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Hk.

Sunuû

“Denetim Standartları” olarak adlandırılan deøerler, yükümlülükler ve kurallar bütünü, bir
denetim kurumu bakımından, her ûeyden önce, kaliteli iû yapmanın göstergesi olarak
deøerlendirilmektedir.
Keza, son bir yıl içinde yapılan yasal düzenlemelerle denetim kapsamımızın ve
yetkilerimizin geniûletilmesi Kurumuzdan beklenenleri arttırmıû ve bu çerçevede, kendi
denetim standartlarımızı ve elkitaplarımızı hazırlama ve kamuoyuna sunma gündemini
daha da yakıcı hale getirmiûtir.
Bu önemli gündem maddesiyle ilgili olarak önümüzdeki dönemde Kurumumuzda pek çok
çalıûmanın yürütüleceøi, ülke örneklerinin incelenip araûtırılacaøı tabiidir. Kuûkusuz,
geliûkin ülke Sayıûtaylarının standartlarının ve elkitaplarının en önemlilerinin Araûtırma
ùnceleme Çeviri dizisi içinde yayımlanmıû ve yayımlanıyor olması önemli birikimimiz
olarak deøerlendirilecektir.
Denetim standartları ve elkitapları hazırlama çalıûmaları baølamında, daha kapsamlı
araûtırmalar yapılmadan ve derin analizlere giriûilmeden önce bazı baûlangıç bilgilerinin,
kavramların ve Avrupa Birliøi baølamında atılan adımların kısaca gözden geçirilmesi
yerinde olacaktır.
Bu Bilgi Notu, Kurumumuz içindeki tartıûmalarda ve görüû alıûveriûlerinde katkı saølaması
amacıyla üretilmiûtir. Sözkonusu Not, kamu kesimimizde hazırlıkları süren ùç Denetim
Standartları ve Elkitapları için de bir ölçüde kaynak oluûturabilecektir.

Baran Özeren
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1. Denetim Standartları ve Önemi
Tanımlar
Baûkalarının deøerlendirmesine ve ölçümüne göre bir ûeyin önceden belirlenmiû veya
kabul edilmiû mükemmellik ve kalite düzeyi ya da derecesi Standart olarak tanımlanır.
Denetim Standartları, ise denetim faaliyetini yürütmesi bakımından denetçiye asgari ölçüde
rehberlik saølayan baølayıcı ilkeler ve kurallar bütünüdür. Bu dokümanlar denetimin
aûamalarını ve denetim sırasında yararlanılan prosedürlerin sınırlarını belirlemeye yardımcı
olur. Ayrıca denetimin ne ölçüde kaliteli yapıldıøının ve sonuçlarının/raporlarının
kalitesinin deøerlendirilmesinde kriter veya kıstas oluûturur.
Denetim teorisi ve pratiøiyle tüm dünyada ayrı bir disiplin olarak kabul edilip ayrı bir
mesleki faaliyet olarak deøerlendirilmektedir. Bu meslek, diøer mesleklerde olduøu gibi,
meslek kuruluûlarının kabul ettiøi belli mesleki standartlar ve etik (ahlaki) kurallar üzerinde
yükselir.
ùster iç denetim elemanları ya da dıû denetçiler tarafından yürütülsün isterse finansal
denetim ya da performans denetimi olsun denetçinin;
x

gerçekleûtireceøi hedefler

x

uygulayacaøı denetim prosedürleri ve teknikleri

x

iû kalitesi, ve

x

hazırlayacaøı raporlar bakımından

uyması gereken kurallar bütünü Denetim Standartları olarak adlandırılır. Baûka bir deyiûle,
yüksek kalitede bir denetim çalıûmasının yapılabilmesi ancak uygun denetim standartlarına
baølı kalınmasıyla mümkündür.
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Denetim standartları, özellikle meslek kuruluûları tarafından zaman içinde denetim
alanındaki en iyi uygulama örneklerinden ve zengin deneyimlerden süzülerek
ûekillendirilmiû ve bir konsensüse dayalı temel mesleki ilkeler olarak görülmelidir.
Bu nedenle, sayıûtayların çalıûmalarının ve ürünlerinin en yüksek kalitede olmasını
saølamak üzere yaptıøı farklı tipteki çalıûmaları hangi standartlarla yürüteceøi konusunda
bir politika oluûturmaları gerekmektedir.
Denetim Standartları “yaûayan” belgelerdir. Yani “donuk”, denetçinin elini kolunu
baølayan ilkeler olmayıp meslekî takdire ve yaratıcılıøa imkan veren, denetimin içinde
faaliyet gösterdiøi ortamlar deøiûtikçe geliûip daha mükemmel hale getirilen
dokümanlardır.

Denetim Standartlarıyla Elkitapları ve Rehberler Arasındaki Baølantı
Genellikle, meslek örgütleri, denetim kurumları ve sayıûtaylar tarafından denetim
standartlarının nasıl uygulanabileceøini açıklayan elkitapları ve yönlendirici
ilkeler/rehberler hazırlanır. Bu rehberler standartlardan daha fazla ayrıntı içeren
dokümanlardır.
Denetim Elkitabı (Audit Manual); Denetim kurumlarının, meslek örgütlerinin ve
Sayıûtayların denetimle ilgili politikaları, standartları ve uygulamaları hakkında önemli
bilgilerin tümünü kapsayan yazılı dokümanlardır.
Denetim Rehberi/Rehberleri (Audit Guidelines/Guides); belirlenen denetim standardı ile
uyum içinde olmak üzere denetimin yapılma tarzı hakkında pratik yönlendirme saølayan
kitapçıklardır.
Denetim elkitapları ve rehberler yüksek kalitedeki denetimlerin verimli, etkin ve tutumlu
bir biçimde ve zamanında yapılması için denetçiye direktifler verip yönlendiricilik saølar.
Bu nedenle, hemen her ülke sayıûtayı en üst düzeyde denetim yapılmasını saølamak için
elkitapları, rehberler ve baûka yazılı talimatlar hazırlanmasına yönelik politikalar ve
prosedürler benimsemektedir.
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Kanada Sayıûtayı’nın eski dokümanlarından birinde Elkitapları, Rehberler ve diøer
denetim araçları arasındaki iliûki tanım, amaç ve kapsam bakımından aûaøıdaki gibi
belirtilmiûtir. Daha ayrıntılı bilgi için EK:1’e bakınız:
Kapsamlı Denetim Elkitapları
(MANUALS)
Denetim Kurumunun görev ve
sorumluluklarını yerine getirmek için
yürüttüøü denetim faaliyetinin genel
politikalarını, standartlarını, süreçlerini ve
uygulamalarını açıklayan bir dokümandır.

Tanım

Amaç

i
i
i

Kapsam

x
x
x
x
x
x

Mesleki kararların uygulanabileceøi
çerçeveyi çizmek,
Kurum çalıûmalarının kalitesini ölçmenin
bir aracı olmak,
Denetimlerin uygun bir tutarlılık ve
verimlilikle yürütülmesini güvence altına
alacak bir temel oluûturmak.
Kanada Sayıûtayı’nın görev ve
sorumlulukları ile oynadıøı rol,
organizasyon ve genel denetim politikaları,
standartları,
süreçleri,
güvenilir denetim kriterleri
terimler sözlüøü

Denetim REHBERLERø
(GUIDES)
Kurumun denetim tecrübelerini esas
alan ve denetim surecinin belirli yönleri
(Denetim Süreci Dizisi) veya bu süreçlerin
bazı uygulamaları (Konu Dizisi) hakkında
daha ayrıntılı açıklamalar sunan
Metodolojik (veya “Nasıl Yapmalı”)
biçiminde düzenlenmiû kitapçıklardır.
i

Kurumun denetim tecrübelerini
saptayıp duyurmak, ùnceleme
birimleri arasındaki tutarlılıøı
saølamak, bilgiyi ve tecrübeyi
arttırmak üzere, denetim sürecinin
ana cephelerini veya spesifik
alanlardaki Kurum uygulamalarını
ayrıntılı biçimde açıklamak
Spesifik alanlarda yürütülen denetimlere
yönelik;
x iûlemler,
x kriterler,
x detaylı prosedürler ve
x çeklistler.

Denetim ÇANTASI /ARAÇLARI
(KITS)
Denetim çalıûmasının spesifik
aûamalarının yürütülmesine
yönelik detaylı denetim
prosedürleri, programları ve
yararlı baûka tekniklerdir.

i

Denetim çalıûmasını
kolaylaûtırmak ve denetim
prosedürlerinin verimliliøini,
disiplinini ve tutarlılıøını
saølamak amacıyla kıdemsiz
personel için daha ayrıntılı
denetim araçları sunmak
Spesifik denetim alanları veya
denetlenen kurum/faaliyet türleri
için;
x denetim programları,
x ayrıntılı çeklistler ve
x anketler

Denetim Standartlarının Sayıûtayımız Açısından Önemi
Sayıûtayımızın uluslararası denetim standartları ile uyumlu denetim standartlarını, ahlaki
davranıû kurallarını ve denetimini ne tür prosedürlere göre yürüttüøünü kamuoyuna
duyurması ve bunlara uygun davranması her ûeyden önce hesapverme sorumluøu ve
ûeffaflıøının göstergesi olarak görülmelidir. Bu baølamda Sayıûtayın denetim standartlarını
yayımlaması pek çok açıdan önem arz etmektedir.

