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SUNUù

øç kontrol sistemleri ve dolayısıyla bu sistemlerin parçaları olarak
iç kontrollar ça÷daú yönetimin elindeki önemli araçlardan biri olarak
kabul edilmektedir.
øç kontrol sisteminin modern denetim bakımından da anlamı ve
önemi aúikârdır. Ayrıntılarla bo÷uúan iúlem tabanlı denetim
yaklaúımından sistem tabanlı denetim yaklaúımına geçmek için iç
kontrolların öneminin ve iúleyiú mantalitesinin çok iyi anlaúılması
gerekmektedir.
Bu düúüncelerle, kitapçı÷ın camiamızın istifadesine sunulmasında
eme÷i geçen mensuplarımıza teúekkür ederim.
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øç Kontrollar
Giriú
Kapsam
1.1.Bu modülde iç kontrolların belirlenmesine, de÷erlendirilmesine ve
test edilmesine iliúkin yönlendirici ilkeler yer almaktadır. ølk
Kısımda kontrolların ne anlama geldi÷i, bunların sınırlılıkları ve
onları niçin dikkate almamız gerekti÷i açıklanmaktadır. økinci
Kısımda, kontrollardan formel güvence elde etmeyi düúünüp
düúünmedi÷imize bakılmaksızın kontrollara iliúkin olarak
yaptı÷ımız çalıúmayı yönlendiren ilkeler verilmektedir. Üçüncü
Kısım, kontrollardan denetim güvencesi elde etmek ve maddi
do÷ruluk çalıúmalarımızın miktarını azaltmak için normal olarak
üstlenece÷imiz çalıúmaları kapsamaktadır.

øç Kontrollar ne anlama gelmektedir?
1.2.Bir iç kontrol sistemi hem kontrol ortamından hem de kontrol
prosedürlerinden oluúur.
1.3.Kontrol ortamı yönetim felsefesini ve idare tarzını, sorumlulukların
belirlenmesini ve kontrol prosedürleri politikasının oluúturulmasını
içerir. Bu nedenle, bir örgüt içinde kontrolların iúleyiú biçimi son
derecede önemlidir. Kontrol ortamı pek sa÷lam de÷ilse, kontrollar
ka÷ıt üzerinde ne kadar sa÷lam gözükürse gözüksün, kontrol
prosedürlerinin etkili olması olası de÷ildir.
1.4.Kontrol prosedürleri yönetiminin yolsuzlu÷a, kayba, düzensizli÷e
ve hataya karúı oluúturdu÷u politikalar ve prosedürlerdir.
Kontrollar önleyici ya da ortaya çıkarıcı karakterde olabilir.
Kontrol prosedürlerini tasnif etmenin birkaç farklı yolu bulunmakta
ise de, amaçlarımız açısından bu prosedürler genel olarak úöyle
ifade edilebilir:
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x

yönetim kontrolları. Bu kontrollar üst düzey gözetimi ve
yönetim tarafından gerçekleútirilen gözden geçirmeyi
kapsamına almaktadır. Bunlar genellikle ortaya çıkarıcı
karakterde olup örne÷in, yönetimin ola÷andıúı raporları
incelemesini, bütçelere kıyasen fiili durumu ve iç denetimden
yararlanılmasını kapsamaktadır.

x

organizasyonel kontrollar. Bu tür kontrollar kayna÷ını
organizasyonun yapılanma tarzından almakta olup hem ortaya
çıkarıcı hem de önleyici karakterde olabilir. Organizasyonel
kontrollar, normal olarak, iyi tanımlanmıú sorumlulukları ve
muameleyi baúlatma, iúleme ve kaydetme örne÷inde oldu÷u
gibi, fonksiyonların ayrılmasını bünyesine almaktadır.

x

onay kontrolları. Bu tür kontrollar, normal olarak, bireysel
iúlem düzeyinde iúlemektedir ve önleyici karakterdedir. Bu
kontrolların hedefi, uygun seviyede onaylanmamıúsa, muamele
gören iúlemi durdurmaktır. Baúarılı onay kontrolları kimin
neyi onaylayaca÷ı, onaydan önceki kontrolun derecesi ve
kontrolun nasıl kanıtlanaca÷ı konusunu düzenler.

x

operasyonel kontrollar. Bu tür kontrollar iúlemenin
tamamlılı÷ı ve do÷rulu÷u ile ilgilidir veya önleyici ya da
ortaya çıkarıcı karakterde olabilir. Operasyonel kontrollar
kapsamında, numaralandırılmıú dokümanların tamamlılı÷ı
hakkında güvence sa÷lamaya yönelik ardıúık kontrol, doküman
setinin bir di÷eriyle (örne÷in, satınalma emirlerinin faturalarla)
karúılaútırılması ve kontrol toplamlarından ve mutabakatlardan
yararlanılması yer alabilir.

x

eriúim kontrolları. Bu kontrollar genellikle önleyici olarak
tasarlanmıú olup yalnız geçiúler ve güvenlikler türünden basit
önlemler aracılı÷ıyla de÷il, aynı zamanda bilgisayar
dosyalarına úifreli eriúim gibi mantıksal kontrollar vasıtasıyla
varlıklar ve muhasebe kayıtları üzerindeki kontrolları kapsar.
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Kontrolların sınırlılıkları
1.5.Hiçbir kontrol sistemi kaliteli bir idareyi ve iúlemlerin
tamamlılı÷ını ve do÷rulu÷unu güven altına alamaz. Bu yüzden
bütün kanıtlarımızı sadece kontrollardan elde edemeyiz.
Kontrolları de÷erlendirirken ve testten geçirirken bu sınırlılıkların
ve kontrol sistemlerinin etkilili÷ini azaltabilen faktörlerin, örne÷in
aúa÷ıdaki hususların farkında olmalıyız:
x

kontrolların
e÷ilimi;

onlardan

sorumlu

olanlarca

önemsenmeme

x

hatalı de÷erlendirme ya da yorumlama, dikkatsizlik veya
konsantrasyon eksikli÷i sonucu do÷an beúerî hata nedeniyle
kontrolların layıkıyla uygulanmaması;

x

standardize edilmiú kontrol sistemlerinin rutin dıúı iúlemleri ele
almadaki yetersizli÷i;

x

muameleleri iúleme tabi tutmadaki de÷iúiklikler ve standart
dıúı
prosedürler
oluúturulması
nedeniyle
kontrolun
çalıúmaması.

Kontrolları niçin dikkate almamız gerekiyor?
1.6.Denetimlerimizin ço÷u açısından, úu anda, iç kontrolların tasarımı
ya da iúleyiúi hakkında bir görüú bildirmemiz gerekmemektedir.
Ancak, yine de, kontrol ortamı ve hesap alanları ile ilgili spesifik
kontrol prosedürlerini dikkate almamız gerekir. Bu:
x

müúterinin faaliyetlerini layıkıyla anlayabilmemiz ve riski
de÷erlendirebilmemiz;

x

uygun bir denetim yaklaúımı belirleyebilmemiz;

x

kontrolları dikkate almamız ve ciddi yetersizlikler hakkında
dikkatlerini çekmemiz yolunda hem Parlamentodan hem de
müúterilerimizin ço÷undan gelen istekleri karúılayabilmemiz

bakımlarından böyledir.
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1.7.Kontrollar üzerindeki çalıúmamızın niteli÷i ve derinli÷i, esas
itibariyle kontrollara duyulan belli güveni ve onların etkili úekilde
iúleyiúinden elde edilen güvenceyi içeren denetim yaklaúımının
göreceli verimlili÷ine iliúkin görüúümüze ba÷lı olacaktır. Her bir
denetimde çalıúmamız, asgarî olarak, kontrol ortamının gözden
geçirilmesini ve her bir hesap alanındaki ana kontrol
prosedürlerinin bir ön de÷erlendirmesini içermelidir.
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Kontrol ortamının kavranması ve
kontrolların ön de÷erlendirmesinin
yapılması
Giriú
2.1.Her bir denetimle ilgili planlamamızın bir parçası olarak kontrol
ortamını kavrar ve her bir hesap alanında faaliyet gösteren ana
kontrol prosedürlerini belirleriz. Tekrar eden denetimlerde bu,
normal olarak, mevcut bilgilerin güncelleútirilmesi meselesi ise de,
daha kapsamlı inceleme ya da faaliyetlerde, yönetim tarzında veya
organizasyon yapısında önemli de÷iúiklikler oldu÷unu ö÷renmemiz
söz konusu oldu÷unda her üç yılda bir yapılmalıdır.
2.2.Bu çalıúmaya destek olmak üzere iki kılavuzdan yararlanılabilir ve
bunlar Ek Bölüm 1 ve Ek Bölüm 2 olarak bu Modüle eklidir. Ek
Bölüm 1 kontrol ortamını anlamada ve de÷erlendirmede yararlı
olabilir. “Kilit kontrol kimlik belirleyicileri” (Ek Bölüm 3 olarak
bu Modüle eklidir.) ile birlikte Ek Bölüm 2 her bir hesap alanında
iúleyen kontrolların saptanmasında kullanılabilir.

Kontrol ortamının kavranması
2.3.1.3 numaralı paragrafta açıklandı÷ı üzere, yönetimin iç kontrollar
konusundaki genel tavrını, uyanıklı÷ını ve attı÷ı adımları içerir.
Bunun kavranması, bize, riskleri saptamada, kontrollardan elde
edebilece÷imiz güvencenin olanaklılı÷ı hakkında bir ön görüúe
ulaúmada yardımcı olur ve müúteri tarafından üretilen denetim
kanıtlarının güçlülü÷ü hakkında yapaca÷ımız de÷erlendirmeye ıúık
tutar.
2.4.Kontrol ortamı, büyük ölçüde yönetimin politikaları ve idare tarzı
tarafından belirlenir. Bu yüzden, kontrolların organizasyondaki
iúleyiú biçimi son derece önemlidir. Ortamla ilgili olarak bu
kavrayıúa ulaúmada esas olarak müúterinin üst düzey politikaları ve
5

øngiltere Sayıútayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü:
øç Kontrollar

uygulamaları üzerindeki detaylı kontrollarla daha az ilgileniriz.
Kontrol ortamını kavramaya çalıúırken genellikle aúa÷ıdaki
hususları dikkate alırız:
x

Davranıú kuralları ve prosedürel elkitapları vasıtasıyla
gerçekleútirilen örneklerde oldu÷u gibi, yönetimin etik yönden
sa÷lamlılı÷ı ve faaliyet gösterme tarzı;

x

Organizasyonel yapı ve görevlerin ayrılması örneklerinde
oldu÷u gibi, yönetimin sorumlulu÷u nasıl tayin etti÷i;

x

Yönetimin uzman personelin görevde muhafazasına iliúkin
politikaları, örne÷in, yönetimin iúe alma ve e÷itim politikaları;

x

Yönetimin iúlemleri gözden geçirmesi ve bütçe izlemesi dahil
olmak üzere, yönetimin kontrol prosedürlerini ve muhasebe
sisteminin iúleyiúini gözetmesi;

x

Yönetimin yasalara ve yönetmeliklere uygunlu÷u nasıl
sa÷ladı÷ı.

