiz ve ayrıntılı olmalıdır.
9.4.Yürütülen denetim çalıûmasının planlaması, türü, zamanı, kapsamı, elde
edilen kanıtlardan çıkarılan denetim sonuçları ve vargıları ile alakalı
bilgiler denetçi tarafından dokümante edilmelidir.
9.5.Denetçi gizlilik hükümlerine uymak zorunda olup denetim
dokümanlarını Polonya Sayıûtayı’nın ihtiyaçlarının ve ihbar durumunda
evrak saklama hükümlerinin gerektirdiøi zorunlu süre boyunca emniyetli
biçimde muhafaza eder32.

31

INTOSAI Denetim Standartları 3.5.5-7; Avrupa Uygulama Rehberleri – 26 No’lu Rehber; IFAC – 230/02,
230/05, 230/06, 230/13.

32

14 Temmuz 1983 tarihli Ulusal Arúivle ølgili Kaynaklar ve Arúivler Yasası (Dz.U. No.38 ek 173. Madde.)
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10. Düzensizlikler33
10.1.Denetçi; fonların kullanımı veya kamu görevlerinin yerine getirilmesi
üzerinde doørudan ve önemli bir etki yaratabilecek hatalara,
düzensizliklere ve yasa dıûı eylemlere iliûkin ihtimallerin farkında
olmalıdır. Denetçi, bir denetime hazırlık yaparken, uygun denetim
aûamalarını ve prosedürlerini tasarlamalıdır.
10.2.Düzensizlik; denetimlerde, Polonya Sayıûtayı’nca yararlanılan kriterlere
(örneøin; yasalara uygunluk, tutumlu olma çabası, etkin olma ve
dürüstlük- Bkz. 4.1) ters düûen herhangi bir iûlem ya da ihmaldir.
10.3.Bir düzensizlik veya bir hata meydana gelebileceøini gösteren herhangi
bir gösterge, denetçinin, denetim prosedürlerini bu tür kuûkuları ya teyit
edecek ya da ortadan kaldıracak kadar geniûletilmesine yol açmalıdır.
10.4.Düzensizliøin ortaya çıkması durumunda, denetçi, bu tür
düzensizliklerin (ister farkedilmiû, isterse ihtimal dahilinde olsun)
sebeplerini, kapsamını, etkilerini ve sorumlu olan kiûileri tespit
etmelidir34.
10.5.Sahtecilik, yolsuzluk ya da baûka yasa dıûı eylem ihtimalinden haberdar
olması ya da bu tür eylemlerden kuûkulanması durumunda, denetçinin,
Polonya Sayıûtayı tarafından kabul edilmiû yürürlükteki prosedürlere
göre davranması gerekir.
10.6.Denetçi, insan hayatına veya saølıøına yönelik ani bir tehlikeyi veya
varlıklara yönelik telafisi mümkün olmayan bir hasarı ortaya çıkarır
çıkarmaz, bu tür tehlikenin ya da hasarın etkilerini azaltmaları
bakımından denetlenen kurumun yöneticisini veya gerekiyorsa, daha üst
konumdaki kurum yöneticisini veyahut da kamu idaresinin yetkili bir
organını derhal bilgilendirmek durumundadır. Denetçi, denetim
sırasında, o birimin faaliyetlerindeki düzensizliklerin mevcudiyetini
gösteren bulguları denetlenen kurum yöneticisine sürekli olarak
bildirebilir.35.
33

INTOSAI Denetim Standartları 3.0.3(d,f), 3.4.1-4; Avrupa Uygulama Rehberleri – 52 No’lu Rehber; IFAC –
240/02, 240/07, 240/09, 240/19, 250/22, 250/26, 250/28.
34
Sayıútay Yasasının 53. maddesinin 2 fıkrası.
35
Sayıútay Yasasının 51. maddesi.
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11. Denetim Kanıtları36
11.1.Denetçi; denetlenen kurum, program, faaliyet ve fonksiyon hakkındaki
görüûlerini, gözlemlerini (observations) ve tavsiyelerini desteklemek üzere
kâfi miktarda, ilgili ve makul denetim kanıtları elde etmelidir. Bilgisayar
ortamındaki sistem verilerinin denetimin önemli bir unsuru ve veri
güvenilirliøinin denetim hedeflerinin gerçekleûmesi bakımından yaûamsal
olduøu durumlarda, verilerin güvenilir ve uygun olduklarından
denetçinin emin olması gerekir.
11.2.Denetim bulgularının, görüûlerinin, gözlemlerinin ve tavsiyelerinin
kanıtlarla desteklenmesi gerekir.
11.3.Dokümanlar, muhafaza altına alınan nesneler, teftiû sonuçları,
soruûturmalar, raporlar, açıklamalar, uzman görüûleri denetim
kanıtlarıdır37.
11.4.Denetim sırasında toplanan denetim kanıtları denetçi tarafından düzgün
bir biçimde saklanmalıdır. Denetçi muhafaza altına alınan nesneler ve
teftiû sonuçlarıyla ilgili tutanakları gerektiøi ûekilde düzenlemelidir. Bu
tür tutanaklar denetçi ve kendi birim amiri veya görevlendirdiøi bir
memur tarafından imzalanmalıdır. Tanıøın ifade tutanaøı gerektiøi
ûekilde düzenlenmeli ve tanık tarafından imzalanmadan önce okunmuû
olmalıdır38.
11.5.Denetim kanıtları;
a)kâfi miktarda olmalıdır; örneøin, nicelik bakımından denetim
sonuçlarına ulaûmaya yetecek miktarda ve uygunlukta; nitelik
bakımından ise ön yargıdan uzak ve güvenilir olmalıdır. Denetim
kanıtının güvenilirliøi onun niteliøine, kaynaøına ve kanıt toplama
metoduna baølıdır.
b)ilgili olmalıdır; örneøin, denetim hedeflerine uygun olmalıdır.
Denetim hedefleri açık ve net biçimde belirlendiyse, toplanan
kanıtların ilgili olup olmadıøını deøerlendirmek daha kolaydır.
36

INTOSAI Denetim Standartları 3.0.3(e,h), 3.4.5, 3.5.1-4; Avrupa Uygulama Rehberleri – 13 No’lu Rehber;
IFAC – 240/18, 250/31, 401/02, 401/04, 401/06, 401/07, 500/02, 500/10, 500/12, 580/02, 580/09, 580/15.