Genel Olarak
x

Sayıûtayın, özel olarak da Sayıûtay yönetiminin ve meslek mensuplarının görev,
yetki ve sorumlulukları ile denetim aûamalarının ve prosedürlerinin ayrıntılı
biçimde Parlamento, kamuoyu, diøer denetim organları ve birimleri ile denetlenen
kamu kurum ve kuruluûları tarafından daha derinlemesine anlaûılmasını ve
dolayısıyla Sayıûtayın çalıûmalarına ve ürünlerine güven duyulmasını saølar.

x

Sayıûtayın yürüttüøü denetimlerin uygun kalitede yapılmasını saølayacak genel bir
çerçeve oluûturur.
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x

Denetimlerin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve deøerlendirilmesi
bakımından ortak homojen bir zemin yaratır.

x

Sayıûtayın denetim faaliyetinin yönlendirilmesinde temel oluûturup denetçinin
denetim sırasında uygulayacaøı yöntemlerin ve denetim aûamalarının sınırlarını
belirler.

x

Denetim standartlarından denetim faaliyetinin kalitesinin deøerlendirilmesinde
kriter olarak yararlanılır.

x

Denetimlerden süzülerek gelmiû ve denetim metodoloji alanında genel kabul
görmüû çözümleri bütünleûtirir ve denetim uygulamalarını geliûtirir.

x

Denetim faaliyetlerinin uluslararası genel kabul görmüû bir düzeyde yürütülmesine
yardımcı olur.

x

Denetim standartlarından ayrıca denetçi yardımcılarının eøitiminde bir materyal
olarak yararlanılması da mümkündür.

Özel Olarak
x

Dünya Bankasıyla akdedilen PFPSAL II Kredi Anlaûması (Program Amaçlı Mali
ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi), “AB Müktesebatının Üstlenilmesine ùliûkin
Türkiye Ulusal Programı” ve Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereøince
Sayıûtayın denetim kapsamının geniûletilmesi öngörülmüûtür. Özerk Kurullar ve
Sosyal Güvenlik Kurumları gibi kamu kuruluûlarının denetim alanımıza girmiû
olması Denetim Standartlarımızın hazırlanıp yayımlanmasını daha elzem hale
getirmiûtir.

x

Sayıûtayın denetim yetkisinin bütün genel devlet kuruluûlarının dıû denetimini
kavrayacak biçimde geniûletilmesi taahhütleri, Baûbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu’nun Sayıûtay ûemsiyesi altına alınmasını da gündeme getirmiûtir. Farklı
gelenek ve çalıûma anlayıûından gelen bu iki köklü denetim kurumunun
uluslararası kabul görmüû denetim ilkeleri çerçevesinde eû adımlar atması
bakımından da Denetim Standartlarımızın uygulanmaya konması önem arz
etmektedir.
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x

Keza, Denetim Standartlarımızın hazırlanıp uygulamaya konması, “2000-2004
Sayıûtay Strateji Bildirimi”nin temel stratejilerinden biri olup Sayıûtayın 2001 ve 2002
Eylem Planları’nda da somut bir faaliyet olarak öngörülmüû bulunmaktadır.
Dolayısıyla, iç ve dıû kamuoyu bu dokümanların gereøini yerine getirmemizi
beklemektedir.

x

Avrupa Birliøine Yeni Üye Ülke Sayıûtayları1, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan,
Arnavutluk, Avrupa Sayıûtayı ile ortaklaûa yürütülen “Denetim Elkitaplarının
Hazırlanmasına Yönelik Atölye Çalıûmaları”na katılan Sayıûtayımızın, bu çalıûmaların
ürünlerinden biri olarak, öncelikle kendi Denetim Standartlarını daha sonra da
Denetim Elkitabını yayımlama sorumluluøu bulunmaktadır.

x

Sayıûtayımız, ayrıca Avrupa Birliøi fonlarından yapılan ödemeleri yönetmek ve
harcamalara izin vermek üzere görevlendirilmiû ulusal kurumların hesaplarını,
Avrupa Komisyonu’ndan önce onaylama sorumluluøu üstlenebilecektir. Denetim
standartlarımızın hazırlanması gerek Avrupa Birliøi fonlarının denetimi ve gerekse
Avrupa Birliøi ülkeleri veya aday ülke sayıûtaylarıyla yürütülmesi muhtemel ortak
ve koordineli denetimler açısından da önemlidir.

2. Avrupa Birliøine Yeni Üye Olan ve Aday Ülke Sayıûtaylarının
Yürüttüøü Çalıûmalar
Avrupa Birliøiyle Entegrasyon Baølamında Sayıûtayların ùûleyiûiyle ùlgili
Tavsiyeler
Mart 1998’de Varûova’da toplanan Merkezi ve Doøu Avrupa Ülkeleri ile Avrupa Sayıûtayı
Baûkanları “Yüksek denetim kurumlarının Avrupa Birliøine entegrasyonu bakımından gerekli ortak temel
kriterleri sapmak üzere” bir çalıûma grubu oluûturulması talebini kabul edilip karara baølanmıûtır.
Söz konusu ülkelerin Sayıûtay temsilcilerinden oluûan Çalıûma Grubu tarafından hazırlanan
“Avrupa Birliøiyle Entegrasyon Baølamından Yüksek Denetim Kurumlarının ùûleyiûiyle ùlgili Tavsiyeler”2
baûlıklı rapor Ekim 1999’da onaylanıp resmiyet kazanmıûtır. Çalıûma Grubunun sayıûtaylarla
ilgili olarak ortaya koyduøu bu tavsiyeler etkili ve çaødaû bir sayıûtay denetimi için önemli
kriterler olarak kabul görmektedir.
1
Avrupa Birli÷ine 2004 yılında üye olan bu on ülke; Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya,
Slovenya ve Kıbrıs’tır. Bu ülkelerden Malta ve Kıbrıs dıúındakiler zaman zaman Merkezi ve Do÷u Avrupa Ülkeleri olarak anılmakta olup bu
tasnif içine Arnavutluk, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya dahil edilmektedir.
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Bu Çalıûma Grubu etkin bir sayıûtay için dört baûlık altında 11 tavsiye geliûtirmiûtir:
x

Yasal Çerçeve (5 tavsiye)

x

Denetim Standartlarının Uyarlanması ve Uygulanması (1 tavsiye)

x

Sayıûtayın Yönetimi (4 tavsiye)

x

ùç kontrolun Deøerlendirilmesinde ve Geliûiminin Güçlendirilmesinde
Sayıûtayların Rolü (1 tavsiye)

Bu tavsiyelerden 6 ve 11 no’lu olanları denetim standartları ve elkitapları hazırlanmasıyla
ilgilidir:
Tavsiye : 6

Sayıûtaylar mevcut ulusal deneyimlerinin varlıøını göz ardı etmeksizin INTOSAI
Denetim Standartlarını, INTOSAI Denetim Standartlarına ùliûkin Avrupa
Uygulama Rehberleriyle uyumlu standartlarını ve politikalarını ve AB içinde
uygulaması kabul görmüû IFAC tarafından yayımlanmıû olan kamu kesimi
denetim standartlarını usulüne uygun biçimde benimsemeli, yürürlüøe koymalı
ve duyurmalıdır.
Denetim standartları sayıûtayın çalıûmasına, denetim görevine kabul edilebilir
bir kalite ve yeterlilik düzeyi kazandırmak üzere süreklilik ve güvenilirlik
temelinde uygulanmalıdır. Sayıûtaylar, bu nedenle, standartların yaûama
geçirilmesini ve uygulamada bunlardan yararlanılmasını teûvik etmek üzere
denetim elkitapları ve ayrıntılı teknik rehberler hazırlamalıdır.

Tavsiye : 11

Sayıûtaylar denetlenen kurumlarda yüksek nitelikli ve etkin iç kontrol
sistemlerinin geliûtirilmesi üzerine yoøunlaûmalıdır.

Denetim Standartları ve Elkitapları Hazırlama Yöntemi Hakkında
Öneriler
Anılan Tavsiyeleri sunan Çalıûma Grubu Avrupa Birliøin entegrasyon baølamında, ülke
Sayıûtaylarının tavsiyelerin yerine getirilmesini izleme ve bu süreçte sayıûtaylara yardımda
bulunmak üzere, bir alt çalıûma grubu oluûturulmasını da önermiûtir.
Alt-Çalıûma Grubu temel olarak ûu hususlara yoøunlaûmıûtır:
x

2

Avrupa Birliøine üye olacak ülkelerdeki geliûmeleri incelemek suretiyle, bu ülkelerde
tavsiyelerin uygulamaya geçirilip geçirilmediøini takip etmek,

Sayıútay Araútırma ønceleme Çeviri Dizisi içinde dilimize kazandırılmıútır.
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x

Tavsiyelerin uygulanmasında karûılaûılan güçlükleri, kazanımları, fırsatları tespit etmek
ve ülke deneyimlerini incelemek,

x

Elkitaplarının ve teknik rehberlerin doøru biçimde hazırlanması, uygulamaya konması
ve bunlardan en iyi ûekilde istifade edilebilmesi için her ülkenin ihtiyaç duyduøu
teknik, organizasyonel ve diøer gereksinimleri belirlemek,

x

Bir ülkede elkitaplarının nasıl hazırlanıp, uygulanabileceøi konusunda önerilerde
bulunmak.