Bu alanlarla ilgili detaylı yönlendirici ilkeler Ek Bölüm 1’de yer
almaktadır.
2.5.Kontrol ortamında ciddi yetersizlikler buldu÷umuz durumlarda,
sadece kontrollardan güvence elde etmemizin imkânsızlaúması
de÷il, ama aynı zamanda riskin ilave denetim prosedürleri
uygulamamız gereken seviyede olması olasıdır. Bu tür durumlarda
finansal tabloların tasdikine ek olarak risk denetim çalıúması uygun
olabilir. Parlamentoya yönelik sorumluluklarımızın bir sonucu
olarak zayıf bir kontrol ortamını yorum yapmaksızın hemen kabul
etmemeli ve ona dayalı denetim yapmamalıyız. Zayıflıkları idare
(yönetim) ile müzakere etmeli ve kontrolları güçlendirecek
iyileútirmeler tavsiye etmeliyiz. Gerekiyorsa (yani, yönetim
tavsiyelerle ilgili olarak iúbirli÷i içinde olmuyor ya da bunları
uygulamıyorsa),
endiúelerimizin
do÷rudan
Parlamentoya
raporlanması üzerinde durmalıyız.
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Kontrolların ön de÷erlendirmesi
2.6.Pratikte
kontrolların
kimliklerinin
saptanması
ve
ön
de÷erlendirmesinin yapılması her bir hesap alanına iliúkin risk
de÷erlendirmesi ile ba÷lantılı olarak gerçekleútirilebilir ve bu
de÷erlendirmenin parçasını oluúturur. Hesap alanına iliúkin risk
de÷erlendirmesinin amacı belli iúlem seviyeleri ya da dengeleri ile
iliúkili riskleri saptamaktır. Her bir hesap alanındaki kilit
kontrolları dikkate alarak úunları belirleyebiliriz:
x

Belirlenmiú spesifik risk faktörlerini hafifleten kontrolların
mevcutmuú gibi gözüküp gözükmedi÷i;

x

Spesifik risk faktörlerinin bulunmadı÷ı alanlarda, iúliyormuú
gibi gözüken ve kendilerine dayanılabilecek kontrolların var
olup olmadı÷ı.

2.7.Bireysel hesap alanlarına iliúkin kontrolların bulunup bulunmadı÷ı
hakkında görüú oluúturmak için muhasebe sisteminin ana ö÷elerini
kavramamız gerekir. Bu kavrama úunları kapsar:
x

iúlemlerin ana türlerinin saptanması;

x

iúlemlerin nasıl baúlatıldı÷ının anlaúılması;

x

destekleyici dokümanların ve üretilen
türlerinin dikkate alınması;

x

iúlemleri açıklayan ve finansal tabloların üretilmesine imkân
veren sürecin kavranması.

muhasebe kayıt

Muhasebe sisteminin anlaúılması bize hem iúlemler baúlatılmadan
ya da gerekti÷i gibi iúlenmeden önceki riskleri hem de bu risklerle
iliúkili kontrolları belirlemede yardımcı olur.
2.8.øncelememiz her bir alandaki kilit kontrollara, yani önemli hatayı
önlemesi ya da ortaya çıkarması olası kontrollara odaklanır. Kilit
kontrolları saptamaya çaba gösterirken, genellikle, yukarıdan
aúa÷ıya do÷ru çalıúmak ve ilk önce yönetimin kendilerinden
güvence istihsal ettikleri kontrolları göz önünde tutmak en iyisidir.
7
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Bu, hem rutin iúlemleri kavrayan genel kontrolları hem de belirli
riskleri hedef almıú kontrolları kapsamına almalıdır.
2.9.Vuku bulması çok olası hata türleri açısından kilit kontrolları
belirlemeye yardımcı olmak üzere, “kilit kontrol kimlik
belirleyicileri” oluúturulmuú olup, bunlar Ek Bölüm 3’de yer
almaktadır. “Kilit kontrol kimlik belirleyicileri” belli hesap alanları
çerçevesinde her bir denetim amacı açısından kilit kontrolları
belirlemeye yönelir. “Kilit kontrol kimlik belirleyicileri” genel
uygulama içindir. Ne var ki, belirli bir organa özgü riskler
belirlendi÷inde bu belirleyiciler bu özgülü÷e uygun biçimde
de÷iútirilmelidir.
2.10.“Prova” testleri (Walk-through checks), yani bir ya da daha fazla
iúlemin muhasebe sistemi ve onun kontrolları içinde izlenmesi,
kilit kontrolları saptamada yardımcı olabilir. Prova testlerinden
kontrollara iliúkin kavrayıúımızı teyit etmede ve kontrolların
pratikte nasıl iúledi÷i hakkında belirli sinyaller elde etmede
yararlanmalıyız. Prova testleri, özellikle, bireysel iúlemler
üzerindeki kontrollarla ilgilendi÷imiz hallerde yararlı olur.
2.11.Kontrollara iliúkin ön de÷erlendirmemizi yaparken úunları dikkate
alırız:
x kimli÷i belirlenmiú riskler sonucu oluúabilen hatalar;
x kontrolların hataları önlemeye uygun olup olmadı÷ı;
x e÷er oluúursa, kimli÷i belirlenmiú kontrolların hatayı hemen
ortaya çıkarıp çıkarmayaca÷ı;
x finansal tablolardaki
anlamlılı÷ı;

ortaya

çıkarılmamıú

hataların

x tolere edilebilir seviyede kontrol aksamaları ile olsa da,
kontrolların bütün mali dönem boyunca tatmin edici úekilde
iúlemesinin mümkün olup olmadı÷ı.
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2.12.Bir kontrolun amacına ulaúmasının olası olup olmadı÷ını
de÷erlendirirken kontrolun kalitesini özellikle göz önünde
tutmalıyız. Güçlü kontrollar; iúleme prosedürlerden ba÷ımsız
olarak uygulanır (örne÷in, yönetim ya da iç denetim tarafından
uygun bulunanlar veyahut ba÷ımsız bilgilerle mukayese
edilenler), baypas edilmeleri gizli anlaúmayı gerektirir (özellikle
organizasyon yapısı ve görevlerin ayrılı÷ı ile ilgili olanlar),
belgesel kanıtlara kaydedilmiú olur, uygun düzeydeki nitelikli
elemanlar tarafından uygulanır ve tam zamanında uygulamaya
konulur.

Denetim yaklaúımı hakkında karara varılması
2.13.Kontrol ortamı ile ilgili kavrayıúımız, riskler ve kontrol
prosedürleri hakkındaki ön de÷erlendirmemiz, bize, kontrollardan
güvence elde etmenin olası olup olmadı÷ı konusunda bir
baúlangıç görüúüne ulaúma imkânı verir. E÷er bu mümkünse, o
zaman bunun en verimli yaklaúım olup olmadı÷ını
de÷erlendirmemiz gerekir. Kontrollara dayanmanın verimlili÷i,
hem uygulanacak maddi do÷ruluk prosedürlerindeki azalmaya
hem de kontrolları test edebilmemizdeki kolaylı÷a ba÷lıdır.
2.14.Maddi do÷ruluk çalıúmasındaki azalmalar aúa÷ıdaki hallerde
anlamlı olabilir:
x bizi, bünyesel riski yüksek olarak de÷erlendirmeye yönelten
spesifik risk faktörleri belirlemiú olmamıza ra÷men hafifletici
kontrollara dayanabildi÷imiz durumlarda maddi do÷ruluk
çalıúmasından elde edilen güvencenin dörtten fazla çarpan
olarak, A= 3’den A= 0,7’ye kadar, azaltılması mümkündür.
x Spesifik risk faktörleri belirlememiú oldu÷umuz durumlarda
azalma daha küçük olmakla birlikte yine de anlamlı, yani
A=2’den A=0,7’ye kadardır.
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2.15.Kontrollardan
güvence
elde
etmenin
verimlili÷ini
de÷erlendirmede bir yıllık denetimin ötesini düúünmemiz gerekir.
Kontrolları belirlerken ilk yılda önemli baúlangıç masrafları söz
konusu olabilirse de, sonraki yıllarda, normal olarak,
de÷erlemenin güncellenmesi gerekli olur. Kuúkusuz, her yıl
kontrolları test etmemiz gerekir. Bir kontrol yaklaúımının maliyet
etkinlik açısından bütünü ile marjinal olabildi÷i hallerde bile,
idareye verilen tavsiyeler ve yardımlar bakımından denetime
katabilece÷imiz de÷eri göz önünde tutmalıyız.

