
INTOSAI DENETIM STANDARTLARI 

Devlet Denetiminde Callqma Standartlarl 
129. Caligma standartlannin amaci, denet~inin takip etmesi gerekli 

olan ama~li ,  dengeli ve sistematik agamalann veya tedbirlerin kriterini koy- 
mak ve genel qerqevesini qizmektir. Bu apmalar ve tedbirler, belli bir sonu- 
ca varmak iqin denetim kan~tl araygi iqinde bulunan denet~inin takip etmesi 
gerekli aragtinna kurallanni belirtmektedir. 

130. Caligma standartlan, denetim gorevini yerine getirmek iqin ge- 
rekli ~ergeveyi qizer. Sozkonusu standartlar, qaligma standartlan iqinde yer 
alan gorevlere iligkin temel gxrtlar koyan genel denetleme standartlari ile il- 
gilidir. Aynca bu siandartlar, qaligma standartlar~nin uygulanmasi sonucu 
raporun veya kanaatin (goriigiin) muhtevasinin ana kaynagini olu2turm ve 
denetimin iletigim yijniinu kapsayan raporlama standartlanyla da ilgilidir. 

13 1. Butiin denetirn tiirlerine uygulanabilir qaligma standartlan Sun- 
lardir. 

a) Denetqi cieneiirni- denetimin ustiin vasifli, etkili, verimli, 
ekonomik ve zamaninda yapilmasini temin edecek Sekilde- planlarnalid~r. 

b) Her seviyedeki denetim gorevlisinin ~aligmasi vc deneti- 
min her saflasi uygun bir biqimde gozetime tabi tutulmali ve belgelendiril- 
mi2 denetim p l ~ ~ m n s ~  klc1enili bir denetim elemani tarafindan gozden geqi- 
rilmelidir. 

c j  Dznerimin kapsamina ve sinirlarina karar veririien dellet- 
qi, denetlenen kurumun iq kontrolunun guvenilirligini gozden geqirmeli ve 
degerlendirrnelidir. 

d) Diizenlilik (mali) denetimleri yuriitulurken, ele alinan ko- 
nulann mevcut yasa ve duzenlemelere uygun olup olmadi%i konusunda bir 
test yapilmah&r. Denetqi, denetim azama ve prosediirlerini; mali (duzenli- 
lik) denetim sonu~lmni  ve idare hesabi tutarlannl(ma1i tablolan) d o m d a n  
ve onemli o l ~ u d e  etkileyen hata, duzensizlik ve yasaya uygunsuzluklan or- 
taya pkarmay mumkiin lulacak gekilde diizenlemelidir. Denet~i~mali tablo- 
lar(idare hesabi) veya diizenlilik denetimi sonucu uzerinde dolayli ve onem- 
li etkisi olabilecek yasaya aykiri i~lemlerin mevcut olabilecegi ihtimalini 
gozar& e tmemelidir. 



Performans denetimlerinin yiiriitiilmesinde; denetim a m a ~ l m n i  ger- 
geklegtirmek i ~ i n  gerekli goriildiiwnde mevcut yasa ve diizenlemelere uy- 
gunluk degerlendirmesi yapdm&du.Denet~i, denetimi; denetim arnaglami 
onemli ol~iide etkileyebilecek yasaya aykmllklan ortaya ~ikarmayi sagla- 
yacak gekilde duzenlemelidir. Denetgi aynca, denetim sonuglan iizerinde 
dolaylt bir etkisi olabilecek ve yasaya ayhnllk gostergesi sayilabilecek du- 
rum ve iglemler konusunda miiteyaklaz olmalidx. Diizenlilik denetimi, dev- 
let denetiminin onemli bir paqasidr.  Bu denetim gekliyle Sayigtayin ger- 
geklegtirmek istedigi amaglardan birisi, kullanimlna verilmig tiim ara~lann 
yarduniyla Devlet butgesinin ve hesaplam tam ve do&u olup olmad@ni or- 
taya gikarmakm. Bu, Parlamento ile denetim raporunun diger kullanicilan- 
na, Devletin mali yukumluliiklerinin biiyiiklugu ve geligimi konusunda te- 
rninat verecektir. Bu amaca ulagmak i ~ i n  Sayigtay, idarenin hesaplmni ve 
mali tablolanm, tiim iglemlerin do@ ve tarnam olarak yapilmig, ijdenmig ve 
kaydedilmig olup olmadl@i saptayacak bi~irnde inceler ve denetim prose- 
diirii, duzensizlik sozkonusu degilse, normal olarak "aklanma" pklinde son 
bulur. 

e) Denetime tabi kurulug,program faaliyet ve servise iligkin 
denetgi yargsi ve denetim sonucunu desteklemek i ~ i n  yeterli, uygun ve ma- 
kul deliller toplanmalidr. 

f )  Diizenlilik (mali) denetimde ve diger denetim gekillerinde 
denetgiler, mali tablolan,tatbiki mumkun oldugunda, mali raporlama ve ra- 
por agiklamalan konusunda kabul giirmiig muhasebe saandartlanna uygun 
olup olmadiklan yonunden analiz etmelidirler. Mali tablolann analizi bu 
tablolar haklunda kanaat belirtmek igin manhki bir temel elde edilebilecek 
seviyeye gelene kadar yapllmalicfir. 

Planlama 

"Denet~i denetimi- denetimin iistiin vaszjlz, etkili, verimli, ekonomik 
ve zamanznda yapllmasznz temin edecek yekilde- planlamalzdzr." ilkesini 
i~er i r .  

AgaBdaki paragraflarplanlamayz bir denetim standard1 olarak q i k -  
lar. 

133. Sayigtay, kanunla kendisine verilen denetim gorevlerine once- 
lik vermeli ve denetim alani igine girmekle beraber denetimi ihtiyari nitelik- 
te olan a l a n l m  ijnceliklerini degerlendinnelidir. 

134. Bir denetimin planlanmasinda denetgi; 

a) Denetlenen kurumun faaliyette bulundugu Cevreye iligkin 
kayda deger hususlan belirlemeli; 



b) Hesap verme sorumlulugunun gerektirdigi iligkiler konu- 
sunda bir anlayig geligtirmeli; 

c) Denetime iligkin kanaatler, sonu~lar veya raporlann gekli- 
ni, igerigini ve kullanicilanni tesbit etmeli; 

d) Denetim hedeflerini ve bunlara ulagmada kullanilmas~ ge- 
rekli testleri belirlemeli; 

e) Belli bag11 yonetim sistem ve kontrollerini belirlemeli ve 
bunlann hem giiglii hem de zayif taraflmni ortaya qkannak amaciyla on de- 
gerlendirme yapmali; 

f )  ~zer inde  dun~lacak konulmn onemlilig'ine kxar vermeli; 

g) Denetlenen kurumun i~ denetimini ve qaligma progamini 
gozden gegirmeli; 

h) Diger denet~ilerin, ornegin i~ denetimin, giivenilebilirlik 
derecesini degerlendirmeli; 

i) En verinlli ve en etkin denetim yakla~imina karar vermeli; 

j) Daha iinceden rapor edilen denetim bulgulm ve tavsiyeleii 
konusunda uygun tedbirler alinip alinmadigi konusunda karar vermeli; 

k) Denetim plani ve iingoriilen saligmaya iligkin gerekli do- 
kiimani saglamalid~r. 