Görev çerçevesi bu biçimde çizilen alt-çalıûma grubu; ilgili ülkelerde denetim standartları ve
elkitapları hazırlama konusunda bir anket düzenleyerek sayıûtayların mevcut durumunu analiz
etmiû, yetersizliklerini deøerlendiren bir rapor hazırlamıûtır. Çalıûma Grubu, ayrıca, ilgili ülke
Sayıûtaylarına denetim elkitaplarını hazırlama, gözden geçirme ve uygulama yöntemi için bazı
önerilerde bulundu:

DENETøM ELKøTAPLARI HAZIRLAMA YÖNTEMø KONUSUNDA BAZI
ÖNERøLER

Tavsiye 1: Stratejik planlama ve proje planlaması yapılmalıdır. Denetim
standartları, elkitapları ve metodolojiler konusunda stratejik bir komite
oluúturulması yararlı olabilir.
Tavsiye 2: Denetim Elkitaplarını ve di÷er rehberleri derlemek üzere bir veya
daha fazla Metodoloji Birimi kurulmalıdır.
Tavsiye 3: Denetim elkitapları ile ilgili yeni kavramların ö÷renilmesinde
metodoloji birimlerinin bölgesel ve yabancı di÷er organizasyonlarla iúbirli÷i
yapması yararlı yöntemleri sa÷lar.
Tavsiye 4: Denetim Elkitapları uluslararası denetim standartlarına uygun olarak
ve yapılandırılmıú (sistematik), tedrici (aúama aúama) ve bir noktaya yo÷unlaúan
yöntemle hazırlanmalı ve geliútirilmelidir.
Tavsiye 5: Denetim Elkitaplarının uygun biçimde yürürlü÷e konulması ve bütün
denetim personeli bakımından uygulanabilir olması gerekir.
Tavsiye 6: Denetim elkitaplarının yürürlü÷e konup uygulanması yönetim
tarafından desteklenmelidir.
Tavsiye 7: Sayıútay personeli uygun meslekî e÷itimlerden geçirilmeli ve denetim
elkitaplarının gerekti÷i faaliyetler için meslekî ehliyeti bulunmalıdır.
Tavsiye 8: Elkitaplarına inandırıcı, mesle÷e yakıúır ve istikrarlı biçimde sadık
kalınmasını sa÷lamak üzere uygulanmaya dönük bir kalite güvence izleme sistemi
bulunmalıdır.
Tavsiye 9: Denetim elkitapları periyodik olarak güncellenmelidir.
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Bu genel yöntem önerileri çerçevesinde, bir denetim elkitabının yapısı ve içinde bulunması
gerekenler konusunda SùGMA tarafından daha ayrıntılı tavsiyeler geliûtirilmiûtir:

SIGMA’NIN DENETøM ELKøTAPLARI HAZIRLANMASINA YÖNELøK
TAVSøYELERø

1. Zamanı, gerekli kaynakları ve sorumluları kapsayan bir proje planı
gereklidir.
2. Elkitabının çatısının, sürecin hemen baúında, sistemli biçimde taslak
olarak hazırlamak çok önemlidir (Elkitabının farklı bölümlerini ve
bunların nasıl iliúkilendirilece÷ini kapsayacak úekilde).
3. Bir baúka önemli husus; elkitaplarının taslak çalıúmasına baúlamadan
önce politika çerçevesinin, örne÷in Sayıútayın Denetim
Standartlarının, açıkça ilan edilmesidir.
4. Elkitapları normal olarak denetim süreci esaslıdır. Bunun anlamı;
elkitaplarının planlama, icra, raporlama ve izleme aúamalarını
içermesidir.
5. Denetim mesle÷i ile ilgisi bulunmayan bir okuyucunun kurum
görevlerinin niçin ve nasıl yürütüldü÷ü konusunda fikir edinme imkanı
olmalıdır. Kullanılan üslup önemlidir. Keza, yürütülen çalıúma
hakkında bir perspektif vermek de önemlidir. Genel bir giriú ve Kurum
içi organizasyon ve sorumluluklar hakkında bir bölüm iyi bir temel
oluúturabilir.
6. Elkitapları hazırlık çalıúmasına öncelik verilen birkaç bölümle
baúlanması en iyi yöntemdir. Genel bir giriú, finansal denetim bölümü
ve etik standartlar ile baúlamak en do÷alıdır.
7. Birkaç bölüme konsantre olmanın avantajı kısa bir zaman içinde
personelin çabaların sonuçlarını görebilmesidir.
8. Organizasyonel yapıda hangi metottan yararlanılırsa yararlanılsın
teorik taslakların denetim personelinin müdahil oldu÷u geliúme
sürecindeki pratikle test edilen bir çalıúma metodundan yararlanmak
çok önemlidir.
9. Geliúme sürecinin farklı aúamalarında sonuçlar hakkında dıúarıdan
görüú almak pozitif katkı sa÷lar.
10. Elkitaplarının ve rehberlerin belirli aralıklarla, periyodik olarak
sorumlu kiúiler veya bir birim tarafından gözden geçirilmesi,
de÷iútirilmesi ve güncellenmesi gerekir.
11. Elkitapları; denetim personeli tarafından geliútirilmezse veya bunlara
uyulmazsa yahut da denetim kalitesinin ve standardının
sürdürülmesine katkıda bulunulmazsa, yararsız dokümanlar haline
gelir.
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Denetim Standartları ve Elkitapları Hazırlanmasına Yönelik Atölye
Çalıûmaları
Sözü edilen raporda yer alan “denetim standartları ve denetim elkitapları hazırlama”
tavsiyesi baølamında; Avrupa Birliøine yeni üye ülke sayıûtayları, Arnavutluk, Bulgaristan,
Hırvatistan, Romanya ile Avrupa Sayıûtayı ve SIGMA uzmanlarının desteøinde, 4 atölye
çalıûması düzenlenmiûtir. Sayıûtayımızın da katıldıøı bu çalıûmalar 2002 yılında
tamamlanmıû bulunmaktadır. Söz konusu Atölye çalıûmaları yer, tarih ve ana konuları
itibariyle aûaøıda gösterilmiûtir:
1. Misyon Bildirimleri ve Denetim Elkitapları Hazırlanmasında Deneyim Paylaûımı: Litvanya
(Vilnius) / 24-27 Mart 2002. (Sayıûtayların vizyon ve misyonlarını belirlemeleri
Denetim standartlarını kendi bünyelerine uyarlarken denetim faaliyetinin dünyadaki
geliûimini yakalamaları açısından bir perspektif vermektedir.)
2. Denetim Standartları ve Politikaları: Bulgaristan (Sofya) / 23-26 Haziran 2002.
(Denetim Politikaları sayıûtayların faaliyetlerini ve denetim tarzlarını düzenleyen
baølayıcı nitelikte ana dokümanlardır.)
3. Kamu ùç Mali Kontrol Denetimine Yönelik Rehberler: Slovakya (Bratislava) / 23-25 Eylül
2002. (ùç kontrolların deøerlendirilmesi ve denetimi denetim standartlarının önemli
konularından biridir. Keza, Sayıûtayların içinde faaliyette bulundukları kamu iç mali
kontrol ortamının/sisteminin, özelde de, denetlenen kurumların iç kontrolunun
saølıklı biçimde iûlemesinde Sayıûtayların haklı bir çıkarı bulunmaktadır: Bkz.Tavsiye
11.) Bu çerçevede etkin bir finansal kontrol sisteminin temel unsurlarının bilinmesine
gerek vardır.

x

ETKøN BøR FøNANSAL KONTROL SøSTEMøNøN TEMEL UNSURLARI
Finansal konuların tümünden sorumlu güçlü bir merkezi kuruluú,

x

Muhasebe, finansal raporlama ve iç denetime iliúkin temel standartlar ve bu standartları
güçlendirecek bir sistem (Güçlü muhasebe uygulamaları ve uluslar arası standartlara uygun
muhasebe standartlarının mevcudiyeti, Uygun raporlama sistemi ve bundan etkin biçimde
yararlanma, Etkin ve verimli çalıúan iç denetim fonksiyonu, Güvenilir ve emniyetli biliúim
teknolojisi yönetim bilgi sistemleri, Ehil personel ve uygun e÷itim programları),

x

Organizasyonel birimlerin ve kamu görevlilerinin hesapverme sorumluluklarının úeffaflı÷ı,

x

Kontrol risklerinin de÷erlendirilmesine dayalı önleyici, ortaya çıkaran ve yönlendirici
kontrollar için etkin ve istikrarlı sistemler ve prosedürler,

x

Hükümet ve di÷er kamu kuruluúlarının tümünün görev ve sorumlulukları ile finansal ve
performans raporlamalarını tanımlayan açık ve net bir yasal çerçeve yasa,

x

Parlamentonun güçlü dıú gözetimi ve etkin kamusal dıú denetim,
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4. Denetim Kalitesinin Güvence Altına Alınması: Polonya (Gdansk) / 21-24 Ekim 2002
(Denetim çalıûmasının kalitesi Sayıûtayların saygınlıkları bakımından üzerinde önemle
durdukları bir konudur. Denetimde Kalite meselesi standartlar açısından hem
kurumsal düzeyde (kurum yönetimi) hem de yürütülen denetimlerin bütün
süreçlerindeki kalite kontrolu bakımından ele alınmaktadır. Kalite meselesi, kezâ,
sayıûtay raporlarının bitirilmesinden sonra denetimleri gözden geçiren/inceleyen bir
fonksiyon olarak da düûünülmektedir.)
Katılımcı Ülke Sayıûtaylarının 4 Atölye Çalıûması sonunda geldiøi aûamalar 2002 sonu
itibariyle, topluca aûaøıda gösterilmiûtir:
ONÜÇ ADAY ÜLKE SAYIùTAYININ DENETøM STADARTLARI VE ELKøTAPLARI
BAöLAMINDA GELDøKLERø NOKTA
x

10 Sayıútay vizyon ve misyon bildirimlerini hazırlamıú durumda (1’i hazırlama sürecinde;
2’sinin henüz yok).

x

9 Sayıútay Denetim Standartları ve Politikalarını yürürlü÷e koymuú durumda (4’ü
hazırlama sürecinde).

x

3 Sayıútay Kapsamlı Denetim Elkitaplarını uygulamaya koymuú durumda (8’i hazırlama
sürecinde; 2’sinin henüz yok).

x

3 Sayıútay Kamu Mali øç Kontrol Denetimine yönelik ayrıntılı Rehber hazırlamıú
durumda (6’sı hazırlama sürecinde; 4’ünün henüz yok).

x

3 Sayıútay Denetim Kalitesinin Güvence Altına Alınmasına yönelik ayrıntılı Rehber
hazırlamıú durumda (5’i hazırlama sürecinde; 5’inin henüz yok).