37

Sayıútay Yasasının 29. maddesinin 2. fıkrası ve 35-48. maddeleri.

38

Sayıútay Yasasının 36-49. maddeleri ile 42. ve 47. maddeleri.
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c)makul olmalıdır; örneøin, kanıt toplama maliyeti, denetçinin
ulaûmaya çalıûtıøı sonuçla orantılı olacak ûekilde ekonomik olmalıdır.
11.6.Denetçi, denetimi yürütürken, elde edilen kanıtların kaynaklarını ve
türünü hesaba katmalıdır. ùmkân dahilindeyse, denetçi tarafından
doørudan elde edilen yazılı ve fiziksel kanıtlar üçüncü kiûilerden elde
edilen kanıtlara tercih edilmelidir. Önemli bir konuda çeûitli
kaynaklardan elde edilen kanıtlar arasında tutarsızlıklar bulunuyorsa,
denetçi daha fazla kanıt bulmak suretiyle tutarsızlıkları gidermeye
çalıûmalıdır.
11.7.Denetçi, denetlenen kurumun görevlilerinden ve yöneticilerinden
saølanan açıklamalar ve ifadeler konusunda meslekî kuûkuculuøunu
muhafaza etmelidir. Açıklamalar ve ifadeler yazılı, imzalı ve tarihli
olmalıdır. Açıklamalar ve ifadeler önemli meselelerle ilgiliyse, denetçi,
bunları baûka kaynaklardan doørulayacak ûekilde eksiksiz, ilgili ve makul
kanıtlar elde etmeye çalıûmalıdır.
11.8.Bu tür açıklamalar ve ifadeler diøer denetim kanıtlarıyla çeliûiyorsa,
denetçi söz konusu durumun nedenlerini araûtırmalıdır. Söz konusu
olayda elde edilen açıklamaların ve ifadelerin doøru olmama olasılıøı
varsa, aynı kiûilerin baûka konularda yaptıøı açıklamaların ve verdiøi
ifadelerin güvenilirliøinden de kuûku duyulmalıdır.
11.9.ùdarenin açıklama yapmayı red etmesi durumunda, denetçinin, bu
hususu hatırda tutup mümkünse, baûka kaynaklardan kanıt elde etmek
üzere harekete geçmesi gerekir. Kanıtların baûka kaynaklardan elde
edilmesi mümkün olmuyorsa, denetçi, denetim sonuçlarının akıbetini
göz önünde bulundurmalıdır.
11.10.Denetçi bilgisayar ortamındaki bilgi sistemlerinin etkilerini denetim
sırasında dikkate almalıdır. Denetlenen kuruluûun bilgisayar
ortamındaki bilgi sistemlerinin etkisine açık olabilecek bir denetimin
hazırlık aûamasında, denetçi, bu sistemlerin önemi, karmaûıklıøı ve
denetim için gerekli verilerin mevcudiyeti konusunda bilgi edinmelidir.
Denetlenen faaliyet bakımından bilgisayar ortamındaki bilgi
sistemlerinin yüksek düzeyde önemli olduøu durumlarda, denetçinin,
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bu hususun bünyesel ve kontrol risklerinin deøerlendirmesi üzerinde
bir etki yaratıp yaratmadıøını da belirlemesi gerekir.
11.11.Bilgisayar ortamındaki bilgi sistemlerinin verilerine dayanılması
durumlarda, denetçi, bunların güvenilir ve eksiksiz olduøundan emin
olmalıdır.
11.12.Denetçi, denetim sırasında, bilgisayar ortamındaki bilgi sistemleri ile
ilgili olarak uzman becerilerinden yararlanılması gerekip gerekmediøini
hesaba katmalıdır. Bilgisayar ortamındaki bilgi sistemleri için uzman
istihdamının düûünüldüøü durumda, Polonya Sayıûtayı’nın “Uzmanların
ve Danıûmanların Çalıûmalarından Yararlanma” baûlıklı 15 no’lu
denetim standardına baûvurulmalıdır.
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12. Analitik Prosedürler39
12.1.Denetçi, denetime hazırlık ve denetim bulgularının deøerlendirilmesi
aûamalarında, analitik prosedürlerden yararlanmalıdır. Analitik
prosedürler; konuyla ilgili baûka bilgilerle çeliûen veya tahmini
tutarlardan türetilen iliûkilerin ve ortaya çıkan dalgalanmaların
incelenmesi de dahil olmak üzere anlamlı yüzdelerin ve eøilimlerin analiz
edilmesini ifade eder.
12.2.Denetçi denetlenen kurumu veya faaliyeti daha iyi anlayabilmek ve risk
taûıyan alanları belirleyebilmek için hazırlık aûamasında analitik
prosedürlerden yararlanmalıdır.
12.3.Denetim sonuçları ile denetlenen kurumlar veya faaliyetler hakkında
denetçinin edindiøi bilgilerin baødaûıp baødaûmadıøını anlamak üzere
denetçinin, denetimin bitiminden az önce veya hemen sonra genel bir
deøerlendirme yaparken analitik prosedürlere baûvurması gerekir.
12.4.Analitik prosedürlerin ve metotların belirlenmesi kadar bu prosedürlerin
uygulama kapsamı da, denetim alanı hakkındaki bilgiler esas alınmak
suretiyle, denetçinin yargısına baølıdır.
12.5.Analitik prosedürler yaygın olarak sadece muhtemel düzensizlikleri
gösterir. Konuyla alakalı baûka bilgilerle çeliûen önemli dalgalanmaların
ve iliûkilerin veya tahmini tutarlardan sapmaların analitik prosedürler
tarafından ortaya çıkarıldıøı durumlarda, denetçi bunları inceleyip
bunların yardımıyla açıklamalar ve kanıtlar elde etmelidir.

