
 

 

 

 

 

 

 

 

BDS 315’in Revize Edilmesinden Kaynaklı Olarak 

Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler  

  



 

BDS 315’in revize edilmesinden kaynaklı olarak diğer bazı Standartlarda 

yapılan değişiklikler; silinen metinlerde üzeri çizili olarak, yeni eklenen 

metinlerde ise altı çizili olarak gösterilmiştir. Yeni eklenen paragraflar (BDS 

200, A40a gibi) söz konusu Standardın ana metnine teselsül ettirilerek 

işlenecektir. Dipnot numaraları, ilgili Standartta yer alan dipnotların 

sıralamasına uygun bir şekilde numaralandırılacaktır. 

 

BDS 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ 

DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK 

YÜRÜTÜLMESİ 

… 

Kapsam 

... 

7. BDS’lerde, denetçinin makul güvence elde etmesini desteklemek üzere tasarlanmış olan 

amaçlar, ana hükümler, açıklayıcı hükümler ve uygulama bölümleri yer alır. BDS’ler, 

denetimin planlanması ve yürütülmesi sırasında denetçinin mesleki muhakemesini 

kullanmasını, mesleki şüpheciliğini sürdürmesini ve diğer hususların yanı sıra;  

•  İşletmeİşletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve çevresini, geçerli finansal 

raporlama çerçevesini ve işletmenin iç kontrol sistemini anlamak için edindiği 

bilgilere dayanarak hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini 

belirlemesini ve değerlendirmesini,  

•  Risk olduğu değerlendirilen hususlara karşı yapılacak uygun işleri tasarlamak ve 

uygulamak suretiyle önemli yanlışlıkların var olup olmadığı hakkında yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde etmesini,  

•  Elde edilen denetim kanıtlarından ulaşılan sonuçlara dayanarak finansal 

tablolara ilişkin görüş oluşturmasını,  

zorunlu kılar. 

... 

Tanımlar 

13. Aşağıdaki terimler BDS’lerde, karşılarında belirtilen anlamlarıyla kullanılmıştır: 



 … 

(h)  “Önemli yanlışlık” riski: Finansal tabloların denetim öncesinde önemli bir 

yanlışlık içermesi riskidir. Aşağıda belirtildiği gibi bu risk yönetim beyanı 

düzeyinde iki bileşenden oluşur (Bkz.: A15a paragrafı):  

(i)  Yapısal risk: İlgili kontrol mekanizması dikkate alınmadan önce, bir 

işlem sınıfına, hesap bakiyesine veya açıklamalara ilişkin bir yönetim 

beyanının, tek başına veya diğer yanlışlıklarla birlikte önemli olabilecek 

bir yanlışlık içermeye açık olması durumudur.  

(ii)  Kontrol riski: Bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya açıklamalara ilişkin 

bir yönetim beyanında ortaya çıkabilecek ve tek başına veya diğer 

yanlışlıklarla birlikte önemli olabilecek bir yanlışlığın, işletmenin 

kontrolleriiç kontrolü tarafından zamanında önlenememesi veya tespit 

edilerek düzeltilememesi riskidir. 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

Tanımlar 

Finansal Tablolar (Bkz.: 13 (d) paragrafı) 

“Önemli Yanlışlık” Riski (Bkz.: 13(h) paragrafı) 

A15a. BDS’lerin amaçları bakımından, aşağıdakiler için makul bir ihtimal mevcut olduğunda, 

önemli yanlışlık riski bulunmaktadır: 

(a)  Yanlışlığın meydana gelmesi (diğer bir ifadeyle, ihtimali) ve 

(b)  Yanlışlığın meydana gelmesi hâlinde önemli olması (diğer bir ifadeyle, 

büyüklüğü). 

… 

Finansal Tabloların Denetimine İlişkin Etik Hükümler (Bkz.: 14 üncü paragraf) 

… 

A30. 17 no’lu dipnot değişmiştir: 

“17 BDS 315, “‘Önemli Yanlışlık’ Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi”, 16 

ncı paragraf 



... 

“Önemli Yanlışlık” Riskleri 

… 

A40.  Yapısal risk, yapısal risk faktörlerinden etkilenir. Yapısal risk faktörlerinin bir 

yönetim beyanının yanlışlığa olan açıklığını ne ölçüde etkilediğine bağlı olarak, 

yapısal risk seviyesi yapısal risk aralığı olarak ifade edilen bir ölçeğe göre farklılık 

gösterir. “Önemli yanlışlık” risklerini belirleme ve değerlendirme sürecinin bir 

parçası olarak denetçi, önemli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamalara ve 

bunlarla ilgili yönetim beyanlarına karar verir. Örneğin,A40.  Bazı yönetim beyanı 

ve ilgili işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamalarda yapısal risk diğerlerine 

göre daha yüksektir. Bu risk örneğin, karmaşık hesaplamalarda veya önemli tahmin 

belirsizlikleri içeren muhasebe tahminlerinden elde edilen tutarların yer aldığı 

hesap bakiyeleri önemli hesap bakiyeleri olarak belirlenebilir ve denetçinin yönetim 

beyanı düzeyindeki ilgili riskler için yapısal riske ilişkin değerlendirmesi, yüksek 

tahmin belirsizliği nedeniyle daha yüksek olabilir. hesaplarda daha yüksek olabilir. 

A40a.  İş hayatına ilişkin risklere sebep olabilecek dış şartlar da yapısal riski etkileyebilir. 

Örneğin, teknolojik gelişmeler belirli bir ürünü modası geçmiş hâle getirebilir ve 

bu durum stokların finansal tablolarda olduğundan daha fazla bir değerle 

gösterilmesine yol açabilir. İşlem sınıflarının, hesap bakiyelerinin veya 

açıklamaların bazılarına veya tamamına ilişkin işletme ve çevresiyle ilgili faktörler 

de belirli bir yönetim beyanına ilişkin yapısal riski etkileyebilir. Yapısal riski 

etkileyen faktörlere, işletmenin faaliyetlerinin devamlılığını sağlayacak yeterli bir 

işletme sermayesinin bulunmaması veya işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde çok 

sayıda işletmenin kapanmasına yol açan bir daralmanın ortaya çıkması örnek olarak 

verilebilir. 

A41.  Kontrol riski, bir işletmenin finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili amaçlarına 

ulaşılmasını tehdit eden belirlenmiş riskleri ele almak amacıyla yönetim tarafından 

kontrolleriniç kontrolün tasarlanması, uygulanması ve sürdürülmesinin etkinliğinin 

bir fonksiyonudur. Ancak ne kadar iyi tasarlanmış ve uygulanmış olursa olsun 

kontrolleriç kontrol, yapısal kısıtlamalar sebebiyle finansal tablolardaki “önemli 

yanlışlık” risklerini ortadan kaldırmaz, sadece azaltabilir. Kişilerin hatası veya 

yanlış hareketleri ya da yönetimin uygun olmayan davranışları veya muvazaalı 

işlem sonucu iç kontrolün ihlal edilmesi ihtimali gibi durumlar, bu kısıtlamalara 

örnek olarak verilebilir. Bu sebeple, belirli bir kontrol riski her zaman olacaktır. 

Uygulanacak olan maddi doğrulama prosedürlerinin niteliğinin, zamanlamasının ve 

kapsamının belirlenmesi için BDS’ler, hangi şartlarda denetçinin iç kontrolün 

işleyiş etkinliğini test etmesinin gerekli olduğunu veya test etmeyi tercih 

edebileceğini açıklar.1 

                                                           
1 BDS 330, “ Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler”, 7-17 nci 

paragraflar 



A42.  “Önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi, nitel olarak veya yüzdelik veriler 

hâlinde nicel olarak ifade edilebilir. Her durumda, denetçinin uygun risk 

değerlendirmeleri yapma ihtiyacı, bu değerlendirmelerde kullanılabilecek farklı 

yaklaşımlardan daha önemlidir. BDS’ler, genel olarakgenellikle yapısal riske ve 

kontrol riskine ayrı ayrı atıfta bulunmakbulunmaz. Bunun yerine, yapısal riski ve 

kontrol riskini birlikte değerlendirerek “önemli yanlışlık” risklerine atıfta bulunur. 

Ancak BDS 3155402 denetçinin; BDS 330’a3 uygun olarak, yönetim beyanı 

düzeyindedüzeyindeki muhasebe tahminleri için, ciddi riskler dâhil, “önemli 

yanlışlık” riski olarak değerlendirilen risklere karşılık veren müteakipilave denetim 

prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanmasına dayanak sağlamak amacıyla yapısal 

riski vekontrol riskindeni ayrı olarakayrı değerlendirmesini zorunlu kılar. 

Muhasebe tahminleri dışındaki önemli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri veya 

açıklamalara ilişkin “önemli yanlışlık” risklerini belirler ve değerlendirirken 

denetçi, tercih edilen denetim teknik veya metodolojilerine ve uygulamaya ilişkin 

hususlara bağlı olarak yapısal risk ve kontrol riskini ayrı ayrı veya birlikte 

değerlendirebilir. 

A43a.  “Önemli yanlışlık” riskleri, yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilmesi için 

gereken müteakip denetim prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını 

belirlemek amacıyla yönetim beyanı düzeyinde değerlendirilir.4 

… 

A52. 23 no’lu dipnot değişmiştir: 

“23 BDS 315, 17-22 nci paragraflar 5-10 uncu paragraflar” 

… 

A61.  Gerekli hâllerde, açıklayıcı hükümler ve uygulama bölümü standardın ana 

hükümlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verir ve bu ana hükümlerin 

uygulanmasına yönelik rehberlik sağlar. Bu bölüm özellikle:  

•  BDS 315 gibi bazı BDS’ler, bir prosedürün zorunlu kılınma sebebi dâhil, 

birBir ana hükmün neyi ifade ettiğini veya amaçlanan kapsamı daha sarih 

biçimde açıklayabilir.  

•  İçinde bulunulan şartlara uygun olabilecek prosedürlere ilişkin örnekler 

verebilir. BDS 315 gibi bazı BDS’lerde örnekler kutu içinde sunulur. 

…  

                                                           
2 BDS 315, “‘Önemli Yanlışlık’ Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi” BDS 540, “Muhasebe 

Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi”, 15 inci paragraf 
3 BDS 330, 7(b) paragrafı 
4 BDS 330, 6 ncı paragraf 



Küçük İşletmelere Özgü Hususlar Ölçeklenebilirlikle İlgili Hususlar 

A65a.  Bazı BDS’ler (örneğin, BDS 315) işletmelerin nitelik ve şartlarının karmaşıklık 

düzeyine bakılmaksızın, hükümlerin tüm işletmeler için nasıl uygulanacağını 

gösteren ölçeklenebilirlikle ilgili hususlar içermektedir. Karmaşıklık düzeyi daha 

düşük olan işletmeler, A66 paragrafında yer alan özelliklerin geçerli olduğu 

işletmelerdir. 

A65b. Bazı BDS’lerde “küçük işletmelere özgü hususlar” öncelikle borsada işlem 

görmeyen işletmeler göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. Ancak bu 

hususlardan bazıları, borsada işlem gören küçük işletmelerin denetiminde de 

yardımcı olabilir. 

A66. Küçük işletmelerin denetiminde dikkate alınması gereken ilâve hususları açıklayan 

bölümlerde “küçük işletme” terimi genellikle aşağıdaki niteliksel özelliklere sahip 

bir işletmeyi ifade eder: 

 … 

 (b) … 

   (iv) Daha basitAz sayıda iç kontrol sistemleri, 

 … 

A67. A65b’ye taşınmıştır. 

Otomatik Araç ve Tekniklere Özgü Hususlar  

A67a.  Bazı BDS’lerde (örneğin BDS 315) yer verilen “otomatik araç ve tekniklere” özgü 

hususlar, denetçinin denetim prosedürlerini uygulaması sırasında otomatik araç ve 

teknikleri kullanırken belirli hükümleri nasıl uygulayabileceğini açıklamak 

amacıyla geliştirilmiştir. 

 

BDS 210 BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE 

ANLAŞMAYA VARILMASI 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

A18. Finansal tabloların hazırlanması için gerekli olan iç kontrolü belirlemek yönetimin 

sorumluluğundadır. “İç kontrol” terimi; kontrol çevresi, işletmenin risk değerlendirme 

süreci, ilgili iş süreçleri dâhil finansal raporlama ve iletişime ilişkin bilgi sistemi, 



kontrol faaliyetleri ve kontrollerin izlenmesi şeklinde tanımlanabilecek bileşenler 

kapsamındaki birçok faaliyeti içerir. “İç kontrol” terimi; kontrol çevresi, işletmenin 

risk değerlendirme süreci, iç kontrol sistemini izleme süreci, bilgi sistemi ve iletişim 

ve kontrol faaliyetleri şeklinde tanımlanabilecek iç kontrol sistemi bileşenleri 

kapsamındaki birçok faaliyeti içerir. Ancak bu ayrım, belirli bir işletmenin kendi iç 

kontrolünü nasıl tasarlayabileceğini, uygulayabileceğini ve sürdürebileceğini veya 

belirli bir bileşeni nasıl sınıflandırabileceğini göstermez.5 Bir işletmenin iç kontrolü 

(özellikle muhasebe defterleri ve kayıtları veya muhasebe sistemleri) yönetimin 

ihtiyaçlarına, işletme faaliyetlerinin karmaşıklığına, işletmenin maruz kaldığı risklerin 

niteliğine ve mevzuata göre şekillenir. 

… 

 

BDS 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

A17. Küçük bir işletmenin denetçisi, çalışma kâğıtlarını hazırlarken destekleyici çalışma 

kâğıtlarına uygun biçimde çapraz-referanslar vermek suretiyle denetimin çeşitli 

yönlerini ve aşamalarını tek bir belge altında toplamayı faydalı ve etkin bulabilir. 

Küçük bir işletmenin denetiminde birlikte belgelendirilebilecek hususlara örnek 

olarak; işletme ve çevresinin, geçerli finasal raporlama çerçevesinin ve işletmenin ve 

iç kontrol sistemininkontrolünün anlaşılması, genel denetim stratejisi ve denetim planı, 

BDS 320’ye uygun olarak belirlenen önemlilik, risk olarak değerlendirilen hususlar, 

denetim sırasında tespit edilen önemli hususlar ve ulaşılan sonuçlar verilebilir. 

… 

 

BDS 240 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ 

DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI 

Giriş 

… 

7. Denetçinin, yönetim tarafından yapılan hile (yönetim hilesi) kaynaklı önemli yanlışlığı 

tespit edememe riski, çalışanların yaptığı hileyi tespit edememe riskinden daha 

                                                           
5 BDS 315, A59 paragrafı ve Ek 1 A91 paragrafı ve Ek 3 



yüksektir. Bunun sebebi, yönetimin genellikle doğrudan veya dolaylı olarak muhasebe 

kayıtlarını manipüle edebilecek, hileli finansal bilgi sunabilecek veya diğer çalışanların 

yapabileceği benzer hileleri önlemek üzere tasarlanmış kontrollerikontrol prosedürlerini 

ihlal edebilecek bir pozisyonda olmasıdır. 

… 

16. 6 no’lu dipnot değişmiştir: 

“BDS 315, 10 uncu paragraf 17-18 inci paragraflar” 

… 

17.  Denetçi, işletmenin iç kontrolü dâhil,işletme ve çevresini, geçerli finansal raporlama 

çerçevesini ve işletmenin iç kontrol sistemini tanımak amacıyla BDS 3156 tarafından 

zorunlu kılınan risk değerlendirme prosedürlerini uygularken ve ilgili faaliyetleri 

gerçekleştirirken, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesinde 

kullanacağı bilgileri elde edebilmek için 24-44 üncü18-25 inci paragraflardaki 

prosedürleri uygular. 

… 

21. Üst yönetimden sorumlu olanların tamamının işletme yönetiminde icrâî nitelikte 

görevler üstlenmediği durumlarda denetçi, işletmedeki hile risklerinin belirlenmesi ve 

bu risklere karşılık verilmesiyle ilgili olarak yönetim tarafından izlenen süreçler ile bu 

risklerin azaltılması için yönetimin oluşturduğu kontrolleriç kontrol üzerinde üst 

yönetimden sorumlu olanların nasıl bir gözetim gerçekleştirdiğini anlar (Bkz.: A20-A22 

paragrafları). 

… 

26. 9 no’lu dipnot değişmiştir: 

“BDS 315, 25 inci paragraf 28 inci paragraf” 

… 

28. Denetçi, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirdiği riskleri “ciddi 

riskler” olarak ele alır ve bu yüzden, henüz yapılmadıysa, kontrol faaliyetleri dâhil, 

işletmenin bu tür riskleri ele alan işletmerisklere yönelik kontrollerini belirler, bunların 

tasarımını değerlendirir ve uygulanıp uygulanmadıklarını belirler.7anlamak zorundadır 

(Bkz.: A32-A33 paragrafları). 

… 

                                                           
6 BDS 315, 5-24 üncü paragraflar 
7 BDS 315, 26(a)(i) ve 26(ç) paragrafları 



45. Denetçi, BDS 315 uyarıncaişletme ve çevresini tanımasına ve “önemli yanlışlık” 

risklerini belirlemesine ve değerlendirmesine ilişkin olarak BDS 315 kapsamındaki 

çalışma kâğıtlarına, aşağıda belirtilenleri dedâhil eder:8  

(a)  İşletmenin finansal tablolarının hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine 

açıklığı konusunda denetim ekibi içinde yapılan müzakereler sırasında alınan 

önemli kararlar, ve 

(b)  Finansal tablo düzeyinde ve yönetim beyanı düzeyinde, hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” riski olarak belirlenen ve değerlendirilen riskler ve 

(c) Hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen riskleri ele alan, 

kontrol faaliyetleri bileşenindeki belirlenen kontroller. 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

Mesleki Şüphecilik (Bkz.: 13-15 inci paragraflar) 

A8. Mesleki şüphecilik, elde edilen bilgilerin ve denetim kanıtlarının, hile kaynaklı önemli 

bir yanlışlık olabileceğine işaret edip etmediğinin sürekli olarak sorgulanmasını 

gerektirir. Mesleki şüphecilik, denetim kanıtı olarak kullanılacak bilgilerin 

güvenilirliğinin ve -uygun hâllerde- bu bilgilerin hazırlanması ve muhafazasına ilişkin 

-varsa- kontrol faaliyetleri bileşenindeki belirlenen kontrollerin göz önünde 

bulundurulmasını içerir. Hilenin özellikleri sebebiyle, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” 

risklerinin değerlendirilmesinde mesleki şüphecilik özel bir öneme sahiptir. 