Atölye çalıûmaları sonrasında Avrupa Birliøine Yeni Üye Olan Ülkeler ile Türkiye,
Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Avrupa Sayıûtay Baûkanları 12-14 Aralık 2002
tarihinde Romanya’da (Bükreû) bir araya gelerek atölye çalıûmaları deøerlendirmiû ve bu
çalıûmaların önümüzdeki yıllarda da devam etmesini kararlaûtırmıûlardır.
Bu çerçevede 2003 ve 2004 yılı içinde ûu atölye çalıûmalarının yapılması önerilmiûtir:
2003 YILI ATÖLYE ÇALIùMALARININ KONU BAùLIKLARI
x

Denetim Planlaması/Risk De÷erlendirmesi

x

Denetimde Örnekleme

x

Biliúim Sistemlerinin Denetimi

x

Bilgisayar Destekli Denetim Araçlarından Yararlanma

x

Denetim Sürecinin Yönetimi

x

Kamu øhalelerinin Denetimi

x

Kamu Gelirlerinin Denetimi
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Önerilen yeni atölye çalıûmalarından ilki 11-13 Haziran 2003 tarihleri arasında
Arnavutluk’da (Tiran) gerçekleûtirilmiûtir. “Biliûim Teknolojisi Sistemlerinin Denetimi”
konusundaki atölye çalıûması, bu alandaki en yaygın model olan COBIT üzerinde
yoøunlaûmıûtır. IFAC ve INTOSAI tarafından da üzerinde önemle durulan COBùT
Modelinin önemli kavramları ve ilkeleri, Yönetim Prensipleri, Denetim ùlkeleri ile
modelinin farklı uygulama biçimleri konusunda kapsamlı ve pratik bilgiler sunulmuûtur.
“Planlama Aûamasında Risk Deøerlendirmesi” konulu ikinci atölye çalıûmasına 24-26 Eylül
2003 tarihleri arasında Sayıûtayımız evsahipliøi yapmıûtır. Antalya’da düzenlenen atölyede,
katılımcı ülke sayıûtayları, uyguladıkları risk deøerlendirme metotları konusunda ilginç
sunumlar yapmıûlardır. Bu sunumlar sonucunda, denetim kuruluûlarınca yapılan risk
deøerlendirmelerinin sistematik biçimde gerçekleûtirilmediøi ortaya çıkmıûtır. Bu nedenle,
katılımcılar yeni IFAC Standartlarının ıûıøında, risk deøerlendirme teknikleri ve bu
alandaki geliûmeler hakkında bilgilendirilmiûlerdir.
Slovenya’nın baûkenti Liyubliyana’da 17-19 Kasım 2003 tarihleri arasında düzenlenen
üçüncü atölyenin konusunu ise “Denetimde Örnekleme” oluûturuyordu. Çalıûma Grubu bu
kez, sayıûtayların geniû ölçüde yararlandıøı örnekleme tekniøinde dikkate alınması gereken
önemli faktörler üzerine odaklanmıûtır. Özellikle örneklemenin planlama aûamasında,
denetim hedefleri, ayrılabilecek kaynaklar, personelin örnekleme teknikleri hakkındaki
bilgisi, popülasyonun büyüklüøü ve özellikleri, önemlilik, risk deøerlendirilmesi,
güvenilirlik düzeyi üzerinde durulmuûtur. Ayrıca örnekleme sonuçlarının yorumlanması,
hataların bertaraf edilmesi ve örnek büyüklüøünün yaygınlaûtırılması konuları da ele
alınmıûtır.
Atölye çalıûmalarına paralel olarak Çalıûma Grubunun koordinatörleri, Avrupa Sayıûtayı
ve SùGMA bir Bülten yayımlayarak iletiûimi canlı tutup geliûmeler konusunda katılımcı
ülkeleri bilgilendirmektedir.
Keza, Çalıûma Grubunun dokümanları “Elektronik Tartıûma Grubu” adıyla bir
kütüphane ve arûivde ilgilenenlerin istifadesine sunulmaktadır.
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3. INTOSAI’in ve Bazı Sayıûtayların Yeni Hazırladıkları Denetim
Standartları Hakkında Genel Bilgiler
INTOSAI Denetim Standartlarına Kısa Bakıû ( )
INTOSAI TEMEL ÖNERMELERø
x

Sayıútay önemli olarak nitelendirilebilecek her konuda INTOSAI Denetim standartlarına uymalıdır.

x

Sayıútaylar devlet denetimi sırasında karúılaútıkları de÷iúik durumlara kendi kararlarını uygulamalıdırlar.

x

Artan bilinçlenme ve kamu kaynaklarını yöneten kiúilerin ve kuruluúların kamuoyuna hesapvermeleri
yolundaki talebin açıkça ortaya çıkmıú olması nedeniyle hesapverme sorumluluk sürecinin yürürlü÷e
konulmasına ve etkili bir úekilde iúletilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

x

Devletteki yeterli bilgi kontrol, de÷erlendirme ve raporlama sistemleri hesapverme sorumluluk sürecini
kolaylaútırır. Üst yönetim finansal raporların ve di÷er bilgilerin biçiminin ve içeri÷inin do÷rulu÷undan ve
yeterlili÷inden sorumludur.

x

ølgili makamların; devlet ihtiyaçlarına uygun finansal raporlama ve bildirim ile ilgili kabul gören muhasebe
standartlarının ilanını ve denetlenen kurumların spesifik ve ölçülebilir amaçlar ve performans hedefleri
oluúturmalarını sa÷laması gerekir.

x

Kabul gören muhasebe standartlarının istikrarlı biçimde uygulanması mali durumun ve faaliyet sonuçlarının
dürüst bir biçimde sunumuna yol açmalıdır.

x

Yeterli iç kontrol sisteminin varlı÷ı hata ve aykırılık riskini en aza indirir.

x

Yasal düzenlemeler, denetime tabi faaliyetlerin kapsamlı bir de÷erlendirmesi için gerekli olan ilgili bütün
verilere eriúimde denetlenen kurumlarla iúbirli÷ini kolaylaútırır.

x

Bütün Sayıútay faaliyetleri Sayıútayının görev ve yetkisi içinde olmalıdır.

x

Sayıútay performans ölçülerinin sa÷lam bir temele dayandı÷ının denetimine yönelik tekniklerin
geliútirilmesini hedefleyen çalıúmalarda bulunmalıdır.

x

Sayıútaylar, denetçilerle denetlenen kuruluú arasındaki çıkar çatıúmasından kaçınmalıdır.

GENEL STANDARTLAR

x
x
x
x
x
x
x
x

Ba÷ımsızlık
Mesleki Yeterlilik
Mesleki Özen
Vasıflı Personel østihdamı
Personel E÷itimi
Elkitapları ve Rehberler
Hazırlama
Beceri Kullanımı øçin Planlama
ve Gözetim Politikaları
øç Kontrol, Gözetim ve Gözden
Geçirme Politikaları

ÇALIùMA STANDARTLARI
x
x
x
x
x
x

Planlama
Gözetim ve Gözden Geçirme
øç kontrol øncelemesi ve
De÷erlendirme
Yürürlükteki Kanun ve
Düzenlemelere Uygunluk
Denetim Kanıtı
Mali Tabloların Analizi

INTOSAI Denetim Standartlarının 1992 versiyonu esas alınmıútır.
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RAPORLAMA STANDARTLARI

Biçim
x Baúlık, ømza, Tarih, Hedefler
ve Kapsam, Bütünlük,
Muhatap, Yasal dayanaklar,
Standartlara Uygunluk,
Vaktindelik
øçerik
x Eksiksizlik
x Önemli konunun vurgulanması
x Görüú belirtme
x Performans raporlarının
yapıcı olması
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Bazı Ülke Sayıûtaylarınca Yeni Hazırlanan Denetim Standartlarına ve
Elkitaplarına Toplu Bakıû
Avrupa Birliøine entegrasyon baølamında, çeûitli ülke Sayıûtaylarının mensuplarını bir araya
getiren ilk dört Atölye Çalıûması sırasında bazı sayıûtaylar ortaya çıkardıkları ürünlerini
katılımcılara sunma imkanını bulmuûtur. Bulgaristan ve Polonya Sayıûtayları Denetim
Standartlarını, Malta Sayıûtayı ise Denetim Elkitabını hazırlayarak yürürlüøe koymuûlardır.
Romanya Sayıûtayı 2003 yılı içinde “Finansal ve Düzenlilik Denetimi Elkitabı” ve
“Performans Denetim Rehberi” baûlıklı iki ayrı doküman üretmiûtir. Romanya Sayıûtayı bu
dokümanları hazırlarken atölye çalıûmaların yanı sıra, Eûleûtirme Projesi çerçevesinde ùngiliz
uzmanlarca saølanan yardımlardan ve 2002 ile 2003 yıllarında yürüttüøü pilot çalıûmalarından
elde ettiøi deneyimlerinden yararlanmıûtır.
Litvanya Sayıûtayı ise denetim standartlarını gözden geçirerek “Kamu Denetimi Gereklilikleri”
adıyla 2004 baûında uygulamaya koymuûtur.

Bulgaristan, Polonya ve Malta Sayıûtaylarının Denetim Standartlarına
Karûılaûtırmalı Bir Bakıû
Bu bölümde Bulgaristan ve Polonya Sayıûtaylarının Denetim standartları kuûbakıûı
karûılaûtırılarak incelenmeye, zaman zaman da Malta Sayıûtayı’nın Elkitabından örnekler
verilmeye çalıûılacaktır. Ancak, bu karûılaûtırmada, Malta Sayıûtayı’nın dokümanının “Elkitabı”
olduøu unutulmamalıdır. úöyle ki; Malta Sayıûtayı denetim standartları bakımından kendini
sadece “Malta Sayıûtayı Genel Denetim Standartları” ile baølı görmektedir. Elkitabının genel
üslubu içinde diøer konular, yönlendiricilik temelinde ele alınmıû görünmektedir.