39

Avrupa Uygulama Rehberleri – 24 No’lu Rehber; IFAC – 520/02, 520/03, 520/06, 520/08, 520/13, 520/17.
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13. ùç Kontrolun Deøerlendirilmesi ve Denetimi40
13.1.Denetçi, denetimin kapsamını ve geniûliøini belirlerken iç kontrolun
güvenilirliøini inceleyip deøerlendirmelidir. ùç kontrol; sorumlu oldukları
süreçleri sahtecilik, hata ya da verimsiz yahut da savurgan uygulamaların
meydana gelme olasılıøını asgariye indirecek biçimde iûleten kurum
yöneticilerinin kurum içi kaynaklar hakkında güvence saølamalarına
yarayan fonksiyonel araçlardır. ùç kontrol hem yönetsel kontrol hem de
iç denetim fonksiyonlarını kapsar.
13.2.ùç kontrol incelemesinin ve deøerlendirmesinin kapsamını denetim
hedefleri belirler. Denetçi, denetimle doørudan iliûkili biçimde, en
azından, bir iç kontrol hazırlık deøerlendirmesi yapmalıdır. Bu
deøerlendirme, denetçinin;
a) denetlenen faaliyetle baølantılı bünyesel risk ve kontrol riski hakkında
bir baûlangıç deøerlendirmesi yapabilmesine,
b) ihtiyaç duyulan kontrol testlerinin kapsamını ve miktarını belirlerken,
iç kontrolun güven duyulabilecek etkinlikte çalıûıp çalıûmadıøını
deøerlendirebilmesine,
yetecek düzeyde olmalıdır.
13.3.ùç kontrol denetlenen faaliyetin türüne uygun biçimde incelenip
deøerlendirilmelidir:
a)finansal denetimlerde, ilgi odaøı; malları ve varlıkları güvence altına
almaya yardımcı olan ve muhasebe kayıtlarının doøruluøunu ve
eksiksizliøini saølayan kontrolların incelenip deøerlendirilmesi üzerine
yoøunlaûır.
b)yasalara uygunluk denetimlerinde, ilgi odaøı; yöneticilerin yasalar ve
diøer mevzuat hükümleriyle uyum için olmasına yardım eden
kontrolların incelenip deøerlendirilmesi üzerine yoøunlaûır.
40

INTOSAI Denetim Standartları 1.0.30, 1.0.31, 3.0.3c, 3.3.1-4, 3.4.6; Avrupa Uygulama Rehberleri – 21
No’lu Rehber; IFAC – 400/02, 400/19, 400/20, 400/22, 400/24, 400/25, 400/31, 400/34, 400/36, 400/37,
400/39, 400/42, 400/45, 400/47(i).
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c)performans denetimlerinde, ilgi odaøı; denetlenen kurumun
faaliyetlerini verimli, etkin ve tutumlu biçimde yürütmesine, güçlü
yönetim ilkelerine sadık kalmasına ve finansal ve yönetsel bilgilerin
zamanında ve güvenilir biçimde üretilmesine katkıda bulunan
kontrolların incelenip deøerlendirilmesi üzerine yoøunlaûır.
13.4.Hataları ve düzensizlikleri önleme, ortaya çıkarma ve analiz etme temel
sorumluluøu; yasaların öngördüøü finansal kontrol görevlerinin yerine
getirilmesi de dahil olmak üzere finansal yönetimin bütününden
sorumlu tutulan kamu mali kesimi içindeki bir kurumun üst düzey
yöneticisinin elindedir41. Polonya Sayıûtayı’nın denetim çalıûması kamu
mali kesimi içindeki kurumların düzensizlikleri önlemedeki, ortaya
çıkarmadaki ve düzeltmedeki etkinliklerinin deøerlendirilmesini kapsar.
13.5.Muhasebe ve diøer bilgi sistemlerinin bilgisayar ortamında bulunduøu
durumlarda, denetçi, iç kontrolun; verilerin bütünlüøünü, güvenilirliøini
ve eksiksizliøini saølamak üzere gerektiøi ûekilde çalıûıp çalıûmadıøını
araûtırmalıdır.
13.6.Denetçi, kurum bünyesindeki iç kontrol ve onun önemi konusunda
yönetimin yaklaûımını, bilincini ve hareket tarzını deøerlendirebilmek
üzere denetlenen kurumun faaliyette bulunduøu ortam hakkında
yeterince fikir sahibi olmalıdır.
13.7.ùç kontrolu denetlerken ve deøerlendirirken denetçi aûaøıdaki adımları
atmalıdır:
a)iç kontrolun nasıl organize edildiøini araûtırıp çalıûma tarzını anlamalı,
b)denetlenen faaliyetle ilgili olarak hangi kontrolların kilit öneme sahip
olduøunu tespit etmeli,
c)denetim hedeflerini karûılayan ve onlarla ilgili her önemli kontrolun
kontrol riskini öncelikle deøerlendirmeli, (Kontrol riski; iç kontrol
prosedürlerin finansal yönetimdeki önemli hataları ve düzensizlikleri
zamanında önlemede veya ortaya çıkarmada ve düzeltmede yetersiz
olma riskidir. Bu duruma ya gerekli iç kontrol prosedürlerinin
bulunmayıûı ya da mevcut prosedürlerin etkin, sürekli ve tutarlı bir
biçimde iû görmesinde yetersiz olması neden olabilir)
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d)önemli kontrolların beklendiøi gibi (örneøin, incelenen dönem
boyunca etkin, sürekli ve tutarlı biçimde) çalıûıp çalıûmadıøını tespit
etmek üzere bu tür kontrollara tabi faaliyetlere iliûkin bir örnek
grubunu incelemek suretiyle kontrol testleri yapmalı,
e) iç kontrol deøerlendirilmeli ve bu deøerlendirme kontrol riskiyle ilgili
hazırlık deøerlendirmesini teyit etmelidir (ùç kontrolların
denetiminde, iç kontrol standartlarıyla ilgili olan INTOSAI
rehberlerinden yararlanılması önemli bir husustur).
13.8.Denetim testleri, denetçiye “yüksek risk” dıûındaki diøer denetim
risklerini deøerlendirmede yardımcı olacak denetim kanıtlarını elde etme
imkânı vermelidir. Denetim riski ne kadar yüksek tespit edilirse,
(finansal konular söz konusu olduøunda) muhasebe sistemlerinin ve
(denetlenmekte olan bütün konularda) iç kontrolun doøru biçimde
tasarlandıøı, etkin, sürekli ve tutarlı biçimde iûlediøi beyanını
desteklemek üzere, denetçi tarafından elde edilmesi gereken kanıtlar da
o kadar fazla olmalıdır.
13.9.ùç kontrollar deøerlendirilirken,
belgelendirmelidir:

denetçi

aûaøıdaki

bulguları

a) Kurumun iç kontrolu hakkındaki bilgiler,
b) Kontrol riskinin deøerlendirilmesi (Bkz. 9.1-9.6).
13.10.Esasa yönelik testlerin türü ve miktarı, bünyesel ve kontrol risklerinin
deøerlendirilmesi esas alınarak tespit edilir. Denetçi bünyesel riski ve
kontrol riskini ne kadar yüksek olarak tespit ederse, kontrol testleri
aracılıøıyla elde edilmesi gereken kanıtlar da o kadar fazla olur. Ancak,
gene de, bu deøerlendirmeye raømen, denetçi önemli faaliyetlerle ilgili
olarak belirli sayıda esasa yönelik testler yapmalıdır.
13.11.Muhasebe sisteminin ve iç kontrolun tasarlanması veya çalıûması
hakkında denetim sırasında tespit edilen dikkat çekici önemli
yetersizliklerle ilgili olarak, denetçi, denetlenen kurumun yönetimini
zamanında bilgilendirmelidir42.
41

42

26 Kasım 1998 tarihli Kamu Maliyesi Yasasının 28. Maddesi (Dz.U.No. 155, ek 1014 madde)

Sayıútay Yasasının 51. maddesinin 4. fıkrası.
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14. Diøer Denetçilerin Çalıûmalarından Yararlanma43
14.1.Polonya Sayıûtayı denetim raporlarını kendi adıyla ve kendi
sorumluluøunun bir gereøi olarak yayımlar. Polonya Sayıûtay Denetçisi
baûka denetim, inceleme veya teftiû kurullarının çalıûmalarından
yararlanıyorsa, bu çalıûmanın Polonya Sayıûtayı bakımından yeterli, ilgili
ve makul denetim kanıtları saøladıøından emin olmalıdır.
14.2.Polonya Sayıûtay Denetçisi, gerektiøinde, çalıûması sırasında merkezî
idare ve ulusal-özerk kuruluûları içinde faaliyette bulunan diøer denetim,
inceleme ve teftiû kurulları ile iûbirliøinden yararlanabilir44. Polonya
Sayıûtayı iûbirliøi yaparken, bu kurullar, Polonya Sayıûtayı’nın liderliøinde
spesifik denetimler yapmaya ve ayrıca, denetimlerinin sonuçlarını
Polonya Sayıûtayı’nın kullanımına açmaya mecburdur.
14.3.Denetçi diøer denetçinin ana bulgularını dikkate almalı ve iûbirliøine,
olabildiøince, açık olmalıdır.
14.4.Denetçi; diøer denetçinin spesifik görev hedeflerini karûılayan çalıûma
için kâfi miktarda, ilgili ve makul kanıtları saølayabileceøi prosedürlerden
yararlanmalıdır.
14.5.Denetçi diøer denetçinin önemli bulgularını hesaba katmalıdır.
14.6.Denetçi, diøer denetçinin çalıûması ile ilgili görüûünü özellikle esas aldıøı
durumlarda, raporunun bu olguyu sarih olarak ifade etmeli ve diøer
denetçinin denetlemiû olduøu unsurların kapsamını belirlemelidir
14.7.Polonya Sayıûtay Denetçisi iç denetim faaliyetlerini45 ve onun dıû
denetim prosedürleri üzerinde yarattıøı etkileri dikkate almalıdır.
14.8.Polonya Sayıûtay Denetçisi, denetime hazırlık ve etkili bir denetim
yaklaûımı tasarlama aûamalarında, iç denetim faaliyetleri hakkında
yeterince bilgi sahibi olmalıdır.

43

INTOSAI Denetim Standartları 2.2.45, 3.1.3(h); Avrupa Uygulama Rehberleri – 25 No’lu Rehber; IFAC –
600/07, 600/08, 600/12, 600/18, 610/02, 610/09, 610/11, 610/16.

44

Sayıútay Yasasının 12. maddesi.
26 Kasım 1998 tarihli Kamu Maliyesi Yasasının 35a-35t maddeleri (Dz.U.No. 155, de÷iúik 1014 madde)

45
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14.9.Denetçi, denetimin baûlangıç aûamasında, iç denetimin Polonya Sayıûtay
denetimine yardımcı olabileceøine karar verirse, iç denetim fonksiyonları
hakkında bir hazırlık deøerlendirmesi yapmalıdır.
14.10.Polonya Sayıûtay Denetçisi iç denetim biriminin çalıûmasından
yararlanmaya niyetliyse, bu çalıûmanın yeterliliøini Polonya Sayıûtayı
açısından deøerlendirmelidir.
14.11.Ortak ya da koordineli bir denetim sırasında baûka bir ülkenin yüksek
denetim kurumunun denetim çalıûmasından yararlanılması durumunda,
Polonya Sayıûtayı, bu kurumların ikili anlaûmalar çerçevesinde koymuû
olduøu bütün iûbirliøi prensiplerine ve/veya prosedürlerine uymalıdır.
Bir baûka önemli husus da, diøer ülkelerin yüksek denetim kurumlarıyla
iûbirliøi halinde çalıûırken, Polonya Sayıûtay Denetçisinin taraflar arası
meslekî eûitlik olarak nitelendirilen iliûkiler sürdürmesidir.
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15.Uzmanların
Yararlanma46