… 

A19. 17 no’lu dipnot değişmiştir: 

“BDS 315, 14(a) ve 24(a)(ii) paragrafları 6(a) ve 23 üncü paragraflar ve BDS 610, “İç 

Denetçi Çalışmalarının Kullanılması”” 

A20. Üst yönetimden sorumlu olanlar işletmenin; riskin izlenmesine, finansal kontrole ve 

mevzuata uyulmasına yönelik sistemlerinin gözetimini yapar. Gelişmiş kurumsal 

yönetim uygulamalarına sahip birçok ülkede üst yönetimden sorumlu olanlar, hile 

risklerine ve bu tür riskleri ele alan kontrollere ilgili iç kontrole ilişkin işletme tarafından 

yapılan değerlendirmenin gözetiminde aktif bir rol oynar. Üst yönetimden sorumlu 

olanlar ile yönetimin sorumlulukları ülkelere ve işletmelere göre değişebileceğinden, 

                                                           
8 BDS 315, 38 inci32 nci paragraf 



denetçinin yapılan gözetim faaliyetlerini anlayabilmesi için bu kişilerin 

sorumluluklarını anlaması önemlidir. 

A21. Üst yönetimden sorumlu olanlar tarafından yapılan gözetimin anlaşılması; işletmenin 

yönetim hilesine açıklığı, hile risklerini ele alan kontrollerinrisklerine karşı iç kontrolün 

yeterliliği ve yönetimin yetkinliği ile dürüstlüğü hakkında bir anlayış sağlayabilir. 

Denetçi bu tür konuların müzakere edildiği toplantılara katılmak, bu toplantıların 

tutanaklarını okumak veya üst yönetimden sorumlu olanları sorgulamak gibi çeşitli 

yollarla bu konuları anlayabilir. 

… 

A23. Analitik prosedürlerinin uygulanmasıyla elde edilen bilgilere ek olarak, işletme ve 

çevresi, geçerli finansal raporlama çerçevesi ve işletmenin iç kontrol sistemi hakkında 

elde edilen diğer bilgiler de hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesinde 

faydalı olabilir. Denetim ekibi üyeleri arasında yapılan müzakereler, bu tür risklerin 

belirlenmesine yardımcı olan bilgiler sağlayabilir. Ayrıca, denetçi tarafından müşteri 

ilişkisinin kabulü ve devam ettirilmesi süreçlerinden elde edilen bilgiler ile işletmede 

yapılan diğer denetimlerden, örneğin ara dönem finansal bilgilerin sınırlı bağımsız 

denetiminden elde edilen deneyim, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin 

belirlenmesinde faydalı olabilir. 

… 

A26. Ek 1’de, hileli finansal raporlama ve varlıkların kötüye kullanılmasıyla ilgili hile riski 

faktörlerine ilişkin örnekler verilmiştir. Bu risk faktörlerine ilişkin örnekler, genellikle 

hilenin bulunduğu durumlarda mevcut olan üç şart esas alınarak sınıflandırılmıştır:  

•  Hile yapmaya yönelik teşvik veya baskı,  

•  Hile yapmak için algılanan bir fırsat ve, 

•  Hileli eylemi rasyonelleştirme kabiliyeti.  

Hile riski faktörleri; kontroller dikkate alınmadan önce, yanlışlığa açıklığa neden olan 

şartlardan kaynaklanan teşvik, baskı veya fırsatlarla ilgili olabilir. Yönetimin kasıtlı 

taraflılığını da içeren hile riski faktörleri, yapısal riski etkiledikleri ölçüde yapısal risk 

faktörleridir.9 Hile riski faktörleri; hile yapma fırsatı oluşturan veya yönetmin hileli 

eylemleri rasyonelleştirmeye ilişkin tutum veya kabiliyetini etkileyen, işletmenin iç 

kontrol sistemi içerisindeki şartlarla da ilgili olabilir. Hileli eylemin 

rasyonelleştirilmesine izin veren bir tutum yansıtan hile riskirisk faktörleri, denetçi 

tarafından kolayca gözlemlenemeyebilir. Bununla birlikte denetçi, örneğin, işletmenin 

kontrol çevresine ilişkin kanaat edinme yükümlülüğü vasıtasıyla10, böyle bir bilginin 

                                                           
9 BDS 315, 12(i) paragrafı 
10 BDS 315, 21 inci paragraf 



varlığının farkına varabilir. Ek 1’de tanımlanan hile riski faktörleri, denetçilerin 

karşılaşabilecekleri durumların çoğunu kapsamakla birlikte sadece örnek niteliğinde 

olup, başka risk faktörleri de bulunabilir. 

… 

A33. Bu sebeple denetçinin, yönetimin hileyi önlemek ve tespit etmek için tasarladığı, 

uyguladığı ve sürdürdüğü kontrolleri anlaması önemlidir. Hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerini ele alan kontroleri belirlerken denetçiDenetçi bu şekilde, örneğin 

yönetimin görevlerin ayrılığı ilkesinin uygulanmamasıyla bağlantılı olan riskleri kabul 

etmeyi, bilerek seçtiğini öğrenebilir. Bu kontrollerin belirlenmesi, tasarımlarının 

değerlendirilmesi ve uygulanıp uygulanmadıklarına karar verilmesiKontrollerin 

anlaşılması sırasında elde edilen bilgi denetçinin, finansal tablolarda hile kaynaklı 

önemli yanlışlık bulunması risklerine ilişkin değerlendirmesini etkileyebilecek hile riski 

faktörlerini belirlemesinde faydalı olabilir. 

… 

A43. Ayrıca otomatik süreç ve kontroller, dikkatsizlikten kaynaklanan hata riskini azaltsa da, 

kişilerin bu tür süreçleri (örneğin, otomatik olarak defteri kebire veya finansal raporlama 

sistemine aktarılan tutarları değiştirerek) ihlal etmesi riskini ortadan kaldırmaz. Bu 

sebeple denetçinin, yevmiye kayıtları üzerindeki kontrollerin11 ihlaliyle bağlantılı 

“önemli yanlışlık” risklerini dikkate alması önemlidir. Bununla birlikte, bilgilerin 

otomatik olarak transfer edilmesi için BT’nin kullanıldığı yerlerde, kişiler tarafından 

bilgi sistemlerine yapılacak bu tür bir müdahalenin görünürde çok az kanıtı olabilir veya 

hiçbir kanıtı olmayabilir. 

A44. Test etmek amacıyla yevmiye kayıtlarının ve diğer düzeltmelerin belirlenmesi ve 

seçilmesi ile seçilen kalemlere dayanak oluşturan belgelerin incelenmesi hususunda 

uygun bir yönteme karar verilirken aşağıdaki konular dikkate alınır:  

• Hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: Hile 

riski faktörlerinin varlığı ve hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin denetçi 

tarafından belirlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında elde edilen diğer bilgiler, test 

edilecek belirli yevmiye kaydı sınıflarının ve diğer düzeltmelerin belirlenmesinde 

denetçiye yardımcı olur.  

• Yevmiye kayıtları ve diğer düzeltmeler üzerinde uygulanan kontroller: Yevmiye 

kayıtlarının ve diğer düzeltmelerin hazırlanmasında ve kayda geçirilmesinde etkin 

kontrollerin uygulanması, denetçinin bu kontrollerin işleyiş etkinliğini test etmesi 

kaydıyla, zorunlu olan maddi doğrulama testlerinin kapsamını daraltabilir.  

• İşletmenin finansal raporlama süreci ve elde edilebilecek kanıtların niteliği: 

İşletmelerin çoğunda işlemlerin rutin olarak işlenmesi süreci, manuel ve otomatik 

kontrollerinadımların ve prosedürlerin bir bileşimini içerir. Benzer şekilde, yevmiye 

                                                           
11 BDS 315, 26(a)(ii) paragrafı 



kayıtlarının ve diğer düzeltmelerin işlenmesi süreci de manuel ve otomatik 

prosedürlerin vekontrollerin ikisini de içerebilir. Finansal raporlama sürecinde 

BT’nin kullanıldığı hâllerde, yevmiye kayıtları ve diğer düzeltmeler sadece 

elektronik ortamda mevcut olabilir.  

• Hileli yevmiye kayıtları veya diğer düzeltmelerin ayırt edici özellikleri: Uygun 

olmayan yevmiye kayıtları veya diğer düzeltmeler, genellikle kendilerine özgü ayırt 

edici özelliklere sahiptir. Bu özellikler arasında kayıtların (a) ilişkili olmayan, 

olağan dışı veya nadiren kullanılan hesaplar aracılığıyla yapılması, (b) genellikle 

yevmiye kayıtları yapmayan kişiler tarafından yapılması, (c) dönem sonunda veya 

çok az açıklama veya bilgi içeren ya da hiç bilgi içermeyen kapanış sonrası kayıtlar 

şeklinde yapılması, (ç) finansal tabloların hazırlanmasından önce veya bu tabloların 

hazırlanması sırasında belirli bir kodu olmayan hesaplara kaydedilmeleri veya (d) 

yuvarlanmış rakamlar veya sonları aynı biten ya da belirli bir kalıp taşıyan sayılar 

içermesi gibi hususlar yer alır.  

• Hesapların niteliği ve karmaşıklığı: Uygun olmayan yevmiye kayıtları veya 

düzeltmeler (a) yapısı gereği karmaşık veya olağan dışı işlemler içeren, (b) önemli 

tahminler ve dönem sonu düzeltmeleri içeren, (c) geçmişten beri yanlışlıklara açık 

olan, (ç) mutabakat sağlanmamış farklılıklar içeren veya zamanında mutabakat 

sağlanmamış olan, (d) topluluğa bağlı birimler veya bir işletmenin kendi bölümleri 

arasındaki işlemleri içeren veya (e) belirlenmiş hile kaynaklı “önemli yanlışlık” 

riskleriyle başka bir şekilde bağlantılı olan hesaplarda yapılabilir. Birden fazla yerde 

faaliyet gösteren veya topluluğa bağlı birimleri bulunan işletmelerin denetiminde, 

yevmiye kayıtlarının birden fazla faaliyet yerinden seçilmesine dikkat edilir.  

• Olağan iş akışı dışında yapılan yevmiye kayıtları veya diğer düzeltmeler: Standart 

olmayan yevmiye kayıtları; aylık satışlar, satın alımlar ve nakit ödemeler gibi 

yinelenen işlemleri kaydetmek için kullanılan yevmiye kayıtlarınınkiyle aynı nitelik 

ve kapsamdaki kontollerekayıtlarıyla aynı düzeyde iç kontrole tabi tutulmayabilir. 

… 

Ek 1 

Hile Riski Faktörlerine İlişkin Örnekler  

Bu Ek’te yer alan hile riski faktörleri, denetçilerin farklı durumlarda karşılaşabileceği faktörlere 

örnek olarak verilmiştir. Denetçinin, denetim sırasında dikkate aldığı iki tür hile bulunur: Hileli 

finansal raporlama ve varlıkların kötüye kullanılması. Bunlara ilişkin örnekler ayrı ayrı 

sunulmuştur. Bu iki hile türünün her biri için risk faktörleri, hile kaynaklı önemli yanlışlıklar 

ortaya çıktığında genellikle mevcut bulunan üç şart esas alınarak ilave alt sınıflara ayrılmıştır: 

(a) Teşvikler/Baskılar, (b) Fırsatlar ve (c) Tutumlar/Rasyonelleştirmeler. Aşağıda yer alan risk 

faktörleri çok farklı durumları kapsamakla birlikte, sadece örnek niteliğindedir ve bu sebeple 

denetçi, ilave veya daha farklı risk faktörleri belirleyebilir. Örneklerin tamamı her durumda 

geçerli olmayıp, farklı büyüklüğe, ortaklık yapısına veya şartlara sahip işletmelerde bunların 

önem düzeyi değişebilir. Ayrıca, risk faktörlerine ilişkin örneklerin sıralaması, önem 

derecelerini veya meydana gelme sıklıklarını yansıtmaz. 



Hile riski faktörleri; kontroller dikkate alınmadan önce, yanlışlığa açıklığa neden olan 

şartlardan kaynaklanan teşvik, baskı veya fırsatlarla (diğer bir ifadeyle, yapısal risk) ilgili 

olabilir. Hile riski faktörleri, yapısal riski etkiledikleri ölçüde yapısal risk faktörleridir ve 

yönetimin taraflılığından kaynaklanıyor olabilirler. Fırsatlarla ilgili hile riski faktörleri, 

belirlenen diğer yapısal risk faktörlerinden de kaynaklanıyor olabilir (örneğin, karmaşıklık veya 

belirsizlik, hile kaynaklı önemli yanlışlığa açıklığa neden olan fırsatlar oluşturabilir). Fırsatlarla 

ilgili hile riski faktörleri, işletmenin iç kontrolünde bulunan ve bu tür fırsatları oluşturan 

kısıtlamalar ve eksiklikler gibi, işletmenin iç kontrol sistemi içerisindeki şartlarla da ilgili 

olabilir. Tutum veya rasyonelleştirmelerle ilgili hile riski faktörleri, özellikle işletmenin kontrol 

çevresindeki kısıtlama veya eksikliklerden kaynaklanıyor olabilir.  

Hileli Finansal Raporlamadan Kaynaklanan Yanlışlıklara İlişkin Risk Faktörleri  

Aşağıda, hileli finansal raporlamadan kaynaklanan yanlışlıklara ilişkin risk faktörlerine 

örnekler verilmiştir. 

…. 

Fırsatlar 

…. 

Aşağıdaki durumlardan kaynaklanan iç kontrol eksiklikleri: İç kontrol bileşenlerinin aşağıda 

belirtilen durumlar sebebiyle yetersiz olması: 

•  Otomatik kontroller ve ara dönem finansal raporlama üzerindeki kontroller (dış 

raporlamanın gerekli olduğu yerlerde) dâhil, işletmenin iç kontrol sistemini izleme 

sürecinin yeterli olmaması. kontrollere yönelik yetersiz izleme. 

•  Muhasebe, iç denetim veya BT’de verimsiz personelin istihdamı veya bu kişilerin işten 

ayrılma oranının yüksek olması.  

•  Önemli iç kontrol eksikliklerini içeren durumlar dâhil, etkin olmayan muhasebe ve bilgi 

sistemlerinin bulunması. 

… 

Varlıkların Kötüye Kullanılmasından Kaynaklanan Yanlışlıklara İlişkin Risk Faktörleri 

… 

Fırsatlar 

… 



Varlıklar üzerinde yetersiz kontrolleriniç kontrolün bulunması, söz konusu varlıkların kötüye 

kullanıma açıklığını arttırır. Örneğin, varlıkların kötüye kullanılması aşağıdaki hususların 

varlığından kaynaklanabilir: 

… 

Tutumlar/Rasyonelleştirmeler 

•  Varlıkların kötüye kullanılmasına ilişkin risklerin izlenmesine veya azaltılmasına olan 

ihtiyacın göz ardı edilmesi.  

•  Mevcut kontrollerin ihlal edilmesi veya bilinen iç kontrol eksiklikleri için uygun 

düzeltici adımların atılmaması suretiyle, varlıkların kötüye kullanımı üzerindeki 

kontrolleriniç kontrolün göz ardı edilmesi. 

… 

 

BDS 250 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE MEVZUATIN 

DİKKATE ALINMASI 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

Tespit Edilen veya Şüphelenilen Aykırılıkların Etkilerinin Değerlendirilmesi (Bkz.: 22 nci 

paragraf) 

A23. 22 nci paragraf uyarınca denetçi, yazılı beyanların güvenilirliği ile yaptığı risk 

değerlendirmesi dâhil, tespit edilen veya şüphelenilen aykırılıkların denetimin diğer 

alanları üzerindeki etkilerini değerlendirir. Tespit edilen veya şüphelenilen belirli 

aykırılıkların etkileri aşağıdakilere bağlıdır:  

-  Fiilin gerçekleştirilmesinin ve gizlenmesinin -varsa- belirli kontrollerlekontrol 

faaliyetleriyle olan ilişkisi ve  

-  Fiile karışan yönetim veya işletme için ya da işletme yönetimi altında çalışan 

kişilerin bulunduğu kademe (özellikle işletmede en yüksek yetkiye sahip 

olanların karışmasından kaynaklanan etkiler için). 

9 uncu paragrafta belirtildiği üzere, denetçinin mevzuata ve etik hükümlere uyumu, 

denetçinin 22 nci paragrafta belirtilen sorumluluklarıyla ilgili ilave bilgiler sağlayabilir. 

 

 



BDS 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

A12. Denetçi tarafından belirlenen ciddi risklerin bildirilmesi, bu hususların ve ciddi risk 

olarak belirlenme sebeplerinindenetimde bu hususlara neden özellikle dikkat edilmesi 

gerektiğinin üst yönetimden sorumlu olanlar tarafından anlaşılmasına yardımcı olur. 

Ciddi riskler hakkında yapılan bu bildirim, finansal raporlama sürecinin gözetimine 

ilişkin sorumluluğunu yerine getirmesinde üst yönetimden sorumlu olanlara kolaylık 

sağlayabilir.  

A13.  Bildirilecek hususlar aşağıdakileri içerebilir:  

•  Denetçinin finansal tablolarda hata veya hile kaynaklı ciddi “önemli yanlışlık” 

risklerini nasıl ele almayı planladığı.  

•  Daha yüksek “önemli yanlışlık” riski içerdiğini değerlendirdiği alanları, 

denetçinin nasıl ele almayı planladığı.  

•  Denetçinin işletmenin iş kontrol sisteminedenetimle ilgili iç kontrole ilişkin 

yaklaşımı. 

… 

 

BDS 265 İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU 

OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ 

Giriş 

Kapsam 

1.  Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin finansal tabloların denetimi 

sırasında tespit ettiği iç kontrol eksikliklerini uygun bir biçimde üst yönetimden sorumlu 

olanlara ve yönetime bildirmesine yönelik sorumluluğunu düzenler. Bu BDS denetçiye, 

işletmenin iç kontrol sisteminin kontrolün anlaşılması ve kontrol testlerinin tasarlanması 

ve uygulanması bakımından, BDS 315 ve BDS 330 hükümlerinde yer alan 

sorumluluklara ilâve sorumluluklar yüklemez. BDS 260’da denetçinin denetimle ilgili 

olarak üst yönetimden sorumlu olanlarla iletişim kurma sorumluluğuna ilişkin ilâve 

düzenlemeler yer almaktadır.  

2.  “Önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında denetçinin 

işletmenin denetimle ilgili iç kontrol sistemini kontrolü anlaması gerekir. Denetçi söz 

konusu risk değerlendirmelerini yaparken; işletmenin iç kontrol sistemini iç kontrolü -

iç kontrolün etkinliği hakkında bir görüş vermek amacıyla değil- içinde bulunulan 



şartlar altında uygun olan denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla dikkate alır. 