Kapsam açısından
Bulgaristan Sayıûtayı 25 sayfadan ve 72 maddeden oluûan denetim standartlarını 10 ana baûlık
altında toplamıûtır. Polonya Sayıûtayı ise 60 sayfadan ve 148 maddeden oluûan Denetim
Standartlarını 18 ana baûlık halinde düzenlenmiûtir. Malta Sayıûtayının Denetim Elkitabı ise ,
doøal olarak elkitabının gerektirdiøi yoøunlukta kapsamlı bir doküman olup 8 ana baûlık
altında hazırlamıûtır.
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Ana baûlıklar açısından
Bulgaristan Sayıûtayı3
(Denetim Standartları)
1.

SAYIúTAYIN
DENETùM FAALùYETù
HAKKINDA GENEL
STANDART
2. DENETùM
FAALùYETLERùNùN VE
DENETùM
GÖREVLERùNùN
PLANLANMASI
3. FùNANSAL (MALù)
DENETùM
4. PERFORMANS
DENETùMù
5. DENETùM KANITI
6. ÖNEMLùLùK VE
DENETùM RùSKù
7. ÖNEMLùLùK VE
DENETùM RùSKù
8. ANALùTùK
PROSEDÜRLER
9. ÇALIúMA KA÷ITLARI
10. RAPORLAMA

Polonya Sayıûtayı4
(Denetim Standartları)
1.

GùRùú
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Malta Sayıûtayı5
(Denetim Elkitabı)

POLONYA SAYIúTAYININ FAALùYETùNùN GENEL
STANDARTLARI
DENETùM PLANLAMASI
DENETùME HAZIRLIK
DENETùM TÜRLERù VE KRùTERLERù
DENETùMDE ÖRNEKLEME
ÖNEMLùLùK
DENETùMDE RùSK DE÷ERLENDùRMESù
DENETÇùNùN ÇALIúMASINA UYGULANACAK
STANDARTLAR
DENETùM ÇALIúMASININ DOKÜMANTASYONU
MEVZUATA AYKIRILIKLAR
DENETùM KANITLARI
ANALùTùK PROSEDÜRLER
ùÇ KONTROLLARIN DE÷ERLENDùRùLMESù VE
DENETùMù
BAúKA DENETÇùLERùN ÇALIúMALARINDAN
YARARLANMA
UZMANLARIN VE EKSPERLERùN
ÇALIúMALARINDAN YARARLANMA
RAPORLAMA STANDARTLARI
GÖZETùM VE ùNCELEMELERùN KALùTESùNùN
GÜVENCE ALTINA ALINMASI
PERSONEL POLùTùKASINA UYGULANACAK
STANDARTLAR

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SAYIúTAY
ORGANùZASYONU,
YASAL TEMEL VE
SùYASA
KAMU SEKTÖRÜ
DENETùMLERùNùN
TÜRLERù
MALTA SAYIúTAYI
GENEL DENETùM
STANDARTLARI
DENETùMùN
PLANLANMASI
DENETùMùN ùCRASI
DENETùMùN
RAPORLANMASI
DENETùM ARAÇLARI
VE TEKNùKLERù
SPESùFùK KONU
ALANLARI VE Dù÷ER
MESELELER

SÖZLÜKÇE

Atıfta bulundukları uluslararası kaynaklar açısından
Bulgaristan Sayıûtayı INTOSAI Denetim Standartlarına6 ve Avrupa Uygulama Rehberlerine7
atıfta bulunurken Polonya Sayıûtayı bunlara ilaveten IFAC (Uluslararası Yeminli
Muhasebeciler Federasyonu) Denetim Standartlarına ve INTOSAI ùç Kontrol Standartları
Rehberine8 atıfta bulunmuûtur.

Üslup açısından
Bulgaristan Sayıûtayının denetim standartları kısa ve özlü ifadelerle kaleme alınmıû olup
ayrıntıya girmeden kısa açıklamalar veya tanımlarla yetinmiûtir; hatta, “denetim” ve
“denetlenen” gibi en temel terimlerin tanımları verilmiûtir. Yararlandıøı kaynaklara çok genel
atıflar yapmıûtır.
3
4
5
6
7
8

Sayıútay Araútırma ønceleme Çeviri Dizisi içinde dilimize kazandırılmıútır.
Sayıútay Araútırma ønceleme Çeviri Dizisi içinde dilimize kazandırılmıútır.
Sayıútay Araútırma ønceleme Çeviri Dizisi içinde dilimize kazandırılmıútır.
Sayıútay 135. Kuruluú Yıldönümü Yayınları içinde dilimize kazandırılmıútır.
Sayıútay Araútırma ønceleme Çeviri Dizisi içinde dilimize kazandırılmıútır.
Sayıútay 135. Kuruluú Yıldönümü Yayınları içinde dilimize kazandırılmıútır.
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Polonya Sayıûtayı Denetim Standartlarının baûına “Giriû” bölümü koymak suretiyle
standartların gerekliøine özel bir vurgu yapmıû ve yazılı dokümanlar hiyerarûisi içinde
standartların konumu ûu ûekilde göstermiûtir:
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

Konuları daha yoøun olarak ele alıp gereken yerlerde tanım vermiû, ayrıca, bir de “Sözlükçe”
bölümü de ilave etmiûtir. Ana baûlıkların tümüne dipnot vermek suretiyle, yararlandıøı
kaynaklara genel olarak atıf yapmakla birlikte, ayrıca gereken yerlerde kendi anayasal ve yasal
görevlerine, ayrıca Sayıûtay Baûkanının talimatlarına ve ilgili yasa maddelerine dana ayrıntılı
atıflarda bulunmuûtur.

Denetim Standartlarının ayrıntısı açısından
Bulgaristan Sayıûtayı “Genel Standart”, “Finansal Denetim”, “Performans Denetimi” ve
“Örnekleme” konularında daha fazla ayrıntıya girmiû; Polonya Sayıûtayı ise “Denetime
Hazırlık”, “ùç Kontrol”, “Uzmanların ve Danıûmanların Çalıûmalarından Yararlanma” ve
Baûka Denetçilerin Çalıûmalarından Yararlanma”, “Denetim Kanıtları” ve “Gözetim ve
Denetim Kalitesi”, “Raporlama” ve “Personel Politikalarında Uyulacak Standartlar” baûlıklı
bölümler üzerinde daha yoøun biçimde durmuûtur. ùki Sayıûtayın Denetim Standartlarının ve
Malta Sayıûtayı’nın Denetim Elkitabının ana baûlıklarının ayrıntıları için EK : 2, Ek: 3 ve EK:
4’e bakınız.
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Denetim Standartlarının önemli bölümünü oluûturan Genel Standartların ayrıntısı
açısından
BULGARøSTAN
(Denetim Standartları)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ba÷ımsızlık
Görev kapsamı
Denetim Standartlarına uyma
Denetim Standartlarının asgari
koúullar olması
Rehber hazırlama ve
yayımlama sorumlulu÷u
Davranıú ve Etik Kurallara
uyma
Denetim aúamaları (planlama,
icra, raporlama ve izleme)
Sayıútayın iç kontrol sistemine
vurgu
Denetim yaklaúımı
Denetlenenin iç kontrolu
Denetim ve denetlenen
tanımları

POLONYA
(Denetim Standartları)
x
x
x
x
x
x
x

Ba÷ımsızlık, tarafsızlık ve
Mesleki ehliyet
Görev kapsamı
Denetim türleri
Denetimin genel amaçları
Bilgi ve belgelere eriúim
yetkisi
Denetim tekniklerini
güncelleme ve elkitaplarına
yansıtma
Di÷er faaliyetlerin
ba÷ımsızlı÷a gölge
düúürmemesi

MALTA
(Denetim Elkitabı)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Devlet Denetiminde Temel
Önermeler
Ba÷ımsızlık
Uzmanlık
Gerekli Özen
Gizlilik
Avrupa Sayıútayı øle øliúkiler
Uygun Nitelikleri Taúıyan
Personelin østihdamı
Sayıútay Personelinin Geliútirilmesi
ve E÷itimi
Denetim Elkitapları ve Di÷er Yazılı
Rehber ve Talimatlar
Denetim Görevine Uygun
Becerilere Sahip Personelin Tahsisi
Yetki Devri, Yönlendirme, Gözetim
ve Gözden Geçirme
Denetim Çalıúmasının øzlenmesi
Yolsuzluktan ve Kötü Davranıútan
ùüphelenme

Göze çarpan diøer hususlar açısından
Her iki sayıûtayın denetim standartları pek çok açıdan birbirine benzemekle birlikte, söz
konusu sayıûtayların halihazırda yapmıû oldukları denetim çalıûmaları, denetimlerinin
eksiklikleri, gelecekte geliûtirmeye çalıûtıkları denetimlere iliûkin perspektifleri ve
organizasyonel yapıları ile ilgili ipuçları elde etmek mümkündür.
Her iki sayıûtay da anayasal ve yasal çerçeve içindeki görev ve yetkilerini standartlarla
harmanlamıûlardır. Özellikle, Polonya Sayıûtayı; anayasası, kendi teûkilat kanunu ve talimatları
ile denetim standartları arasında sıkı sıkıya baølar kurmuûtur.
Hazırladıkları Denetim Standartlarına bakıldıøında, her iki ülkenin de ne tür denetime aøırlık
verdikleri, hangi spesifik denetimler yaptıkları ve rapor türleri gibi kendilerine özgü çalıûmaları
ve denetimlerinin geniûliklerine iliûkin olarak bilgi edinilebilir. Bulgaristan Sayıûtayı’nın daha
çok mali tablolar denetimine yoøunlaûtıøı, performans denetimlerine yeni baûladıøı; Polonya
Sayıûtayı’nın ise yasalara uygunluk denetimine odaklandıøı ve zaman zaman teftiû benzeri
çalıûmaları yürüttüøü, yenilerde de performans denetiminde hamle yaptıøı/yapmaya çalıûtıøı
söylenebilir.
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Bulgaristan Sayıûtayının çalıûma kaøıtlarını yenilerde kullanmaya baûladıøı; Polonya
Sayıûtayı’nın ise bu dokümanlardan denetim kalitesinin gözden geçirilmesinde yararlandıøı, bu
konuda daha deneyimli olduøu, hatta denetim kalitesini gözden geçirmek üzere, kendi
bünyesinde bir iç denetim birimi oluûturduøu görülebilir.
Polonya Sayıûtayı’nın Bulgaristan Sayıûtayına göre iç kontrol meselesine, AB ile ilgili hususlara,
bu baølamda ortak ve koordineli denetimlere (hem diøer Sayıûtaylarla hem de ülkesindeki iç
denetim birimleriyle) önem verdiøi, bilgisayar ortamındaki verilerin deøerlendirilmesi üzerinde
durduøu anlaûılıyor.