ve

Danıûmanların

Çalıûmalarından

15.1.Polonya Sayıûtay Denetçisinin, uzmanların çalıûmasından yararlanması
durumunda, bu çalıûmanın Polonya Sayıûtayı’na kâfi miktarda, ilgili ve
makul denetim kanıtları saøladıøından emin olması gerekir.
15.2.Polonya Sayıûtayı’nın bir organizasyonel birim direktörünce veya
denetçinin talebi üzerine görevlendirilen uzman veya danıûman, denetim
hedeflerine ulaûma bakımından önemli ve baûka biçimde elde
edilemeyecek teorik bilgi, deneyim ve beceriler saølamalıdır. Uzman
yürüttüøü çalıûma sonucunda; çalıûmasını ve ulaûtıøı görüûünü açıklayan
ve olguların tespitine yönelik kanıtları ortaya koyan ayrıntılı bir rapor
hazırlar47.
15.3.Bir uzmanın veya danıûmanın çalıûmasından yararlanmak üzere
planlama yapılırken, denetçi için önemli olan, spesifik görevlendirme
baølamı içinde uzmanın ya da danıûmanın baøımsızlıøını, tarafsızlıøını ve
meslekî ehliyetini göz önünde bulundurmaktır48.
15.4.Uzman veya danıûmanın yürüteceøi incelemenin konusu ve kapsamı,
denetimin mümkün olan en erken aûamasında, açık-seçik ve dikkatli bir
biçimde tespit edilmelidir.
15.5.Denetçi, bir uzmanın veya danıûmanın çalıûmasından yararlanırken,
denetim hedeflerinin baølamı içinde bu çalıûmanın yeterliliøini sanki bu
çalıûma denetim kanıtıymıû gibi deøerlendirmelidir.
15.6.Uzmanın veya danıûmanın çalıûma sonucunun kâfi miktarda, ilgili ve
makul denetim kanıtları saølamada yetersiz olması veya bu kanıtların
diøer denetim kanıtlarıyla çeliûmesi durumunda, denetçi, daha kapsamlı
bir denetim çalıûması yürütmek suretiyle meseleyi tam anlamıyla
aydınlıøa kavuûturmaya çaba göstermelidir.
46

INTOSAI Denetim Standartları 2.1.18, 2.2.43-44; Avrupa Uygulama Rehberleri – 25 No’lu Rehber; IFAC
– 620/02, 620/08, 620/09, 620/12, 620/15.
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Sayıútay Yasasının 35. ve 49. maddeleri.
Polonya Sayıútay Baúkanı’nın Denetim Prosedürü hakkında 1 Mart 1995 tarih ve 28-30 seri no’lu
Talimatları (M.P.Nr 17, poz.211), Polonya Sayıútay Baúkanı’nın Denetim Prosedürü içindeki görgü
tanıklarının, uzmanların ve danıúmanların ücretleri hakkında Polonya Sayıútay Baúkanı’nın 15 Mayıs 1995
tarihli Direktifi (M.P. Nr 35, poz 417).
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16. Raporlama Standartları49
16.1.Her denetimin sonunda, denetçi, içinde denetim bulgularının ve
vargılarının açık-seçik biçimde açıklandıøı yazılı bir rapor hazırlamalıdır.
Raporlar muhteva bakımından baøımsız, tarafsız, adil ve yapıcı olmalıdır.
16.2.Polonya Sayıûtayı’nın denetim raporları arasında denetim tutanakları
(audit protocol), denetim-sonrası raporlar (post-audit statement) ve denetim
sonuçları hakkında bildirimler (pronouncement) sayılabilir. Denetim
raporları;
a)Tarafsız olmalıdır- Raporlar dengeli, yanlıû anlaûılmadan uzak
olmalı ve baøımsız bir kurum olarak Polonya Sayıûtayının saygınlıøını
güçlendirmelidir.
b)Açık olmalıdır- Raporlar spesifik bir okuyucunun zihninden
geçebilecek olanlara göre üretilmelidir.
c)Özlü olmalıdır- Denetim raporları dikkatleri
yoøunlaûtırmalı ve gereksiz ayrıntılardan kaçınmalıdır.

bir

noktaya

d)Yapıcı olmalıdır- (denetim-sonrası raporlar ve denetim sonuçları
hakkındaki
bildirimlerle
ilgilidir)
Raporlar
performansın
iyileûtirilmesinde ve gelecekte doøabilecek düzensizlik durumlarının
önlenmesinde denetlenen kurum yönetimine yardımcı olmalıdır.
Denetlenen kurum yönetimine uzmanlıøının ötesindeki sorunlarla
ilgili olarak mantıkî sonucu önceden kestirebilecek durumlar dıûında,
gerekçesiz eleûtiriler yöneltilmemelidir.
e)Vakitli olmalıdır- Raporlar gereken zamanda ve lüzumsuz
gecikmeler olmaksızın sunulduklarında, daha çok etki yaratır.
f)Yeterli denetim kanıtına dayanmalıdır- Yani sonuçları formüle
etmeye yetecek sayıda, incelenmekte olan meselelerle ilgili ve güvenilir
kaynaklardan elde edilmiû olmalıdır.
49

INTOSAI Denetim Standartları 2.2.6, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.26, 2.2.27, 2.2.29, 2.2.34, 4.0.1-14, 4.0.1629; Avrupa Uygulama Rehberleri – 31 No’lu Rehber; IFAC – 560/02, 560/14, 700/06-08, 700/23, 700/25,
700/26.
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g)Önemli olarak deøerlendirilen bütün mevzuata aykırılıkları
ihtiva etmelidir- Yani, denetim raporlarının muhataplarının dikkate
almasını gerektirenleri içermelidir.
16.3.Denetçi, denetim tutanaøına, denetim dosyasındaki bulguların dayandıøı
gerekçelerin izleriyle birlikte, denetim sırasında tespit ettiøi olguları ve
ayrıca, düzensizlikleri, nedenlerini, kapsamını, etkilerini, sorumlu olan
kiûileri kaydetmelidir. Denetim tutanaøında bulunması gereken
unsurların listesi denetim prosedürü hakkındaki direktifte
açıklanmaktadır50. Bulgular özlü, net bir ûekilde ve denetim programında
belirlenmiû sırayla sunulmalıdır. Denetim tutanaøında sunulan olguların
güvenilirliøi denetçinin ve denetlenen kurumun en yüksek amirinin veya
onun yokluøu durumunda vekilinin imzasıyla teyit edilmelidir51.
16.4.Denetim sonrası raporlar denetlenen kurumun yöneticisine ve gerek
duyulması durumunda, gözetim kuruluûunun yöneticisine ve yetkili
devlet veya özerk kuruluûlarına gönderilir. Denetim-sonrası raporlar
denetlenen konunun bütünü ile ilgili olarak denetlenen faaliyet hakkında
bir görüû, düzensizlikler tespit edilmesi durumunda bununla ilgili
gözlemleri ve iyileûtirmeye yönelik tavsiyeleri içermek durumundadır.
Denetim-sonrası raporlar, ayrıca, tespit edilen düzensizliklerden
sorumlu tutulan belirli bir kiûinin iûgal ettiøi makamdaki yetersizliøi
(unsuitability) hakkında bir görüû de ihtiva edebilir52. Tavsiye edilen
görüûler ûunlardır:
a)Denetlenen faaliyet; denetim kriterlerinin tümünü karûılayan önemli
konularda düzgün biçimde yürütüldüyse, olumlu görüû verilmesi,
b)Denetlenen faaliyet üzerinde ciddi etki yaratamamakla birlikte, bazı
ikincil düzeyde (minor) hatalar tespit edilmesine raømen olumlu görüû
verilmesi,