Denetçi iç kontroldeki kontrol eksikliklerini sadece risk değerlendirme sürecinde değil, 

denetimin diğer aşamalarında da tespit edebilir. Bu BDS, tespit edilen eksikliklerin 

hangilerinin denetçi tarafından üst yönetimden sorumlu olanlara ve yönetime 

bildirilmesi gerektiğini belirler. 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

Küçük İşletmelere Özgü Hususlar  

A3.  Küçük işletmelerde kontrol faaliyetleri bileşenindeki kontrollerin faaliyetlerinin 

temelini oluşturan kavramların büyük işletmelerdekilere benzemesi muhtemel olsa da 

bu kontrol faaliyetlerinin işleyiş şekli farklılık gösterir. Ayrıca küçük işletmelerde, 

yönetim tarafından gerçekleştirilen kontroller nedeniyle, belirli kontrol faaliyeti 

türlerinin gerekli olmadığına karar verilebilir. Örneğin, müşterilere vadeli satış 

kararlarında ve önemli satın almaları onaylamada yönetimin tek yetkili olması, önemli 

hesap bakiyeleri ve işlemler üzerinde etkin kontrol sağlayabilir. Söz konusu durum, 

daha detaylı kontrollere olan ihtiyacı kontrol faaliyetleri ihtiyacını azaltabilir veya 

ortadan kaldırabilir. 

… 

A8.  Kontroller tek tek veya birlikte, etkin bir şekilde yanlışlıkları önlemek veya tespit edip 

düzeltmek üzere tasarlanabilir. Örneğin ticari alacaklar hesabına ilişkin kontroller, 

hesap bakiyesindeki yanlışlıkları önlemek veya tespit edip düzeltmek amacıyla birlikte 

uygulanmak üzere tasarlanan manuel ve otomatik kontrollerin her ikisinden oluşabilir. 

Bir iç kontrol eksikliği tek başına önemli bir eksiklik teşkil edecek öneme sahip 

olmayabilir. Ancak aynı hesap bakiyesini veya açıklamayı, ilgili yönetim beyanını veya 

işletmenin iç kontrol sistemi bileşenini etkileyen eksiklikler, bir bütün olarak önemli 

eksikliğe neden olduğu ölçüde, yanlışlık risklerini artırabilir. 

 

BDS 300 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

Küçük İşletmelere Özgü Hususlar 

A21. A11 paragrafında belirtildiği üzere, uygun bir bilgi notu özeti, küçük bir işletmenin 

denetiminde belgelendirilmiş denetim stratejisi olarak işlev görebilir. Küçük 



işletmelerde muhtemel olduğu gibi, ilgili birkaç kontrolün12 kontrol faaliyetinin 

bulunduğu varsayımıyla oluşturulan standart denetim programları veya kontrol listeleri 

(Bkz.: A17 paragrafı), denetçinin risk değerlendirmeleri dâhil denetimin şartlarına göre 

biçimlendirilmiş olması kaydıyla, denetim planı olarak kullanılabilir. 

 

BDS 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN RİSK OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ 

HUSUSLARA KARŞI YAPACAĞI İŞLER 

Giriş 

Kapsam 

1. 1 no’lu dipnot değişmiştir:  

“1 BDS 315, “İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle ‘Önemli Yanlışlık’ Risklerinin 

Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi” 

… 

Yönetim Beyanı Düzeyinde “Önemli Yanlışlık” Riski Olarak Değerlendirilen Risklere 

Karşı Uygulanan Denetim Prosedürleri 

6. Denetçi; niteliği, zamanlaması ve kapsamı, yönetim beyanı düzeyinde “önemli 

yanlışlık” riski olarak değerlendirilen riskleri esas alan ve söz konusu risklere karşılık 

veren müteakip denetim prosedürlerini tasarlar ve uygular (Bkz.: A4-A8 ve A42-A52 

paragrafları). 

7. Denetçi uygulanacak müteakip denetim prosedürlerini tasarlarken:  

(a)  Her bir önemli işlem sınıfı, hesap bakiyesi ve açıklama için yönetim beyanı 

düzeyindeki “önemli yanlışlık” riskine ilişkin değerlendirmenin aşağıdakileri de 

içeren gerekçelerini dikkate alır:  

(i)  Önemli İlgili işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya açıklamanın belirli 

özellikleri sebebiyle önemli yanlışlık bulunması ihtimali ve yanlışlığın 

büyüklüğü (yapısal risk) ve  

(ii)  Risk değerlendirmesinin “önemli yanlışlık” risklerini ele alan ilgili 

kontrolleri dikkate alıp almadığı (kontrol riski); dolayısıyla, kontrollerin 

etkin biçimde işleyip işlemediğine karar vermek amacıyla denetçinin 

denetim kanıtı elde etmesinin gerekip gerekmediği (denetçi, maddi 

doğrulama prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını 
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belirlerken kontrollerin işleyiş etkinliğini test etmeyi planlayabilir 

etkinliğine güvenmek isteyebilir) (Bkz.: A9-A18 paragrafları).  

(b)  Yaptığı risk değerlendirmesi sonucunda belirlediği risk düzeyi ne kadar 

yüksekse, o kadar fazla ikna edici denetim kanıtı elde eder.  

(Bkz.: A19 paragrafı) 

Kontrol Testleri 

8. Denetçi aşağıdaki durumlarda, ilgili kontrollerin işleyiş etkinliklerine ilişkin yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde etmek amacıyla kontrol testlerini tasarlar ve uygular:  

(a)  Denetçinin yönetim beyanı düzeyinde ortaya çıkan “önemli yanlışlık” risklerine 

ilişkin yaptığı değerlendirme, kontrollerin etkin bir şekilde işlediğine dair bir 

beklenti içeriyorsa (denetçi, maddi doğrulama prosedürlerinin niteliğini, 

zamanlamasını ve kapsamını belirlerken kontrollerin işleyiş etkinliğini test 

etmeyi planlıyorsa) veya etkin bir şekilde işlediğine güvenmek istiyorsa) veya 

(b)  Maddi doğrulama prosedürleri, tek başlarına, yönetim beyanına ilişkin yeterli ve 

uygun denetim kanıtı sağlayamıyorsa.  

(Bkz.: A20-A24 paragrafları) 

… 

Kontrol Testlerinin Niteliği ve Kapsamı 

10. Denetçi kontrol testlerini tasarlarken ve uygularken:  

(a)  Aşağıdakiler de dâhil kontrollerin işleyiş etkinliğine ilişkin denetim kanıtı elde 

etmek için sorgulamayla birlikte diğer denetim prosedürlerini uygular:  

(i)  Denetlenen dönem boyunca kontrollerin ilgili zamanlarda nasıl 

uygulandığı,  

(ii)  Kontrollerin uygulanmasındaki tutarlılık ve  

(iii)  Kontrollerin kimler tarafından veya hangi araçlar kullanılarak 

uygulandığı. (Bkz.: A26-A29a paragrafları)  

(b)  Henüz ele alınmamış ölçüde, test Test edilecek kontrollerin diğer kontrollere 

(dolaylı kontrollere) bağlı olup olmadığına, diğer kontrollere bağlı olması 

durumunda ise, söz konusu dolaylı kontrollerin etkin şekilde işlediklerini 

destekleyen denetim kanıtı elde etmenin gerekip gerekmediğine karar verir 

(Bkz.: A30-A31 paragrafları). 

… 



Önceki denetimlerden elde edilen denetim kanıtlarının kullanılması 

13. Denetçi, kontrollerin işleyiş etkinliği hakkında önceki denetimlerden elde edilen 

denetim kanıtlarını kullanmanın uygun olup olmadığına ve uygun olması durumunda, 

bir kontrolü yeniden test etmesi için ne kadar süre geçmesi gerektiğine karar verirken 

aşağıdakileri mütalaa eder:  

(a)  Kontrol çevresi, işletmenin iç kontrol sistemini izleme süreci işletmedeki 

kontrollerin izlenmesi ve işletmenin risk değerlendirme süreci dâhil, işletmenin 

iç kontrol sisteminin bileşenlerinin iç kontrolün diğer unsurlarının etkinliği.  

(b) … 

… 

14. Denetçi; belirli kontrollerin işleyiş etkinliğine ilişkin önceki denetimlerden elde edilen 

denetim kanıtlarını kullanmayı planlarsa, bir önceki denetimden itibaren bu kontrollerde 

önemli değişiklikler meydana gelip gelmediği hakkında denetim kanıtı elde ederek, 

önceki denetime ait denetim kanıtlarının ihtiyaca uygunluğunun ve güvenilirliğinin 

devam ettiğine karar verir. Denetçi, söz konusu belirli kontrollere ilişkin anlayışını 

doğrulamak amacıyla, sorgulamayla birlikte gözlem veya tetkik yaparak bu kanıtları 

elde eder ve: 

 … 

Ciddi risklere yönelik kontroller 

15.  Denetçi, ciddi risk olduğuna karar verdiği bir riske yönelik kontrollere güvenmek 

istiyorsa güvenmeyi planlıyorsa, bu kontrolleri cari dönemde test eder. 

Kontrollerin İşleyiş Etkinliğinin Değerlendirilmesi 

16.  Denetçi, güvenmek istediği ilgili kontrollerin işleyiş etkinliğini değerlendirirken, maddi 

doğrulama prosedürleri aracılığıyla tespit edilen yanlışlıkların, kontrollerin etkin şekilde 

işlemediğine işaret edip etmediği konusunda değerlendirme yapar. Ancak maddi 

doğrulama prosedürleri sonucunda yanlışlık tespit edilmemiş olması, test edilen 

yönetim beyanlarına ilişkin kontrollerin, etkin olduğuna dair denetim kanıtı sağlamaz 

(Bkz.: A40 paragrafı). 

17. Güvenmeyi düşündüğü kontrollerde sapmalar tespit etmesi hâlinde denetçi, bu hususları 

ve muhtemel sonuçlarını anlamak üzere özel sorgulamalar yapar ve (Bkz.: A41 

paragrafı): 

(a)  Uygulanan kontrol testlerinin kontrollere güven duyulması için uygun bir 

dayanak teşkil edip etmediğine,  

(b)  İlâve kontrol testlerinin gerekip gerekmediğine veya  



(c)  Maddi doğrulama prosedürlerini kullanmak suretiyle muhtemel “önemli 

yanlışlık” risklerine karşılık vermenin gerekip gerekmediğine,  

karar verir. 

… 

27. Denetçi, bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya açıklamaya finansal tablolara ilişkin 

ihtiyaca uygun önemli yönetim beyanlarına dair yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

edememiş ise, daha fazla denetim kanıtı elde etmeye çalışır. Denetçi, yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde edemiyor ise, sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş) verir veya söz 

konusu finansal tablolar hakkında görüş vermekten kaçınır. 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

Yapılacak Genel İşler (Bkz.: 5 inci paragraf) 

A1. Finansal tablo düzeyinde “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen risklere karşı 

yapılacak genel işler aşağıdakileri içerebilir:  

•  Denetim ekibine mesleki şüpheciliği korumanın gerekliliğinin belirtilmesi.  

•  Daha deneyimli personelin veya özel becerilere sahip kişilerin görevlendirilmesi 

veya uzmanların kullanılması.  

•  Denetim ekibi üyelerinin yönlendirme ve gözetiminin niteliği, zamanlaması ve 

kapsamında yapılan değişiklikler ve yapılan işin gözden geçirilmesi. 

•  Daha fazla yönlendirme ve gözetim yapılması. 

•  Uygulanacak müteakip denetim prosedürlerinin seçimine daha fazla 

öngörülemezlik unsurlarının dâhil edilmesi.  

•  BDS 300’ün zorunlu kıldığı üzere genel denetim stratejisinde veya planlanan 

denetim prosedürlerinde yapılan değişiklikler ile aşağıdaki hususlarda yapılan 

değişiklikleri içerir: 

o  BDS 320 uyarınca denetçinin performans önemliliğine ilişkin 

belirlemesi. 

o  Özellikle kontrol çevresindeki veya işletmenin izleme faaliyetlerindeki 

eksikliklerin belirlendiği durumlarda, denetçinin kontrollerin işleyiş 

etkinliğini test etme planları ve kontrollerin işleyiş etkinliğine ilişkin 

planlanan güveni desteklemek için gereken denetim kanıtlarının ikna 

ediciliği. 



o  Maddi doğrulama prosedürlerinin niteliği, zamanlaması ve kapsamı. 

Örneğin, “önemli yanlışlık” riskinin daha yüksek değerlendirildiği 

durumlarda maddi doğrulama prosedürlerinin finansal tablo tarihinde 

veya buna yakın bir tarihte uygulanması uygun olabilir. 

• Denetim prosedürlerinin niteliği, zamanlaması ve kapsamıyla ilgili genel 

değişiklikler yapılması. Örneğin, maddi doğrulama prosedürlerinin ara dönem 

yerine dönem sonunda uygulanması veya daha ikna edici denetim kanıtları elde 

etmek amacıyla denetim prosedürlerinin niteliğinin değiştirilmesi. 

… 

Müteakip Denetim Prosedürlerinin Niteliği, Zamanlaması ve Kapsamı (Bkz.: 6 ncı paragraf) 

A4. Yönetim beyanı düzeyinde belirlenen “önemli yanlışlık” risklerine risklere ilişkin 

denetçinin yapacağı değerlendirme, müteakip denetim prosedürlerinin tasarlanması ve 

uygulanması açısından denetçinin uygun bir denetim yaklaşımı belirlemesine dayanak 

oluşturur. Örneğin, denetçi aşağıdakilere karar verebilir:  

(a)  Denetçi sadece kontrol testlerini uygulayarak, belirli bir yönetim beyanına 

ilişkin “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen bir riske etkin bir karşılık 

verebilir.  

(b)  Denetçi belirli yönetim beyanları için yalnızca maddi doğrulama prosedürleri 

uygulamanın uygun olduğuna karar verebilir ve bu sebeple kontrollerin etkisini 

ilgili risk değerlendirmesi kapsamından çıkartır. Bu durumun sebebi, denetçinin 

uyguladığı risk değerlendirme prosedürlerinin, ilgili yönetim beyanına ilişkin 

herhangi bir etkin kontrol belirlememiş olması veya kontrollerin test edilmesinin 

verimsiz olabilmesi ve bu sebeple de denetçinin, maddi doğrulama 

prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını belirlerken kontrollerin 

işleyiş etkinliğine güvenmek istememesidir. Denetçi belirli yönetim beyanları 

için yalnızca maddi doğrulama prosedürleri uygulamanın uygun olduğuna karar 

verebilir ve bu sebeple kontrollerin etkisini “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin 

değerlendirmesinin kapsamından çıkartır. Bu durumun sebebi, denetçinin maddi 

doğrulama prosedürlerinin tek başına yeterli ve uygun denetim kanıtı 

sağlayamadığı bir risk belirlememiş olması ve dolayısıyla kontrollerin işleyiş 

etkinliğini test etmek zorunda olmaması olabilir. Bu sebeple denetçi, maddi 

doğrulama prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını belirlerken 

kontrollerin işleyiş etkinliğini test etmeyi planlamayabilir. 

(c)  Hem kontrol testlerini hem de maddi doğrulama prosedürlerini kullanan karma 

yaklaşım, etkin bir yaklaşımdır.  

“Önemli yanlışlık” risklerine ilişkin değerlendirmenin kabul edilebilir düşük bir 

seviyenin altında olduğu durumlarda denetçi, müteakip denetim prosedürlerini 

tasarlama ve uygulama ihtiyacı duymaz. Ancak, 18 inci paragrafta belirtildiği üzere, 



seçilen yaklaşıma ve “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen riske bakılmaksızın 

denetçi, önemli her bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi ve açıklama için maddi doğrulama 

prosedürleri tasarlar ve uygular. 

… 

A7. Denetim prosedürünün kapsamı, uygulanacak prosedürlerin miktarını (örneğin 

örneklem büyüklüğü veya bir kontrole kontrol faaliyetine ilişkin gözlem sayısını) ifade 

eder. 

… 

A9.  BDS 315, denetçinin yönetim beyanı düzeyindeki “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin 

değerlendirmesini, yapısal riski ve kontrol riskini değerlendirerek yapmasını zorunlu 

kılar. Denetçi yapısal riski, yanlışlığın olasılığını ve büyüklüğünü ve yapısal risklerinin, 

ilgili yönetim beyanlarının yanlışlığa olan açıklığını nasıl ve ne derece etkilediğini 

dikkate alarak değerlendirir13. Denetçi tarafından risk olarak değerlendirilen hususlar -

bu şekilde değerlendirilen risklerin nedenleri dâhil- hem uygulanacak denetim 

prosedürlerinin türünü hem de bu prosedürlerin kombinasyonunu etkileyebilir. Örneğin, 

değerlendirilmiş risk yüksek ise denetçi, belgeyi tetkik etmenin yanı sıra sözleşme 

şartlarının tamlığını karşı taraftan teyit edebilir. Hatta belirli yönetim beyanları için bazı 

denetim prosedürleri diğer denetim prosedürlerinden daha uygun olabilir. Örneğin, 

hâsılata ilişkin olarak; tamlıkla ilgili yönetim beyanı açısından “önemli yanlışlık” riski 

olarak değerlendirilen riske karşı yapılabilecek en iyi iş kontrol testleri olabilirken, 

gerçekleşmeyle ilgili yönetim beyanı açısından “önemli yanlışlık” riski olarak 

değerlendirilen riske karşı yapılabilecek en iyi iş maddi doğrulama testleri olabilir. 

A10.  Bir risk için yapılan değerlendirmenin gerekçeleri, denetim prosedürlerinin niteliğinin 

belirlenmesiyle ilgilidir. Örneğin, ilgili kontrolleri dikkate almadan bir işlem sınıfının 

belirli özelliklerinden dolayı daha önce risk olarak değerlendirilmiş riskin düşük olması 

durumunda denetçi, analitik maddi doğrulama prosedürlerinin tek başına yeterli ve 

uygun bir denetim kanıtı sağladığına karar verebilir. Diğer taraftan, denetçinin 

kontrollerin işleyiş etkinliğini test etmeyi planlaması iç kontroller sebebiyle riskin düşük 

olarak değerlendirilmesi ve maddi doğrulama prosedürlerini bu değerlendirmeye 

dayandırmak istemesi durumunda denetçi, 8(a) paragrafı uyarınca, söz konusu 

kontrollere yönelik kontrol testlerini yapar. Bu durum örneğin, işletmenin bilgi sistemi 

tarafından rutin olarak işlenen ve kontrol edilen, makul ölçülerde tekdüze olan ve 

karmaşık olmayan özelliklere sahip bir işlem sınıfı için söz konusu olabilir. 