135. Bir denetim normal olarak agag~daki planlama agamalanni i ~ e -  
rir: 

a) Denetlenen kurulu~ ve onun yapisi hakkinda bilgi topla- 
mak ve bu suretle denetlenecek konuliirin iinernlilifine ve tagid~klxi risk 
unsuruna karar verebilmek; 

b) Denetimin - heclefinhe kapsamini belirlemek: ... 

c) o n  analizler yaparak uygulanacak denetinl yaklagimina 
karar vermek ve yapilaca-!c sorguniln kapsami ile niteiigini tesbit ct~nek; 

d) Denetimi planlarken farkedilen ban onemli sorunlara dik- 
kat ~ekmek; 

e) Denetim i ~ i n  bir program ve biitce yapmak; 

f )  Personel ihtiya~lmni ve denetimi yiiriitecek ekibi belirle- 
mek; 

g) Denetlenen kllruma denetim alani, hedefi ve denetimin de- 
gerlendirilme kriterleri hakkinda tanitimda bulunmak ve gerekiyorsa onlar- 
la bu konularda goriigme yapmak; 

Saylgtay gerekirse denetim slrasinda plani gozden gqirip degigtirebi- 
lir. 



Gozetim ve Gozden Gqirme 

136. Caligma standartlan: 

"Her seviyedeki denetim gorevlisinin galzjmsz ve denetimin her saf- 
hasz uygun bir bicimde gozetime tabi tutulmalz ve belgelendirilmij denetim 
galzjmasl kidemli bir denetim elernan1 tarafrndan gozden ge~irilmelidir." il- 
kesini iqerir. 

AgaDdaki paragraflar gozetim ve gozden ge~irmeyi bir denetim stan- 
d a d  olarak aqiklar. 

137. Gozetim, denetim amaqlmin  yerine getirilmesini ve denetim 
iginin kalitesinin korunmasini saglamak aqisindan gereklidir. Uygun bir go- 
zetim ve kontrol, denetqilerin bireysel yeterliligi ne olursa olsun her durum- 
da gereklidir. 

138. Gozetim hem denetimin ozune hem de denetim metoduna y B  
neltilmeli ve: 

a) Denetim ekibi elemanlannin denetim plml haklunda aqlk, 
deggmez ve tutarli bir anlayi~a s h i p  olmasini; 

b) Denetimin, denetim standartlan ve Sayigtay uygulamala- 
nna uygun yurutulmesini; 

c) Denetim planinln ve anilan planda belirlenen a~amalarin 
bu konuda bir deggiklik yap~lmasi iqin yetki verilmedikqe aynen izlenmesi- 
ni ; 

d) Calzjrna kag'ztlannin sonuq, tavsiye ve kanaatleri yeterin- 
ce destekleyecek kaniti ihtiva etmesini; 

e)Denetqinin belirtilen denetim hedefine ulagm.asini; 

f) Denetim raporunun denetim sonuqlan, tavsiyeleri ve kana- 
atlerini uy gun gekilde iqermesini saglamalidx. 

139. Tum denetim qaligmalan, denetim kanaati veya denetim raporu 
sonuqlandinlmadan once kidemli bir denetim mensubu tarafindan gozden 
geqirilmelidir. Bu gozden geqirme i ~ i  denetimin her agamasinda yapllmali- 
dir. Gozden geqirme, denetim giirevine birden fazla seviyedeki birikim ve 
deneyimler ile degerlendirmeleri katarak: 

a) Nihai denetim kanaati ve raporuna temel olan tum deger- 
lendirme ve sonuqlmn yeterli, uygun ve makul denetim delillerine dayan- 
masini; 

b) Butiin hata, eksiklik ve anormallikler belirlenerek, belgele- 
nerek ya tarnamen ~oziimlenmesini ya da daha lademli Saylgtay Mensubu- 
nun dikkatine sunulmasini; 



c) Gelecekteki denetimlerin yiiriitulmesi iqin gerekli de&ik- 
lik ve iyilegtirmelerin belirlenip kaydedilerek gelecekteki denetim planlm 
ile personel gelig t ime  faaliyetlerinde dikkate alinmasini; 

140. Bu standan, kurullar halinde ~alz jan (collegiate) Saylgtaylarda 
daha farkli bir biqimde uygulanir.Boyle bir yapiya sahip Sayigtaylarda, giin- 
luk olagan niteliktekiler digindaki kararlar, konunun ozelligi ile baglantili 
olarak bu karann alinmasi iqin uygun olan kurulca a1inir.Boyle bir kurum 
(Sayigtay), incelemelerin kapsami, yapilmasi gerekli testler ile uygulanmasi 
gerekli metodlar hususlannda, bir butun olarak, karar verir. 

1s kontrolun Incelenmesi ve Degerlendirilmesi 

"Denetimin kapsamzna ve sznirlarzna karar verirken denet~i ,  denet- 
lenen kurumun i~ kontrol~lnun giivenilirlig'ini gozden ge~irmeli ve deter- 
lendirmelidir." ilkesini iqerir. 

Agagidaki paragraflar i~ kontrolu bir denetim standard1 olarak apk-  
lar: 

142. Denetlenen kurumun iq kontrolu, yurutulen denetim tipine gore 
degerlendirilmelidir. Duzenlilik (mali) denetiminde bu degerlendirme, var- 
liklan ve kaynaklan teminat altlna almaya yonelik ve muhasebe kayitlanmn 
dogru ve tam olmasini saglayan iq kontroller uzerinde yapilmalidlr. Duzen- 
lilik (uygunluk) denetiminde sozkonusu degerlendirme, idarenin kanun ve 
nizamlara uymasini saglayan kontroller uzerinde yapilmalidir. Performans 
denetiminde ise anilan degerlendirme denetlenen kurulu~un i~lemlerinin 
ekonomik, verimli ve e:kin bir SekilcTe yiirutulmesine ve bu arada yonetim 
pl i t ika lan~~a bag11 ka1iamasn.a ve vaktinde guvenilir mali ve idari bilgi iire- 
tilmesine yardimci olan kontroller uzerinde yapilmalidir. 