Romanya Sayıûtayı’nın Denetim Elkitapları ve Litvanya Sayıûtayı
Denetim Standartları Hakkında Özet Bilgiler
Romanya Sayıûtayı’nın iki elkitabının kapsamları
Romanya Sayıûtayı Finansal ve Düzenlilik Denetimi Elkitabının hazırlanmasında INTOSAI ve
IFAC (Uluslararası Mali Müûavirler Federasyonu) Denetim Standartlarını dikkate almıû ve
“INTOSAI Denetim Standartları Avrupa Birliøi Uygulama Rehberleri”ni göz önünde
bulundurmuûtur. Romanya Sayıûtayı ayrıca elkitabını hazırlarken Avrupa ve Kuzey Amerika
kamu denetim kurumlarının denetim elkitaplarından ve 2002 ile 2003 yıllarında yürüttüøü
pilot çalıûmalarından elde ettiøi deneyimlerinden yararlanmıûtır.
Romanya Sayıûtayı’nın bu Denetim Elkitabı dört bölümden oluûmaktadır: 1’nci Bölüm
planlamaya ayrılmıûtır. 2’nci Bölüm denetçinin onaylanmıû planı nasıl icra edeceøini ayrıntılı
olarak açıklamaktadır. 3’üncü Bölümde denetçilerin ulaûtıkları sonuçları nasıl raporlamaları
gerektiøi belirtilmektedir. 4’üncü Bölümde kalite güvence sistemi yer almaktadır.
Romanya Sayıûtayı’nın Performans Denetim Rehberi ise “Phare Programı 2000” aracılıøıyla
finanse edilen Eûleûtirme Projesi çerçevesinde ùngiliz uzmanlarca saølanan yardımlardan
yararlanılarak 2003 yılında hazırlanmıûtır. Rehber hazırlanırken, Performans Denetim
Standartları Uygulama Rehberleri, ùngiltere Sayıûtayı tatbiki performans denetimi rehberi gibi
dokümanların yanı sıra Avrupa Sayıûtaylarınca hazırlanmıû olan denetim elkitapları göz önüne
alınmıûtır.
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“Performans Denetim Rehberi” üç kısımdan ve on bölümden oluûmaktadır:
I. KISIM:
Performans Denetim ùle ùlgili
Genel Kavramlar
1.Bölüm :Performans Denetimi –
Kavram ve Önemi
2.Bölüm : Yetki ve Performans
Denetiminin Amaçları
3.Bölüm : Performans Denetim
Prensipleri
4.Bölüm :Performans
Denetiminin Temel Nitelikleri ve
Yaklaûımları

II. KISIM:
Performans Denetiminin
ùcrasındaki Aûamalar

III. KISIM:
Performans Denetiminde Kalite
Kontrolunun Saølanması

1.Bölüm : Denetimde Kalite
1.Bölüm : Performans
Denetiminde Strateji – Çalıûmanın Kontrolunun Saølanması
Seçimi
2.Bölüm : Denetim Faaliyetinin
Planlaması
3.Bölüm :ùcra – Tam Çalıûmanın
Yürütülmesi
4.Bölüm :Raporlama
5.Bölüm :Denetlenen Kuruluûla
Rapora Netlik Kazandırılması,
Raporun Yayımlanması ve
Parlamentoya Sunulması

Litvanya Sayıûtayı Denetim Standartlarının çatısı
Litvanya Sayıûtayı 2004 yılının baûında revize ederek yürürlüøe koyduøu Standartlarını “Kamu
Denetiminin Gereklilikleri” olarak adlandırmaktadır. Standartlar 3 ana baûlık çerçevesinde
kısa kısa 139 madde olarak düzenlenmiûtir. Standartların genel çatısı aûaøıda belirtilmektedir:
LøTVANYA SAYIùTAYI STANDARTLARININ ÇATISI
I.
II.

III.

Genel Hükümler (Sayıûtayın görev ve yetkileri, 9 madde)
Kamu Denetiminin Gereklilikleri
Kamu Denetiminin Ana ùlkeleri (6 madde)
Planlama (7 madde)
Finansal Denetim (28 madde)
Performans Denetimi (19 madde)
ùç Kontrol Ve Risk Deøerlendirmesi (10 madde)
Denetim Kanıtları (8 madde)
Örnekleme (5 madde)
Önemlilik (6 madde)
Analitik Prosedürler (4 madde)
Çalıûma Kaøıtları (6 madde)
Denetim Raporu ve Görüûü (5 madde)
Kurumdıûı Uzmanlardan Yararlanma, Dıû Denetçilerin Çalıûmalarına
Güven Duyma (6 madde)
Denetim Kalitesi (12 madde)
Son Hükümler (Raporların Meclise sunulması, 4 madde)
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Türkiye Sayıûtayı’nın Denetim Standartlarıyla (Taslak) ùlgili Kısa Notlar
ve Bazı Tespitler
Denetim Standartları Taslaøımız hakkında bilgiler
Sayıûtayımızın Denetim Standartları 2001 Yılı Eylem Planı’nın 2.1 bölümünde öngörülen
faaliyetler baølamında, 8 meslek mensubumuzdan oluûan bir komisyon tarafından
hazırlanmıûtır. Bu Komisyonunun görev çerçevesi “INTOSAI Denetim Standartları ve
Avrupa Birliøi Uygulama Rehberleri göz önünde bulundurularak denetim standartlarımızın
(meslek Ahlak Kurallar dahil) hazırlanması” biçiminde çizilmiûti.
Baûkanlıøın 15 úubat 2001 tarihli onayı ile kurulan bu komisyon “Sayıûtay Denetim Standartları
Taslaøı” ve “Meslek Ahlak Kuralları Taslaøı” baûlıklarını taûıyan iki dokümanı hazırlamıû ve 12
úubat 2002 tarihinde Baûkanlıøa sunmuûtu. Her iki doküman 15 Mart 2002 tarihli Baûkanlık
Duyurusu ile Kurum içinde daøıtılmıû ve camiamızın görüû ve deøerlendirmelerine açılmıûtır
Sayıûtayımızın Denetim Standartları Taslaøı aûaøıda belirtilen baûlıklar çerçevesinde, 4 bölüm
halinde düzenlenmiûtir:
TÜRK SAYIúTAYININ DENETùM STANDARTLARI TASLA÷ININ
ÇERÇEVESù
1. Giriû
2. Genel Standartlar
Genel Olarak
Baøımsızlık
Mesleki Yeterlilik
Mesleki Özen
3. Çalıûma Standartları
Genel Olarak
Planlama
Gözetim ve Gözden Geçirme
ùç Kontrolun ùncelenmesi ve Deøerlendirilmesi
ùlgili Mevzuata Uygunluk
Denetim Kanıtı
Mali Tabloların Analizi
4. Raporlama Standartları
Genel Olarak
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Tespitler
x

Bizim denetim standartları taslaøımız gerek kurgu, gerek baûlıklar ve gerekse üslup
açısından INTOSAI denetim standartlarının bir versiyonu niteliøinde hazırlanmıûtır;
Çeviri yetersizliklerini ve hatalarını barındırdıøı gibi, kurgusu da karmaûık biçimde
oluûturulmuû izlenimi vermektedir.

x

Yasamızda ve çalıûma yönetmeliøimizde bulunan ve atıf yapılabilecek kimi hususlara hiç
deøinilmemiû olması Denetim Standartlarımızı soyut açıklamalar düzeyinde bir doküman
haline getirme riskini taûımaktadır.

x

Kimi kavramlar için tanım verilmemesi, dahası bir sözlükçe eklenmemesi bir eksiklik
olarak görülebilir.

x

Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçinin görev ve sorumlulukları taslakta
bütünleûtirilip somutlaûtırılamamıûtır.

x

Önemlilik, Risk Deøerlendirmesi ve Örnekleme gibi konular hiç ele alınmamıû;
Performans Denetimi ve ùç Kontrolların Deøerlendirilmesi konuları üzerinde ise yeterince
durulmamıûtır.