50
51
52

Polonya Sayıútay Baúkanı’nın Denetim Prosedürü hakkında 1 Mart 1995 tarih ve 33 seri no’lu Direktifi
(Dz.U.1995 tarihli 13 seri no’lu talimatın 59. Maddesi)
Sayıútay Yasasının 53. ve 54. maddeleri.
Sayıútay Yasasının 60. maddesi.
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c)Denetlenen faaliyet üzerinde ciddi etki yaratamamakla birlikte, bazı
önemli düzensizlikler tespit edilmesine raømen olumlu görüû
verilmesi,
d)Denetlenen faaliyet üzerinde ciddi bir etki yaratan önemli düzensizlik
tespit edildiyse, olumsuz görüû verilmesi.
16.5.Denetlenen faaliyet hakkındaki görüûe mutlaka bir gerekçe (justification)
eûlik etmelidir.
16.6.Görüû, yalnızca, geçmiûteki performansı eleûtirmeye odaklanmamalı,
yapıcı öneriler de içermelidir. Denetçinin gözlemleri ve tavsiyeleri
denetimin önemli bir unsurudur ve olabildiøince, eyleme yönelik bir
rehberlik saølayacak biçimde formüle edilir. Tavsiyeler ne tür
iyileûmelere ihtiyaç duyulduøunu gösterirse de, “kanunların gerektirdiøi”
(“delege ferenda”) tavsiye örneklerinde olduøu gibi spesifik bir öneride
bulunmanın elzem olduøu durumlar dıûında, bunların nasıl
gerçekleûeceøini söylemez. Denetçi görüûleri, gözlemleri ve tavsiyeleri,
denetlenen kurumların hedeflerini açık biçimde oluûturmaları
zorunluluøunu ve performans göstergelerini de hesaba katmalıdır.
16.7.Belirli bir kiûinin iûgal ettiøi makamda yetersiz olduøu konusundaki
görüû; (içinde tavsiyeler bulunmayan) sadece görüûler ve gözlemler
ihtiva eden denetim-sonrası raporun bölümleri içinde spesifik bir
faaliyetle ilgili bir görüûün unsuru olarak açıklanmalıdır. Bu tür bir görüû
ûu biçimde sunulabilir: “Denetim esnasında yapmıû olduøu açıklamaların
yanısıra (x) tarafından yapılan hatalar ve düzensizlikler de göz önünde
bulundurularak, makamın gerektirdiøi görevlerin (x) tarafından icrası için güvence
verilemeyeceøi anlaûılmıûtır”.
16.8.Denetçi, vargılarını formüle ederken ve uygulamaları deøerlendirirken
tarafsız ve baøımsız olmalı, özel tavsiyelerin uygulanıp uygulanmadıøına
deøil, iûaret ettiøi yetersizliklerin düzeltilip düzeltilmediøinin
doørulanmasına odaklanmalıdır.
16.9.Denetime baûladıktan sonra, denetçinin dıûında ortaya çıkan nedenlerle
denetim programının (ana görev/force majeure) tam anlamıyla
uygulanmasının mümkün olmadıøı anlaûılırsa, denetim görüûünün,
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sadece, denetlenmiû olan kapsam itibariyle sınırlandırılması veya görüû
vermekten kaçınılması gerekir. Ayrıca, koordineli bir denetimin
sonuçları hakkında belirli bir kurumdaki denetim sınırlamalarının
etkisini de göz önünde bulundurmak gerekir.
16.10.Denetim sırasında toplanan kanıtlar bir suç ya da cürüm ihtimaline
iûaret ediyorsa, Polonya Sayıûtayı durumu yetkili savcılık makamına ve
denetlenen kurumun üst yöneticisine ve ilgili devlet veya özerk idarî
kuruluûa bildirir. Yetkili savcılık makamı kovuûturma sonuçlarından
Polonya Sayıûtayı’nı bilgilendirmekle yükümlüdür53.
16.11.Denetim sonuçları hakkındaki bildirim; planlanan denetimde ortaya
çıkan genel bulguları ve vargıları sunma amacıyla hazırlanır. Denetim
sonuçları
hakkındaki
bildirim
Parlamentoya,
Polonya
Cumhurbaûkanına ve Baûbakanına ve ayrıca ilgili yüksek ve merkezî
kamu kurumlarına sunulur. Yasaların öngördüøü sır saklama hükümleri
göz önünde bulundurulmak koûuluyla ayrıca, kamuoyuna da açıklanır54.
Bu tür bildirimler denetlenen kuruluûların denetim sonrası raporlarına
verdikleri cevaplarla birlikte, denetim tutanakları ve denetim-sonrası
raporlar esas alınarak hazırlanır ve ûu hususları içerir:
a)denetim hedeflerinin tanımı, denetim alanları, denetim yapılan tarih
ve süre, diøer denetimlere iûtirak etme, denetimde gözden geçirilen ve
incelenen kurumlar,
b)denetim alanıyla ilgili yasal durumun ekonomik ve organizasyonel
ûartlarının analizi,
c)tespit edilen olguların dökümü, denetim prosedürlerinin uygulandıøı
kriterlerin ıûıøında, ortaya çıkan veya çıkabilecek durumların ve
etkilerin nedenlerini gösteren önemli denetim bulguları; tipik
örneklerle sergilenebilir.
d)denetlenen faaliyet hakkında genel bir görüû, ortaya konulan
gözlemler ve özellikle de, uygulamayla, mevcut yasaların deøiûmesiyle
veya spesifik organizasyonel önlemlerin görüûülmesine gerek
duyulanlarla ilgili olan tavsiyeler,
53
54