143. kontrolun hangi olqude degerlendirileceg denetim ama~lan-  
na ve arzu edilen guvenilirlik derecesine baglidir. 

144. Muhasebe ve diger bilgi sistemlerinin bilgisayarlaghnldi~ or- 
tamlarda denetqi, denetlenen kurumun iq kontrolunun dogruluk, tamllk ve 
guvenilirligi ne dereceye kadar sagladigin1 aragtirmak durumundadir. 



Uygulanabilir Kanun ve Diizenlemelere Uygunluk 
145. Callgma standartlan: 
"Duzenlilik (mali) denetimleri yiiriitiiliirken, ele al~nan konularln 

nievcut yasa ve diizenlemelere uygun olup olmaiilg1 konusunda bir test ya- 
pzlmal~dlr. Denetgi, denetim ajama ve prosediirlerini; mali (diizenlilik) de- 
netim sonuglarlnl ve idare hesabl tutarlannl(ma1i tablolan) dog'rudan ve 
onemli ol~iide etkileyen hata, diizensizlik ve yasaya uygunsuzluklari orta a 
glkarmayl miimkiin kzlacak jekilde diizenlemelidir. Denetgi,mali tab / o- 
larfidare hesabr) veya diizenlilik denetimi sonucu iizerinde dolayll ve onem- 
li etkisi olabilecek yasaya aykirr ijlemlerin mevcut olabileceg'i ihtimalini 
gozardi etmemelidir. 

Performans denetimlerinin yiiriitiilmesinde; denetim ama~larinl 
goruldiig'iinde mevcut yasa ve diizenlemelere 

ilmalidir.Denetgi, denetimi; denetim amag- 
yasaya aykirtl~klari ortaya glknrmay~ 

Denetgi ayrrca, dcnetim sonuglan iizc- 
olabilecek ve yasaya aykirzllk gustergesi say~labile- 
konusunda miiteyakkiz olmallhr. 

Diizenlilik (mali ve iiygunluk) denetimi, devlet denetiminitt onemli 
bir pargasrdir. Bu denetim jekliyle Sayrjtayin gergeklqtirmek istedigi 
amaglardan birisi, kullanimzna verilmij tiim araglnnrr ynrd~mryla Devlct 
biitgesinin ve hesaplann tam ve dogru olup olmad~g'rnl ortaya gknrmaktlr. 
Bu, Parlanlento ile denetim raporunun diger krillan~c~lar~rur, Devletin moli 
yiikiimliiliiklerinin biiyiiklfi#.i ve gelijimi konruunda teminat verecektir. Bu 
amaca ulajmak igin Sayrjtay, idarenin hesaplarin~ ve mali tablolar~nl, tiirn 
ijlemlerin d o p u  ve tamurn olarak yaprlm ij ,  odenmij ve kaydcdilmij olup 01- 
madlflni saptayacak bigimde inceler ve denetim prosediirii, diizcn,sizlik 
sozkonusu deg'ilse, normal olarak "aklanma" jeklinde soil bulrir." ilkesini 
i~erir .  

A$a@Sldaki paragraflar uygunlug'u bir denetim standa.rd~ olarak a~iklar 

146. ~ze l l ik le  hiikumet programlannln denetiminde bunlann kanun 
ve diizenlemelere uygun olup olmadiglnin incelenmesi ~ o k  onemlidir, c;iin- 
ku, karar merciinde bulunanlar kanun ve diger duzenlemelere uyulup uyul- 
madigim, bunlann istenilen sonuelan verip vermedigini ve eger vermiyor- 
larsa ne tur degi~iklikler yapilabilecegini bilmek isterler. Buna ek olarak, 
tiim devlet kuruluglan, programlar, hizmetler ve faaliyetler kanunlarla dii- 
zenlenir ve daha ozel kural ve diizenlemelere tabidir. 

147. Denetimi planlayanlar, denetlenen kuruluga uygulanabilir mev- 
zuat konusunda bilgi sahibi olrnahdx. Wnku genellikle bir denetimde kabili 
tatbik bir gok kanun ve diizenlemeler bulunmaktad1r.B~ nedenle, denet~ile- 
rin denetim hedefleri uzerinde onemli etkisi bulunabilecek kanun ve diger 
duzenlemeleri saptayabilmek igin profesyonel bir b i~imde muhakeme yii- 
riitmeleri gerekir. 



148. Denetqi aynca denetim sonuqlan iizerinde dolayli etkisi olabile- 
cek kanuna aykin davraniglann gostergesi sayilabilecek iglem ve durumlar 
konusunda miiteyakkiz olmah&r. Eger denetim agama ve prosediirleri, ka- 
nuna aykm iglem ve eylemlerin meydana geldigini veya gelebilecegini gos- 
terirse o zaman denet~inin, bunlmn denetim sonu~lmni ne olqiide etkileye- 
cegine karar vermesi gerekir. 

149. Bu standarda uygun olarak denetimlerin yiiriitiilmesinde, denet- 
cilerin kendi mesleki yargilanna gore mevcut gatlara en uygun gelen dene- 
tim agama ve prosedurlerini s e ~ i p  uygulamalan gerekmektedir. Bu denetim 
agama ve prosediirlerinin, denetim hukum ve sonuqlan igin makul bir temel 
olugturacak yeterli ve uygun kanitlan elde etrneye yonelik gekilde tasanm- 
lanmasi gerekmektedir. 

150. Genellikle yonetim, kanun ve diizenlemelere uyulmas~ni temin 
edecek etkili bir i~ kontrol sistemi kurmakla miikelleftir.Uygunlug'u test 
edecek veya degerlendirmesini saglayacak denetim agama ve prosediirleri- 
nin tasanmlanmaslnda denetqiler, kurumun iq kontrolunu degerlendirmeli 
ve kontrol yaplsinln, uygunsuzlug'u farkedememe veya onleyememe riskle- 
ri tagiyabilecegini hesaplamalidirlar. 

151. Denet~iler, Sayigtayin bag~rnsizl~gini etkilemeden, kanunsuz 
eylemler soz konusu oldugunda, denetim agama ve prosediirlerini, gelecek- 
teki yasal sorugturma ve adli iglemlere miidahale etmeyecek olgiide geni2let- 
mek konusunda gerekli mesleki ozen ve dikkati gostermelidirler. Gerekli 
ozeni gostermek; izlenecek denetim agama ve prosedurlerine karar vermek 
amaciyla, yetkili hukuk danigmanlanna ve kanunu tatbik ettirici tegkilarla- 
ra danigmayi i~erir .  