4. Sonuç Yerine
x

Denetim standartlarının ve elkitaplarının hazırlanması yoøun emek ve zaman
harcanmasını ve stratejik planlama yapılmasını gerektiren bir çalıûma olarak
düûünülmelidir.

x

Denetim standartları, denetim mesleøinin dünyada ulaûtıøı engin birikimi ve deneyimleri
yansıtmaktadır. Hazırlayacaøımız denetim standartlarımız bu zengin hazineden geniû
ölçüde yararlanabilme, dünyayı ve geliûmeleri takip etme kapasitemizi göstermelidir.

x

Sayıûtayımızın standartlarını hazırlama çalıûmalarına bir anlamda geliûkin diøer sayıûtaylar
gibi denetim yapabilme arzumuzun, kararlıøımızın göstergesi olarak görülmelidir.

x

Standartların hazırlanması kadar zor bir husus da, bunların hayata geçirilmesi ve uygulama
sonuçlarının titizlikle izlenmesi ve bunun için mekanizmalar oluûturulması gereøidir.

x

Öte yandan denetim elkitaplarının sınırlılıklarını da görebilmek gerekir. Ne kadar

mükemmel biçimde hazırlanırsa hazırlansın, denetim elkitaplarının ve rehberlerin
denetçinin vizyonuna, yaratıcılıøına, ûüpheciliøine, mesleki sezgisine ve takdirine
duyulan gereksinimi azaltmayacaøı unutulmalıdır.
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EKLER

EK:1

KARúILAúTIRMA: Elkitabı, Bülten, Denetim Rehberi vb (KANADA)
Kapsamlı Denetim Elkitabları
(MANUALS)

Muhasebe ve Denetim Bültenleri
(BULLETINS)

Denetim REHBERLERù (GUIDES)

Denetim ÇANTASI
/ARAÇLARI (KITS)

Tanım

Denetim Kurumunun görev ve
sorumluluklarını yerine getirmek
için yürüttüøü denetim faaliyetinin
genel politikalarını, standartlarını ve
süreç ve uygulamalarını açıklayan
bir dokümandır.

Belirli periyotlarla, Kurum meslek
faaliyetlerinin kimi boyutlarındaki
uygulamalara dönük politikalar,
standartlar ve prosedürler gibi spesifik
konularla ilgili olarak iletiûim
saølamak üzere dizayn edilmiû
dokümanlardır.

Kurumun denetim tecrübelerini esas
alan ve denetim surecinin belirli yönleri
(Denetim Süreci Dizisi) veya bu süreçlerin
bazı uygulamaları (Konu Dizisi) hakkında
daha ayrıntılı açıklamalar sunan
Metodolojik veya “Nasıl Yapmalı”
biçiminde düzenlenmiû kitapçıklardır.

Denetim çalıûmasının spesifik
aûamalarının yürütülmesine yönelik
detaylı denetim prosedürleri,
programları ve baûka araçlarıdır.

Kurumunun denetim faaliyetleriyle
ilgili konularda yazarlarının bakıû
açılarını ve görüûlerini yansıtan
inceleme yazılarıdır.

Amaç

Mesleki kararların uygulanabileceøi
bir çerçeveyi çizmek, Kurum
çalıûmalarının kalitesini ölçmenin
bir aracını saølamak ve
denetimlerin uygun bir tutarlılık ve
verimlilikle yürütülmesini güvence
altına alacak bir temel oluûturmak.

Muhasebe ve denetim politikalarının,
mesleøi ilgilendiren baûka bilgilerin ve
ilgili diøer süreçler ile prosedürlerin
güncel ûekilde ve vaktinde iletilmesini
saølamak.

Kurumun denetim tecrübelerini
saptayıp duyurmak, inceleme
yönetimlerindeki ile tutarlılıøı ve bilgiyi
geliûtirmek amacıyla, denetim sürecinin
ana cephelerini veya spesifik alanlardaki
Kurum uygulamalarını ayrıntılı biçimde
açıklamak

Denetim çalıûmasını kolaylaûtırmak
ve denetim prosedürlerinin
verimliliøini, disiplinini ve
tutarlılıøını saølamak amacıyla
kıdemsiz personel için daha ayrıntılı
denetim araçları sunmak

Kurum çalıûmalarının önemli
unsurları hakkında tartıûma ortamını
canlandırıp fikir geliûtirmek

Kapsam

Kanada Sayıûtayının görev ve
sorumlulukları ile oynadıøı rol,
organizasyon ve genel denetim
politikaları, standartları, süreçleri,
güvenilir denetim kriterleri ve
terimler sözlüøü

Ele aldıøı konunun spesifik veya dar
boyutlarıyla ilgili politikalar ve
prosedürler.

Spesifik alanlarda yürütülen denetimlere
yönelik iûlemler, kriterler, detaylı
prosedürler ve çeklistler.

Spesifik denetim alanları veya
denetlenen kurum/faaliyet türleri
için denetim programları, ayrıntılı
çeklistler ve anketler

Kurumun denetim faaliyetleriyle
baølantılı her türden mesele.
Konu/baûlık seçimi açısından
herhangi bir sınırlama yoktur.

Yararlanma/

Kurum içine; bütün meslek
mensuplarına. Baûkanın takdirine
baølı Kurum dıûına (örneøin diøer
Denetim Kurumları) sınırlı olarak.

Yalnızca, Kurum içine; bütün meslek
mensuplarına. Bazı Bültenler Kurum
içindeki belirli gruplar veya etkinlikler
için uygun olabilir.

Kurum içine; yönetim sorumluluøu
bulunan meslek mensuplarına (senior
professional staff –Principal and Director
levels). Kurum dıûına sınırlı daøıtım.

Yalnızca, Kurum içi; spesifik
denetim alanları ile ilgilenen
kıdemsiz meslek mensuplarına.

Kurumunu meslek mensuplarının
tümü kullanabilir.

ùlgilisi

Mesleki denetim faaliyetleri için
temel baûvuru dokümanı

ùûaret ettiøi alanda Kurum politikasını
temsil eder. Bütün personel için
faydalı.

Spesifik alanlarda denetim yapanlar
tarafından yararlanılacaktır.

Spesifik alanlarda denetim yapanlar
tarafından kullanılır.

Kapsamlı denetimin sürdürülmesini
ve detaylandırılmasını veya daha
rafine hale getirilmesini özendirmek
üzere denetim araûtırmalarından
yararlanma aracı

Yayımlama Yetkilisi

Yürütme Komitesi (Executive
Committee

Mesleki Uygulamalar

Metodoloji Geliûtirme Komitesi

Metodoloji Geliûtirme Komitesi

Mesleki Uygulamalar (Birimi)

Revizyon periyodu/

Periyodik

1 yıl

1-2 yıl

1 yıl

Belirsiz

Bazı bültenlerin önemli konuları ile
Rehberlerin (Guides) ele aldıøı
türden yararlı metodolojik katkıları
bütünleûtiren Revize edilmiû
Elkitabı

Çeûitli; Elkitabına alınacak bilgiler,
güncelleûtirilen yeni Bültenler,
Rehberlere konulacak bilgiler

Alan çalıûması testlerinin (Field testing)
sonucunda ortaya çıkan geliûkin taslak
notlar, Elkitabına konulacak bilgiler
(örneøin, metodolojik katkılar vb)

Denetim araçlarının (Audits Kits)
kullanımından edinilen tecrübe
sonucunda ortaya çıkan geliûkin
taslak notlar, Rehberlerin
revizyonunda yararlanılacak bilgiler

Bülten haline getirilebilir veya
Denetim Rehberi (Audit Guide)
türünden denetim metodolojisine
dönüûtürülebilir.

Daøıtım

ùnceleme/Tartıûma Notları
(DISCUSSùON PAPER)

Revizyon sıklıøı
Özelliøi /Karûılıklı
Baølantı noktaları
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EK: 2

DENETøM STANDARTLARI (BULGARøSTAN SAYIùTAYI)
STANDART NO:1

STANDART NO:2

STANDART NO:3

STANDART NO:4

STANDART NO:5

SAYIúTAYIN DENETùM
FAALùYETù HAKKINDA
GENEL STANDART

DENETùM
FAALùYETLERùNùN VE
DENETùM GÖREVLERùNùN
PLANLANMASI

FùNANSAL DENETùM

PERFORMANS
DENETùMù

DENETùM KANITI

x

Sayıûtayın denetim
faaliyeti ile ilgili genel
konular

x

Kurumun baøımsızlıøı,
denetim yetki ve
sorumluluøu, temel
görevleri v.b.

(14 standart)

x

x

x

Denetim faaliyetlerinin
ve tekil denetim
görevlerinin planlanması
ile ilgili genel prensipler
Planlamanın unsurları

(8 standart)

x

Finansal (mali)
Denetimin niteliøi,
hedefleri ve kapsamı

x

Performans denetimin
niteliøi, hedefleri ve
kapsamı

x

Deøerlendirme kriterleri

x

Deøerlendirme kriterleri

x

Finansal (mali) denetimin
planlanması, uygulanması
ve raporlanması

x

Performans denetimin
planlanması,
uygulanması ve
raporlanması

(8 standart)

(8 standart)

x

Denetim kanıtlarının
unsurları

x

Denetim kanıtı türleri

x

Denetim kanıtı elde
etmede yararlanılacak
yaklaûım, teknikler ve
prosedürleri

(6 standart)

STANDART NO:6

STANDART NO:7

STANDART NO:8

STANDART NO:9

STANDART NO:10

DENETùMDE
ÖRNEKLEME

ÖNEMLùLùK VE
DENETùM RùSKù

ANALùTùK
PROSEDÜRLER

ÇALIúMA KA÷ITLARI

RAPORLAMA

Denetimde örneklemenin
unsurları

x

Örnekleme metotlarının
ve örnek seçiminin
tasarımı nasıl olmalı

x

Sonuçlar nasıl
deøerlendirilmeli

x

Önemliliøin tanımı

x

Önemlilik türleri

x

Önemlilik eûiøi

x

Denetim riski, unsurları

(8 standart)
(6 standart)

x
x

Analitik prosedürlerden
yararlanma nedenleri

x

Denetim sırasında
yararlanma esasları

x

(4 standart)

Çalıûma kaøıtlarının
unsurları
Denetim dosyaları

(5 standart)
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x

Raporlamanın ana ilkeleri

x

Raporlamanın unsurları

(4 standart)

EK: 3
DENETøM STANDARTLARI (POLONYA SAYIùTAYI)