Ne zaman kontrollara dayanmayı düúünebiliriz?
2.16.Bizi bünyesel riski yüksek olarak de÷erlendirmeye yönelten
spesifik risk faktörlerini belirlersek, bu risk faktörlerinin yönetim
tarafından da kabul edilmesi ve riski hafifleten kontrolların
uygulamaya konması olasıdır. Spesifik risk faktörlerinin
bulunabildi÷i bütün durumları ve dolayısıyla hangi hallerde
hafifletici kontrolları arayabilece÷imizi ayrıntılarıyla belirlemek
mümkün de÷ildir. Ancak, hafifletici kontrollar, örne÷in, úunları
kapsayabilir:
x kompleks mevzuat (regulations) tarafından düzenlenen
iúlemler. Hafifletici kontrollar daha zayıf yönetim kontrolu ve
mahaller arasındaki tutarsızlıklar ile iliúkili riskleri ele
almalıdır. Kontrollar, her bir mahaldeki ve mahaller arasındaki
bütçe ve çıktı mukayeselerini ve prosedür elkitaplarına ve
gözetim düzenlemelerine uymayı sa÷layacak önlemleri
içerebilir;
x dıútaki kiúilerin hak taleplerine ya da tasdiklerine dayalı
iúlemler. Hafifletici kontrollar, hak talepleri için konulmuú
kriterleri, hak taleplerini kanıtlamaya yönelik standart
koúulları ve ba÷ımsız incelemeyi (independent verification)
kapsayabilir;
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x iúletmenin normal akıúı dıúındaki iúlemler. Hafifletici
kontrollar rutin dıúı raporların hazırlanması ve dokümante
edilmiú izleme faaliyeti ve üst yönetim/kurul izni úeklinde
olabilir;
x muhasebe tahminleri. Hafifletici kontrollar, tahminlerin
dayana÷ının yönetim tarafından gözden geçirilmesini ya da
ba÷ımsız bir incelemesini ve kanıtlayıcı dokümanlar
üzerindeki kontrolları içerebilir;
x dönem sonu ayarlamaları ola÷an dıúı iúlemlerdekine ve
muhasebe tahminlerindekine benzer riskler taúır. Hafifletici
kontrollar kanıtlayıcı dokümanların daha detaylı kontrol
edilmesi ve yönetim tarafından incelenmesi úeklinde olabilir.
2.17.Riski normal olarak de÷erlendirdi÷imiz hesap alanları ya da
amaçları açısından úu hallerde kontrollara dayanmayı
düúünebiliriz:
x geçmiúte az sayıda hata vuku bulmuútur;
x iç ya da dıú düzenlemenin ve kontrolun uzun bir geçmiúi
bulunmaktadır;
x organlar, belirlenmiú kontrol
büyüklükte ve olgunluktadır;

sistemlerini

yürütebilecek

x ödemenin miktarı ve sıklı÷ı standardize bir
kurulmasını gerektirecek kadardır;

sistemin

x ortak sistemler söz konusudur veyahut iúlemlerin baúlatıldı÷ı
ve iúlendi÷i az sayıda mahal bulunmaktadır;
x standardize sistemlerin iúletimine yol açabilecek düúük
de÷erde ve göreli olarak büyük sayıda iúlemler söz konusudur;
x ücretler örne÷inde oldu÷u gibi, iúlem türleri tahmin edilebilir
veya düzenlidir;
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x iúlemler dıú kaynaklardan
kaynaklanmaktadır;

çok

organ

bünyesinden

x düzenli mutabakatlar yapılmaktadır.

Dokümantasyon
2.18.Her bir hesap alanı ile ilgili özet sistem tasviri, ana iúlem
akıúlarını ve temel karakteristikleri ana hatlarıyla betimlemelidir.
Bu tasvir çeúitli iúleme aúamalarının detaylarını, üretilen
dokümanları ve raporları veyahut do÷ruluk testlerinde kilit
konumdaki ilgili personelden bahsetmeyi ve muamelelerin ne
kadar sıklıkta oluútu÷unu içerebilir.
2.19.Sistemler birçok araç yardımıyla tasvir edilebilir ve tasvirler
úunların bir kombinasyonunu içerebilir:
x anlatıma dayalı notlar;
x akıú diyagramı;
x (mümkünse) müúterinin kendi sistem tasvirleri;
x sistemlerle ilgili iç denetim dokümantasyonu.
2.20.Sistemlerin tasvirleri aúırı ölçüde detaylı olmamalı ve her bir
iúlem prosedürünün (kayıt ve kontrol bakımından) önemli ö÷eleri
not edilmelidir.
2.21.Genel kontrol ortamına iliúkin de÷erlendirmelerle birlikte sistem
tasvirleri, Biliúim Teknolojisi ortamının gözden geçirilmesi (T9
numaralı Alan Elkitabı Modülü) her bir alanda ana risklerin ve
kontrolların belirlenmesine imkân vermeli ve dolayısıyla hangi
hesap alanlarının ya spesifik risk faktörlerinin hafifletilmesi ya da
genel kontrol güveni bakımından kendilerine güvenilebilen
kontrollara sahip oldu÷una iliúkin kararlara ıúık tutmalıdır. Ek
Bölüm 2 ve 3 bu konuda yardımcı olabilir.
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2.22.Dokümantasyon, ayrıca, ilgili kontrolların, koordineli güven
duymak
bakımından
yeteri
kadar
güçlü
gözüküp
gözükmediklerine iliúkin vargılarımıza yer vermelidir. Sistemlerin
tasvirleri ve genel kontrol ortamı de÷erlendirmesi muhasebe
prosesinin, bir bütün olarak kuruluúun risk de÷erlendirmesinin ve
hesap alanı planlamasının kavranmasına yardım edecek bilgileri
sa÷lar.
2.23.Sistemlerin tasvirleri ve kontrolların daha detaylı tasvirleri ancak
bu tür tasvirler geçmiúte hazırlanmamıúsa ya da müúterinin
sistemleri önemli derecede de÷iúmiúse, yeni baútan
hazırlanmalıdır. Mevcut tasvirlerin geçerlili÷ini korudu÷unu ve
kendilerine güven duyabilecek sistem ve kontrolların kavranması
bakımından önemli bütün de÷iúikliklerin kapsama dahil oldu÷unu
garantiledi÷imiz müddetçe, mevcut materyalin güncelleútirilmesi
genellikle yeterli olur.
2.24.Kontrol proseslerinin daha detaylı dokümantasyonu, kontrollara
dayanmanın en etkili denetim yaklaúımı olabilece÷ine karar
verdi÷imiz hesap alanları açısından, test hedeflerine varmada
yararlı olabilir.
2.25.Kontrolların bu tür dokümantasyonu úunları içerebilir:
x kontrolların belirlendi÷i prosedür elkitaplarına atıflar;
x gözlemlerin ve görüúmelerin sonuçları;
x mutabakatların detayları ve yönetim tarafından muamelelerin
do÷ru úekilde iúlenmesinin kontrolunda yararlanılan
raporlar;
x hataların nasıl önlendi÷ine veyahut ortaya
düzeltildi÷ine iliúkin ayrıntılı açıklamalar.
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Kontrollardan güvence elde edilmesi
Giriú
3.1.Yukarıdaki økinci Kısımda açıklandı÷ı üzere, kontrolların testten
geçirilmesinden belli güvence elde edilmesinin ve maddi do÷ruluk
çalıúma miktarının azaltılmasının mümkün ve arzulanabilir olup
olmadı÷ı hakkında her bir denetimdeki planlamamızın bir parçası
olarak bir ön kanaate ulaúırız.
3.2.Kontrollardan güvence elde etmek için:
(i) amaçlarımızı karúılamak üzere tasarlandıklarına ikna olmamız
bakımından kontrolları de÷erlememiz; ve
(ii) uygulamada etkili bir úekilde iúledikleri konusunda güven
duymak açısından kontrolları test etmemiz
gerekir.
Baúlangıç planlamamızın parçası olarak yapılan çalıúma,
kontrolları de÷erlemeye yetecek miktarda olmalıdır. Yapılması
gereken tek ilave çalıúma “uygunluk testi” aracılı÷ıyla kontrolların
iúleyiúinin test edilmesi olmalıdır.
3.3.Kontrollardan güvence elde etmeyi planladı÷ımız her zaman
aúa÷ıdaki hususları açık seçik gösteren uygunluk test programları
hazırlamalıyız:
(i) test edilecek kontrol;
(ii) kontrolun iúledi÷i konusunda kendimizi tatmin etmek üzere
elde etmeyi düúündü÷ümüz kanıtlar;
(iii) örnek büyüklükleri dahil olmak üzere planlanan testin
kapsamı; ve
(iv) neyin bir kontrol zaafını oluúturaca÷ı ve bu zaaflardan kaç
tanesinin tolere edilebildi÷i.
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3.4.Kanıt türleri hakkında yardımcı bilgiler, testin kapsamı ve
uygunluk
test
sonuçlarının
de÷erlendirilmesi
aúa÷ıdaki
paragraflarda yer almaktadır.

Kontrolların iúleyiúi hakkında kanıtlar
3.5.Test edilen kontrolların:
x öngörüldü÷ü gibi çalıútı÷ı;
x dayanılan bütün dönem boyunca iúledi÷i;
x tam vaktinde icra edilmiú oldu÷u;
x kavramayı hedefledi÷i bütün iúlemleri kavradı÷ı; ve
x hataların düzeltilmesiyle sonuçlandı÷ı
konularında kanıtlar elde etmek amacıyla uygunluk yönünden
kontrolları test ederiz.
3.6.Bu kanıtlar birçok yolla elde edilebilirse de genellikle:
x gözlem;
x soru sorma (sorgulama);
x inceleme; ve
x örnekleme
yollarının birkaçının kombinasyonundan yararlanırız.

Gözlem ve soru sorma (sorgulama)
3.7.Gözlem ve soru sorma, çalıúanların faaliyetlerinin kendilerinin
çalıúmaları sırasında gözlenmesini ve/veya çalıúanlara ya da
yönetime onların çalıúmalarının nasıl icra edildi÷i hakkında
spesifik sorular sorulmasını içermektedir. Kâfi miktarda kanıt elde
etmek için denetçi bu incelemenin kontrolun iúledi÷i düúünülen
bütün aúamaları kapsamasını temin etmelidir. Kontrolların nasıl
iúledi÷i konusunda pozitif yanıtlar aranmalıdır. Bir kontrolun
varlı÷ını ima eden belli bir tarzın uygulanıp uygulanmadı÷ından
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ziyade prosedürlerin nasıl icra edildi÷ini sormak suretiyle
yönlendirici sorulardan kaçınmalıyız. Bizim gözlediklerimizdeki
veya bize söylenenlerdeki tutarsızlıkları araútırmalıyız.
3.8.Gözlem ve soru sorma, kontrolların sadece inceleme tarihinde
iúledi÷i hakkında do÷rudan güvence sa÷lar. E÷er kontrolların
iúledi÷i iki farklı tarihte saptanmıúsa, bu, kontrolların o tarihler
arasında iúledi÷i hususunda belli güvence sa÷lar. Ne var ki, bunun
bütün güven dönemini kapsaması olası de÷ildir (Örne÷in, önceki
yılların nihaî denetimi ile carî yıllar ara denetimi arasındaki dönemi
kapsayabilir). Bu nedenle, gözlem ve soru sormanın kendi
baúlarına kontrolların bütün yıl boyunca tatmin edici úekilde
iúledi÷i hususunda kâfi miktarda denetim kanıtları sa÷laması olası
de÷ildir.