Denetim Kanltt 

"Denetime tabi kurul~y,program faaliyet ve servise ilijkin dene t~ i  
yargzsi ve denetim sonucunu desteklemek i ~ i n  yeterli, uygun ve makul dedil- 
ler toplanmalidir." ilkesini i~erir.  

Agagidaki paragraflar denetim kanztini bir denetim standard1 olarak 
a~iklar  : 

153. Denetim bulgu sonuq ve tavsiyeleri kanita dayanmalidu, Denet- 
qilerin denetlenen kurum haMundaki tiim bilgileri degerlendirmeleri her za- 
man miimkiim olmadgindan, veri toplama ve ornekleme tekniklerinin dik- 
katli se~ilmesi gerekmektedir.Bi1gisayar temelli sistem verileri denetimin 
onemli bir parqasini olugturdugunda ve veri giivenirligi denetim hedefini 
ger~eklegtirmede hayati bir rol oynadiginda, denet~ilerin verinin giivenilir 
ve hedefle ilgili oldugu konusunda tatmin olmalan gerekmektedir. 



154. Denetgilerin denetim kanib toplamasi igin denetleme, gozlem, 
sorgu ve teyit teknikleri ve yontemleri hakiunda saglkh bir anlayiga sahip 
olmalan gerekir. Sayigtay, uygulanan tekniklerin biitiin niceliksel onemli 
hata ve diizensizlikleri ortaya glkaracak yeterlilikte olmasini saglamalicfir. 

155. Yaklagunlan ve usulleri segmekte denetim kanitinin niteligine 
dikkat edilmelidir.Kanmn yeterli, uygun ve rnakul olmasi gibi. 

156. Denet~iler, galigma kagitlannda denetim kaniuni( yapilan ig, 
denetim bulgulan ve planlamanln dayma@ ve kapsarnlni da igerecek gekil- 
de) yeterli olgiide belgelendirmelidirler. 

157. Yeterli belgelendirme gegitli nedenlerle onemlidir.Soz konusu 
belgelendirme: 

a) Denetginin kanaat ve raporlanni destekleyecek ve teyit 
edecektir. 

b) Denetimin verimlilik ve etkinligini artiracaktlr. 

c) Rapor hazirlamada ve denetlenen kurulug veya diger ilgili 
taraflardan gelebilecek sorulara cevap vermede bilgi kaynab olugturacakm. 

d) Denetsinin denetim standartlanna uydugunu kanitlaya- 
caktr. 

e) Planlama ve gozetimi kolaylagbracaktir. 

f )  Denetginin mesleki gelismesine yardimci olacaktir. 

g) Venlen gorevin tatmin edici bigimde yapildl@ni kanitlaya- 
caktir. 

h) Yapilan igin gelecekte referans te~kil etmesini saglayacak- 
tir. 

158. Der,etgi,galigma ka@dannin muhteva ve diizenlenmt bi~iminin 
denetginin mesit;ki ye;erliligini, deneyirnini ve bilgisini yansitti&ni bilmeli- 
dir. Caligma kagitlm, denetime katilmayan tecliibeli bir denetginin, sonuca 
ulagmak isin nasil bir galigma yapildilfmi ortaya qikarmasini saglamaya ye- 
tecek olgiide tam ve ayntili olmalidu. 

Mali Tablolarin Analizi 

159. Caligma standartlan: 

" Diizenlilik (rnali) denetiminde ve diger denetim yekillerinde denetgi- 
ler, mali tablolan,tatbiki miimkiin oldu~unda, rnali raporlama ve rapor 
agzklamalarz konusunda kabul giirmii~ muhasebe standartlarrna uygun 
olup olmadzklarr yoniinden analiz etmelidirler. Mali tablolarrn analizi bu 
tablolar hakkrnda kanaat belirtmek igin mantrki bir temel elde edilebilecek 
seviyeye gelene kadar yapzlrnalrdzr." ilkesini igerir. 



A~agidaki paragraflar mali tablolarzn analizini b i .  denetim standard1 
olarak aqklar: 

160. .. Mali tablo analizleri, mali tablolann ~egitli ogeleri arasinda ve 
ieinde istenilen iligkinin var olup olma&&ni aragtmayi, istenmeyen ili8ki- 
leri ve aligilmigin digindaki egilimleri belirlemeyi ama~lar. Bu nedenle de- 
net@, mali tablolan eksiksiz ve Ozenle analiz ederek; 

a) Mali tablolann kabul edilebilir muhasebe standartlanna 
uygun olarak hamlanip hazulanma&gini; 

b) Mali tablolann, denetlenen kurumun ~artlan dikkate a h a -  
rak hamlanip hazulanmadi~ini; 

c) Mali tablolann ~egitli irgeleri haklanda yeterli aq~klarnmn 
mevcut olup olmadigini ve, 

d) Mali tablolann ~egitli Ggelerinin uygun biqimde degerlen- 
dirilip degerlendirilmedigini, olqiiliip Glqiilmedigini ve giisterilip gosteril- 
medigini, 

161. Mali analiz metod ve teknikleri biiyiik ijl~iide denetimin kapsa- 
mina, tabiatina, hedefine ve denet~inin bilgisi ile yargisina dayanlr. 

162. Sayigtayin biit~e kanunlannin uygulanigi haklanda rapor vexme 
zorunlulugu oldugunda denetimin; 

(a) Gelir hesaplan isin; ielir tahminlerinin bazla;?g~s hiitqe- 
sindeki tahminler olup olma&@in; kayitli vergi ve resimler ile biit;rde gos- 
terilmig olan diger gelirlerin denetiminin denetlenen kurulu~un ylllik mali 
tablolan(idare hesabiyla) ile mukayeseli bir ~ekilde yapilip yapilmadiginin 
doj$ulanmasini, 

(b) Gider hesaplan $in; ek biit~elerle veya ek kanunlarla ve- 
rilen ek Bdeneklerin doj$ulanrnasi ile devreden Meneklerin onceki yll mali 
tablolan ile kargila~tumak suretiyle doj$ulanmasini, 

i~ermesi gerekir. 



Devlet Denetiminde Raporlama Standartlar~ 
163. Her ozel durum igin bir raporlama kurali koymak mumkun de- 

ildir. Bu standart, ancak denet~iye yadmci  olmak arnaciyla getirilmig olu 
6ir rapor veya kanaat olugturmasinda denet~inin sagl lb  yargisinin yenni a! 
maya yonelik degildir. 

164. Raporlama ifadesi, hem mali ve duzenlilik denetimi sonucu mali 
tablolar haklundaki denetgi kanaati ve diger goriiglerini, hem performans 
denetiminin tamamlanmasi uzerine duzenlenen dene t~ i  raporunu kapsa- 
maktadlr. 