… 
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Küçük işletmelere özgü hususlar 

A18.  Küçük işletmelerde, denetçi tarafından belirlenebilecek çok sayıda kontrol faaliyeti 

olmayabilir veya kontrollerin mevcudiyetine veya işleyişine ilişkin işletme tarafından 

yapılan belgelendirmenin kapsamı sınırlı ve az olabilir. Bu tür durumlarda denetçinin 

ağırlıklı olarak maddi doğrulama prosedürlerinden oluşan müteakip denetim 

prosedürlerini uygulaması daha etkili olabilir. Ancak bazı istisnai durumlarda, 

kontrollerin veya iç kontrol sistemi faaliyetlerinin veya diğer kontrol bileşenlerinin 

bulunmaması, yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilmesini imkânsız hâle 

getirebilir. 

… 

Kontrol Testleri 

Kontrol Testlerinin Tasarlanması ve Uygulanması (Bkz.: 8 inci paragraf) 

A20.  Kontrol testleri yalnızca, denetçinin, ihtiyaca uygun bir yönetim beyanındaki önemli bir 

yanlışlığı önlemek veya tespit edip düzeltmek için doğru biçimde tasarlandığını 

belirlediği kontroller üzerinde uygulanır ve denetçi bu kontrolleri test etmeyi planlar. 

Denetim yapılan dönemde farklı zamanlarda, birbirlerinden oldukça farklı kontrollerin 

kullanılmış olması durumunda bu kontrollerin her biri ayrı ayrı değerlendirilir. 

… 

A24.  Bazı durumlarda denetçi, tek başlarına yönetim beyanı düzeyinde yeterli ve uygun 

denetim kanıtı sağlayabilecek etkin maddi doğrulama prosedürleri tasarlamanın 

mümkün olmadığını düşünebilir.14 Böyle bir durum, işletmenin faaliyetlerini BT 

kullanarak yürütmesi ve BT sistemi ortamı dışında, işlemlere dair hiçbir belgenin 

üretilmemesi veya saklanmaması durumunda söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda 

denetçi, 8(b) paragrafına göre maddi doğrulama prosedürlerinin tek başına yeterli ve 

uygun denetim kanıtı sağlayamadığı riski ele alan ilgili kontrollere ilişkin testler 

uygular. 

… 

A27.  Belirli bir kontrolün niteliği, kontrolün etkin şekilde işleyip işlemediği hakkında 

denetim kanıtı elde etmek için uygulanacak prosedür türünü etkiler. Örneğin, işleyiş 

etkinliğinin belgeyle kanıtlanması hâlinde, işleyiş etkinliği hakkında denetim kanıtı elde 

etmek için denetçi, bu belgeyi tetkik etmeye karar verebilir. Ancak diğer kontroller 

açısından belgelendirme mümkün veya ilgili olmayabilir. Örneğin, kontrol çevresindeki 

bazı etkenlere (örneğin, yetki ve sorumlulukların dağıtımında olduğu gibi) veya 

otomatik kontroller gibi bazı kontrollere bazı kontrol faaliyetlerine (örneğin bilgisayar 

ortamında gerçekleştirilenler de olduğu gibi) yönelik, faaliyetle ilgili herhangi bir 
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belgelendirme bulunmayabilir. Bazı durumlarda, gözlem veya BDDT’lerin kullanımı 

gibi diğer denetim prosedürleriyle birlikte sorgulama yapmak suretiyle, işleyiş 

etkinliğine ilişkin denetim kanıtı elde edilebilir. 

… 

A29.  BT işleyişinin doğasındaki tutarlılık sebebiyle, otomatik bir kontrole ilişkin testin 

kapsamını genişletmek gerekli olmayabilir. BT uygulaması Program değiştirilmediği 

sürece (BT uygulamasının programın kullandığı tablolar, dosyalar veya diğer sabit 

veriler dâhil) otomatik bir kontrolün tutarlı şekilde çalışması beklenebilir. Denetçi, 

otomatik kontrolün amacına uygun olarak çalıştığına bir kez karar vermesi hâlinde 

(kontrolün ilk uygulandığı zamanda veya daha sonraki bir tarihte karar verilebilir), 

kontrolün etkin şekilde çalışmaya devam edip etmediğini belirlemek amacıyla testler 

yapmayı düşünebilir. Bu tür testler, BT uygulamasıyla ilgili genel BT kontrollerinin test 

edilmesini içerebilir. Bu testler; 

• Programlarda yapılan değişikliklerin, uygun program değişiklik kontrollerine 

tabi tutulmaksızın yapılmadığının, 

• İşlemlerin yürütülmesi için programın onaylı versiyonunun kullanıldığının, 

• İlgili diğer genel kontrollerin etkin olduğunun, 

belirlenmesini içerebilir. 

Ayrıca bu tür testler, programlarda değişikliklerin yapılıp yapılmadığının (işletmenin 

değiştirilmeden veya bakım yapılmadan kullanılan paket yazılım uygulamalarını 

kullanması durumunda söz konusu olabileceği gibi) belirlemesini içerebilir. Örneğin 

denetçi, dönem içinde izinsiz erişim olup olmadığına dair denetim kanıtı elde etmek için 

BT güvenliğinden sorumlu birimin kayıtlarını tetkik edebilir. 

A29a. Benzer şekilde denetçi; işletmenin veri bütünlüğüyle veya işletmenin sistem tarafından 

üretilen raporlarının tamlığı ve doğruluğuyla ilgili “önemli yanlışlık” risklerini ela alan 

veya maddi doğrulama prosedürlerinin tek başına yeterli ve uygun denetim kanıtı 

sağlayamadığı “önemli yanlışlık” risklerini ele alan kontrolleri test edebilir. Bu kontrol 

testleri, 10(a) paragrafında yer alan konuları ele alan genel BT kontrollerinin test 

edilmesini içerebilir. Böyle bir durumda, denetçi 10(a) paragrafında yer alan konular 

hakkında denetim kanıtı elde etmek için müteakip testler uygulama ihtiyacı 

duymayabilir. 

A29b. Genel BT kontrollerinden birinin yetersiz olduğuna karar vermesi durumunda denetçi, 

“önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen riskleri ele almak için uygulayacağı ilave 

prosedürlerin tasarlanmasına dayanak sağlamak amacıyla, BT kullanımından 

kaynaklanan ve BDS 31515’e uygun olarak belirlenmiş ilgili risk(ler)in niteliğini dikkate 

alabilir. Söz konusu prosedürler, aşağıdakilerin belirlenmesini ele alabilir:  
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• BT’den kaynaklanan ilgili risk(ler)in gerçekleşip gerçekleşmediği. Örneğin, 

kullanıcıların bir BT uygulamasına yetkisiz erişiminin bulunması (ancak erişimi izleyen 

sistem kayıtlarına (log) erişememesi veya bunları değiştirememesi) durumunda denetçi, 

söz konusu kullanıcıların dönem boyunca söz konusu BT uygulamasına erişim 

sağlamadığı konusunda denetim kanıtı elde etmek için sistem kayıtlarını (log) tetkik 

edebilir.  

• BT kullanımından kaynaklanan ilgili risk(ler)i ele alan, birbirinin yerine kullanılan veya 

ihtiyaç fazlası olarak bulunan genel BT kontrollerinin veya başka kontrollerin var olup 

olmadığı. Böyle bir kontrolün bulunması durumunda denetçi, bu kontrolleri (daha önce 

belirlenmemişse) belirleyebilir ve böylelikle söz konusu kontrollerin tasarımını 

değerlendirebilir, uygulandıklarına karar verebilir ve işleyiş etkinliklerini test edebilir. 

Örneğin, kullanıcı erişimiyle ilgili genel bir BT kontrolünün yetersiz/eksik olması 

durumunda, işletmenin BT yönetiminin son kullanıcı erişim raporlarını zamanında 

gözden geçirdiği alternatif bir kontrolü bulunabilir. Bir uygulama kontrolünün BT 

kullanımından kaynaklanan bir riski ele alabileceği durumlar, genel BT kontrolü 

yetersizliğinden/eksikliğinden etkilenebilecek bir bilginin; dış kaynaklar (örneğin, 

banka ekstresi) ya da genel BT kontrolü eksikliğinden etkilenmeyen iç kaynaklar 

(örneğin, ayrı bir BT uygulaması veya veri kaynağı) aracılığıyla mutabakatının 

yapılabileceği durumları içerebilir. 

Dolaylı kontrollerin test edilmesi (Bkz.: 10(b) paragrafı) 

A30.  Bazı durumlarda, dolaylı kontrollerin (örneğin, genel BT kontrolleri) etkin şekilde 

işlediğini destekleyen denetim kanıtı elde etmek gerekebilir. A29-A29b paragraflarında 

açıklandığı üzere, otomatik kontrollerin işleyiş etkinliğini destekledikleri ya da sistem 

tarafında üretilen raporlar dâhil, işletmenin finansal raporlamasında kullanılan bilginin 

bütünlüğünün sürdürülmesini desteklediklerinden dolayı için BDS 315’e uygun olarak 

genel BT kontrolleri belirlenmiş olabilir. 10(b) paragrafındaki yükümlülük, denetçinin 

10(a) paragrafındaki hususları ele almak amacıyla bazı dolaylı kontrolleri daha önce test 

etmiş olabileceğini kabul etmektedir. Örneğin denetçinin, yetkilendirilmiş kredi 

limitlerini aşan satışların ayrıntılarını veren sapma raporlarına ilişkin kullanıcı 

tarafından yapılan gözden geçirmenin etkinliğini test etmeye karar vermesi durumunda, 

söz konusu gözden geçirme ve ilgili izleme, denetçi için doğrudan ihtiyaca uygun (ilgili) 

bir kontroldür. Raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin kontroller ise (örneğin, 

genel BT kontrolleri) “dolaylı” kontroller olarak tanımlanır. 

A31.  BT işleyişinin doğasındaki tutarlılık sebebiyle, otomatik bir uygulama kontrolünün 

uygulanmasına ilişkin denetim kanıtı, işletmenin genel kontrollerinin (özellikle, 

değişiklik kontrollerinin) işleyiş etkinliği hakkındaki denetim kanıtı ile birlikte dikkate 

alındığında, otomatik uygulama kontrolünün işleyiş etkinliğine ilişkin önemli denetim 

kanıtı da sağlayabilir. 

 



Kontrol Testlerinin Zamanlaması 

İstenen güvenme dönemi (Bkz.: 11 inci paragraf) 

A32.  Yalnızca belli bir tarihe ait olan denetim kanıtı (örneğin dönem sonunda yapılan fiziki 

stok sayımına ilişkin kontrollerin test edilmesi) denetçinin amacı için yeterli olabilir. 

Diğer taraftan denetçinin, bütün dönem boyunca bir kontrole güvenmek (dayanmak) 

istemesi hâlinde, bu dönem boyunca ve konuyla ilgili zamanlarda kontrolün etkin bir 

şekilde işlediğine dair denetim kanıtı sağlayabilen testler uygundur. Bu tür testler, 

işletmenin iç kontrol sistemini izleme sürecindeki kontrol testlerini kontrolleri 

izlemesine yönelik testleri de içerebilir. 

… 

Önceki denetimlerden elde edilen denetim kanıtlarının kullanılması (Bkz.: 13 üncü paragraf) 

A35.  Belirli durumlarda, denetçinin denetim kanıtlarının ihtiyaca uygunluğunun ve 

güvenilirliğinin devam edip etmediğini belirlemeye yönelik denetim prosedürlerini 

uygulaması hâlinde, önceki dönemlerde elde edilen denetim kanıtları -cari dönemde de- 

kullanılabilir. Örneğin, daha önceki bir denetimi yürütürken denetçi, otomatik bir 

kontrolün amacına uygun olarak işlediğine karar vermiş olabilir. Denetçi, otomatik 

kontrolün etkin şekilde işlemeyi sürdürmesini etkileyen herhangi bir değişikliğin yapılıp 

yapılmadığını belirlemek için, yönetimin sorgulanması ve değişiklik yapılan kontrolleri 

gösteren kayıtların (logların) tetkik edilmesi gibi yöntemlerle denetim kanıtları elde 

edebilir. Bu değişiklikler hakkındaki denetim kanıtlarının dikkate alınması, kontrollerin 

işleyiş etkinliğine ilişkin cari dönemde elde edilmesi beklenen denetim kanıtlarının 

arttırılması veya azaltılması kararını destekleyebilir. 

Önceki denetimlerden sonra değişen kontroller (Bkz.: 14(a) paragrafı) 

A36. Değişiklikler, önceki denetimlerden elde edilen denetim kanıtlarının ihtiyaca 

uygunluğunu ve güvenilirliğini etkileyebilir; çünkü söz konusu kanıtlara olan 

güvenmenin devam edeceğine dair herhangi bir dayanak kalmamış olabilir. Örneğin, 

işletmenin sistemden yeni bir rapor almasını sağlayan sistemdeki değişiklikler, daha 

önceki denetimden elde edilen denetim kanıtlarının ihtiyaca uygunluğunu muhtemelen 

etkilemez; ancak, verilerin farklı şekilde toplanmasına veya hesaplanmasına sebep olan 

değişiklik, denetim kanıtlarının ihtiyaca uygunluğunu etkiler. 

… 

A38.  Genel olarak “önemli yanlışlık” riski ne kadar yüksekse veya kontrollere ne kadar fazla 

güvenilmekte ise, -varsa- aradan geçen süre o kadar kısa olacaktır. Aşağıdakiler, bir 

kontrolün yeniden test edilmesi için geçecek süreyi azaltabilecek veya önceki 

denetimlerden elde edilen denetim kanıtlarına hiçbir şekilde güven duyulmamasına 

sebep olabilecek etkenlerdendir:  



•  Zayıf kontrol çevresi.  

•  İşletmenin iç kontrol sistemini izleme sürecindeki Kontrollerin izlenmesindeki 

yetersizlik, eksiklik.  

•  Kontrollerin İlgili kontrollerin manuel bir şekilde yapılan önemli bir unsuru.  

•  Kontrolün uygulanışını ciddi şekilde etkileyen personel değişiklikleri.  

•  Kontrolde değişiklikler yapılması ihtiyacını gösteren değişen durumlar.  

•  Yetersiz (eksik) genel BT kontrolleri. 

… 

Maddi Doğrulama Prosedürleri (Bkz.: 18 inci paragraf) 

A42.  18 inci paragraf denetçinin, “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen risklerden 

bağımsız olarak, her bir önemli işlem sınıfı, hesap bakiyesi ve açıklama için maddi 

doğrulama prosedürleri tasarlamasını ve uygulamasını gerektirir. Söz konusu gereklilik: 

(a) denetçinin yapacağı risk değerlendirmesinin denetçinin muhakemesine 

dayanmasından ve bu sebeple de denetçinin tüm “önemli yanlışlık” risklerini tespit 

edemeyebileceğinden ve (b) yönetimin iç kontrolü ihlal etmesi dâhil olmak üzere, iç 

kontrole ilişkin yapısal kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. 6 ncı paragraf uyarınca 

denetçinin yönetim beyanı düzeyinde “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen 

risklere karşılık veren müteakip denetim prosedürlerini tasarlaması ve uygulaması 

gerektiğinden, önemli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamalar için maddi 

doğrulama prosedürleri daha önce uygulanmış olabilir. Buna göre, 18 inci paragraf 

uyarınca aşağıdaki durumlarda/hususlarda maddi doğrulama prosedürlerinin 

tasarlanması ve uygulanması zorunlu kılınmıştır: 

• 6 ncı paragraf uyarınca önemli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri veya açıklamalar 

için tasarlanan ve uygulanan müteakip denetim prosedürleri maddi doğrulama 

prosedürlerini içermediğinde veya 

• Önemli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamalar olmayan fakat BDS 31516 

uyarınca önemli olarak belirlenen her bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya 

açıklama için.  

• Söz konusu gereklilik: (a) denetçinin yapacağı risk değerlendirmesinin 

denetçinin muhakemesine dayanmasından ve bu sebeple de denetçinin tüm 

“önemli yanlışlık” risklerini tespit edemeyebileceğinden ve (b) yönetimin iç 

kontrolü ihlal etmesi dâhil olmak üzere, kontrollere ilişkin yapısal 

kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. 

                                                           
16 BDS 315, 36 ncı paragraf 



A42a. Önemli bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya açıklamayla ilgili yönetim beyanlarının 

tamamının test edilmesi zorunlu değildir. Daha ziyade, uygulanacak maddi doğrulama 

prosedürleri tasarlanırken; bir yanlışlığın gerçekleşmesi hâlinde yanlışlığın önemli 

olmasına makul ölçüde ihtimal verilen yönetim beyan(lar)ının denetçi tarafından 

dikkate alınması, uygulanacak prosedürlerin niteliği, zamanlaması ve kapsamının 

belirlenmesinde yardımcı olabilir. 

… 

A45.  Detay testlerinin tasarımı, yönetim beyanı ve riskin niteliğiyle ilgilidir Riske ilişkin 

değerlendirme veya yönetim beyanının niteliği, detay testlerinin tasarımıyla ilgilidir. 

Örneğin, var olma veya gerçekleşme konusundaki yönetim beyanına ilişkin detay 

testleri, finansal tablo tutarlarının içerdiği kalemlerden seçim yapılmasını ve ilgili 

denetim kanıtının elde edilmesini içerebilir. Diğer taraftan, tamlık konusundaki yönetim 

beyanına ilişkin detay testleri, ilgili finansal tablo tutarında yer alması beklenen 

kalemlerden seçim yapılmasını ve bu kalemlerin finansal tablolara dâhil edilip 

edilmediğinin araştırılmasını içerebilir.  

A46.  “Önemli yanlışlık” riskinin değerlendirilmesinde denetçinin test etmeyi planladığı 

kontrollerin iç kontrolün dikkate alınması sebebiyle, kontrol testlerinden alınan sonuçlar 

yetersiz olduğunda maddi doğrulama prosedürlerinin kapsamının genişletilmesi 

gerekebilir. Ancak denetim prosedürünün kapsamının genişletilmesi, yalnızca söz 

konusu denetim prosedürünün bizatihi belirli bir riskle ilgili olması durumunda 

uygundur. 

… 

A56.  Maddi doğrulama prosedürlerinin -sonraki bir tarihte ilâve prosedürler 

uygulanmaksızın- ara bir tarihte uygulanması, denetçinin dönem sonunda var olabilecek 

yanlışlıkları tespit edememe riskini artırır. Dönem sonuna kalan süre uzadıkça bu risk 

de artar. Aşağıdaki gibi etkenler, maddi doğrulama prosedürlerinin ara bir tarihte 

uygulanıp uygulanmayacağını etkileyebilir:  

•  Kontrol çevresi ve diğer ilgili kontroller.  