ønceleme (examination)
3.9.øncelemeye dayalı kanıtlar, ço÷u kez, gözlem ve soru sormayla
ba÷lantılı olarak elde edilir ve gözlemden ve soru sormadan elde
edilen kanıtların do÷rulanmasında kullanılır. øncelemeye dayalı
kontrollar kontrolların sürekli iúledi÷i hakkında güvence sa÷lamak
amacıyla güven dönemine dahil de÷iúik tarihler açısından elde
edilebilir.
3.10.ønceleme; prova testlerini, bir kontrolun gerekti÷i úekilde
iúledi÷ini kanıtlayan belgelere, mutabakatlara veya raporlara
bakılmasını ve fırsat düútükçe kontrol prosedürlerinin yeni baútan
icrasını içerebilir. Ço÷u durumda, belgelerin incelenmesi bir
kontrolun uygulanmıú oldu÷u hakkında kâfi miktarda kanıt sa÷lar.
Belgelerden elde edilen kanıtlar; iúlemlere izin (onay) verilmiú
oldu÷unun veyahut bir mutabakatın onaylanmıú bulundu÷unun
kontrol edilmesini, yönetimin gözden geçirmelerini ve sonuç
veren adımları konu alan raporların incelenmesini ve
mutabakatların ya da kontrolların uygulanmasını destekleyen
belgesel kanıtların gözden geçirilmesini içerebilir.
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3.11.Bir kontrolun iúleyiúinin incelenmesi, özellikle mutabakatın ya da
di÷er üst düzey kontrolun kanıtlanmadı÷ı hallerde kontrolun yeni
baútan icrası úeklinde olabilir. Bu, bir kontrolun iúleyiúini
do÷rulamanın en etkili yolu olabilir ve bir kontrolun uygulanmıú
oldu÷u hususunda örne÷in özel izin (onay) üzerindeki
kontrollardan daha ileri derece kanıtlar sa÷layabilir (bir imza
kendi baúına kontrolların veya prosedürlerin uygulanmıú
oldu÷unu göstermez). Bazı hallerde, kuruluúun belgesel kanıtları
üretmedi÷i veya saklamadı÷ı durumlarda, yeni baútan icra tek
seçenek olabilir.

Örnekleme
3.12.Kontrolların tekil iúlemler üzerinde etkilerinin söz konusu oldu÷u
durumlarda, iúlemlerden sadece bir örne÷i incelemek rasyonel ve
kaçınılmaz olur. Bu tür kontrollar ço÷u kez sadece kendilerinin
fiilen iúleyiúine iúaret eden kanıtlarla ortaya çıkar. Örne÷in, bir
imza fiyatın kontrol edilmiú oldu÷unu teyit edebilirse de imzanın
kendisi bizatihi yapılmıú oldu÷u konusunda kanıt sa÷lamaz.
3.13.Bir örne÷in parçası olarak seçilmiú kalemler popülasyonun (ana
kütlenin) nasıl tanımlanmıú oldu÷una göre de÷iúir. Bir örnek ço÷u
kez belli iúlemlerle, örne÷in faturalarla veya sipariú emirleri ile
iliúkili dokümanlardan alınır. Sözgelimi, di÷er belgesel kanıt
kaynaklarından, meselâ belli adımların veya süreçlerin
gerçekleúip gerçekleúmedi÷ini belirten dokümanlardan da elde
edilebilir.
3.14.ønceleme amacıyla bir örne÷i seçerken, bir kontrol prosesindeki
farklı noktaları kontrol etmek üzere de÷iúik dokümanlar
ayrılabilir. Ancak, kontrollar bu yolla iliúkili oldu÷unda aynı
dokümanlardan yararlanmak daha verimli olabilir. Örne÷in, do÷ru
teslimi kontrol etmek amacıyla bir satın alma faturasını Mal Alım
Pusulası ile ve aynı faturayı, do÷ru fiyatların uygulanıp
uygulanmadı÷ının sa÷lanması bakımından, sözleúme veyahut
sipariú emri ile karúılaútırabiliriz.
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3.15.Uygunluk örne÷imizi, mümkünse, istatistikî esasa göre
belirlemeliyiz. Bu mümkün de÷ilse, o takdirde yarı-tesadüfî
seçme metodunun uygulanması tavsiye olunur. Uygunluk testi,
kontrolların
fiilen
iúleyip
iúlemedi÷ini
belirlemeyi
hedefledi÷inden, seçilen örnekleme metodu örne÷i yüksek de÷erli
kalemlerin seçimine do÷ru yöneltmemelidir. E÷er örnekler hem
kontrolların testi hem de maddi do÷ruluk testi amaçlarıyla
seçiliyorsa, iki tür testin amaçlarının açık seçik ayrılmasını ve
seçme metodunun her iki tür teste uygun olmasını temin
etmeliyiz.

Uygunluk testlerinin büyüklü÷ü
3.16.Kontrolun test edildi÷i dönem sayısını ve testin niteli÷ini
belirlerken bir dizi faktör dikkate alınmalıdır (Örne÷in, bir
mutabakatın incelenmesinin ve bu mutabakatın gerçekleúmiú
oldu÷unun yeterli olup olmadı÷ı veyahut yeniden mutabakat
gerekip gerekmedi÷i). Dikkate alınacak faktörler úunları içerir:
x Kontrolun sıklı÷ı- bir kontrol ne kadar az sıklıkla uygulanırsa
(örne÷in, her bir iúleme uygulanan kontroldan ziyade aylık
mutabakat) kontrolun iúledi÷i konusunda tatmin olmak için
o kadar az kapsamlı teste ihtiyaç duyulur. Ne var ki, bir
kontrolun çok seyrek olarak uygulanmakla birlikte fazla
sayıda iúlemi veyahut geniú bir güven periyodu parçasını
kapsadı÷ı durumlarda, sa÷lanan güvenin geniúli÷i nedeniyle
kontrolu faaliyet gösterdi÷i her zamanda veya ço÷u
zamanda göz önünde bulundurmayı tercih edebiliriz.
x Kontrola güven derecesi- bir kontrol testi ne kadar kapsamlı
ise o kontrola duyulabilecek güven o kadar fazladır. Bunun
sonucu olarak, e÷er denetçi spesifik risk faktörlerini
hafifletmeye yönelik kontrollara dayanmayı araútırırsa,
genel kontrollara güven için olandan daha fazla test gerekir.
x Kontrolun iúledi÷inin kanıtları- kontrolun iúledi÷inin
do÷rudan kanıtları sınırlı ise, testler gerekli güvenceyi
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sa÷lamayabilir. Ancak, do÷rudan kanıtlar mevcutsa,
denetçiler sınırlı miktarda kanıtı incelemeye karar verebilir.
Kanıtların incelenmesinin yeterli olup olmadı÷ına karar
verirken, kanıtların, kontrolun uygulanmıú oldu÷unu
gösterdi÷ine ne kadar güvendi÷imizi dikkate almamız
gerekir. E÷er kanıtlar yeterli ise, kontrolu yeniden icra
edebiliriz.
x Kontrolun sürekli biçimde iúlemesi- bir kontrolun bütün bir
güven döneminde iúlemiú oldu÷unu temin etmek üzere
farklı zamanlarda kontrol testlerine ihtiyaç duyulabilir.
x Kontrolun önemi- bu, örne÷in, iúlem gören muamelelerin
önemlili÷ine, kontrolun karmaúıklı÷ına ve iúlemlerin
hacmine ba÷lıdır.
x Kontrol ortamının kalitesi- etkili bir kontrol ortamı,
kontrolların bütün bir güven dönemi boyunca iúledi÷ini
düúünmek için bir temel oluúturur. Personelin uzmanlı÷ı,
personelin iú de÷iúiklik hızı, gözetim, görevlerin ayrılması
ve kontrollara önem verilmemesi gibi faktörler yaptı÷ımız
testlerin miktarını etkiler.
x Muhasebe sistemindeki de÷iúiklikler- muamelelerin iúleme
tabi tutulma tarzındaki de÷iúiklikler kontrolun nasıl
iúledi÷ini ve gereken testleri etkileyebilir.
3.17.Bir kontrola güven duyarken, bir bütün olarak kontrol üzerinde
yürüttü÷ümüz testin tüm farklı biçimlerini dikkate alarak,
kontrolun fiili olarak bütün güven dönemi boyunca iúledi÷i
konusunda makul güvence sa÷layacak yeterli kanıtlara sahip olup
olmadı÷ımızı de÷erlendirmemiz gerekir.
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3.18.Genellikle, sadece destekleyici dokümanları incelemekten çok,
kontrolu yeniden icra etmek suretiyle bir kontrolun iúledi÷i
hakkında daha güvenilir kanıtlar elde edilebilir. Kontrolların testi,
normal olarak, yeni baútan icrayı kapsar. Örne÷in, bir kontrol
aylık esasa göre uygulanıyorsa, denetçiler kontrolun
uygulanmasının bir aylık dönem bakımından yeniden icra
edilmesine ve kontrolun geriye kalan uygulamalarının tamamlılık
ve ola÷andıúı kalemler açısından incelenmesine karar verebilirler.
Ne var ki, bir kontrol daha sık (örne÷in, haftalık veya günlük)
uygulanıyorsa, birden fazla uygulamanın detaylı yeniden icrası ve
geriye
kalanın
takdiri
bir
örne÷inin
incelenmesi
gerçekleútirilebilir.