165. Denet inin mali tablolar dizisine iligkin olarak belirttigi kanaat, 

K enellikle kapsam fi test ve diger denetim sonu~lannin muhtasar ve standart- 
agtinlmig bi~imdeki yansimasidlr.Cogu kez, iglemlerin kanun ve diger du- 

zenlemelere uygun olup olmad@ konulan ile yolsuzluk, yasaya aykm fiiller 
ve yetersiz kont rol sistemlerinin ra or edilmesi gerekmektedir. Bazi ulke- P lerde anayasal ve yasal zorunluluk ar,Sayigtayin ozellikle, Butqe ile mali 
tablolarda goriilen kesinlegmig rakamlar (kesin hesap) arasinda mutabakat 
(uygunluk) saglamak suret~yle, b u t ~ e  kanunlannin uygulanmasi konusunda 
rapor vermesini gerekli kilabilir. 

166. Performans denetiminde denet~i,  kaynaklmn elde edilmesi ve 
kullanilmasindaki tutumluluk ve verimliligi ve hedeflere ulagmaktaki etkin- 
ligi rapor eder. Bu tiir raporlar nitelik ve kapsam bakimindan onemli ol~iide 
farkli olabilir. Soz konusu raporlar omegin, kaynaklann saglikli bir gekilde 
kullanilip kullanilmadi in1 kapsayabilir, program ve politikalann etkisi ko- f nusunda yorum yapabi ir ve iyile~tirmeye yo1 a ~ a c a k  tavsiyeleri i~erebilir. 

167. Hem duzenlilik hem de performans denetimlerinde,denet i ra- 
porunun, raporu kullanan taraflann gerekli ihtiya~lanni kargilayabi y mek 
a~isindan, genig ra orlama donemlenni kapsarnasi ve gerekli apklamalara 
yer vermesi gereke ! ilk. - 

168. Bu bolumde, kolaylik saglamak amacina doniik olarak, kanaat 
(goruj) kelimesi duzenlilik denetimi sonrasinda denet~inin ulagtiUi sonuG- 
lan ifade etmek i ~ i n  kullanilmigtlr ve 165. paragrafta belirtilen f ususlan 
kapsarxapor kelimesi ise 166. paragrafta tanimlan&& gibi performans de- 
netimi sonrasinda denet~inin ulagtigi s o n u ~ l m  belirtmek iqin kullanilmigtlr. 

169. Raporlama standartlm gunlar& : 
a)Her denetimin sonunda denetci, duruma gore, bulgularznz 

ortaya koyan yazzlz bir kanaat belirtir veya rapor diizenler. Bu raporun kap- 
samznzn kolay anla.plzr olmasz, belirsizliklere yer vermemesi, yalnzz yeterli 
ve ilgili denetim kanztzna dayanan bilgileri i~ermesi ve bag'zmszz, objektif, 
dog'ru, tam ve yapzcl olmasz gerekmektedir. 

b)Denet~ilerce ortaya ~zkarzlan ciddi diizensizlikler ve yol- 
suzluk uygulamalarzna ilijkin olarak yapzlmasz gerekenler hakkznda nihai 
kararz vermek, denet~inin baag'lz oldufu Sayytaya aittir. 



Diizenlilik denetimine ilijkin olarak denet~i, mevcut yasa ve duzenle- 
melere uygunluk sag'lanzp sag'lanmadzg'znz saptamak igin yaptzgz testler so- 
nucunda, ya mali tablolara (idare hesabzna) ilijkin olan raporun bir parga- 
si jeklinde ya da ayri bir rapor tarzinda yazilz bir rapor diizenlemelidirJ2a- 
porun, uygunluk testine tabi olan konular i ~ i n  olumlu teminat, teste tabi 01- 
mayan konular igin ise olumsuz teminat veren bir beyan igemesi gerekmek- 
tedir. 

Performans denetimi ile ilgili raporun, denetim hedejleri icinde an- 
lamlz olan ve ehemmiyet arzederz biitiin mevzrrata aykzri durumlarz i~ermesi 
gerekir. 

AgaBdaki paragraflar raporlamayi bir denetim standard1 olarak q l k -  
l a .  170. paragraf hem kanaat ve hem de mpora iligkindir. 171 ila 182. parag- 
raflar kanaate, 183 ila 188. paragraflar rapolx iligkindir. 

170. Tiirn denetim kanaat ve raporlannin gekil ve miihtevtlsi n~a&d;i 
belirtilen gene1 prensiplere dayanlr. 

a) Bcjlrk. Kanaat veyn rapor, okuyucunun biinlwi diger bil- 
dirim ve bagka kaynaklardnn snglanan bilgilerden aylrt edebiln~esine yar- 
dimci olrnak iizere, uygun bir bagliga s2hip olmalidir. 

b) hiza ve taritt. Kanaat veyn riipor uygan bir gekilcie imza- 
lanrnalidir. Kanaat veya rtlporclrr t:irihin bu1i:nmasi okuyucuyn, hangi tarihe 
kadar yrtpi1:in i~lemlerin vcya vuku billan olaylarin etkilerinin denetqi tma- 
findan dikkate illindlgi hakkinda bilgi verir.Diizenlilik denetimlerinde soz- 
konusu tarih mnli tablolar~n (idare hesabinin) kapsadigi donemin ilerisine 
ili~kin olabilir. 

c) Medcjlcr vc ka~sam.  Kanaat ve raporlnr, denctimin hedefl 
ve kapsamini Delirtmelidir.Bu bilgi decetimin gayesini belilzir vc sinirl:ir~:;r 
gizer. 

+., cij Bii!iit~liik. Kai~antler., ilgiii oidukiiu I r I la!i thbl01i11.a (idare 
hesaplanna) eklenmeli ve birlikte yayinlann~alldir. Ancak-performans ra- 
prlarr, tek bagiaina ynyinI;~nabilir. De~etgi  kanaut ve niporian, clenetqi t i -  
findan hazirlar~digi bigiiniyle sunulmrtl~dir.Ba~~msizli~i nedeniyle Sayig- 
tay, uygun gijrdiigii hergeyi rapora rllma hakklna sahip olmalldir, r~ncak za- 
man zaman milli grkarllar nedeniyle aglklanmasini sakincnl~ buldugu bilgiler 
de elde edebilir. Bu husus denetim raporunun biitiinliigii ilkesini etkileyebi- 
lir. Bu durumda denetginin,bu gizli ve hassas bilgilen igeren, muhtemelen 
as11 rapordan ayn ve yayzniarzmayacak bir rapor yazmanin uygun olup 01- 
mayacagina karar verme sorumlulu~u vardir. 