… 

A57.  Söz konusu ara tarih ile dönem sonu arasındaki döneme ilişkin olarak analitik maddi 

doğrulama prosedürlerinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararı aşağıdaki gibi 

etkenler etkileyebilir:  

•  …  

•  …  



•  Finansal raporlamayla ilgili bilgi Bilgi sisteminin; dönem sonu bakiyeleri ve ara 

tarihten sonra kalan dönemdeki işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki hususların 

araştırılmasına imkân tanıyacak kadar yeterli bilgiyi sağlayıp sağlamadığı:  

(a)  … 

… 

A60.  Finansal tabloların denetimi kümülatif ve yinelenen bir süreçtir. Planlanan denetim 

prosedürlerini uygularken elde edilen denetim kanıtı, denetçinin planlanan diğer 

denetim prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını değiştirmesine neden 

olabilir. Denetçi, risk değerlendirmesine dayanak oluşturan bilgilerden önemli ölçüde 

farklılık gösteren yeni bilgiler elde edebilir. Örneğin:  

…  

Bu tür durumlarda; “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen hususların yeniden 

dikkate alınmasına ve önemli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri veya açıklamalar ile 

bunların ilgili açıklamaların ve yönetim beyanları üzerindeki etkisine beyanlarının bir 

kısmına veya tamamına ilişkin risk olarak değerlendirdiği hususların yeniden dikkate 

alınmasına dayanarak, denetçinin, planlanan denetim prosedürlerini yeniden 

değerlendirmesi gerekebilir. BDS 315, denetçinin risk değerlendirmesini gözden 

geçirmesine ilişkin ilâve rehberlik içerir.17  

…  

A62.  Denetçinin nelerin yeterli ve uygun denetim kanıtı oluşturduğuna ilişkin yargısını 

aşağıdaki gibi etkenler etkiler:  

•  … 

… 

•  İşletme ve çevresi, geçerli finansal raporlama çerçevesi ve işletmenin iç kontrol 

sistemi hakkında kanaat edinilmesi. İç kontrol dâhil, işletme ve çevresinin 

tanınması 

Belgelendirme (Bkz.: 28 inci paragraf) 

A63.  Çalışma kâğıtlarının biçim ve kapsamı, mesleki muhakeme konusudur ve işletmenin ve 

iç kontrol sisteminin kontrolünün niteliğinden, büyüklüğünden, karmaşıklığından, 

bilgilerin işletmeden elde edilebilmesinden ve denetimde kullanılan denetim 

metodolojisi ile teknolojisinden etkilenir. 

                                                           
17 BDS 315, 53 üncü 31 inci paragraf 



BDS 402 HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ 

DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR 

Giriş 

Kapsam 

1. Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), hizmet alan işletmenin bir veya daha fazla 

hizmet kuruluşu kullanması durumunda, hizmet alan işletme denetçisinin yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde etme sorumluluğunu düzenler. Bu BDS, “önemli yanlışlık” 

risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayacak şekilde, finansal tabloların 

hazırlanmasıyla denetimle ilgili işletmenin iç kontrol sistemi dâhil olmak üzere hizmet 

alan işletmenin tanınmasında ve bu risklere karşılık vermek üzere müteakip denetim 

prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanmasında hizmet alan işletme denetçisinin BDS 

315 ve BDS 330’u nasıl uygulayacağını düzenler. 

... 

3. Bir hizmet kuruluşunca sağlanan hizmetler ve onlar üzerindeki kontrollerin, hizmet alan 

işletmenin ilgili iş süreçleri de dâhil olmak üzere finansal raporlamaya finansal 

tabloların hazırlanmasına ilişkin bilgi sisteminin bir parçası olması hâlinde, bu hizmetler 

hizmet alan işletmenin finansal tablolarının denetimiyle ilgili kabul edilir. Hizmet 

kuruluşundaki kontrollerin çoğu muhtemelen finansal raporlamayla ilgili olmasına 

rağmen, denetimle ilgili olabilecek başka kontroller de (varlıkların korunmasına ilişkin 

kontroller gibi) söz konusu olabilir. Hizmet kuruluşundaki kontrollerin çoğu 

muhtemelen hizmet alan işletmenin finansal tablolarının hazırlanmasıyla ilgili bilgi 

sisteminin veya varlıkların korunmasına ilişkin kontroller gibi ilgili kontrollerin bir 

parçasıdır. Bir hizmet kuruluşunun sağladığı hizmetler, aşağıdakilerden herhangi birini 

etkilemesi hâlinde, işletmenin ilgili iş süreçleri de dâhil olmak üzere finansal 

raporlamaya ilişkin bilgi sisteminin bir parçası olarak değerlendirilir: 

(a)  Önemli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamalarla ilgili bilgilerin, hizmet 

alan işletmenin bilgi sisteminde nasıl bir yol izlediği; manuel olarak mı yoksa 

BT kullanarak mı akış gösterdiği ve defteri kebir ve yardımcı defterlerden mi 

yoksa bunlar dışındaki kaynaklardan mı elde edildiği. Bu husus, hizmet 

kuruluşunun hizmetlerinin aşağıdakileri etkilediği durumları da içerir: Hizmet 

alan işletmenin finansal tabloları açısından önem arz eden ve işletmenin 

faaliyetlerinin bir parçası olan işlem sınıfları, 

(i) Hizmet alan işletmenin işlemlerinin nasıl başlatıldığı, işlemlerle ilgili 

bilgilerin nasıl kaydedildiği, işlendiği, gerektiğinde nasıl düzeltildiği, 

defteri kebire nasıl aktarıldığı ve finansal tablolarda nasıl raporlandığı ve 

(ii) İşlemler dışındaki olay veya şartlarla ilgili bilgilerin nasıl kayıt altına 

alındığı, işlendiği ve hizmet alan işletme tarafından finansal tablolarda 

nasıl açıklandığı. 



(b)  Hizmet alan işletmenin işlemlerinin başlatılmasında, kaydedilmesinde, 

yürütülmesinde, gerektiğinde düzeltilmesinde, defteri kebir hesaplarına 

aktarılmasında ve finansal tablolarda raporlanmasında kullandığı bilişim 

teknolojileri (BT) ve manuel sistemlerdeki prosedürler,  

(c) (b) Hizmet alan işletmenin işlemlerin başlatılmasında, kaydedilmesinde, 

yürütülmesinde ve raporlanmasında kullandığı finansal tablolardaki belirli 

hesaplar, destekleyici bilgiler ile elektronik veya fiziki ortamdaki ilgili 

muhasebe kayıtları. Bu husus, yanlış bilgilerin düzeltilmesini ve bilginin nasıl 

defteri kebire aktarıldığını da içerir. Muhasebe kayıtları, hizmet alan işletmenin 

finansal tablolarındaki belirli hesaplar ve 3(a) paragrafında yer alan bilgi 

akışlarıyla ilgili diğer destekleyici kayıtlar. 

(ç)  Hizmet alan işletmenin, bilgi sisteminin finansal tablolar açısından önemli olan 

-işlemler dışındaki- diğer olay ve şartları nasıl ele aldığı, 

(d) (c) Önemli muhasebe tahminleri ve açıklamaları dâhil olmak üzere hizmet alan 

işletmenin finansal tabloları hazırlamak için kullandığı finansal raporlama süreci 

ve Hizmet alan işletmenin, 3(b) paragrafında tanımlanan kayıtlardan yola 

çıkarak finansal tablolarını hazırlamak için kullandığı finansal raporlama süreci 

(bunun açıklamalarla ve önemli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamalarla 

ilgili muhasebe tahminleriyle olan ilgisi dâhil) ve 

(ç) İşletmenin yukarıdaki (a)-(c) bentleriyle ilgili BT çevresi. 

(e)  Tekrar etmeyen ve olağan dışı işlem veya düzeltmeleri kaydetmek için 

kullanılan standart olmayan yevmiye kayıtları da dâhil olmak üzere, yevmiye 

kayıtlarını kapsayan kontroller. 

… 

Amaçlar 

7. Hizmet alan işletme, bir hizmet kuruluşunun hizmetlerini kullandığında kullanıcı 

işletmenin denetçisinin amaçları:  

(a)  “Önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi risklerini tespit etmeye ve 

değerlendirilmesi için uygun bir dayanak sağlamaya değerlendirmeye yetecek 

ölçüde, hizmet kuruluşundan sağlanan hizmetlerin niteliği ve önemi ile bu 

hizmetlerin hizmet alan işletmenin denetimle ilgili iç kontrol sistemi üzerindeki 

kontrolüne etkisini anlamak ve  

(b)  Bu risklere karşı denetim prosedürlerini tasarlamak ve uygulamaktır. 

… 



10. Hizmet alan işletme denetçisi, BDS 31518’e uygun olarak denetimle ilgili iç kontrol 

hakkında bilgi edinmesi sırasında, hizmet kuruluşu tarafından yapılan işlemlere 

uygulanan kontroller de dâhil olmak üzere, hizmet kuruluşundan sağlanan hizmetlere 

ilişkin hizmet alan işletmedeki ilgili kontrollerin tasarım ve uygulamasını değerlendirir 

Hizmet alan işletme denetçisi, BDS 315 uyarınca işletmenin iç kontrol sistemi hakkında 

kanaat edinirken, hizmet kuruluşu tarafından yapılan işlemlere uygulanan kontroller de 

dâhil olmak üzere, hizmet kuruluşu tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili olanlar 

arasından hizmet alan işletmedeki kontrol faaliyetleri bileşenindeki kontrolleri19 belirler, 

söz konusu kontrollerin tasarımını değerlendirir ve uygulanıp uygulanmadıklarını 

belirler20 (Bkz.: A12-A14 paragrafları). 

11.  Hizmet alan işletme denetçisi, hizmet kuruluşundan sağlanan hizmetlerin niteliği ve 

önemi ile bunların hizmet alan işletmenin denetimle ilgili iç kontrol sistemi kontrolü 

üzerindeki etkisi hakkında, “önemli yanlışlık” risklerini belirlemek belirlemeye ve 

değerlendirmek için uygun bir dayanak sağlamaya değerlendirmeye yetecek kadar bilgi 

elde edilip edilmediğine karar verir. 

12. Hizmet alan işletme denetçisi, hizmet alan işletmeyi yeterli derecede tanıyamadığı 

hâllerde, aşağıdaki prosedürlerden birini veya daha fazlasını uygulayarak işletmeyi 

tanımaya çalışır: 

 … 

 (ç) Hizmet kuruluşundaki ilgili kontroller hakkında gerekli bilgileri sağlayacak 

prosedürleri uygulamak için başka bir denetçinin kullanılması (Bakınız: A15–A20 

paragrafları). 

… 

14. Hizmet kuruluşundaki kontrollerin tasarımı ve uygulaması hakkında edindiği bilgiyi 

desteklemek için 1 inci tip veya 2 nci tip raporu denetim kanıtı olarak kullanmayı 

planlaması hâlinde, hizmet alan işletmenin denetçisi: 

 … 

 (b) Hizmet kuruluşundaki kontrolleri alan işletmenin denetimle ilgili iç kontrolünü 

anlamak için raporun sağladığı kanıtın yeterlilik ve uygunluğunu değerlendirir ve 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

                                                           
18 BDS 315, 12 nci paragraf 
19 BDS 315, 26(a) paragrafı 
20 BDS 315, 26(ç) paragrafı 



A19. Hizmet kuruluşundaki hizmet alan işletmeye sağlanan hizmetlerle ilgili kontroller 

hakkında gerekli bilgileri sağlayacak prosedürleri uygulamak için başka bir denetçi 

kullanılabilir. 1 inci tip veya 2 nci tip raporun düzenlenmiş olması durumunda, hizmet 

kuruluşu denetçisinin hizmet kuruluşuyla hâlihazırda bir ilişkisi olduğundan hizmet alan 

işletme denetçisi bu prosedürleri uygulamak için hizmet kuruluşu denetçisini 

kullanabilir. Başka bir denetçinin çalışmasını kullanan hizmet alan işletme denetçisi, bu 

durum başka bir denetçi hakkında bilgi elde edilmesi (denetçinin bağımsızlığı ve 

mesleki yeterliliği dâhil) ve çalışmanın nitelik, zamanlama ve kapsamının 

planlanmasında ve elde edilen denetim kanıtlarının yeterlilik ve uygunluğunun 

değerlendirilmesinde başka bir denetçinin çalışmasına katılımı içermesinden dolayı 

BDS 600’deki açıklamaları faydalı bulabilir. 

… 

A22. Hizmet alan işletme hakkındaki bilgilerle birlikte, 1 inci tip veya 2 nci tip rapor, hizmet 

alan işletme denetçisinin aşağıdaki hususları anlamasına yardımcı olabilir: 

(a) … 

… 

1 inci tip veya 2 nci tip rapor, “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi için yeterli bilginin (anlayışın) elde edilmesinde hizmet alan işletme 

denetçisine yardımcı olabilir. Ancak, 1 inci tip rapor ilgili kontrollerin işleyiş etkinliği 

hakkında herhangi bir kanıt sağlamaz. 

… 

Kontrol Testleri (Bakınız: 16 ncı paragraf) 

A29. BDS 330 uyarınca, hizmet alan işletme denetçisinin belirli durumlarda ilgili kontrollerin 

işleyiş etkinliğine dair yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek için kontrol testleri 

tasarlaması ve uygulaması gerekmektedir. Hizmet kuruluşu bağlamında, bu yükümlülük 

aşağıdaki durumlarda uygulanır: 

 … 

A30. 2 nci tip raporun bulunmaması durumunda, hizmet alan işletme denetçisi, ilgili 

kontrollerin işleyiş etkinliği testlerini içeren bir 2 nci tip rapor hazırlaması için bir 

hizmet kuruluşu denetçisinin görevlendirilmesini talep etmek üzere, hizmet alan işletme 

vasıtasıyla, hizmet kuruluşuyla irtibat kurabilir veya hizmet alan işletme denetçisi 

hizmet kuruluşunda söz konusu kontrollerin işleyiş etkinliğini test eden prosedürleri 

uygulamak üzere başka bir denetçi kullanabilir. Hizmet kuruluşunun kabul etmesi 

durumunda, hizmet alan işletme denetçisi ayrıca hizmet kuruluşunu ziyaret edebilir ve 

ilgili kontrol testlerini gerçekleştirebilir. Hizmet alan işletme denetçisinin risk 



değerlendirmeleri, başka denetçinin yaptığı çalışmadan sağlananlar ile kendi 

prosedürlerinden elde ettiği kanıtların birleşimine dayanır. 

… 

A33. Ayrıca, hizmet alan işletme denetçisi, 2 nci tip raporun kapsadığı dönemin dışındaki 

dönemde hizmet kuruluşundaki ilgili kontrollerde gerçekleşen önemli değişikliklere 

ilişkin ilâve kanıt elde edilmesinin veya ilâve denetim prosedürlerinin uygulanmasının 

gerekli olduğuna karar verebilir. Hizmet kuruluşu denetçisi tarafından düzenlenen 

raporun kapsadığı dönem dışındaki dönemde işleyen, hizmet kuruluşundaki kontroller 

hakkında elde edilecek ilâve denetim kanıtlarına karar verilmesinde dikkate alınacak 

ilgili faktörler aşağıdakileri içerebilir: 

 …  

• Kontrol çevresinin ve hizmet alan işletmenin iç kontrol sistemini izleme sürecinin 

işletmedeki kontrollerin izlenmesinin etkinliği. 

A34. Örneğin kontrol testlerinin kalan dönemi kapsayacak şekilde uygulanması veya 

kontrollerin hizmet alan işletmenin iç kontrol sistemini izleme sürecinin işletme 

tarafından izlenmesinin test edilmesi gibi yollarla ilâve denetim kanıtı elde edilebilir. 

… 

A39. Hizmet alan işletme denetçisi, denetim sırasında belirlediği önemli eksiklikleri yönetim 

ve üst yönetimden sorumlu olanlara yazılı olarak zamanında bildirir.21 Hizmet alan 

işletme denetçisi ayrıca, denetim sırasında iç kontrolde belirlediği ve mesleki 

muhakemesine göre yönetimin dikkatini çekecek kadar önemli olduğunu düşündüğü 

diğer eksiklikleri zamanında yönetimin uygun bir kademesine bildirir.22 Hizmet alan 

işletme denetçisinin denetim sırasında belirleyebileceği ve yönetime ve üst yönetimden 

sorumlu olanlara iletebileceği hususlar aşağıdakileri içerir:  

•  1 inci tip veya 2 nci tip raporu elde etmenin bir sonucu olarak tanımlananlar dâhil 

olmak üzere hizmet alan işletme tarafından uygulanmış olabilecek işletmenin iç 

kontrol sistemini izleme sürecindeki her türlü kontrol kontrollerin izlenmesi, 

… 

 

 

 

                                                           
21 BDS 265, “İç Kontrol Eksikliklerin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi”, 9-10 uncu 

paragraflar 
22 BDS 265, 10 uncu paragraf 



BDS 500 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

Yeterli ve Uygun Denetim Kanıtı (Bkz.: 6 ncı paragraf) 

A5.  Denetim kanıtları, denetçinin görüş ve raporunun desteklenmesi için gereklidir. 

Denetim kanıtları nitelik olarak kümülatiftir ve öncelikle denetim sırasında uygulanan 

denetim prosedürlerinden elde edilir. Bununla birlikte denetim kanıtları, daha önce 

yürütülen denetimlerden (denetçinin önceki denetimden bu yana, bilgilerin cari 

denetimle olan ilgisini etkileyebilecek değişikliklerin olup olmadığına karar vermesi 

denetçinin, bu tür bir bilginin cari denetim için denetim kanıtı olarak ihtiyaca uygun ve 

güvenilir olup olmadığını değerlendirmesi şartıyla) veya denetim şirketinin müşteri 

ilişkisinin kurulması ve devam ettirilmesine ilişkin kalite kontrol prosedürleri gibi diğer 

kaynaklardan elde edilen bilgileri de içerebilir. İşletmenin muhasebe kayıtları ve işletme 

içindeki diğer kaynaklar da önemli bir denetim kanıtı kaynağıdır. Ayrıca, denetim kanıtı 

olarak kullanılabilecek bilgiler, yönetimin faydalandığı bir uzman tarafından 

hazırlanmış ya da dış bir bilgi kaynağından elde edilmiş olabilir. Denetim kanıtı, 

yönetim beyanlarını destekleyen ve doğrulayan bilgiler ile bu beyanlarla çelişen her tür 

bilgiyi kapsar. Ayrıca, bazı hâllerde bilginin bulunmaması durumu da (örneğin, 

yönetimin talep edilen bir konuda gerekli açıklamada bulunmayı reddetmesi) denetçi 

tarafından kullanılır ve böylelikle bu da bir denetim kanıtı teşkil eder.  