Örnek büyüklükleri
3.19.øúlemlerden bir örne÷i seçmek suretiyle kontrolları test etme
niyetindeysek, örne÷in büyüklü÷ü kontrollardan elde etmeyi
planladı÷ımız güvene ba÷lı olacaktır. Aúa÷ıdaki tabloda yüksek
ve orta seviyedeki planlanmıú güvence açısından kabul edilebilir
maksimum düzeyin belirlenmesine yönelik yönlendirici ilkeler
yer almaktadır.
Kontrol Türü

Kontrollardan
Sa÷lanması
Planlanmıú Güvence

Örnek
Büyüklü÷ü

Test Baúarısızlıklarının
(Aksaklıklarının)
Maksimum Sayısı

Spesifik riski
hafifleten

Yüksek (2.3)

50

0

80

1

Spesifik riski
hafifletmeyen

Vasat (1.3)

30
50

0
1

3.20.Kontrolları test ederken normal olarak herhangi bir test
baúarısızlı÷ı ile karúılaúmak istemedi÷imizden hareketle, plan
yapmamız gerekmekte ise de, tek bir test baúarısızlı÷ı tespit
edilirse örnek geniúletilebilir. Bu yaklaúım iki basamaklı
örnekleme olarak adlandırılmaktadır. ølk basamak 30’lu (vasat
güvence için) veya 50’li (yüksek güvence için) bir örne÷i
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gerektirmektedir.
E÷er
herhangi
bir
baúarısızlıkla
karúılaúılmamıúsa, testin amacı gerçekleúmiú olup, ilave çalıúma
yapılması gerekmemektedir. Ancak, herhangi bir baúarısızlıkla
karúılaúılmazsa, ilave olarak 20’li (vasat güvence için) veyahut
30’lu (yüksek güvence için) bir örne÷i alabiliriz. ølave herhangi
bir baúarısızlık (aksaklık) da söz konusu de÷ilse, testin amacı
gerçekleúmiú olup, ek bir çalıúmaya ihtiyaç bulunmamaktadır.
3.21.Ancak, ilave bir örnek alınmak suretiyle, ikinci bir aksaklık
saptanırsa, (veyahut bütün bir baúlangıç örne÷inden bir aksaklıkla
karúılaúılırsa, yine de örne÷i geniúletmenin verimli olmayaca÷ı
kararına varılır) bu durum, uygunluk testinden, kaçınılmaz olarak,
hiçbir güvence elde edilemeyece÷i anlamına gelmemektedir. Bu
durumda, di÷er uygunluk testinden elde edilen destekleyici
kanıtlar ıúı÷ında, azalan derecede olsa da, bir miktar güvence elde
edilebilece÷i kararına varabiliriz (örne÷in, spesifik bir risk
faktörünü hafifleten bir kontrol açısından yüksek dereceden çok
vasat düzeyde bir güvence).
3.22.Test baúarısızlıklarının (aksaklıklarının) dereceleri ile ilgili olarak
farklı varsayımlar kabul etmek veya farklı derecelerde güvence
elde etmek isteyece÷imiz durumlar söz konusu olabilir. Bu tür
durumlarda, Birim A Finansal Denetim Destek Ekibi alternatif
örnekleme planları hakkında tavsiyede bulunabilir. øki basamaklı
örnekleme yaklaúımı çerçevesinde de÷iúik düzeyler ile ilgili örnek
büyüklükleri bu modüle ekli Ek Bölüm 4’de yer almaktadır.

Zamanlama
3.23.Uygunluk testleri, ço÷u kez, ara denetim sırasında gerçekleútirilir
ve dolayısıyla yıl sonuna kadarki dönem açısından kontrollarla
ilgili de÷erlemenin güncelleútirilmesi gerekir. Bu, ço÷unlukla,
kontrol ortamındaki ve kontrol prosedürlerindeki de÷iúikliklerin
belirlenmesi ve de÷erleme üzerindeki etkisinin incelenmesi
suretiyle yapılır.
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3.24.Ço÷u hallerde, kontrol sistemindeki de÷iúiklikler gözlem ve soru
sorma yoluyla belirlenebilir. Kilit konumdaki personelde yapılan
de÷iúiklikleri, yeni muhasebe prosedürlerinin ya da sistemlerinin
devreye sokulmasını, iúletim tarzındaki de÷iúiklikleri veyahut da
kontrolların etkilili÷ine iliúkin sonuçları etkileyebilen di÷er
de÷iúiklikleri araútırabiliriz.
3.25.ølave uygunluk testlerine olan ihtiyacı de÷erlendirirken ve
kontrolların etkilili÷ine iliúkin sonuçları yeniden de÷erlerken
aúa÷ıdaki hususlar göz önünde bulundurulabilir:
x Yapılan gözlemlerin ve sorgulamaların (enquiries) neticeleri;
Gözlemler ve sorgulamalar kontrollara duyulan güvenin
artık geçerli olmayaca÷ını gösteren derecede önemli
de÷iúikliklere iúaret edebilir. Bu durumda, ilave testler
uygulamamız veyahut da di÷er kontrolları belirleyip test
etmemiz gerekebilir.
x Uygunluk testlerinden elde edilen kanıtlar;
Hesap bakiyeleri, mutabakat testleri veyahut yıl sonuna
kadarki dönemi kapsayan di÷er üst düzey testler kontrolların
de÷iúip de÷iúmedi÷ini veya artık iúlerli÷inin bulunmadı÷ını
gösterebilir.
x Kontrol ortamı;
Ara denetimden bu yana de÷iúmeyen güçlü bir kontrol
ortamı kontrolların iúlerliklerinin devam etti÷i anlamına
gelebilir.
3.26.Ço÷u hallerde kontrollar sisteminde önemli de÷iúiklikler
bulunmamaktadır. E÷er durum böyleyse, ve kontrol ortamı
iúlerli÷ini koruyorsa, kontrolun iúledi÷inin kanıtlarını incelemek
veyahut gözlemde bulunmak ve sorgulama yapmak suretiyle
kontrolların dönem sonuna kadar fonksiyonelli÷ini devam
ettirdi÷i konusunda tatmin olabiliriz. ølave olarak kontrolların
yeni baútan icrası gerekli olmayabilir. E÷er kontrol testleri bir
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örne÷e dayanıyorsa bütün yılı kavrayacak örne÷i seçme imkânını
bulabiliriz. E÷er örnek yılın sadece bir parçasını kavrıyorsa, yıl
sonuna kadarki dönem açısından di÷er kontrol testleri ile
güçlendirilmelidir.

Uygunluk test sonuçlarının de÷erlendirilmesi
3.27.Kontrollar temelli bir yaklaúıma karar verirken, kontrolların
önemli hatayı önleyecek veya ortaya çıkaracak yeterlilikte oldu÷u
sonucuna varmıú olmalıyız. E÷er testlerimiz baúlangıç
de÷erlemesini teyit ediyorsa, planlanmıú oldu÷u ölçüde
kontrollara güvenmek mümkün olur.
3.28.Prensip olarak kontrolların de÷erlemesi basittir. E÷er kontrol
iúliyorsa, planlanmıú güvence düzeyini uygularız. Durum böyle
de÷ilse, alternatif maddi do÷ruluk prosedürlerini harekete
geçiririz. Ancak, sonuçları de÷erlerken de÷er yargımıza
baúvurmamız ve belirgin kontrol aksaklı÷ı bulunan bütün olayları
göz önüne almamız gerekir:
i. aksaklı÷ın niteli÷i ve nedeni. Bu, bize, aksaklı÷ın potansiyel
etkisini ve dolayısıyla tamamlamamız gereken ilave
prosedürleri belirlemede yardımcı olur. Örne÷in, aksaklık,
belli bir mahale, zamana veyahut di÷er koúullar setine özgü
olabilir. Bu tür durumlarda, benzer bütün koúulları
belirleyebildi÷imiz hususunda tatmin olabilmemiz úartıyla,
testimizi bu alanlara yöneltebilir ve di÷erlerindeki
kontrollardan güvence elde etme imkânı bulabiliriz;
ii.

telafi edici kontrolların uygulanabilirli÷i. Aksaklık
durumunda iúleyen daha üst düzey veya telafi edici
kontrollar gerçekten mevcutsa, bir kontrolu kilit olarak
tanımlamıú oluruz. Örne÷in, gözetim kademesinde,
ödenecek fatura ile ilgili olarak bir kontrol ve izin zaafı
saptamıú olmakla birlikte, sonradan bu tür “izinsiz” bütün
faturaların iúleme sırasında belirlendi÷ini ve daha üst
yönetim kademesinde kontrola tabi oldu÷unu tespit ederiz;
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iii. aksaklı÷ın baúlangıç risk de÷erlememiz ve di÷er denetim
kanıt kaynakları üzerindeki etkisi. Bünyesel riskler
hakkında bir ön varsayımda bulunuruz. Test
baúarısızlıkları (aksaklıkları) bu varsayımı yeniden
incelememize yol açmalıdır. Genel kontrol sisteminde
önemli arızalar tespit etti÷imiz hallerde bütün denetim
yaklaúımımız ve özellikle idarenin (managment) do÷ruluk
bildirimleri açısından olası etkilerini dikkate almalıyız.
3.29.Bütün testlerimizin sonuçları aúa÷ıdaki hususları gösterecek
úekilde dokümante edilmelidir:
i.

hangi çalıúmanın
gerçekleútirildi÷i;

ne

zaman

ve

kim

tarafından

ii. hangi dokümanların incelendi÷i, hangi prosedürlere
uyuldu÷u ve hangi personelle mülakat yapıldı÷ı;
iii. hangi kontrol aksaklıklarının belirlendi÷i, bunların nasıl
soruúturuldu÷u ve bu aksaklıkların planlanmıú güvence
düzeyi üzerindeki etkisi;
iv. uygun oldu÷u ahvalde, kontrol zaaflarının bir sonucu
olarak uygulamaya konan ilave prosedürler;
v. çalıúmalarımızdan elde edilip yönetime yapılan tavsiyeler;
ve
vi. uygunluk testlerimizden elde edilen güven ölçüsünde
vardı÷ımız sonuçlar.
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Ek Bölüm 1
Kontrol ortamının anlaúılması ve
de÷erlendirilmesi
Giriú
1.Kontrol ortamı, yönetimin iç kontrollar konusundaki genel tavrını,
bilinçlili÷ini ve eylemlerini kapsamaktadır. Kontrol ortamı, farklı ve
detaylı kontrol prosedürlerinin organizasyon bünyesinde iúleyiúinin
arkaplanını oluúturur ve organizasyonun faaliyet gösterme tarzının ve
felsefesinin önemli bir ö÷esidir.
2.Güçlü bir kontrol ortamının önemli unsurları úunlardır:
x

üst düzey yönetimin dürüstlü÷ü ve etik de÷erleri;

x

bütün kademelerde iyi e÷itilmiú ve uzman iúgücüne olan
adanmıúlık;

x

yetkinin ve sorumlulu÷un uygun úekilde devrinin yanı sıra
yönetimin gereken derecede denetimi ve gözetimi.