e) Muhatap. Kanaat veya rapor, denetim gorevinin gartlan 
ile yerel diizenlemeler ve uygulamalann gerektirdigi bigimde, muhatabini 
belirtmelidir. Kanaat veya raporun dagitimi ile ilgili resmi usullerin bulun- 
mas1 halinde muhatap belirtilmesi gerekli olmayabilir. 



f) Konunun belirlenmesi. Kanaat veya rapor diizenlilik dene- 
timi sozkonusu oldugunda mali tablolan (idare hesabini), performans dene- 
timi sozkonusu oldugunda da ilgili alani belirtrnelidir. Bu husus, denetlenen 
kurumun admi, idare hesabinm kapsa&& tarih ve devreyi ve denetlenen ko- 
nuyu iqerir. 

g) Yasal dayanaklar. Denetim kanaat ve raporlan denetimin 
dayandigi kanun ve diger mevzuati belirtmelidir. 

h) Standartlara uygunluk. Denetim kanaat ve raporlan dene- 
timin yiiriitulmesinde uygulanan denetim standartlanni veya uygulamalan- 
ni belirtmeli ki, biiylece raporu okuyan, denetimin genel kabul gijrmiig usul- 
lere uygun olarak yerine getirildigine guvensin. 

i) Vaktindelik. Denetim kanaat veya raporu, okuyucuya,kul- 
laniciya, ozellikle gerekli tedbirleri almasi gerekenlere, en yiiksek faydayi 
saglamak aqisindan derhal kullanima hazlr hale getirilmelidir. 

17 1. Bir denetim kanaati(goriig), normalde , bir biitiin halindeki mali 
tablolara iligkin olarak standart bir format geklindedir ve boylece belirtilen 
kanaatin arkasinda yatan geyi uzun uzun anlatmak yerine, tabian itibariyle 
anlami iizerinde okuyuculan arasinda genel bir anlayig 01ugturur.Kanaati 
belirten kelimelerin tabiah denetimin yasal geqevesinden etkilenecektir an- 
cak kanaatin kapsaminin aqlk bir biqimde onun olumlu kanaat (goruj)mi 
yoksa ihtirazi kayrtlr gorujmii oldugunu belirtmesi gerekecek ve eger ikin- 
cisi sozkonusu ise bunun sadece belirli a~ilardan mi ihtirazi kayitli gorii~ ol- 
dugunu,yoksa zrt gar@ (paragraf 176) veya kanaat(goriij) belirtmeme hali 
mi (paragraf 177) o lduanu gosterecektir. 

172. Olumlu kanaat (go"riQ),agagida belirtilen tiim onemli konular- 
da denet~i  tatmin oldugunda verilir: 

a) idare hcsaplar;(mali tablold tutarlr ve devamh bir ~ekilde 
uygulanan kabul giinnug muhasebe esaslan ve politikalannin kullanimi su- 
retiyle hazirlanmigtir. 

b) idare hesaplan (mali tablolar) yasal gereklere ve ilgili dii- 
zenlemelere uygundur. 

c) mali tablolarla ortaya konulan durum ile denet~inin denet- 
lenen kurum haklundaki bilgisi birbirine uygundur. 

d) mali tablolara iligkin onemli konular hakkinda yeterli a@- 
lama mevcuttur. 

173. Konunun vurgulanmasz- Belirli durumlarda denet~i ,  okuyucu- 
nun, ban onemli veya olagandqi noktalara dikkati qekilmed&e, mali tablo- 
lan yeterince kavrayarnayacagini diigiinebilir. Gene1 kural olarak, olumlu 
goriig belirten denetqi, raporun goriig (kanaat) biilumiinde yanlig yorumlana- 
cagi diigiincesiyle mali raporlann bazi ozel(spesifik) noktalanna ahfta bu- 



1unmaz.B~ tiir bir izlenimi onlemek i ~ i n  denetqi "konunun vurgulanmasi" 
anlamina gelen bu tiir ahflan goriig bolumiinden ayn bir paragrafta belirtebi- 
lir. Bununla birlikte, denetqi konunun vurgulanmasznl hiqbir gekilde mali 
rapordaki a~iklama yetersizligni islah etmek iqin veya "ihtirazi kayztll go- 
ruj  (kanaat)" ikamesi olarak kullanmamalidir. 

174. Denet~i,  agaii;ldaki gartlardan herhangi birinin mevcudiyeti ha- 
linde ve kanaatine gore bunlann etkileri mali tablolar uzerinde onemli oldu- 
gunda olumlu goriig a~iklayamayabilir. 

a) Denetim kapsaminda sinlrlandirma sozkonusu ise; 

b) Denet~i ,  mali tablolan yetersiz ve yaniltici bulursa veya 
kabul gomu2 muhasebe standartlanndan,bir gerekqeye dayanmaksizin, ay- 
nlindigini tespit ederse; 

c) Mali tablolan etkileyecek bir belirsizlik vzrsa; 

175. ~/ltirazi kayztlz giiriij. Denetgi, mali tablolarda yer alan fakat ma- 
li tablolann kavranmasinda birinci derecede onentli olmamakla beraber 
iinemli olan bir veya daha fazla maddeyi kabul edilemez g6rmesi veya bun- 
lardan emin olmamas~ hallerinde ihtirazi kayitli giirii~ vermelidir.Kanaatin 
uslubu,normal o l a ~ l k ,  ihtirazi kayitli goruz verilmesine sebep olan kabiil 
edilemezlik veya belirsizlik durumlanni a ~ i k  ve ozlu bir bi~imde goste- 
rir.Kabu1 edilemezlik veya belirsizliklerin mali etkisi, her zaman mumkiin 
olmamasina ragmen,denetqi tarafindan sayisal olarak ifade edildiginde ra- 
porun kullanic~si agisindan yararli olur. 

176. Zit karzaat (gorii,r).Denetqi,mali tablo ile giisterilen durumun 
inan11irliQni esasli blqude zaafa ugratricak ve belirli ap!:irdan ihtimzi kayitli 
gijriig bellrtme ile karg~lanamayacak ijlqiide birinci derecedc 6nci?lEi olan 
kabuledilemezlik halinden dolayi bir biitiin olarak mali tablo!ar uzerinde bir 
kmmi elu::r;samad~~~nda zit Ica~aat belErtir.B(iyle bir kn;i.:tin ifade biqiini, 
kabul edilenezlik hallerini aqk ve ozlu bir biqirnde beiifiezek, mali tablola- 
n n  mali durumu dogru ve tam olarak yansitmadigin~ sarih olarak gosterir. 
Uygun ve kabili tatbik olmasi halinde, mali tablolar iizerindeki mali etkinin 
saylsal olarak ifade edilmesinin yxarli olacagini bir kez daha belirtmek ge- 
rekir. 