… 

A21.  Gözlem, başkaları tarafından uygulanan bir süreç veya prosedürün izlenmesidir 

(örneğin, işletme personeli tarafından yapılan stok sayımının veya kontrollerin 

uygulanmasının kontrol faaliyetlerinin denetçi tarafından gözlemlenmesi). Gözlem, bir 

süreç veya prosedürün işleyişiyle ilgili denetim kanıtı sağlar fakat yapıldığı zamanla 

sınırlıdır. Süreç veya prosedürün gözlemleniyor olması, bunların uygulanma şeklini 

etkileyebilir. Stok sayımının gözlemiyle ilgili daha fazla açıklama için BDS 501’e 

bakınız. 

 

 

 

 

 



BDS 501 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI – BELİRLİ KALEMLER İÇİN 

DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL HUSUSLAR 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

Yönetimin Talimat ve Prosedürlerinin Değerlendirilmesi (Bakınız: 4(a)(i) paragrafı) 

A4.  Fiziki stok sayımının kayıt ve kontrol edilmesine yönelik yönetimin talimat ve 

prosedürlerinin değerlendirilmesiyle ilgili olan hususlar, bu talimat ve prosedürlerin 

örneğin aşağıdakileri ele alıp almadığını içerir:  

•  Uygun kontrollerin kontrol faaliyetlerinin uygulanması; örneğin kullanılmış 

fiziki stok sayım kayıtlarının bir araya getirilmesi, kullanılmamış fiziki stok 

sayım kayıtlarının hesaba katılması ile sayım ve yeniden sayım prosedürlerinin 

uygulanması.  

… 

 

BDS 530 BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖRNEKLEME 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

A7.  Denetçi, kontrol testleri açısından anakitlenin özelliklerini değerlendirirken, ilgili 

kontroller hakkında elde ettiği bilgilere veya anakitledeki az sayıda kaleme ilişkin 

yaptığı incelenmeye dayanarak, beklenen sapma oranı hakkında bir değerlendirme 

yapar. Bu değerlendirme, bir denetim örneklemi tasarlamak ve örneklem büyüklüğüne 

karar vermek amacıyla yapılır. Örneğin, beklenen sapma oranının kabul edilemeyecek 

derecede yüksek olması durumunda denetçi, genellikle kontrol testlerini uygulamamaya 

karar verecektir. Benzer şekilde denetçi, detay testleri açısından, anakitledeki beklenen 

yanlışlığa ilişkin bir değerlendirme yapar. Beklenen yanlışlık oranının yüksek olması 

durumunda, detay testlerinin uygulanmasında %100 inceleme yapılması veya geniş bir 

örneklem büyüklüğünün kullanılması uygun olabilir. 

… 

Ek 2 

… 



Faktör 1 Denetçinin risk değerlendirmesinin; değerlendirmesinde dikkate aldığı ilgili 

kontrollerin işleyiş etkinliğini test etme planlarını dikkate alma kapsamındaki artış 

(Denetçinin kontrollerin işleyiş etkinliğine daha fazla dayanması)  

… 

 

BDS 540 MUHASEBE TAHMİNLERİNİN VE İLGİLİ AÇIKLAMALARIN 

BAĞIMSIZ DENETİMİ 

Giriş 

Kapsam 

1.  Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin, finansal tabloların denetiminde 

muhasebe tahminleri ve ilgili açıklamalara yönelik sorumluluklarını düzenler. Bu BDS 

özellikle, BDS 31523, BDS 330, BDS 450 ve BDS 500 ile diğer ilgili BDS’lerin 

muhasebe tahminleri ve ilgili açıklamalara ilişkin olarak nasıl uygulanacağı konusunda 

yükümlülükler içermekte ve rehberlik sağlamaktadır. Bu BDS’de ayrıca, muhasebe 

tahminleri ve ilgili açıklamalara ilişkin yanlışlıkların değerlendirilmesine yönelik 

hüküm ve açıklamalar ile yönetimin muhtemel taraflılığına ilişkin göstergeler yer 

almaktadır. 

… 

Temel Kavramlar 

4.  Bu BDS, muhasebe tahminlerine ilişkin yönetim beyanı düzeyindeki “önemli yanlışlık” 

risklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapısal riskin ayrı bir değerlendirmeye tabi 

tutulmasını gerektirir. Belirli BDS 315, yönetim beyanı düzeyinde belirlenen “önemli 

yanlışlık” riskleri için yapısal riskin ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulmasını 

gerektirir24. BDS 540 bağlamında ve belirli bir muhasebe tahmininin niteliğine bağlı 

olarak, bir yönetim beyanının önemli olabilecek bir yanlışlığa açıklığı; tahmin 

belirsizliğine, karmaşıklığa, subjektifliğe veya diğer yapısal risk faktörlerine ve bunlar 

arasındaki karşılıklı ilişkilere bağlı olabilir veya bunlardan etkilenebilir. BDS 2005 ’de 

açıklandığı üzere, bazı yönetim beyanı ve ilgili işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve 

açıklamalarda yapısal risk diğerlerine göre daha yüksektir. Buna göre, yapısal riskin 

değerlendirilmesi; yapısal risk faktörlerinin yanlışlık ihtimalini veya yanlışlığın 

büyüklüğünü ne derecede etkilediğine bağlıdır ve bu BDS’de yapısal risk aralığı olarak 

adlandırılan bir ölçek kapsamında değişir (Bkz.: A8-A9, A65-A66 paragrafları, Ek 1).  

                                                           
23 BDS 315, ““İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle ‘Önemli Yanlışlık’ Risklerinin Belirlenmesi ve 

Değerlendirilmesi” 
24 BDS 315, 31 inci paragraf 



5.  Bu BDS, BDS 315 ve BDS 330’un ilgili hükümlerine atıfta bulunur ve muhasebe 

tahminlerine ilişkin kontroller hakkında denetçinin kararlarının -aşağıdakilere ilişkin 

kararları dâhil- önemini vurgulamak için rehberlik sağlar:  

•  Denetçinin uygulanıp uygulanmadığını belirlemesi ve tasarımını 

değerlendirmesi gereken, belirlenmesi BDS 315 tarafından zorunlu kılınan 

denetimle ilgili kontrollerin mevcut olup olmadığı.  

•  Kontrollerin İlgili kontrollerin işleyiş etkinliğinin test edilip edilmediği.  

6.  Bu BDS 315, muhasebe tahminlerine ilişkin yönetim beyanı düzeyindeki “önemli 

yanlışlık” riskleri değerlendirilirken, kontrol riskine ilişkin ayrı bir değerlendirme 

yapılmasını da gerektirir. Kontrol riskini değerlendirirken denetçi, müteakip denetim 

prosedürlerinin, kontrollerin işleyiş etkinliğine dair planlı bir güven sağlayıp 

sağlamadığını dikkate alır. Denetçinin kontrollerin işleyiş etkinliğini test etmeyi 

planlamaması veya kontrollerin işleyiş etkinliğine güvenmeyi düşünmemesi kontrol 

testlerini uygulamaması durumunda, denetçinin kontrol riskine ilişkin değerlendirmesi; 

yönetim beyanı düzeyindeki “önemli yanlışlık” riskine risklerine ilişkin yapacağı 

değerlendirme, belirli bir yönetim beyanına ilişkin değerlendirmenin, yapısal riske 

ilişkin değerlendirmeyle aynı olduğu şeklinde olur kontrollerin etkin şekilde işlemesine 

bağlı olarak azaltılamaz25 (Bkz.: A10 paragrafı). 

… 

8.  Muhasebe tahminlerine ilişkin olarak mesleki şüpheciliğin kullanılması, denetçinin 

yapısal risk faktörlerine ilişkin değerlendirmesinden etkilenir ve muhasebe tahminleri 

daha yüksek derecede bir tahmin belirsizliğine maruz kaldığında veya yüksek derecede 

karmaşıklık, subjektiflik ve diğer yapısal risk faktörlerinden etkilendiğinde daha önemli 

hâle gelir. Benzer şekilde, yönetimin taraflılığı veya yapısal riski etkiledikleri ölçüde 

diğer hile riski faktörleri hile nedeniyle yanlışlığa daha fazla açıklık olduğu durumlarda 

mesleki şüpheciliğin kullanılması önemlidir (Bkz.: A11 paragrafı). 

… 

13.  Denetçi, BDS 315’in26 zorunlu kıldığı üzere, işletmenin iç kontrolü dâhil, işletme ve 

çevresini, geçerli finansal raporlama çerçevesini ve işletmenin iç kontrol sistemini 

tanırken, işletmenin muhasebe tahminleriyle ilgili olarak aşağıdaki hususlar hakkında 

kanaat edinir. Denetçinin kanaat edinmek amacıyla uygulayacağı prosedürler, finansal 

tablo ve yönetim beyanı düzeylerindeki “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesine uygun bir dayanak oluşturan denetim kanıtlarının elde edilmesi 

oluşturması için gereken ölçüde uygulanır (Bkz.: A19-A22 paragrafları). 

                                                           
25 BDS 530, “Bağımsız Denetimde Örnekleme”, Ek 3 
26 BDS 315, 19-27 nci 3, 5-6, 9, 11-12, 15-17 ve 20-21 inci paragraflar 



İşletme ve Çevresi ile Geçerli Finansal Raporlama Çerçevesi Hakkında Kanaat 

Edinilmesi  

(a)  Finansal tablolara alınması veya finansal tablolarda açıklanması gereken 

muhasebe tahminlerine sebep olabilecek veya söz konusu tahminlerin 

değiştirilmesini gerektirebilecek, işletmenin işlemleri ile diğer olay veya şartlar 

(Bkz.: A23 paragrafı). 

(b)  Geçerli finansal raporlama çerçevesinin muhasebe tahminleriyle ilgili hükümleri 

(finansal tablolara alma kıstasları, ölçüm esasları ve ilgili sunum ve açıklama 

hükümleri dâhil) ile bu hükümlerin işletme ve çevresinin niteliği ve şartları 

bağlamında nasıl uygulandığı (işlemler ile diğer olay veya şartların yapısal risk 

faktörlerinin yönetim beyanlarının yanlışlığa açıklığını faktörlerine nasıl 

etkilediği maruz kaldığı veya bunlardan nasıl etkilendiği dâhil) (Bkz.: A24-A25 

paragrafları).  

(c)  -Uygun hâllerde- ihtiyati gözetime ilişkin düzenleyici çerçeveler dâhil, 

işletmenin muhasebe tahminleriyle ilgili düzenleyici etkenler (Bkz.: A26 

paragrafı).  

(ç)  Denetçinin işletmenin finansal tablolarına dâhil olmasını beklediği ve denetçinin 

13(a)-(c) paragraflarında belirtilen hususlarla ilgili kanaatine dayanan muhasebe 

tahminleri ve ilgili açıklamaların niteliği (Bkz.: A27 paragrafı).  

İşletmenin İç Kontrol Sistemi Hakkında Kanaat Edinilmesi Kontrolü 

(d)  İşletmenin; yönetimin muhasebe tahminleriyle ilgili finansal raporlama süreci 

üzerinde uyguladığı gözetim ve yönetişimin niteliği ve kapsamı (Bkz.: A28-A30 

paragrafları).  

(e)  Yönetimin faydalandığı bir uzmanın kullanılmasıyla ilgili olanlar dâhil, 

yönetimin muhasebe tahminlerine ilişkin uzmanlık gerektiren bilgi ve becerilere 

olan ihtiyacı nasıl belirlediği ve söz konusu bilgi ve becerileri nasıl uyguladığı 

(Bkz.: A31 paragrafı).  

(f)  İşletmenin risk değerlendirme sürecinin muhasebe tahminlerine ilişkin riskleri 

nasıl belirlediği ve bunları nasıl ele aldığı (Bkz.: A32-A33 paragrafları). 

(g)  Aşağıdakiler dâhil, muhasebe tahminleriyle ilgili olduğu ölçüde, işletmenin bilgi 

sistemi:  

(i)  Önemli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri veya açıklamalara ilişkin 

muhasebe tahminleriyle ve ilgili açıklamalarla ilgili bilgilerin işletmenin 

bilgi sisteminde nasıl bir yol izlediği Finansal tablolar için önemli olan 

ve muhasebe tahminlerine ve ilgili açıklamalara sebep olabilecek veya 



bunların değiştirilmesini gerektirebilecek işlem sınıfları, olay ve şartlar 

(Bkz.: A34-A35 paragrafları) ve  

(ii)  … 

(ğ)  13(g)(ii) paragrafında açıklandığı üzere yönetimin muhasebe tahminleri 

oluşturma sürecine ilişkin denetimle ilgili kontrol faaliyetleri bileşenindeki 

belirlenen kontroller27 (Bkz.: A50-A54 paragrafları),  

(h)  … 

… 

16. BDS 315’te28 zorunlu kılındığı üzere, yapısal riskin ve kontrol riskinin yönetim beyanı 

düzeyinde ayrı ayrı değerlendirilmesi dâhil, bir muhasebe tahminine ve ilgili 

açıklamalara ilişkin olarak yönetim beyanı düzeyindeki “önemli yanlışlık” risklerini 

belirlerken ve değerlendirirken denetçi, yapısal riski ve kontrol riskini ayrı ayrı 

değerlendirir. Denetçi, “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesinde ve yapısal riskin 

değerlendirilmesinde aşağıdakileri dikkate alır (Bkz.: A64-A71 paragrafları):  

(a)  … 

… 

17.  Denetçi, kendi yargısına göre, 16 ncı paragrafa uygun olarak belirlenen ve 

değerlendirilen “önemli yanlışlık” risklerinin ciddi risk olup olmadığına karar verir.29 

Ciddi bir riskin mevcut olduğuna karar vermesi durumunda denetçi, kontrol faaliyetleri 

dâhil, söz konusu riskle ilgili olan işletme kontrolleri hakkında kanaat edinir Ciddi bir 

riskin mevcut olduğuna karar vermesi durumunda denetçi, söz konusu riski ele alan 

kontrolleri belirler30 ve bu tür kontrollerin etkin bir biçimde tasarlanıp tasarlanmadığını 

değerlendirir ve uygulanıp uygulanmadığına karar verir31 (Bkz.: A80 paragrafı). 

… 

19.  BDS 330 uyarınca denetçi aşağıdaki durumlarda, ilgili kontrollerin işleyiş etkinliğine 

ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek amacıyla kontrol testlerini tasarlar ve 

uygular:  

(a)  … 

… 
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Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

A8.  Yapısal risk faktörleri, kontroller dikkate alınmadan önce, bir işlem sınıfı, hesap 

bakiyesi veya açıklamaya ilişkin bir yönetim beyanının hata veya hile kaynaklı beyanın 

yanlışlığa olan açıklığını etkileyen etkileyebilecek olay veya şartların özellikleridir.32 

Ek 1, söz konusu yapısal risk faktörlerinin ve aralarındaki karşılıklı ilişkilerin niteliğini; 

muhasebe tahminlerinin oluşturulması ve bunların finansal tablolarda sunulması 

bağlamında daha fazla açıklar.  

A9.  Tahmin belirsizliğine, karmaşıklığına ya da subjektifliğine ilişkin yapısal risk 

faktörlerine ek olarak, “önemli yanlışlık” risklerini belirlerken ve değerlendirirken 

denetçinin dikkate alabileceği diğer risk faktörleri, muhasebe tahmininin hangi ölçüde 

aşağıdakilere maruz kaldığını ya da bunlardan etkilendiğini içerebilir. Yönetim 

düzeyinde “önemli yanlışlık” risklerini değerlendirirken33, tahmin belirsizliği, 

karmaşıklık ve subjektifliğe ek olarak denetçi, BDS 315’te yer alan yapısal risk 

faktörlerinin yönetim beyanlarının muhasebe tahminleriyle ilgili yanlışlığa olan 

açıklığını ne derece etkilediğini de değerlendirir. Bu tür ilave yapısal risk faktörleri 

aşağıdakileri içerir: 

•  Muhasebe tahmini oluşturulurken kullanılan yöntem, varsayım veya verilerdeki 

değişikliklere yol açabilen; ilgili finansal tablo kalemlerinin niteliğindeki veya 

şartlarındaki ya da geçerli finansal raporlama çerçevesinin hükümlerindeki 

değişiklikler.  

•  Muhasebe tahmininin oluşturulmasında, hile veya yönetimin taraflılığı veya 

yapısal riski etkiledikleri ölçüde diğer hile riski faktörleri nedeniyle yanlışlığa 

olan açıklık. 

• Tahmin belirsizliği dışındaki belirsizlik. 

Kontrol Riski (Bkz.: 6 ncı paragraf) 

A10. Denetçinin, yönetim beyanı düzeyindeki kontrol risklerini değerlendirirken göz önünde 

bulundurması gereken önemli bir husus; güvenmeyi düşündüğü kontrollerin tasarımının 

etkinliği ve kontrollerin yönetim beyanı düzeyindeki yapısal risk olarak değerlendirilen 

riskleri ne ölçüde ele aldığıdır. BDS 315’e uygun olarak yönetim beyanı düzeyindeki 

kontrol riskini değerlendirirken denetçi, kontrollerin işleyiş etkinliğini test etmeyi 

planlayıp planlamadığını dikkate alır. Denetçinin, kontrollerin işleyiş etkinliğini test 

edip etmemeyi değerlendirirken, kontrollerin etkin bir şekilde tasarlandığına ve 

uygulandığına ilişkin değerlendirmesi, denetçinin kontrolleri test etme planını 
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oluşturmasında bu kontrollerin test edilip edilmeyeceğine karar verilmesinde, 

kontrollerin işleyiş etkinliğine dair beklentisini beklentiyi destekler. 

… 

İşletme ve Çevresi, Geçerli Finansal Raporlama Çerçevesi ve İşletmenin İç Kontrol Sistemi 

Hakkında Kanaat Edinilmesi (Bkz.: 13 üncü paragraf)  

A19.  BDS 315’in 19-27 nci 11-24 üncü paragrafları denetçinin, işletme ve çevresi, geçerli 

finansal raporlama çerçevesi ve işletmenin iç kontrol sistemi ile kontrolü dâhil, işletme 

ve çevresiyle ilgili belirli hususlar hakkında kanaat edinmesini gerektirir. Bu BDS’nin 

13 üncü paragrafı, özellikle muhasebe tahminlerine ilişkindir ve BDS 315’in 

hükümlerinden daha kapsamlı hükümler içerir. 