3.Bu unsurlar aúa÷ıdaki hususlarda yansımalarını bulur:
x

genellikle merkezi politika bildirimlerinde ve prosedür
elkitaplarında açıklaması yapılan iyi tanımlanmıú bir iúletme
yapısı ve sorumluluklar;

x

iyi kalitede muhasebe sisteminden ve di÷er kayıtlardan elde
edilen zamanlı, do÷ru ve aydınlatıcı yönetim bilgileri (örne÷in,
yönetim hesapları ve bütçeler);

x

yeterli e÷itim deste÷i ile birlikte, tanımlanmıú personel iúe alım
ve görevde tutma politikaları;

x

muhasebe ve iúletme fonksiyonlarının ayrılması.
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4.Bu kılavuzda, denetçinin genel kontrol ortamının güçlülü÷ünü
de÷erlendirirken dikkate almayı tercih edebilece÷i organize edilmiú
bir soru listesi yer almaktadır. Bu, kaçınılmaz olarak, denetledi÷imiz
bütün organizasyonlar açısından bu tür faktörlerin eksiksiz bir
listesini vermemektedir –bir organizasyonun içinde faaliyet
gösterdi÷i iúletme ortamı, sosyal ve yasal ortamlar, hepsi, güçlü bir
kontrol ortamının unsurlarını etkileyebilir.
5.Kontrol ortamını anlamamıza ve de÷erlendirmemize yardımcı olacak
yararlanılabilir bilgi kaynakları çeúitlilik göstermekle birlikte úunları
içerebilir:
x

önceki denetim birikimi;

x

üst kademe personeli ile yapılan mülakatlar;

x

hiyerarúik kademe personeli ile yapılan mülakatlar;

x

üst kademe yöneticilerinin biyografilerine iliúkin detaylar;

x

örgüt úemaları;

x

prosedür elkitapları;

x

finansal memorandum veya benzeri dokümanlar;

x

yönetim raporları (yönetim hesapları, açıklamaları);

x

iç denetim raporları;

x

yöneticilerin toplantı tutanakları.

6.Soru ka÷ıdının doldurulması denetçiye, risk de÷erlendirmesi ve
kontrollardan güvence elde edebilme imkânımızın bulunup
bulunmadı÷ı hakkında bir ön kanaat oluúturmada yararlanılmak
üzere genel kontrol ortamının güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili bir ilk
fikir oluúturma imkânını vermelidir. Kontrol ortamında ciddi
zayıflıklar tespit edilirse, risk denetim çalıúması yapma ve
endiúelerimizi raporlama ihtiyacını de÷erlendirmeliyiz.
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Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
A- Üst kademe yönetim yapısı ve yeterlili÷i
Sonuç
Düúünceler ya
(Evet/Hayır) da çalıúma
ka÷ıdına atıf

1. Açık seçik tanımlanmıú bir üst kademe
yönetim yapısı mevcut mu? Örne÷in, gözetim
kurulu, faaliyet kurulu, Kurul komiteleri vb.
2. Üst kademe yönetim personelinin
sorumlulukları açık ve seçik úekilde
belirlenmiú mi? (Tercihan yazılı olarak)
3. Üst kademe yöneticilerine iliúkin istihdam
sözleúmeleri uygun ve makul mu? (süre ve
ücret koúulları vb. bakımlarından)
4. Üst kademe yönetim yapısı bünyesinde
kontrollar ve denge unsurları var mı?
Örne÷in:
x

icrada görevli olmayan (non-executive)
direktörler,

x

denetim komiteleri,

x

kurul baúkanın ve genel müdürün
sorumluluklarının ayrılması,

x

departman ile ilgili gözetim.

5. Kurul (ya da dengi) gereken ölçüde yeterlili÷e
ve deneyime sahip mi? (Satıúlar, satınalma ve
iúletme konularındaki yeterlili÷e ek olarak
finans, muhasebe ve kontrollar alanlarında
yeterlilik bulunmalıdır).
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Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
B- Davranıú kuralları
Sonuç
Düúünceler ya
(Evet/Hayır) da çalıúma
ka÷ıdına atıf

1. Yönetim hem yöneticiler hem de personel için
geçerli, yöneticilerin ve personelin tavır ve
hareketleri için bir kriter olarak iúlev gören
yazılı bir davranıú kodunu (kurallarını)
yürürlü÷e koymuú mu?
2. Davranıú kuralları, kabul edilebilir
uygulamalar, çıkar çatıúmaları, yerine
getirilmesi istenen etik ve moral standartlar
gibi alanları kapsamakta mı?
3. Davranıú kurallarının örgüt içinde da÷ıtımı
yapılmıú mı? Kurallar, çalıúanlar tarafından
tebellü÷ edilmiú mi?
4. Çalıúanlar uygun olmayan bir davranıúa tanık
olduklarında ne yapmaları gerekti÷i
konusunda bilgilendirilmiúler mi?
5. Yönetimin çalıúanlarla, tedarikçilerle,
müúterilerle, kredi verenlerle ve sigortacılarla
iliúkilerini düzenleyen yazılı politikaları var
mı?
6. Aile ba÷ı bulunan kiúilerle ilgili iúlemlerin
beyan edilmesine iliúkin yazılı bir politika
mevcut mu?
7. Makul karúılanabilir hediyeler ve a÷ırlamalar
için yazılı bir politika bulunuyor mu?
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Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
B- Davranıú kuralları
Sonuç
Düúünceler ya
(Evet/Hayır) da çalıúma
ka÷ıdına atıf

8. Kilit personel tarafından elde edilen parasal
çıkarların ve dıúsal mali kazançların
(yöneticilik, sponsorluk ve komisyon
ödemeleri dahil olmak üzere) beyanı
hakkında yazılı bir politika var mı?
9. Önemli sözleúmeler veya sipariúler hakkında
karar verilmeden önce ortak mülkiyeti,
yöneticili÷i ve aile iliúkilerini ortaya çıkaran
ba÷ımsız kontrollar uygulanıyor mu?
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Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
C- Yönetimin iç kontrollara yönelik tavrı
Sonuç
Düúünceler ya
(Evet/Hayır) da çalıúma
ka÷ıdına atıf

1. Yönetim, kontrol ortamını ve iç kontrolları
konu alan ba÷ımsız de÷erlendirmeleri teúvik
ediyor ve bu de÷erlendirmelere göre
davranıyor mu? Örne÷in:
x

idareye (yönetime) verilen
raporlarımız inceleniyor ve kurul
seviyesinde cevaplandırılıyor mu?

x

kontrolları ele alan iç denetim raporları
üst yönetim tarafından teúvik ediliyor
ve kurul seviyesinde cevaplandırılıyor
mu?

2. øç ve dıú denetim düzenlemelerini gözetme ve
kontrolların iúleyiúini de÷erlendirme yetkisi
bulunan ve gerekti÷i úekilde oluúturulan bir
denetim komitesi bulunuyor mu?
3. Yönetim davranıú kuralları ve yasa ihlalleri
karúısında kararlı bir tavır takınıyor mu?
øhlallerle ilgili olarak alınan disiplin
tedbirlerinden bütün bir örgüt haberdar
ediliyor mu?
4. Yönetim normal prosedürlere, kurallara, iç
kontrollara, örne÷in, ivedi faturaların ödemesi
veya personel atanması konularında ihmal
gösteriyor mu? Bu tür ihmaller dokümante
ediliyor ve soruúturuluyor mu?
5. Yönetim, uygun düzeyde bir iç denetim
faaliyeti için, yeterli kaynak sa÷lıyor mu? (øç
denetim fonksiyonunun uygun boyutta,
kalitede ve ba÷ımsızlıkta olup olmadı÷ını
de÷erlendirin).
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Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
D- Üst düzey personelin iúe alınması, görevde muhafazası ve
ücretlendirilmesi
Sonuç
Düúünceler ya
(Evet/Hayır) da çalıúma
ka÷ıdına atıf

1. Üst düzey boú kadrolar, uygun nitelikleri
taúıyan bireylere geniú çapta duyurulup
tanıtılıyor mu? (içsel ve/veya dıúsal)
2. Terfi ve atama mekanizmaları úeffaf mı ve
gereksiz patronajı ve yakınları korumacılı÷ı
önleyecek objektif ve uygun kriterlere
dayanıyor mu?
3. Ücretlendirmenin ba÷ımsız bir organ
tarafından gözden geçirilmesi (ödemelere
son verilmesi dahil) söz konusu mu?
(örne÷in, sponsor bakanlık veya alt-komite
veya ücretlendirme kurulu tarafından)
4. Kısa vadeli performans hedeflerine
ulaúılmasından baúka faktörler baúarı
de÷erlendirmesinde dikkate alınıyor mu?
5. Dürüstlük ve etik ile ilgili kriterler baúarı
de÷erlendirmesinde göz önünde
bulunduruluyor mu?
6. Kilit konumdaki personelin fonksiyonunun
ve yeterlili÷inin ba÷ımsız úekilde bir
incelemesi var mı? (örne÷in, øç Denetim, Dıú
Denetim, Çalıúma Etüdü veya Gözetim
Kurulu tarafından)
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Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
D- Üst düzey personelin iúe alınması, görevde muhafazası ve
ücretlendirilmesi
Sonuç
(Evet/Hayır)

7. Görev tanımları var mı? E÷er varsa, bu
tanımlar kontrol ba÷lantılı sorumlulukları
kapsıyor mu?
8. øcraî fonksiyonlar yönetimin uygun
kademelerine tahsis ediliyor mu?
9. Devredilen yetkiler uygunmuú izlenimi
veriyor mu?
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Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
E- Çalıúanların istihdamı ve e÷itim
Sonuç
(Evet/Hayır)