177. Kanaat belirtememe hali. Denetqi, belirli aqilardan ihtirazi ka- 
yitli gor i i~  belirtmek suretiyle kar~ilanmayacak olqiide birinci derecede 
onemli olan belirsizlik ve denetim kapsami sin~rlamasi Calleri nedeniyle bir 
butiin olarak mali tablolar haklclnda bir kanaate ulagamadigi durumlarda ka- 
naat belirtemedi9ni ifade eder. 

Bu tur kanaat belirtememe halinde, belirsizlik konulan aqik ve ozlu 
gekilde belirtilerek n i ~ i n  kanaat belirtilemedigi ifade edilmelidir. 

178. Sayigtaylar i ~ i n  olumlu kanaat belirtmenin mumkun olma&gi 
durumlan belirten aynntili bir rapor vermek adettendir. 



179. Bunlara ek olarak, diizenlilik denetimi,(performans denetimi 
yaklagimindan a olarak) genellikle mali kontrol ve muhasebe sistemlerin- 
de gliriilen zaY&ann belmilmesi aqismdan da bir rapor gerektirir. Bu ra- 
pora ereksinim, alniz z a y m a r  denetlenen kurulugun iglemlerini etkile- 
digin d e dew,  bu &rumlann diger kurum faaliyetleri iizerindeki kontroliiyle 
ilgili oldufu nda da, ortaya q~kar. Denetqi, aynca farkettigi ve a olabilecegi- 
ni dugiin ugu belli usulsiizliikleri,kurallann uygulanigin d aki tutarsizli- 
~i,yolsuzluk ve suistimal uygulamalanni da rapora almalidlr. 

180. Yar 1 yetkisi bulunan Sayigtaylar, mali tablolarda(idare hesap- 
lannda) tespit e&en diizensizlikler konusunda ya tmmda bulunma giiciine 
sahiptir. Saymanlar iqin para cezasi ongorebild d eri gibi, belli durumlarda 
aqiga alinmalanna veya azledilmelerine yo1 aqabilir. 

18 1. Usulsiizliik ve kanunlara riayetsizlik durumlanni rapor ederken 
oturtmaya ozen gostermelidir- 

saptandB olay sayisina veya 

182. Usulsiizliiklere ili kin raporlar,denetqinin ihtirazi kayitli goriig 
belirtmesine ba 11 olmaksizin azirlanabilirler. Sozkonusu raporlar ya 11x1 B i P geregi onemli o qiide elegtiri iqermek eglimindedirler, ancak yapici o mak 
amaciyla denetlenen kurumun ve a denet~inin beyanlanni,sonu~ ve tavsi- 
yelerle birlikte kapsamina dahil e erek ilenye doniik iyilegtirme onlemlerin- 
den de soz etmelidirler. 

'7 

184. Performans denetimi raporu, denetimin hedeflerini ve kapsami- 
ni aqLk a belirtmelidir.-Ikiporlar elegtiri i erebilir(ornegin karnu yaran ve)a f kamusa hesap verme sorumlulu$p sebep 1 eriyle ciddi ve agm israf veya ve- 
rimsizlige dikkat qekildigi durumlarda) veya onemli bir ele tiri yapmadan 
verimlillk, etkinlik ve tutumluluk kurallanna uyulup uyulma & ii;l veya ne ol- 
qiide uyuldugu konusunda bagimsiz bilgi, tavsiye veya teminat verebilir. 

kurumda verimlilik, etkinlik ve tutumlu- 

belirten 



186. Denetqiler, yarg~lamln geqmig yonetim kararlanndan kaynak 
lanan iglemlere uygulaniyor oldugunu bilmelidirler. Bu nedenle yarglya va 
nrken dikkatli olunmali ve raporlarda, denetlenen kurumca kararlmn ahn 
&gl anda mevcut bulunan (veya bulunmasi gereken) ve karara esas olan bil 
ginin kapsami ve niteligi belirtilmelidir.Denetimin kapsamini, hedeflerin 
ve bulgulanni belirteren rapor, okuyucuya denet~inin tarafsizliglnl goste, 
rir.Tarafsizllk ayni zarnanda zaylfliklann ve Gnemli bulgulann, diizeltilme. 
lerini tegvik edecek ve denetlenen kurumda sistemleri ve rehberligi geligtire- 
cek sekilde belirtilrnesi anlamina gelir.Buna bag11 olarak olaylann raporda 
d o m ,  kesin ve tarafsiz bir bigim& belirtilmesinin saglanmasi a~isindan bu 
konular haklunda denetlenen kurumla da mutabik kalinu.Ozellikle Sayi~ta- 
yin goriig ve tavsiyelerini belirttigi durumlarda ileri siiriilen konular h a m -  
da denetlenen kurumca verilen cevaplann ya aynen ya &? ozet olarak rapora 
dahil edilmesi de gerekebilir. 

187.Performans raporlan yalnizca geqmigin elegtirilmesi iizerinde yo- 
gunlagmamall, fakat yapici 01:nalldir. Denet~inin var&gi sonu~lar ve tavsi- 
yeleri denetimin onemli bir yoniinii olugturur ve yeri geldiginde, alinrtcak 
onlemler konusunda rehberlik gorevi yapar.Bazen gartlar ozel tavsiye veril- 
mesini gerektirse de (6megin idari bir iyilegtirme saglamak yoniinde kanun- 
daki bir eksikligin diizeltilmesi) genelde bu tavsiyeler, iyilegtirmelerin nas~l 
yapilacagindan ziyade ne tiir iyilegtirmelere ihtiyaq duyuldugu konusunda 
oneride bulunur. 

188. Tavsiyelerin formiile edilmesi ve izlenmesinde denet~i bagim- 
sizligini ve objektifligini korumali ve boylece odak noktas~ olarak spesifik 
tavsiyelerin kabul edilip edilmedikinden ziyade belirlenen zaafiyetin diizel- 
tilip diizeltilmedigi iizerinde durmalldlr. 

189. Denetim kanaati veya raporunu formiile ederken denetqi, dii- 
zenlilik (ma1i)denetimind'~ mali tablolarbaglaminda konunun onemliligine, 
p~rformans denetimde ise denctlenen kurumul~ veya faaliyetin nite1igil.s 
dikkat etmelidir. 

190. Diizenlilik denetimlerinde (mali) eger denetqi, iqinde bulunulan 
~artlara en uygun olQ.itlere(kriter) gore yargida bulunarak, bir hi~susun mali 
tablo ile verilen goriintiiyii onemlr' ol~iide etkilemedigi sonucuna varlrsa ka- 
naati, ihtirazi kayltli goriig olmayacakar. Denetqi bir hususun ononli oldu- 
guna karar verdiginde kanaati, ihtirazi kayztlz gar@ olacaktir. Bunun tiirii 
paragraf 174- 177 de belirtilenlerden bin olacaktlr. 