Sayıútay Yasasının 63. maddesi.
Sayıútay Yasasının 64. maddesi.
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16.12.Denetim-sonrası raporlar ve denetim sonuçları hakkındaki bildirimler,
yasa dıûı harcamaların belirlenmesi, tahsil edilemeyen gelirler ve diøer
finansal düzensizlikler; tutumlu olma, etkin olma ve dürüstlük
kriterlerini karûılamada yetersiz kalan faaliyetlerden doøan harcamaların
ve kayıpların bildirilmesi dahil olmak üzere, denetimin finansal etkileri
hakkında bilgiler içermelidir. Önemli bir husus da, Polonya
Sayıûtayı’nın baûlattıøı düzeltici prosedürlerin gerektirdiøi parasal
tutarlar ile fiilen düzeltilen miktarın tespit edilmesidir55.
16.13.Denetlenen kurumlardaki denetim prosedürlerinin tamamlanması ile
denetim sonrası raporların ve denetim sonuçları hakkındaki bildirimin
yayımı arasında geçen sürede, denetçi raporu ya da bildirimi
etkileyebilecek bütün olayları dikkatle izlemelidir. Bu tür olaylar
meydana geldiøinde, denetçi bunları analiz edip bulgularını yukarıda
belirtilen dokümanlara dahil etmek üzere amirine bildirmelidir.
16.14.Polonya Sayıûtayı’nın denetim prosedürlerindeki tutarsızlıklar; denetim
tutanaøına ve denetim sonrası raporlarına itirazda bulunan denetlenen
kurumun üst düzey yöneticisinin düzeltme hakkı yoluyla güvence altına
alınır ve denetim sonuçları hakkındaki bildirimle ilgili bir durum,
bildirime eklenerek Polonya Sayıûtay Baûkanı’nın görüûüyle birlikte
yayımlanır. ùtirazda bulunma hakkı veya ortaya çıkan bir durum
konusunda denetçinin denetlenen kurum yöneticisini bilgilendirmesi
gerekir56.

55

Polonya Sayıútay Baúkanı’nın kurum içi raporlama hakkındaki Talimatına ek 22 ùubat 2001 tarih ve 5/2001
seri no’lu Direktifi.

56

Sayıútay Yasasının 10, 55, 61 ve 64. maddeleri; Polonya Sayıútay Baúkanı’nın denetim prosedürü
hakkındaki Direktifinin 6, 8 ve 60. Bölümleri.
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17. Gözetim ve Denetim Kalitesinin Güvence Altına
Alınması57
17.1.Denetimin her kademesindeki ve her aûamasındaki personelin çalıûması,
denetim esnasında gerektiøi biçimde gözetim altında bulundurulmalıdır.
Dokümante edilen çalıûma denetim personelinin yönetici konumundaki
(senior) üyesi tarafından gözden geçirilmelidir.
17.2.Gözetim denetim hedeflerinin gerçekleûmesi ve denetim çalıûmasının
istenen kalite düzeyini sürmesi bakımından yaûamsal önemdedir. Bu
nedenle, doøru gözetim, denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ne
olursa olsun bütün durumlarda elzemdir.
17.3.Gözetim denetimin hem özüne hem de metoduna yönelik olmalıdır.
Gözetim özellikle de:
a)denetim ekibinin üyelerinin denetim programını açık bir biçimde
anlamasını,
b)denetimin Polonya Sayıûtayı’nın denetim
uygulamalarıyla uyum içinde yürütülmesini,

standartlarıyla

ve

c)denetim programının tam anlamıyla ve zamanında, ve varsa gerekli
deøiûikliklere göre yürütülmesini,
d)çalıûma kaøıtlarının görüûler, gözlemler ve tavsiyelerin yanı sıra, bütün
denetim bulgularını yeterince destekleyen kanıtları ihtiva etmesini,
e)denetçilerin belirlenen denetim hedeflerine ulaûmasını,
f)denetim-sonrası raporlarında ve denetim sonuçları hakkındaki
bildirimlerde saølam görüûlerin, gözlemlerin ve tavsiyelerin yer
almasını
kapsamalıdır.