1. øúe alım politikaları yazılı olarak belirleniyor
mu? Bu politikalar uygun kalitede personel
tarafından uygulanıyor mu? (Baúvuru
soruúturması ve iúe alma mülakatı boú
kadronun fonksiyonel gereklerini bilen ve
uygun mülakat yapma becerilerine sahip,
gerekti÷i úekilde e÷itilmiú yönetim personeli
tarafından gerçekleútirilmelidir).
2. Adayların deneyimlerini, niteliklerini ve
referanslarını kontrol edecek yeterli
prosedürler bulunuyor mu?
3. østihdam politikası adli sicil yönünden
soruúturmayı öngörüyor mu?
4. Yeni iúe alınanlar ne gibi sorumlulukları
oldu÷undan ve yönetimin kendilerinden
beklentilerinden, tercihan detaylı úekilde
yazılmıú ve istihdam süresince
güncelleútirilen görev tanımları vasıtasıyla,
haberdar oluyorlar mı?
5. Her bir çalıúanın iú baúarısının ilgili
hiyerarúik yönetici tarafından düzenli olarak
(en azından altı ayda bir) gözden geçirilmesi
(ve daha üst yönetici tarafından kontrol
edilmesi) söz konusu mu?
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Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
E- Çalıúanların istihdamı ve e÷itim
Sonuç
(Evet/Hayır)

6. Baúarı gözden geçirmeleri, geliútirme ve
e÷itim ihtiyaçlarının giderilmesini ve
çalıúanların gelecekteki geliútirme ve e÷itim
gereksinimlerini kapsıyor mu?
7. Baúarısız görülen iú performansı söz konusu
oldu÷unda uygun disiplin prosedürleri ve
yardım edici prosedürler uygulanıyor mu?
8. Örgütün davranıú kurallarının ihlali ve
çalıúanların makul karúılanamaz di÷er
davranıúları ile uygun disiplin prosedürleri
bulunuyor mu?
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Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
F- Faaliyetlerin yönetim tarafından gözetimi
Sonuç
Düúünceler ya
(Evet/Hayır) da çalıúma
ka÷ıdına atıf

1. Bütün örgüt fonksiyonlarını ve personelini
kapsayan net raporlama kanalları ile birlikte
açık seçik tanımlanmıú bir yönetim/örgüt
yapısı mevcut mu?
2. Hem faaliyet hem de finans/muhasebe
prosedürlerini kapsayan güncellenmiú
prosedür elkitapları bulunuyor mu?
3. Uygun seviyede açıklama/bütçe mukayesesi
ile birlikte yönetim hesapları düzenli ve
zamanlı olarak hazırlanıyor mu? Bu tür
yönetim hesapları, uygun seviyede finansal
yönetim girdisine ba÷lı ve üst yönetime
sunulmadan önce incelemeye tabi mi?
4. Üst yönetim toplantı tutanakları, yönetim
hesaplarına ve di÷er yönetim raporlarına
gereken derecede dikkat gösterildi÷ini ve
bunlara göre hareket edildi÷ini gösteriyor
mu?
5. Yönetim hesapları, denetlenip yayımlanmıú
hesapların temelini oluúturan aynı muhasebe
kayıtlarından hareketle hazırlanıyor mu?
6. Muhasebe kayıtları uygun úekilde
düzenlenmiú ve eksiksiz gözükmekte ve
finansal mutabakatlar örne÷in, aúa÷ıdaki
hususlar bakımından gerçekleútirilmekte mi:
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Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
F- Faaliyetlerin yönetim tarafından gözetimi
Sonuç
Düúünceler ya
(Evet/Hayır) da çalıúma
ka÷ıdına atıf

x

banka hesapları?

x
x
x
x

satıú defterleri?
satınalma defterleri?
stok defterleri?
ücret?

x

sabit kıymet kaydı?

7. Bütçe hazırlama prosesi:
x

Prosedür elkitabında gösterilmekte mi?

x

Uygun personel tarafından
yürütülmekte mi?

x

Hiyerarúik yöneticiler ve faaliyet
sorumlulu÷u bulunan personel
tarafından kabul edilip adım adım
izlenmekte mi?

x

Üst yönetimin onayına tabi mi?

x

Bütçe disiplinine yardımcı olmakta
mı?

8. Üst yönetimin aúa÷ıdaki hususlardan haberdar
olmasını temin etmek üzere yürürlü÷e
konmuú mekanizmalar var mı:
x

gerçekleúmek üzere olan bütçe/nakit
fazlalıkları (veya önemli
yetersizlikleri)?

x

zararlar veya yolsuzluklar?

x

iç kontroldaki aksaklıklar?
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Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
F- Faaliyetlerin yönetim tarafından gözetimi
Sonuç
Düúünceler ya
(Evet/Hayır) da çalıúma
ka÷ıdına atıf

9. Yürürlü÷e konmuú uygun ve güvenilir
performans ölçüleri/göstergeleri mevcut mu?
Burada dikkate alınacak konular úunlardır:
x

raporlamanın sıklı÷ı,

x

muhasebe kayıtlarına/yönetim
hesaplarına veya di÷er güvenilir
kayıtlara olan mutabakat veya
bunlardan yapılan alıntı,

iç denetim, dıú denetim ve yönetim
tarafından uygulanan denetim
(verification) prosedürleri.
Performans raporlamasının, sonuçları,
performans ba÷lantılı ücretleri vb. artırmak
niyetiyle yönetim tarafından kendi amacına
uygun olarak kullanıldı÷ının kanıtları var mı?
x

10. Üst yönetim dıú denetim ve yayımlanmıú
hesaplar prosesine ve sonuçlarına gereken
ilgiyi gösteriyor mu?

37

øngiltere Sayıútayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü:
øç Kontrollar

Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
G- Yönetimin kayıplara, yolsuzlu÷a ve yasadıúı fiillere karúı güvenlik
politikaları
Sonuç
Düúünceler ya
(Evet/Hayır) da çalıúma
ka÷ıdına atıf

1. Örgüt görevlileri, birincil, ikincil ve di÷er
mevzuat çerçevesindeki yetkilerinden
haberdarlar mı?
2. Yolsuzluk ve di÷er yasadıúı eylemler
hakkında bütün personelin dikkatine
sunulmuú yazılı bir politika mevcut mu?
3. Aúa÷ıdaki kayıpları ve fiilleri önlemeye
yönelik fizikî güvenlikler bulunuyor mu?
x

stok ve sabit kıymet kayıpları
(zararları) ve kötüye kullanma?

x

bilgisayar ekipmanına, kayıtlarına ve
yazılımına izinsiz eriúim?

x

muhasebe kayıtlarının ve di÷er
kayıtların kaybı?

x

yangın, sel, kaza vb. dolayısıyla do÷an
kayıplar?

4. Varlıkların, binaların ve mahallerin düzenli
úekilde fizikî kontrollarının yapılması teúvik
ediliyor mu?
5. Binaların ve varlıkların fizikî güvenli÷inden
sorumlu özel bir görevli bulunuyor mu?
6. Önemli projelere ve yeni harcamalara
giriúmeden önce, uygun düútü÷ü ahvalde,
hukuk müúavirli÷inden görüú talep ediliyor
mu?

38

øngiltere Sayıútayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü:
øç Kontrollar

Kontrol Ortamı Soru Ka÷ıdı
G- Yönetimin kayıplara, yolsuzlu÷a ve yasadıúı fiillere karúı güvenlik
politikaları
Sonuç
Düúünceler ya
(Evet/Hayır) da çalıúma
ka÷ıdına atıf

7. Hazine, Devlet Muhasebesinin 37’nci
maddesine uygun olarak, kayıplardan
haberdar ediliyor mu?
8. Muhasebe fonksiyonu faaliyet
fonksiyonlarından ayrılmıú mı?
9. Muhasebe fonksiyonu bünyesinde görevlerin
yeteri úekilde ayrılması söz konusu mu?
10. øç denetim departmanı muhasebe ve faaliyet
fonksiyonlarından ba÷ımsız mı?
11. Personel, etik meselelerde tavsiyeler almaya
teúvik ediliyor mu ve bu tür tavsiyelerin
alınabilece÷i ba÷ımsız bir kaynak söz
konusu mu?
12. “øhbar etme” teúvik ediliyor ve iddialar
makul bir tarzda ele alınıyor mu?
13. Örgütün herhangi bir faaliyeti düzenleyici
organ tarafından kontrola tabi mi? E÷er
öyleyse:
x

olumsuz raporlar var mı?

x

ølgili lisansların ya da tescillerin elde
edilmesini ve güncel olarak
saklanmasını temin edecek kontrollar
mevcut mu?
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H- Vargılar
1.A’dan G’ye kadarki kısımlarda yer alan sorulara verilen cevaplar ve
Biliúim Teknolojisinin ayrı úekilde incelenmesinin (T9 numaralı Finansal
Denetim Elkitabına bkz.) sonuçları ıúı÷ında kontrol ortamının ne kadar
güçlü oldu÷unu de÷erlendirin. E÷er iç kontrollardan bazılarının veya bütün
iç kontrolların etkisiz oldu÷unu gösteren önemli zayıflıklar tespit edilmiúse
kontrollara dayanma yönünde plan yapamayız ve aúa÷ıdaki seçenekleri
dikkate almalıyız:
x

yüksek derecede bünyesel riske yönelmesi gereken ilave denetim
çalıúması;

x

risk denetim çalıúması yapma ihtiyacı;

x

idareye raporlama;

x

Komptrolör ve Genel Denetçi (Sayıútay Baúkanı) raporu aracılı÷ıyla
Parlamentoya raporlama.
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Ek Bölüm 2
Hesap alan kontrollarının ön
de÷erlendirmesi
Giriú
1.Bu kılavuz, her bir hesap alanı açısından yapılan özet sistem
tasvirinde belgelendirilmiú prosesler üzerindeki kilit kontrolların
belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Muhasebe sisteminin ana
unsurlarının kavranmasına yönelik çalıúmamız bize, her hesap alanı
açısından hem muamelelerin gerekti÷i úekilde baúlatılmaması veya
iúlenmemesi risklerini hem de ba÷lantılı kilit kontrolları belirleme
imkânını vermiú olmalıdır.
2.E÷er bir hesap alanında spesifik risk faktörleri varsa, hafifletici
kontrollar bulunup bulunmadı÷ını de÷erlendirmemiz gerekir.
Spesifik risk faktörleri yoksa, standart denetim amaçlarını
karúılamak üzere yürürlü÷e konmuú genel kontrollar üzerine e÷iliriz.
Bir kilit kontrol birçok denetim amacına odaklanabilir.
3.Kilit kontrolların belirlenmesi amacıyla kilit kontrol belirleyicileri
oluúturulmuútur. Bunlar, hem standart kilit kontrol sorularını hem de
mevcut olabilecek ve “kilit” sayılabilecek kontrollara iliúkin
örnekleri vermektedir.