Ölçeklenebilirlik 

A20.  İşletmenin, ilgili muhasebe tahminlerine ilişkin olarak, iç kontrol dâhil, işletme ve 

çevresi, geçerli finansal raporlama çerçevesi ve işletmenin iç kontrol sistemine 

çevresine ilişkin kanaat edinmek amacıyla denetçinin uyguladığı prosedürlerin niteliği, 

zamanlaması ve kapsamı, münferit hususun/hususların içinde bulunulan şartlar altında, 

ne ölçüde uygulanacağına -daha yüksek veya düşük bir düzeyde- bağlı olabilir. Örneğin, 

işletmede, muhasebe tahminlerine ihtiyaç duyulmasına yol açan az sayıda işlem veya 

diğer olay veya şartlar mevcut olabilir, geçerli finansal raporlama hükümleri kolayca 

uygulanabilir olabilir ve ilgili düzenleyici etkenler mevcut olmayabilir. Ayrıca, 

muhasebe tahminleri, önemli muhakemeler gerektirmeyebilir veya muhasebe tahmini 

oluşturma süreci daha az karmaşık olabilir. Bu durumlarda, muhasebe tahminleri; 

tahmin belirsizliği, karmaşıklık, subjektiflik veya diğer yapısal risk faktörlerine daha az 

derecede maruz kalabilir veya bunlardan etkilenebilir ve kontrol faaliyetleri bileşeninde 

denetimle ilgili daha az belirlenen kontrol mevcut olabilir. Bu tür durumlarda, 

denetçinin risk belirleme ve değerlendirme prosedürlerinin kapsamı daha dar olabilir ve 

-yönetimin muhasebe tahminini oluşturma sürecinin basit bir şekilde gözden geçirilmesi 

gibi- öncelikli olarak öncelikle finansal tablolara ilişkin uygun sorumlulukları bulunan 

yönetimin sorgulanması ve yönetimin muhasebe tahminini oluşturma sürecinin basit bir 

şekilde gözden geçirilmesi suretiyle yerine getirilebilir (söz konusu süreçte belirlenen 

kontrollerin etkin bir biçimde tasalanıp tasarlanmadığının değerlendirilmesi ve 

kontrolün uygulanıp uygulanmadığına karar verilmesi durumları dâhil). 

… 

İşletme ve Çevresi 

İşletmenin işlemleri ile diğer olay veya şartlar (Bkz.: 13(a) paragrafı)  

A23.  Muhasebe tahminlerine ihtiyaç duyulmasına veya bunlarda değişiklik meydana 

gelmesine neden olabilecek durumlardaki değişiklikler örneğin aşağıdakileri içerebilir:  



 … 

Geçerli finansal raporlama çerçevesinin hükümleri (Bkz.: 13(b) paragrafı) 

A24.  Geçerli finansal raporlama çerçevesinin hükümlerine ilişkin kanaat edinmek, denetçiye; 

yönetimin geçerli finansal raporlama çerçevesinin muhasebe tahminleriyle ilgili 

hükümlerini nasıl uyguladığına ve denetçinin bu hükümlerin gerektiği gibi uygulanıp 

uygulanmadığına ilişkin karara varması konusunda yönetimle ve -varsa- üst yönetimden 

sorumlu olanlarla yapılan müzakere için dayanak sağlar. Bu kanaat ayrıca, denetçi; 

önemli bir muhasebe politikası uygulamasına ilişkin olarak işletmeye özgü şartlar 

altında en uygun olanı değil de geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca kabul 

edilebilir olanı dikkate aldığında, denetçiye üst yönetimden sorumlu olanlarla iletişim 

konusunda rehberlik sağlayabilir. 

… 

İşletmenin Denetimle İlgili İç Kontrolü İç Kontrol Sistemi 

Gözetim ve yönetişimin niteliği ve kapsamı (Bkz.: 13(d) paragrafı)  

A28.  BDS 315’i34 uygularken, denetçinin; yönetimin muhasebe tahminlerini oluşturma 

sürecine ilişkin olarak işletmenin yürüttüğü gözetim ve yönetişimin niteliği ve kapsamı 

hakkındaki anlayışı, denetçinin aşağıdakilerle ilgili olduğunda, denetçinin yapması 

gereken değerlendirme açısından önemli olabilir:  

•  Üst yönetimden sorumlu olanların gözetiminde yönetimin, dürüstlük ve etik 

davranış kültürü oluşturarak bu kültürü devam ettirip ettirmediği, ve 

•  İşletmenin niteliği ve büyüklüğü göz önüne alındığında, kontrol çevresinin 

Kontrol çevresi unsurlarının güçlü yönlerinin bir bütün olarak iç kontrol 

sisteminin kontrolün diğer bileşenleri için uygun bir zemin oluşturup 

oluşturmadığı ve 

• Kontrol çevresinde belirlenen kontrol eksikliklerinin iç kontrol sisteminin 

kontrol çevresindeki eksikliklerin söz konusu diğer bileşenlerini zayıflatıp 

zayıflatmadığı. 

… 

İşletmenin, muhasebe tahminleriyle ilgili bilgi sistemi (Bkz.: 13(g)(i) paragrafı) 

A34.  13(g) paragrafı kapsamındaki önemli işlem sınıfları, olay ve şartlar; BDS 315’in 2518(a) 

paragrafına ve (ç) paragraflarına konu olan muhasebe tahminleri ve ilgili açıklamalarla 

ilgili önemli işlem sınıfları, olay ve şartlarla aynıdır. Muhasebe tahminleriyle ilgili 
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olduğu ölçüde işletmenin bilgi sistemi hakkında kanaat edinirken denetçi aşağıdakileri 

dikkate alabilir:  

•  …  

A35.  Denetim esnasında denetçi, yönetimin belirleyemediği muhasebe tahminleri ve ilgili 

açıklamalara ihtiyaç doğuran işlem sınıfları, olay veya şartları belirleyebilir. BDS 315, 

denetçinin işletmenin risk değerlendirme sürecine ilişkin değerlendirmesine olan 

etkilerin göz önünde bulundurulması sürecinde önemli bir iç kontrol eksikliğinin olup 

olmadığının belirlenmesi dâhil, denetçinin yönetimin belirleyemediği “önemli 

yanlışlık” risklerini tespit ettiği durumları ele alır.35 

… 

Modeller 

A39.  Yönetim, kendi modeli veya bir dış model olup olmadığına bakmaksızın, muhasebe 

tahminlerini oluşturmak için kullanılan modellere ilişkin belirli kontroller tasarlayabilir 

ve uygulayabilir. Modelin kendisi, beklenen kredi zararı modeli veya 3. Seviye girdiler 

kullanan bir gerçeğe uygun değer modeli gibi, yüksek seviyede bir karmaşıklık veya 

subjektiflik içerdiğinde, bu karmaşıklığı veya subjektifliği ele alan kontrollerin, 

denetimle ilgili olarak tanımlanması daha muhtemel olabilir. Modellerle ilgili 

karmaşıklık mevcut olduğunda, veri bütünlüğü üzerindeki kontrollerin BDS 315’e 

uygun olarak belirlenen kontroller de denetimle ilgili olma olasılığı daha fazladır. 

Denetçinin, modele ve belirlenen denetimle ilgili kontrollere kontrol faaliyetlerine 

ilişkin bir kanaat edinirken dikkate almasının uygun olabileceği etkenler aşağıdakileri 

içerir:  

•  … 

… 

Veriler (Bkz.: 13(g)(ii)(a)(iii) paragrafı) 

A44.  Yönetimin muhasebe tahminlerinin dayanağı olan verileri nasıl seçtiği hakkında kanaat 

edinirken denetçinin değerlendireceği hususlar aşağıdakileri içerir:  

•  Dış bilgi kaynağından elde edilen bilgiler dâhil, verilerin niteliği ve kaynağı. 

•  Yönetimin verilerin uygun olup olmadığını nasıl değerlendirdiği.  

•  Verilerin doğruluğu ve tamlığı.  

•  Verilerin, önceki dönemlerde kullanılan verilerle tutarlılığı.  
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•  Büyük hacimli verileri ele alma dâhil, verilerin elde edilmesi ve işlenmesi için 

kullanılan BT uygulamalarının veya işletmenin BT çevresinin diğer yönlerinin 

bilgi teknolojisi sistemlerinin karmaşıklığı.  

•  Verilerin nasıl elde edildiği, iletildiği ve işlendiği ile bütünlüğünün nasıl 

korunduğu. 

… 

Yönetimin Muhasebe Tahminleri Oluşturma Sürecine İlişkin Belirlenen Kontroller Denetimle 

İlgili Kontrol Faaliyetleri (Bkz.: 13(ğ) paragrafı)  

A50.  Denetçinin denetimle ilgili kontrol faaliyetleri bileşenindeki kontrollerin faaliyetlerinin 

belirlenmesine ilişkin muhakemesi ve buna bağlı olarak söz konusu kontrollerin 

tasarımını değerlendirme ve bunların uygulanıp uygulanmadığını belirleme 

gereksinimi, paragraf 13(g)(ii)’de açıklanan yönetim süreciyle ilgilidir. Denetçi, 

muhasebe tahminleriyle ilişkili karmaşıklığa bağlı olarak, 13(g)(ii) paragrafının 

paragrafında yer alan tüm yönleriyle ilişkili kontrolleri unsurlarla ilgili kontrol 

faaliyetlerini belirleyemeyebilir.  

A51.  Denetçi, kontrolleri belirlemenin ve bunların tasarımlarının değerlendirilmesi ile 

uygulanıp uygulanmadıklarının belirlenmesinin denetimle ilgili kontrol faaliyetlerine 

ilişkin kanaat edinmenin bir parçası olarak aşağıdakileri değerlendirebilir:  

•  … 

… 

•  Kontrollerin Kontrol faaliyetlerinin tasarımının etkinliği. Genellikle, …  

A52.  Yönetimin bir muhasebe tahmininin oluşturulmasında bilgi teknolojisinden yoğun bir 

şekilde yararlanması durumunda, kontrol faaliyetleri bileşenindeki belirlenen denetimle 

ilgili kontrollerin genel BT kontrollerini ve bilgi işleme uygulama kontrollerini içermesi 

muhtemeldir. Bu tür kontroller aşağıdakilerle ilgili riskleri ele alabilir:  

•  BT uygulamalarının veya BT çevresinin diğer yönlerinin Bilgi teknolojisi 

sisteminin, yeterli kapasiteye sahip olup olmadığı ve büyük hacimli verileri 

işlemek için uygun şekilde yapılandırılmış olup olmadığı,  

•  Yöntemin uygulamasındaki karmaşık hesaplamalar. Karmaşık işlemleri 

yapabilmek için çeşitli BT uygulamalarının sistemlerin gerektiği durumlarda, 

özellikle BT uygulamaları sistemler otomatik ara yüzlere sahip olmadığında 

veya manuel müdahaleye maruz kalabildiğinde, BT uygulamaları sistemler 

arasında düzenli mutabakatlar yapılır,  

• …  



A53.  Bankacılık veya sigortacılık gibi bazı sektörlerde, yönetişim terimi, BDS 31536’te 

açıklandığı üzere, kontrol çevresindeki faaliyetlerin, işletmenin iç kontrol sistemini 

izleme sürecinin kontrollerin izlenmesinin ve iç kontrol sisteminin kontrolün diğer 

bileşenlerinin tanımlanması için kullanılabilir.  

A54. İç denetim fonksiyonuna sahip işletmelerde, bu fonksiyon tarafından yapılan çalışmalar 

aşağıdakilere ilişkin kanaat edinirken denetçiye özellikle yardımcı olabilir:  

•  Yönetimin muhasebe tahminleri kullanımının niteliği ve kapsamı,  

•  Muhasebe tahminlerini oluşturmak için kullanılan veri, varsayım ve modellerle 

ilgili riskleri ele alan kontrollerin kontrol faaliyetlerinin tasarımı ve uygulaması,  

•  İşletmenin muhasebe tahminlerinin dayandığı verileri üreten bilgi sisteminin 

yönleri ve  

•  Muhasebe tahminlerine ilişkin yeni risklerin nasıl belirlendiği, değerlendirildiği 

ve yönetildiği. 

… 

A59.  Gerçeğe uygun değere ilişkin muhasebe tahminleri ve ölçüm tarihinde geçerli olan 

şartlara dayanan diğer muhasebe tahminlerinin ölçüm amaçları, belirli bir tarihteki 

(andaki) değere ilişkin -işletmenin faaliyette bulunduğu çevre değiştikçe önemli ölçüde 

ve hızla değişebilen- algıları ele alır. Dolayısıyla, denetçi “önemli yanlışlık” risklerinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili olabilecek bilgilerin elde edilmesi amacıyla 

gözden geçirmeye odaklanabilir. Örneğin, bazı durumlarda, önceki döneme ait bir 

gerçeğe uygun değere ilişkin muhasebe tahmininin sonucunu etkileyen piyasa 

katılımcısı varsayımlarında meydana gelen değişikliklerle ilgili bilgi edinilmesinin, 

ihtiyaca uygun denetim kanıtı sağlama olasılığı düşüktür. Böyle bir durumda, 

varsayımların sonuçlarına ilişkin kanaat edinmek (nakit akışı projeksiyonları gibi) ve 

cari dönemde “önemli yanlışlık” risklerini belirlemeyi ve değerlendirmeyi destekleyen 

yönetimin önceki tahmin sürecinin etkinliğini anlamak suretiyle denetim kanıtı elde 

edilebilir. 

A60.  Bir muhasebe tahmininin sonucu ile önceki döneme ait finansal tablolara alınan tutar 

arasında farklılık olması, mutlaka önceki döneme ait finansal tablolarda yanlışlık olduğu 

anlamına gelmez. Ancak söz konusu farklılığın, önceki döneme ait finansal tablolar 

tamamlandığında yönetimin sahip olduğu bilgilerden veya geçerli finansal raporlama 

çerçevesi bağlamında elde edilmiş ve dikkate alınmış olması makul olarak beklenen 

bilgilerden kaynaklanması hâlinde, bu tür bir fark yanlışlık olduğu anlamına gelebilir.37 

Bu tarz bir fark, yönetimin muhasebe tahmini oluştururken bilgiyi dikkate alma sürecine 

ilişkin şüphe oluşturabilir. Sonuç olarak, denetçi ilgili kontrollerin test edilmesine ilişkin 
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herhangi bir planı ve kontrol riskine ilişkin ilgili değerlendirmeyi riskini yeniden 

değerlendirebilir veya bu konuya ilişkin daha fazla ikna edici denetim kanıtı elde 

edilmesi gerektiğini belirleyebilir. Finansal raporlama çerçevelerinin çoğu, muhasebe 

tahminlerinde yanlışlık oluşturan değişiklikler ile oluşturmayan değişiklikler arasındaki 

farkın ayırt edilmesine ve söz konusu duruma göre izlenmesi gereken muhasebe 

yöntemine ilişkin rehberlik sağlamaktadır. 

… 

A65.  BDS 200’ün A42 paragrafı uyarınca BDS’ler, genel olarak BDS’lerin genellikle yapısal 

riske ve kontrol riskine ayrı ayrı atıfta bulunmak yerine, ““önemli yanlışlık” risklerine” 

atıfta bulunur. bulunmadığını belirtir. Ancak bu BDS 315; BDS 330’a38 uygun olarak 

muhasebe tahminlerine ilişkin -ciddi riskler dâhil- yönetim beyanı düzeyindeki39 

“önemli yanlışlık” risklerine karşılık vermek için müteakip denetim prosedürlerinin 

tasarlanması ve uygulanmasına bir dayanak sağlamak amacıyla yapısal riskin ve kontrol 

riskinin ayrı bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir.  

A66.  BDS 31540 uyarınca muhasebe tahminleriyle ilgili “önemli “Önemli yanlışlık” risklerini 

belirlerken ve yapısal riski değerlendirirken denetçi, yönetim beyanlarının yanlışlığa 

olan açıklığını etkileyen yapısal risk faktörlerini ve bu etkiyi nasıl oluşturduklarını 

muhasebe tahmininin; tahmin belirsizliği, karmaşıklık, subjektiflik veya diğer yapısal 

risk faktörlerine ne derece maruz kaldığını veya bunlardan ne derece etkilendiğini 

dikkate alır. Denetçinin yapısal risk faktörlerine ilişkin değerlendirmesi;  

•  Yanlışlık ihtimalinin ve yanlışlığın büyüklüğünün değerlendirilmesinde (diğer 

bir ifadeyle; yapısal Yapısal riskin, yapısal risk aralığında değerlendirildiği 

durumlarda) ve  

•  Yönetim beyanı düzeyindeki “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin 

değerlendirmenin nedenleri ile 18 inci paragrafa uygun olarak, bu nedenlere 

karşılık veren müteakip denetim prosedürleri belirlenirken, prosedürlerine, 

karar verirken kullanılacak bilgileri de sağlayabilir. Yapısal risk faktörleri arasındaki 

karşılıklı ilişkiler Ek 1’de daha detaylı şekilde açıklanmaktadır. 

… 

A68.  Yapısal risk faktörlerinin ihtiyaca uygunluğu ve önemi bir tahminden diğerine 

değişebilir. Buna göre, yapısal risk faktörleri, tek başına veya birlikte, basit muhasebe 

tahminlerini daha az derecede etkileyebilir ve denetçi, daha az risk belirleyebilir veya 

yapısal riski, yapısal risk aralığının en alt ucuna yakın şekilde ucunda değerlendirebilir.  

                                                           
38 BDS 330, 7(b) paragrafı 
39 BDS 315, 31 ve 34 üncü paragraflar 
40 BDS 315, 31(a) paragrafı 



… 

A70.  Finansal tabloların tarihinden sonra meydana gelen olaylar, denetçinin, yönetim beyanı 

düzeyindeki “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin değerlendirmesiyle ilgili ek bilgi 

sağlayabilir. Örneğin, bir muhasebe tahmininin sonucundan denetim sürecinde haberdar 

olunabilir. Bu tür durumlarda, muhasebe tahmininin; tahmin belirsizliği, karmaşıklık, 

subjektiflik veya diğer yapısal risk faktörlerine ne derece maruz kaldığına veya 

bunlardan ne derece etkilendiğine bakılmaksızın yapısal risk faktörlerinin muhasebe 

tahminine ilişkin yönetim beyanlarının yanlışlığa olan açıklığını nasıl etkilediğine 

bakılmaksızın denetçi, yönetim beyanı düzeyindeki “önemli yanlışlık” risklerinin41 

değerlendirmesini yeniden değerlendirebilir veya revize edebilir. Finansal tabloların 

tarihinden sonra meydana gelen olaylar, 18 inci paragrafa uygun olarak muhasebe 

tahminini test etme yaklaşımına ilişkin denetçinin seçimini ayrıca etkileyebilir. Örneğin, 

seçilen çalışanların maaşlarının belirli bir yüzdesine dayanan basit bir prim tahakkuku 

için denetçi, muhasebe tahmini oluşturulmasında görece daha az karmaşıklık veya 

subjektiflik olduğu sonucuna varabilir ve bu nedenle yönetim beyanı düzeyindeki 

yapısal riski, yapısal risk aralığının en alt ucuna yakın şekilde ucunda değerlendirebilir. 