57

INTOSAI Denetim Standartları 1.0.4, 2.1.13, 2.1.25-30, 3.0.3(b), 3.2.1-4; Avrupa Uygulama Rehberleri –
51 No’lu Rehber; IFAC – 220/02, 220/04, 220/07, 220/08.
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17.4.Denetim çalıûmasının tümü, denetimin birbirini takip eden aûamaları
(denetim tutanakları, denetim-sonrası raporlar ve denetim sonuçları hakkındaki
bildirimler) sonuçlanmadan önce, denetim ekibinin yöneticisi
konumundaki bir üyesi tarafından gözden geçirilmelidir. Gözden
geçirme ûu hususları saølamalıdır:
a)ortaya çıkarılan düzensizliklerin sebepleri, kapsamı, etkileri dahil
sorumlu olan kiûilerle birlikte, olguların doøru biçimde tespit edilmesi,
b)bütün deøerlendirmelerin, gözlemlerin ve vargıların nihaî denetim
görüûünün veya raporun dayanaøı olan kâfi miktarda, ilgili ve makul
denetim kanıtlarıyla desteklenmesi,
c)hataların, yetersizliklerin ve düzensizliklerin tümünün doøru biçimde
tespit edilmesi, analiz edilmesi ve daha üst düzeyde görevlilerin
dikkatini çekmesi,
d)gelecekteki denetimlerin icrası için gerekli deøiûikliklerin ve
iyileûmelerin belirlenmesi, kaydedilmesi ve sonraki denetim
planlarında ve meslekî geliûim faaliyetlerinde dikkate alınması.
17.5.Denetçi tarafından düzenlenen kaøıtlar denetim ekip lideri ya da
denetim koordinatörü veyahut da, dokümante edilen çalıûma denetim
koordinatörü tarafından yürütülmüûse, direktör veya denetimden
sorumlu direktör yardımcısı tarafından gözden geçirilmelidir. Gözden
geçirme vaka (case) dosyalarında yer alacak bir not (memo) halinde
belgelenmelidir. Spesifik denetimlerin kalite kontrol mekanizması
denetçilere, anlamaları ve uymaları bakımından sunulmalıdır.
Denetimden sorumlu direktör Kalite Kontrol sisteminin etkin biçimde
çalıûmasını saølamalıdır.
17.6.Denetime iliûkin belgeleri gözden geçiren kiûiler, örneøin, denetim ekip
lideri, denetim koordinatörü ve Polonya Sayıûtayı’nın organizasyonel
birim direktörü gerçekleûtirilen gözden geçirmeyi bir not halinde
belgelemelidir.
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17.7.Denetim programı belli bir denetim için kalite kontrolunun ayrıntılı
mekanizmalarını,
denetimin
birbirini
izleyen
aûamalarında
gerçekleûtirilen gözden geçirmeden sorumlu kiûiler dahil, açıkça
belirtilmelidir.
17.8.Denetimlerin Polonya Sayıûtayı’nın stratejisi ve denetim standartlarına
uygun olarak Polonya Sayıûtayı tarafından yürütüldüøüne dair bir
güvence vermek amacıyla, Polonya Sayıûtayı Yönetim Kurulu, yılda bir
defa Prezidyum Bölümündeki ùç Denetim Bürosundan gelen teklife
uygun olarak tamamlanan denetimleri gözden geçirme ve deøerlendirme
programını onaylar. Gözden geçirme ve deøerlendirme Polonya
Sayıûtayı’nın standartları ve prosedürlerine uygunluk üzerine odaklanır.
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18. Personel Politikaları ùle ùlgili Standartlar58
18.1.Polonya Sayıûtayı uygun niteliøe sahip personeli iûe almalı, personelini
eøitim ve sürekli meslekî geliûim imkânlarıyla donatılmalı, denetçilerin
deøerlendirmesine ve teûvikine yönelik kurallar belirlemeli ve yazılı
olarak elkitapları, baûka denetim rehberleri ve talimatlar hazırlamalıdır.
Personelin denetim görevinin niteliøinin gerektirdiøi denetim
becerilerinin bulunması ve denetim iûinde görevlendirilecek yeterli sayıda
personele sahip olunması yaûamsal önemi haizdir.
18.2.Personel politikaları ve iûe alma prosedürleri Sayıûtayın mesleki yeterliliøi
haiz, becerikli ve katılımcı personele sahip olmasını saølamalıdır.
18.3.ùûe alma prosedürleri, Polonya Sayıûtayı tarafından açıklanan kriterler ve
prensipler esas alınarak ve iû ilanlarına uygun biçimde yapılan dürüst
yarıûma ûeklinde açık ve net olmalıdır.
18.4.Teftiû veya denetim görevlerinin gerektirdiøi kadroları doldurmak üzere
Polonya Sayıûtayı tarafından iûe alınan kiûiler ortalama uzmanlık ve
becerilerden çok daha fazlasını sergilemeli ve uygun meslekî tecrübeyi
edinmiû olmalıdır. Ulusal idarî teûkilatın Avrupa Birliøi topluluk
müktesebatıyla (acquis comunautaire) ilgili denetimleri yürütmek ve Avrupa
Birliøi fonlarını ve kaynaklarını yönetmek suretiyle Avrupa ile
bütünleûme hazırlıøının gerektirdiøi nitelikleri taûımak özellikle, tercih
edilen vasıflardır.
18.5.Gerekli personel sayısı ile personelin nitelikleri ve eøitimle ilgili ûartlar
bu konuda Polonya Sayıûtayı’nın ihtiyaç analizinden çıkarılır.
18.6.Görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan gerekli bilgiler ve
beceriler denetçilerin zorunlu eøitim kursları boyunca saølanır ve bu
kurslar Sayıûtayın özel bir komisyonu önünde bir sınavla
sonuçlandırılır59.
58
59

INTOSAI Denetim Standartları 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.15-17, 2.1.1920, 2.2.37.
Sayıútay Yasasının 68. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkraları; Polonya Sayıútay Baúkanı’nın Stajyer Denetçilik
hakkındaki 6 Ekim 1995 tarihli Direktifi.
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18.7.Denetim çalıûmasının yüksek standartta sürmesini güvence altına almak
üzere yetiûtirme ve hizmet içi eøitim yoluyla, denetçinin teknik ve
meslekî bilgisi süreklilik temelinde güncellenir. Düzenli bir eøitim
programı ihtiyaç analizleri (organizasyonel ve kiûisel ihtiyaçlar, spesifik
durumlarla ilgili ihtiyaçlar dahil) esas alınarak dizayn edilir.
18.8.Eøitim kurslarının etkisi deøerlendirilip analiz edilir ve ortaya çıkan
sonuçlar eøitim programının ve hizmet içi eøitim kurslarını yürütme
tarzının geliûimi için sürekli bir temel oluûturur.
18.9.Denetçinin Polonya Sayıûtayı’nın çalıûmasına yatkınlıøı yıllık personel
deøerlendirmeleri esas alınmak suretiyle tespit edilir. Bu deøerleme talep
eden denetçiye bildirilir60. Personel deøerlemesi; personelin çalıûmasının
kalitesine ve etkinliøine, görevlerini yerine getirme tarzına, iûteki hal ve
tavırlarına ve özel hayatına yoøunlaûır. Personel hakkında görüû
belirtirken, temayüz ettirilirken veya teûvik edilirken ve hizmet
sözleûmesiyle ilgili kararlar alınırken yıllık personel deøerlemeleri hesaba
katılır61.
18.10.Denetçilerin beceri sahibi olmalarını ve belirli bir görev için yeterli
sayıda personelin görevlendirilmesini saølamak amacıyla, denetime
hazırlık aûamasında, bu görev için gerekli denetim kaynaklarının
belirlenmesi gerekir. Bu husus, spesifik bir denetime ortaklaûa iûtirak
eden ekibin gerekli bütün becerilere ve uzmanlıøa sahip olabilmesi
amacıyla, belirli denetim görevinin niteliøinin gerektirdiøi becerileri
bulunan denetçilerin görevlendirilmesi bakımından elzemdir. Önemli
bir baûka husus da, denetim gözetiminin yeterli (ehil), Polonya
Sayıûtayı’nın uygulamalarına, standartlarına ve denetim metotlarına
aûina ve denetim konusunda bilgili denetçiler tarafından yapılmasının
saølanmasıdır.

Sözlükçe
(*) Sözlükçe kısmı, dilimize aktarılmamıûtır (Ç.N)

60
61

Sayıútay Yasasının 76. maddesinin 1-3. fıkraları.
Sayıútay Personelinin Görevde Yükselmesi ile ølgili Yıllık De÷erlendirme hakkında 20 Aralık 2001 tarihli
Polonya Sayıútay Baúkanı Direktifi.
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