POLONYA SAYIùTAYININ GENEL
STANDARTLARI

Ba÷ımsızlık ve tarafsızlık
Polonya Sayıútayının görev ve
yetkileri
Denetimlerinin kapsamı
Bilgilere eriúim
Denetim elkitapları hazırlama
Sayıútayın di÷er faaliyetleri

x
x
x
x
x
x

DENETøM PLANLAMASI

x
x

Önceliklendirme
Uzun vadeli planlama,
süreçleri, izleme ve
prosedürleri

6 standart

DENETøME HAZIRLIK YAPMA

x
x
x

Denetim programının
hazırlanması
Denetim programında
bulunması gerekenler
Denetim programı hazırlama
süreçleri

9 Standart

DENETøM TÜRLERø VE
KRøTERLERø

x
x
x
x

Denetim türleri
Yasalara uygunluk,
tutumluluk, etkinlik,
güvenilirlik
Denetimin amaçları
Özel denetim türleri

4 standart

7 standart

ÖRNEKLEME
x

Örneklemede temel ilkeler

6 Standart

ÖNEMLøLøK

x
x
x

DENETøM RøSKøNø
DEöERLENDøRME

Tanımı
Önemlilik türleri
Önemlilik eúi÷i

x
x

6 Standart

x

Tanımı
Unsurları (bünyesel, kontrol
ve ortaya çıkaramama riskleri)
Denetim risk düzeyi

7 standart

DENETÇøNøN ÇALIùMASINA
UYGULANACAK STANDARTLAR

x
x
x
x
x

Denetçinin ba÷ımsızlı÷ı,
tarafsızlı÷ı, mesleki yeterlili÷i
ve özeni
Ahlaki Davranıú Kurallarına
uyma
Çıkar çatıúması yaratma
Sır saklama
Politika ve siyasi partilerden
uzak durma

10 standart
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EK: 3
DENETøM STANDARTLARI (POLONYA SAYIùTAYI)
DENETøM ÇALIùMASININ
DOKÜMANTE EDøLMESø

Dokümantasyonun ilkeleri
(eksiksiz, yeterli, ilgili ve
güvenilir)
Gizlilik ve muhafaza
sorumlulu÷u

x
x

5 standart

DÜZENSøZLøKLER

x
x
x

DENETøM KANITLARI

Tanımı
Sahtecilik, yolsuzluk ve yasa
dıúı eylemlere karúı uyanık
olması
Yönetimi bilgilendirme

x
x
x

6 standart

x
x

Kanıt toplamada dikkat
edilecek hususlar
Denetim kanıtının tanımı
(yeterli, ilgili, makul)
Kanıt toplamada dikkat
edilecek hususlar
Kanıt toplama prosedürleri
Bilgisayar ortamındaki bilgi
sistemlerinde veri toplama

ANALøTøK PROSEDÜRLER

x
x

Tanımı
Analitik prosedürlerden
yararlanma ve de÷erlendirme

5 standart

12 Standart

øÇ KONTROLUN
DEöERLENDøRøLMESø VE
DENETøMø
x
x
x
x

x
x

øç kontrolun tanımı
Denetim türlerine göre
de÷erlendirme
Yönetimin sorumlulu÷u
øç kontrolu de÷erlendirmede
izlenecek yol
De÷erlendirme bulgularının
belgelendirilmesi
Yönetimi bilgilendirme

11 Standart

BAùKA DENETÇøLERøN
ÇALIùMASINDAN YARARLANMA

UZMANLARIN VE
DANIùMANLARIN ÇALIùMASINDAN
YARARLANMA

Baúka denetçilerin
çalıúmalarını de÷erlendirme
øúbirli÷ine açık olma
Baúka ülke denetçileriyle
çalıúmada iúbirli÷i prensipleri

x
x
x

x
x

11 Standart

Uzmanların çalıúmalarını
de÷erlendirme
Uzmanın ba÷ımsızlı÷ı,
tarafsızlı÷ı ve ehliyeti

6 standart

GÖZETøM VE DENETøM
KALøTESøNøN GÜVENCESø

PERSONEL POLøTøKALARINA
UYGULANACAK STANDARTLAR

Gözetim ilkeleri
Gözetimin kapsamı
Çalıúma ka÷ıtlarının ve
raporların gözden geçirmesi
x Gözden geçirme ve
de÷erlendirme programı

x

8 Standart

10 Standart

x
x
x

x
x
x
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Uygun nitelikte personel alımı
ve yetiútirmesi
AB uyumu için gerekli
nitelikler
E÷itim programı politikaları
Personel de÷erleme

RAPORLAMA STANDARTLARI

x

x
x
x
x
x
x

Raporların özellikleri
(tarafsız, açık, özlü, yapıcı,
vakitli, yeterli denetim
kanıtına dayalı olması)
Sayıútayın rapor türleri
Raporlarda belirtilecek
görüúler (olumlu, olumsuz)
Performans raporlarında
tavsiyede bulunma
Görevlilerin yetersizlikleri
hakkında görüú belirtme
Suç teúkil eden fiillerde
yapılacak iúlemler
Rapor türlerine göre
belirtilmesi gereken hususlar

14 standart

EK: 4
DENETøM ELKøTABI (MALTA SAYIùTAYI)

SAYIùTAY ORGANøZASYONU,
YASAL TEMEL VE SøYASA
x
x
x
x
x
x
x

Vizyon Bildirimi
Misyon Bildirimi
Sayıútay Baúkanının Görev
ve Yetkisi
Kamu Sektörü Denetiminin
Amaçları
Siyasa Bildirimleri
Denetimde Do÷ru Karar
Verebilme Yetene÷i
Bilgilerin Yayımı

KAMU SEKTÖRÜ DENETøMLERøNøN
TÜRLERø

x
x
x
x
x
x
x
x

Düzenlilik Denetimleri
Performans Denetimleri
Merkezi Hükümet Dıúı
Kuruluúların Denetimi
Yerel Yönetimlerin Denetimi
Hükümet Mali Raporunun
Denetimi
Yatırım Projelerinin Denetimi
ve Teknik Denetim
Kamu Kesimini Kapsayan
Sorunlarla ølgili Denetim
Soruúturmalar ve Özel
Denetimler

MALTA SAYIùTAYI GENEL DENETøM
STANDARTLARI

DENETøMøN PLANLANMASI

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Devlet Denetiminde Temel
Önermeler
Ba÷ımsızlık
Uzmanlık
Gerekli Özen
Gizlilik
Avrupa Sayıútayı øle øliúkiler
Uygun Nitelikleri Taúıyan Personelin
østihdamı
Sayıútay Personelinin Geliútirilmesi
ve E÷itimi
Denetim Elkitapları ve Di÷er Yazılı
Rehber ve Talimatlar
Denetim Görevine Uygun Becerilere
Sahip Personelin Tahsisi
Yetki Devri, Yönlendirme, Gözetim
ve Gözden Geçirme
Denetim Çalıúmasının øzlenmesi
Yolsuzluktan ve Kötü Davranıútan
ùüphelenme
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Denetim Planlamasının Yararları
ve Hedefleri
Denetim Riski
Denetimde Önemlilik
Malta Sayıútayının Kurumsal
Planı
Planlamanın Farklı Aúamaları
Planlama-öncesi Aúama
Planlama Aúaması
Tipik Bir Denetim Görev Planının
Muhtevası
Denetçinin øletiúimi
Denetim Planının øzlenmesi

EK: 4
DENETøM ELKøTABI (MALTA SAYIùTAYI)

DENETøMøN øCRASI
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Denetim Programları
Denetim Yaklaúımı (Sistem Tabanlı
Yaklaúım, Do÷rudan Maddi Do÷ruluk
Testleri)
Uygunluk Denetim Prosedürleri
Maddi Do÷ruluk Denetim Prosedürleri
Performans Göstergelerinin Denetimi
øç Kontrollar
Denetim Kanıtları
øç Denetçiler ve Özel Sektör
Denetçileriyle øliúkiler
Uzmanların Çalıúmalarından Yararlanma
Bilgiye Eriúim
Güvenlik ve Gizlilik
Sorguların Sunumu
Kamuoyuyla øletiúim
Önemlilik ve Risk De÷erlendirmeleri
Denetimin Belgelenmesi
Zaman Bütçesi
Devletin Sayıútay øle øliúkili Mali
Denetim Kanunu ve Yönetmelikleri
Denetim Bulguları, Sonuçları ve
Gözlemleri
Yönetim ile Kapanıú Toplantısı
Denetimde Kalite øncelemesi

DENETøMøN RAPORLANMASI

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

DENETøM ARAÇLARI VE
TEKNøKLERø

Biçim ve øçerik
Düzenlilik Denetimlerinde øç
Raporlar
Denetlenenlere Sunulan
Düzenlilik Denetim
Raporları
Denetim Görüúlerinin Türleri
Yıllık Denetim Raporları
Özel Raporlar
Denetim Raporlarının Kalite
Güvencesi
Parlamento øle øliúkiler ve
Parlamento Oturumlarına
Hazırlık
Ayrıcalıklı ve Gizli Bilgiler
Raporların Da÷ıtımı
Denetim Raporlarının
øzlenmesi

x
x
x
x
x
x

Denetimde Örnekleme
Analitik Prosedürler
Bilgisayar Destekli Denetim
Teknikleri’nden Yararlanma
øç Kontrol Anketleri
Veri Toplama Teknikleri
Akıú Çizelgesi

SPESøFøK KONU ALANLARI VE
DøöER MESELELER

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Soruúturmalar
Bilgi Sistemlerinin Denetimi
Avrupa Birli÷i Fonları
Özelleútirme øúlemleri
Çevre ile ilgili Meseleler
Uluslararası øliúkiler
Parlamento ve Sayıútay
Arasındaki øliúkiler
Sözleúme Prosedürü
Kamu Mallarının Yönetimi
Kamu Borçlarının Yönetimi
Performans Denetimleri
Performans Göstergeleri
Raporlarda Veri Sunumu
Medya øle øliúkiler
Rapor Yazımı
Hukuki Yardım
Danıúmanlarla ølgili
Düzenleme
Standartlar/Rehberler
Gazeteler