Dönem sonundan sonraki prim ödemeleri, yönetim beyanı düzeyindeki “önemli 

yanlışlık” riski olarak değerlendirilen risklere ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı 

sağlayabilir. 

… 

Diğer Yapısal Risk Faktörleri (Bkz.: 16(b) paragrafı) 

A79.  Bir muhasebe tahminiyle ilişkilendirilen subjektiflik derecesi, muhasebe tahmininin 

yönetimin taraflılığı veya hile yapısal riski etkiledikleri ölçüde diğer hile riski faktörleri 

nedeniyle yanlışlığa olan açıklığını etkiler. Örneğin, bir muhasebe tahmini yüksek 

derecede bir tahmin belirsizliğine maruz kaldığında, muhasebe tahmininin, yönetim 

taraflılığı veya hile nedeniyle yanlışlığa daha fazla açık olması muhtemeldir ve bu 

durum çok çeşitli muhtemel ölçüm sonuçlarına neden olabilir. Yönetim, içinde 

bulunulan şartlar altında uygun olmayan ya da kasıtlı veya kasıtlı olmayan yönetim 

taraflılığından uygun olmayan şekilde etkilenen ve bu nedenle yanlışlık içeren bir 

aralıktan nokta tahmini seçebilir. Devam eden denetimler açısından; önceki 

dönemlerdeki denetimler sırasında tespit edilen yönetimin muhtemel taraflılığına ilişkin 

göstergeler, cari dönemdeki planlamayı ve risk değerlendirme prosedürlerini 

etkileyebilir. 

… 

Denetçinin İlgili Kontrollerin İşleyiş Etkinliğine Güvenmek İstediği Durumlar (Bkz.: 19 uncu 

paragraf)  

                                                           
41 BDS 315, 37 nci 31 inci paragraf 



A85.  Kontrollerin İlgili kontrollerin işleyiş etkinliğinin test edilmesi, ciddi riskler dâhil, 

yapısal risklerin, yapısal risk aralığının daha üst kısmında değerlendirildiği durumlarda, 

uygun olabilir. Bu durum, muhasebe tahmini yüksek derecede bir karmaşıklığa maruz 

kaldığında veya karmaşıklıktan etkilendiğinde söz konusu olabilir. Muhasebe 

tahmininin süubjektiflikten yüksek derecede etkilendiği ve bu nedenle yönetim 

tarafından önemli bir muhakemede bulunulmasının gerektiği durumlarda, kontrollerin 

tasarımının etkinliğindeki yapısal kısıtlamalar, denetçinin kontrollerin işleyiş etkinliğini 

test etmekten ziyade maddi doğrulama prosedürlerini uygulamaya daha fazla 

odaklanmasına neden olabilir. 

… 

 

BDS 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

A9. Denetim ekibi içinde yapılan müzakerelerde ele alınan hususlar aşağıdakileri içerir:  

•  … 

 … 

 •  Yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların ilişkili taraf ilişkileri ve 

işlemlerinin belirlenmesine, uygun şekilde muhasebeleştirilmesine (geçerli finansal 

raporlama çerçevesinde ilişkili taraf hükümleri bulunuyorsa) ve açıklanmasına 

verdiği önem ve yönetimin ilgili kontrolleri ihlal etme riski. 

… 

A12.  Ancak geçerli finansal raporlama çerçevesinde ilişkili taraf hükümlerinin bulunmaması 

durumunda, işletme böyle bilgi sistemlerine sahip olmayabilir. Bu tür durumlarda, 

yönetimin ilişkili tarafların hepsinin varlığından haberdar olamama ihtimali bulunur. 

Buna rağmen, 13 üncü paragrafta öngörülen konularda sorgulama yapılır, çünkü 

yönetim bu BDS’de belirlenen ilişkili taraf tanımına uyan tarafların varlığından 

haberdar olabilir. Ancak bu durumda, ilişkili tarafların kimliğine ilişkin denetçinin 

yapacağı sorgulamaların, BDS 315’e uygun olarak işletmenin organizasyon yapısı, 

ortaklık ve üst yönetim yapısı ile iş modeli hakkında aşağıdaki konularda bilgi elde 

etmek için gerçekleştirilen risk değerlendirme prosedürlerinin ve ilgili faaliyetlerin bir 

parçasını oluşturması muhtemeldir.: 

• İşletmenin ortaklık ve üst yönetim yapısı, 

• İşletmenin yaptığı ve yapmayı planladığı yatırım türleri, 



• İşletmenin yapılanma biçimi ve nasıl finanse edildiği. 

 Ortak kontrol ilişkilerinin bulunması durumunda, bu ilişkiler işletme açısından 

ekonomik bir öneme sahipse, yönetimin bu ilişkilerden haberdar olması daha 

muhtemeldir. Bu durumda denetçinin yapacağı sorgulamalar, işletmenin önemli 

işlemler gerçekleştirdiği veya önemli ölçüde kaynak paylaşımı yaptığı tarafların ilişkili 

taraf olup olmadığı konusuna odaklanırsa, sorgulamaların etkin olma ihtimali artar. 

… 

Küçük işletmelere özgü hususlar 

A20. Küçük işletmelerdeki kontroller kontrol faaliyetleri genellikle daha basittir ve bu 

işletmelerde ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerine yönelik belgelendirilmiş süreçlerin 

bulunmama ihtimali yüksektir. İşletme sahibi-yöneticiler, ilişkili taraf ilişkilerinden 

kaynaklanan bazı riskleri ortadan kaldırabilir veya işlemlerin tüm yönlerine aktif 

katılımda bulunarak bu riskleri potansiyel olarak artırabilir. Bu tür işletmelerde denetçi, 

diğer prosedürlerle (örneğin yönetimin gözetim ve gözden geçirme faaliyetlerinin 

gözlemlenmesi ve ilgili mevcut belgelerin tetkik edilmesiyle) birlikte yapılan 

sorgulamalar yoluyla, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleri ve bunlar üzerindeki kontroller 

hakkında bilgi elde edebilir. 

… 

A28.  Aşağıdakiler, denetim ekibi üyeleri arasında paylaşılabilen ve ihtiyaca uygun olan 

ilişkili taraf bilgilerine örnek olarak verilebilir:  

•  İşletmenin ilişkili taraflarının kimliği.  

 •     İlişkili taraf ilişkilerinin ve işlemlerinin niteliği.  

 •  Denetimde özel olarak dikkate alınması gerekebilen Ciddi risk olarak belirlenebilen 

önemli veya karmaşık ilişkili taraf ilişkileri veya işlemleri (özellikle yönetim veya 

üst yönetimden sorumlu olanların finansal olarak dâhil olduğu işlemler). 

… 

A34.  Risk değerlendirme prosedürlerinin sonuçlarına bağlı olarak denetçi, işletmenin ilişkili 

taraf ilişkileri ve işlemlerine ilişkin kontrollerini test etmeden denetim kanıtı elde 

etmenin uygun olduğunu düşünebilir. Ancak bazı durumlarda, sadece ilişkili taraf 

ilişkileri ve işlemleriyle bağlantılı “önemli yanlışlık” risklerine yönelik uygulanan 

maddi doğrulama prosedürlerinden yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek mümkün 

olmayabilir. Örneğin, işletme ile bağlı birimleri arasında oldukça fazla sayıda topluluk 

içi işlem gerçekleşmesi ve bu işlemlerle ilgili çok sayıda bilginin entegre bir sistem 

içerisinde elektronik olarak girilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi veya raporlanması 

durumunda denetçi, bu işlemlerle bağlantılı “önemli yanlışlık” risklerini kabul edilebilir 



bir seviyeye indirebilecek etkin maddi doğrulama prosedürlerinin tasarlanmasının 

mümkün olmadığına karar verebilir. Böyle bir durumda denetçi, ilgili kontrollerin 

işleyiş etkinliğiyle ilgili yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmesine ilişkin BDS 

330’da yer alan hükmü yerine getirirken, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin 

kaydedilmesinin tamlığı ve doğruluğuna ilişkin işletmenin yaptığı kontrolleri de test 

eder. 

 

BDS 600 ÖZEL HUSUSLAR–TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ 

DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI 

DÂHİL) 

… 

Topluluğun, Topluluğa Bağlı Birimlerin ve Çevrelerinin Tanınması 

17.  Denetçinin, işletme ve çevresi, geçerli finansal raporlama çerçevesi ve iç kontrol sistemi 

hakkında kanaat edinmek çevresini tanımak suretiyle, “önemli yanlışlık” risklerini 

belirlemesi ve değerlendirmesi gerekir.42 Topluluk denetim ekibi:  

 (a)  … 

 … 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

A6.  Topluluk denetim ekibi, bir birimi belirli nitelik veya durumlarından dolayı topluluk 

finansal tablolarında ciddi “önemli yanlışlık” risklerine yol açma ihtimaline sahip bir 

birim olarak belirleyebilir.(yani, denetimde özel dikkat gerektiren riskler43) Örneğin, bir 

birim döviz alım satımından sorumlu olabilir ve bu sebeple, topluluk açısından münferit 

olarak finansal öneme sahip olmasa dâhi, topluluğu ciddi bir “önemli yanlışlık” riskine 

maruz bırakabilir. 

… 

Topluluk Denetim Ekibinin Hakkında Kanaat Edineceği Hususlar (Bkz.: 17 nci paragraf) 

A23.  BDS 315; geçerli finansal raporlama çerçevesi, işletmenin niteliği, amaçları ve 

stratejileri, iş hayatına ilişkin riskler ve işletmenin finansal performansının ölçülmesi ve 

gözden geçirilmesi dâhil, işletmeyi etkileyen sektör, mevzuat ve diğer dış etkenler 

                                                           
42 BDS 315, ““İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle ‘Önemli Yanlışlık’ Risklerinin Belirlenmesi ve 

Değerlendirilmesi” 
43 BDS 315, 27-29 uncu paragraflar. 

 



hakkında kanaat edinirken denetçinin göz önünde bulundurması gereken hususlara 

ilişkin rehberlik sağlamaktadır.44 Bu BDS’de yer alan Ek 2, konsolidasyon süreci dâhil, 

topluluğa özgü hususlara ilişkin rehberlik sağlar. 

… 

Ek 2 

… 

Topluluk Genelindeki Kontroller  

1.  Topluluk genelindeki kontroller aşağıdaki hususların bir bileşimini içerebilir:  

 •  Faaliyetlere ilişkin gelişmelerin müzakere edilmesi ve performansın gözden 

geçirilmesi amacıyla topluluk ve birim yönetimi arasında yapılan düzenli 

toplantılar.  

 •  … 

• Birimlerin tümü veya bazıları için ortak olan bir BT sistemi içerisindeki kontroller. 

kontrol faaliyetleri. 

• İç denetim fonksiyonunun faaliyetleri ve öz değerlendirme programları dâhil, 

topluluğun iç kontrol sistemini izleme süreci içerisindeki kontroller kontrollerin 

izlenmesi. 

 •  … 

Ek 5 

… 

Birim denetçisinin çalışmasının yürütülmesiyle ilgili hususlar:  

•  Topluluk denetim ekibinin, birimlerin tamamı veya bazıları için ortak olan bir işleme 

sisteminin kontrol testlerinden faaliyetlerine dair yaptığı testlerden elde ettiği bulgular 

ve birim denetçisi tarafından yapılacak olan kontrol testleri. 

… 

 

 

 

                                                           
44 BDS 315, A62-A64 A25-A49 paragrafları ve Ek 1 



BDS 610 İÇ DENETÇİ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI 

… 

7.  BDS 315, iç denetim fonksiyonunun bilgi ve tecrübesinin; dış denetçinin işletme ve 

çevresi, geçerli finansal raporlama çerçevesi ve işletmenin iç kontrol sistemi hakkında 

kanaat edinmesinde çevresini tanımasında, “önemli yanlışlık” risklerini belirlemesinde 

ve değerlendirmesinde dış denetçiyi nasıl bilgilendirebileceğini ele alır. Ayrıca BDS 

315, iç denetçiler ve dış denetçiler arasındaki etkin bir iletişimin dış denetçinin 

çalışmasını etkileyebilecek önemli hususlardan haberdar olabileceği bir çevrenin 

oluşturulmasındaki rolünü açıklar. 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

A3. Ayrıca, işletmede iç denetim fonksiyonu dışında yer alan operasyonel ve idari görevleri 

ve sorumlulukları bulunanlar genellikle tarafsızlıklarına yönelik tehditlerle muhatap 

olurlar. Bu da, BDS 330’a uygun olarak test edilebilir nitelikte kontroller kontrol 

faaliyetleri gerçekleştiriyor olmalarına rağmen, bu kişilerin, bu BDS’nin amacı 

açısından iç denetim fonksiyonunun bir parçası olarak değerlendirilmelerini 

engelleyecektir. Bu nedenle, işletme sahibi-yönetici tarafından gerçekleştirilen izleme 

kontrolleri iç denetim fonksiyonuna eşdeğer olarak değerlendirilemez. 

… 

Sistematik ve Disiplinli Yaklaşımın Uygulanması (Bakınız: 15 (c) paragrafı) 

A10.  İç denetim fonksiyonunun faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, gözetimi, gözden 

geçirilmesi ve belgelendirilmesinde sistematik ve disiplinli bir yaklaşım uygulaması, bu 

faaliyetleri işletme içerisinde gerçekleştirilen diğer izleme kontrollerinden kontrolleri 

faaliyetlerinden ayırır. 

… 

A21.  BDS 31545’de açıklandığı üzere ciddi riskler, yapısal risk aralığının üst sınırına yakın 

olarak değerlendirilmiş risklerdir risklere özellikle dikkat edilmesi gerekir ve bu nedenle 

ciddi risklere ilişkin olarak dış denetçinin iç denetim fonksiyonunun çalışmasını 

kullanma imkânı sınırlı muhakeme gerektiren prosedürlerle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, 

“önemli yanlışlık” risklerinin düşük olmadığı durumlarda, iç denetim fonksiyonun 

çalışmasının kullanılmasının denetim riskini kabul edilebilir bir düzeye indirmesi ve dış 

                                                           
45 BDS 315, 12 nci 4 üncü paragrafta yer alan “ciddi risk” tanımı 



denetçinin bazı testleri kendisinin doğrudan uygulaması zorunluluğunu kaldırması 

ihtimali düşüktür. 

… 

 

BDS 620 UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

A4. Aşağıda yer alan bir veya daha fazla hususta denetçiye yardımcı olması amacıyla, bir 

uzmana ihtiyaç duyulabilir:  

 •  İç kontrol dâhil olmak üzere, işletme ve çevresinin tanınması İşletme ve çevresi, 

geçerli finansal raporlama çerçevesi ve işletmenin iç kontrol sistemi hakkında 

kanaat edinilmesi, 

 … 

 

BDS 701 KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA 

BİLDİRİLMESİ 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

A20.  BDS 315’e göre, ciddi risk denetçinin, yargısına göre denetimde özellikle dikkat 

edilmesi gereken “önemli yanlışlık” riski olarak belirlediği ve değerlendirdiği risklerdir. 

BDS 315’e göre, ciddi risk; yapısal risk faktörlerinin bir yanlışlığın oluşma ihtimali ile 

yanlışlığın oluşması durumunda muhtemel yanlışlığın büyüklüğünün bileşimini 

etkileme derecesi nedeniyle yapısal risk değerlendirmesinin yapısal risk aralığının üst 

sınırına yakın olduğu belirlenmiş ve değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” riskidir.46 

Yönetimin önemli yargılarda bulunduğu alanlar ve önemli olağan dışı işlemler, 

genellikle ciddi risk olarak belirlenebilir. Ciddi riskler, bu sebeple denetçinin azami 

düzeyde dikkat etmesini gerektiren alanlardır. 

                                                           
46 BDS 315, 12 nci paragrafta yer alan “ciddi risk” tanımı 



BDS 720 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN 

SORUMLULUKLARI 

… 

Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama 

… 

A31.  Denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler, işletmenin iç kontrolü dâhil olmak 

üzere, denetçinin işletme ve çevresi, geçerli finansal raporlama çerçevesi ve işletmenin 

iç kontrol sistemi hakkında BDS 315 uyarınca edindiği kanaati de içerir.47 BDS 315 

uyarınca denetçinin işletme ve çevresini tanıma yükümlülüğü, aşağıda yer alan hususlar 

hakkında kanaat edinilmesini içerir: 

(a) İşletmenin organizasyon yapısı, ortaklık ve üst yönetim yapısı ile iş modeli (iş 

modelinin BT kullanımını ne derece entegre ettiği dâhil), 

(a) (b) İlgili sektör, mevzuat /düzenlemeler ve diğer dış faktörler,  

(b)  İşletmenin niteliği,  

(c)  İşletmenin muhasebe politikaları seçimi ve uygulaması,  

(ç)  İşletmenin amaç ve stratejileri,  

(d) (c) İşletmenin finansal performansının değerlendirilmesi için kullanılan ihtiyaca 

uygun iç ve dış ölçümler ölçümü ve gözden geçirilmesi ve  

(e) (ç) İşletmenin iç kontrolü. 

… 

A51.  Diğer bilgilerin incelenmesi sırasında denetçi, aşağıdaki hususlara etkisi olan yeni 

bilgilerin farkına varabilir:  

•  Denetçinin işletme ve çevresi, geçerli finansal raporlama çerçevesi ve işletmenin 

iç kontrol sistemi hakkında edindiği kanaate İşletme ve çevresini tanımasına 

bağlı olarak denetçinin risk değerlendirmesinin revize edilmesi ihtiyacının 

ortaya çıkması. 

…  

  

                                                           
47 BDS 315, “İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle ‘Önemli Yanlışlık’ Risklerinin Belirlenmesi ve 

Değerlendirilmesi”, 11-12 nci 19-27 nci paragraflar 



YÜRÜRLÜK TARİHİ 

Standartlarda yer alan değişiklikler, 1/1/2022 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap 

dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