191. Performans denetimlerinde, denetim raporu, mali tablolar veya 
diger nitelikteki tablolarla domdan ilgili olma&gi igin burada denetginin 
yargisi daha subjektif 01acaktr.Sonug olarak denet~i,igin tabiatindan ve 
iqinde bulundugu baglamdan kaynaklanan onemlilife, miktmndan kay- 
naklanan onemlilikten daha fazla deger verebilir. 



SOZLUK VE ACIKLAMALAR 

Bir Bqkan alt~nda yap~lanan Saylgtaylar(monocratic form):Bu- 
tun kararlann Saylgtay Bagkanl tarafindan veya onun adina alindgi yapilan- 
ma bi~imidir.En belirgin ornekleri Amerikan ve lngiliz Sayigtaylandir. 

Birinci derecede onemli (fundamenta1):Bir konunun, ijnemli den 
ote, "birinci derecede onemli" olmasi icin, iglemin mali tablo iizerindeki et- 
kisinin kullanicilanni yaniltacak olgiide biiyiik olmasi gereklidir. 

(Denetim)Biitge yapmak (preparing a budget for the audit):Bazi 
Sayi~taylarda denetimin maliyetini saptamak ve faywmaliyet degerlendir- 
mesi yapmak acisindan planlama agamasinda hazirlanan butqe. Bu tur biit- 
~ e l e r  hazirlanirken insan,malzeme,makina ve para cinsinden kaynaklarin 
maliyeti hesaplanir (Resources: man, material, machine and money). 

Calqma Kagitlar~ (Working Papers):Denetqinin bulgulanna,krt- 
naatine ve va.r&@ sonuqlara destek tegkil eden kanitlan ic;eren belgeler. De- 
net~inin denetim slrasinda elde ettigi her tiirlii kanitlayici belge. 

Denetim Kanlt~ (Audit evidence):Denet~inin veya Saylgtayln vard- 
gi kanaat, sonu$ veya diizenledigi raporlara temel tegkil eden bilgiler. 

Bu kanit: 

YETERL~ "competent" (nice1 olarak yeterli ve sonuca ulagtirici 
nahiyette ve niicl olarak giivenesaglayacak ol~iide tarafsiz); 

UYGUN "relevant" (denetimin hedefine uygun); 

MAKUL "reasonable" (bilginin elde edilme maliyeti - iktisadilig- 
denet~i veya Sayigtayin ulagmak istediB hedefe uygun) 

Dogru ve tam (fair): Denet~i kanaatinde yer alan bu deyimin gele- 
neksel anlami, mali tablolarda hata bu1unmadiii;lrnn denet~i tarafindan dog- 
rulanmasidlr. 



Diizenlilik Denetimi (Regularity Audit): Bu tiir denetim mali (fi- 
nancial) ve uygunluk (compliance) denetimlerini kapsar.Denetime tabi ku- 
ruluglann muhasebe kayitlan ve mali tablolannin incelenmesi ve degerlen- 
dirilmesi ile domlugunun saptanmasi mali denetim, iglemlerinin mevzuata 
uygunlugunun denetimi ise uygunluk denetimidir. 

1c kontrol (Internal control):Duzenlilik denetimi aqisindan aktifle- 
rin (varllklmn) muhafrizasi; muhasebe kayitlmnin do@ulugunun ve tamll- 
ginln sag1anmasi;faaliyetlerde mevzuata uygunlugun ger~eklegtirilme- 
si;performans denetimi a~is lndan da faaliyetlerin verimli etkin ve tutumlu 
bir biqimde yuriitiilmesi ve belirlenen kumm iqi politikalara ba2jlili&n ida- 
mesi i ~ i n  yonetimce kabul edilen tum yontem ve tedbirler ile bu baglamda 
diizenlenen orgiit yapisi. 

Kamusal  Hesap Verrne Sorun~ lu lugu  (Public Accountabi- 
1ity):Kamu kaynaklarlntn idaresine tevdi edildigi kigi veya kunimlarln bu 
kaynaklara iligkin mali ,idari ve program soruml~~!uklan nedeniyle hesap 
verme durumunda bulunmrilan ve bu sonlmlulugu yiikleyenlere ripor ver- 
me zorunluluklan. 

Kanaat (gorii~) (Opinion): Diizenlilik denetimi sonucunda bir dizi 
muhasebe ve mali verilere day all olarak denet~inin vardigi yaz i l~  so- 
nug.(Bkz. paragraf 169) 

Kanun tatbik ettirici tegkiht (Law enforcement organisation): 
Exniyet tegkilati, adli merciler veya behzeri teglilat!:~. 

Kurul  biciminde tegki1atlanmr.r olan S a y ~ ~ t a y l a r  (collegiate 
form): Sayl~tay Ba~kaninin tek ka rx  rnercii oima&~l,kurum i~indeki nihai 
kararlmn niteligine uygun kunlllar tarafindan alindigi ve hangi kurul tara- 
findan alinlrsa a l ~ n s ~ n  sozkonusu kararlarln bi: biitiin olnrak Sayigtay'i tem- 
sil ettigi bir yapilanma bi~imi,I(lsaca Tiirk Saylgtayln~n tegkilatlanma bic;i- 
mipa i r e  ve kurullmn olugturdugu bir orgiit yap is^). 

0neml i  (materia1):Muhasebe verisinin, sozkonusu bilgiyi kullanan 
k i~ in in  karanni etkileyecek veya degigtirecek b i~ imde  ve o l~ i ide  hatall su- 
nulmasi veya atlanmasi. 



Performans Denetimi (Performance Audit): Denetlenen kurumun 
gorevlerini yerine getirirken kullandIB kaynak lm verimli, etkin ve tutum- 
lu bir bigimde kullanilip kullanilmad~ginin denetimini kapsar. 

Sistem tabanli teknikler (systems-based techniques): 1~ kontrol 
mekanizmalannin giivenilirlifjinin olgiilmesine iligkin teknikler.Soz konu- 
su tekniklerin uygulanmasi sonucu ig kontrol sisteminin yeterli 01rnadiii;lnin 
saptanmasi halinde denetqi belgeler iizerinde inceleme yapar. 

Tutarli ve siirekli (consistent): Benzer nitelik gosteren durumlarda 
ayni standartlam devamli olarak uygu1anmasidur.B~ hususun kanaatte be- 
lirtilmesi suretiyle de birbirini takibeden ylllara ait mali tablolarda gosteri- 
len bilgilerin raporu kullananlarca mukayese edilebilmesinin saglanmasi 
hedeflenmektedir. 