Standart denetim amaçları ve hata koúulları
4.Belirlenmiú kilit kontrollar (mümkünse) spesifik risk faktörleri ve
standart denetim amaçları ile iliúkilendirilmelidir. Proforma
dokümanlar; bu kılavuza iliúik Ek 1’de (Tahsilatlar ve
Ödemeler/Gelirler ve Harcamalar hesap amaçları) ve Ek 2’de
(Bilanço Amaçları) yer almaktadır.
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5.Denetim amaçlarının ve hata koúullarının ifade ediliú tarzı bahse
konu iúlem akıúına göre de÷iúmektedir. Ancak, ifade ediú tarzının
gerisindeki genel prensipler her biri açısından aynıdır ve denetçi
aúa÷ıdaki sunumları kendi dokümantasyonu açısından bir model
olarak kullanabilir.
5.1 Eksiksiz Olma (EO)

(Bütün finansal tablolara uygulanır)

Amaç

Hesap dönemindeki akıúa/sisteme
uygun bütün iúlemlerin ve bakiyelerin
kaydedilmiú olması.

Hata koúulları

Geçerli iúlemler ve bakiyeler
kaydedilmemiútir. Geçerli iúlemler
veya bakiyeler yanlıú yılda
kaydedilmiútir. Eksik iúlemler veya
bakiyeler kaydedilmiútir.

Örnekler

Sabit kıymetler satın alınmıú ve
kaydedilmemiútir; gerçekte gelir
kalemleri oldu÷u zamanlarda mallar
ve hizmetler satın alınmıú ve sabit
kıymetler olarak kaydedilmiútir; veri
giriúinin yetersiz úekilde kontrolu
nedeniyle eksik veri iúlemesine yol
açılarak hatalar oluúabilir.

5.2 Meydana Gelme (MG)

(Bir bilanço amacı de÷ildir)

Amaç

Kaydedilmiú iúlemler tam olarak
meydana gelmiú ve hesap dönemine
uygun olması.

Hata koúulları

Geçersiz iúlemler kaydedilmiútir.
øúlemler yanlıú yılda kaydedilmiútir.
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Örnekler

5.3 Var Olma (VO)

Ödemeler, mallar veya hizmetler teslim
alınmaksızın yapılmıútır; ödeme yanlıú
kiúiye yapılmıútır; tahsilatlar veya
gelirler teslim alınmaksızın veya
muaccel olmaksızın kaydedilmiútir.
(Sadece bilanço için)

Amaç

Kaydedilmiú bakiyeler örgütün geçerli
varlıklarını ve yükümlülüklerini
(borçlarını) göstermesi.

Hata koúulları

Bakiyelere yol açan geçersiz iúlemler
kaydedilmiútir. Geçerli iúlemler yanlıú
úekilde kaydedilmiútir.

Örnekler

Yanlıú stok rakamına yol açacak
úekilde, stok hareketleri
kaydedilmemiú olabilir; naktin ve
alacaklıların yanlıú beyanına yol
açacak úekilde, çekler yazılmıú, ama
(kasten) gönderilmemiú olabilir.

5.4 Ölçüm/Kıymet
Takdiri (Ö/TK)
Amaç

(Finansal tablolar için geçerlidir)
Bütün iúlemlerin ya da bakiyelerin
do÷ru ve genel kabul görmüú
muhasebe uygulamalarına uygun
olarak beyan edilmesi.
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Hata koúulları

øúlemler ya da bakiyeler yanlıú bir
miktarda kaydedilmiútir.
øúlemler yanlıú bir miktarda
oluúmuútur.
øúlemler kanıtlayıcı dokümanlara
uygun de÷ildir.
De÷erleme esası yanlıú veya önceki
dönemle tutarlı de÷ildir.

Örnekler

5.5 Düzenlilik (D)

Önemli bir hata nedeniyle ödemeler
yanlıú bir miktarda yapılmıú veya
kaydedilmiútir; satıú faturaları yanlıú
úekilde hazırlanmıú olabilir; bilanço
kalemleri yönünden, uygun olmayan
muhasebe politikalarının kabul edilmiú
oldu÷u veyahut bu politikaların tutarlı
olmayacak úekilde uygulanmıú
bulundu÷u konusunda risk mevcuttur;
veri iúleme üzerindeki kontrollar
yetersizdir; alınan faturalar yanlıútır.
(Bilanço amacı de÷ildir)

Amaç

Kaydedilmiú iúlemlerin, spesifik
iúlemler açısından gerekti÷i hallerde
verilen Hazine izni dahil olmak üzere,
konuya iliúkin yetki ve izinlere uygun
olması.

Hata koúulları

øúlemler düzensizdir (irregular).
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Örnekler

5.6 Sahiplik (Sa)

Bakiyelerin dayana÷ı olan iúlemler
düzensizdir ve dolayısıyla bakiyeler
do÷ru olarak kabul edilemez. Varlıklar
belirlenmemiú ve kaydedilmemiú bir
yükümlülü÷e tabidir.
(Sadece bilanço için)

Amaç

Kayıtlı bakiyelerin örgüt tarafından
kurallara uygun úekilde sahip olunan
varlıkları ve yükümlülükleri temsil
etmesi.

Hata koúulları

Kayıtlı bakiyelere kurallara uygun
úekilde sahiplenilmiú de÷ildir.

Örnekler

Bakiyelerin temelini oluúturan iúlemler
düzensizdir ve dolayısıyla bakiyelere
kurallara uygun úekilde sahiplenilemez;
varlıklar belirlenmemiú ve
kaydedilmemiú bir masrafa tabidir.

5.7 Sunum (Su)

(Bütün finansal tablolar için geçerlidir)

Amaç

Kaydedilmiú iúlemlerin ve bakiyelerin,
gerekli Hazine talimatlarına, kurallara
ve genel kabul görmüú muhasebe
uygulamalarına uygun olarak do÷ru
úekilde hesaplarda sunulması.

Hata koúulları

øúlemlerin ya da bakiyelerin tasnifi ve
özetlenmesi yanlıútır.
øúlemler ya da bakiyeler genel kabul
görmüú muhasebe uygulamalarına
uygun olarak sunulmamaktadır.
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Örnekler

Net muhasebe kullanılmaktadır; Devlet
Muhasebesinin 1985 tarihli ùirketler
Kanununun, muhasebe standartlarının
veya (gerektikçe) Hazine hesap
direktiflerinin sunum ile ilgili
gereklerine uymada zaafa
düúülmektedir.

Vargı
6. Kontrol ortamına iliúkin çalıúmalarımızla birlikte kilit kontrolların
belirlenmesine yönelik çalıúmamız kontrollardan güvence elde
etmenin mümkün olup olmadı÷ı hakkında bir ilk de÷erlendirmeye
imkan sa÷lamalıdır. Kontrollardan güvence elde etmeye karar
verirsek, bu baúlangıç de÷erlendirmesi uygunluk test sonuçlarının
ıúı÷ında yeniden ele alınmalıdır.
7. Kilit kontrolların belirlenmesine yönelik çalıúmamız ciddi kontrol
yetersizliklerini ortaya koyuyorsa, bu yetersizlikler, idareye (to
management) gönderilen bir rapor aracılı÷ıyla zamanında
müúterinin dikkatine sunulabilir.
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Ek 1
Tahsilatlar ve Ödemeler/Gelir ve Harcama
Hesapları
Hesap alanı:
Normal/Sıfır

Bünyesel risk de÷erlendirmesi
Denetim amaçları

Hata koúulları

Eksiksiz Olma
Meydana Gelme
Ölçüm
Düzenlilik
Sunum
Spesifik risk faktörleri

Etkilenen denetim amaçları

1.

EO

MG

Ö

D

Su

2.

EO

MG

Ö

D

Su

Belirlenen kilit kontrollar

Gerçekleúen amaçlar

a/c alanı bakımından bütün
denetim amaçları gerçekleúmiú
midir?

EO

MG

Ö

D

Su

EO

MG

Ö

D

Su

EO

MG

Ö

D

Su

EO

MG

Ö

D

Su

EO

MG

Ö

D

Su

Evet/Hayır
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Ek 2
Bilanço
Hesap alanı:
Normal/Sıfır

Bünyesel risk de÷erlendirmesi
Denetim amaçları

Hata koúulları

Eksiksiz Olma
Var Olma
Kıymet Takdiri
Sahiplik
Sunum
Spesifik risk faktörleri

Eklenen denetim amaçları

1.

EO

VO

KT

Sa

Su

2.

EO

VO

KT

Sa

Su

Belirlenen kilit kontrollar

a/c alanı bakımından bütün
denetim amaçları gerçekleúmiú
midir?

Gerçekleúen amaçlar
EO

VO

KT

Sa

Su

EO

VO

KT

Sa

Su

EO

VO

KT

Sa

Su

EO

VO

KT

Sa

Su

EO

VO

KT

Sa

Su

Evet/Hayır
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Ek Bölüm 3
Kilit kontrol belirleyicileri
Giriú
1.Kilit kontrol belirleyicileri, ço÷unlukla akla gelen hesap alanları için
hazırlanmıútır. Bu belirleyicilerin hedefi, ilgili her bir hesap
alanındaki muhasebe prosesleri üzerindeki kilit kontrolları
belirlemede denetçiye yardımcı olmaktır.
2.Ço÷unlukla akla gelen hesap alanlarının genel karakteristiklerinin
ana hatlarıyla bir özeti ve bunların olası denetim ilgi alanları her
Denetim Program Kılavuzu’nun (T6 numaralı Alan Elkitabı Modülü)
baúlangıç kısmında verilmektedir.
3.Atıf kolaylı÷ı bakımından kilit kontrol belirleyicileri hesap alanı
temelinde hazırlanmıú olmakla birlikte, bir organ bünyesindeki
önemli kontrolları de÷erlendirirken denetçi gelir ve harcama hesabı
ile bilanço hesap alanları (örne÷in gelir ve borçlular) arasındaki
ba÷lantıları ihmal etmemelidir.
4.Kilit kontrol belirleyicileri, her hesap alanı açısından öngörülebilen
standart kilit kontrol sorularını göstermekte ve tipik bir muhasebe
sisteminde bulunması beklenen ve “kilit” olarak de÷erlendirilebilen
kontrol türlerinden örnekler vermektedir. Ancak, bunlar sadece
örnekler olup, bu tür kontrollar mevcut de÷ilse, bu durum,
kaçınılmaz olarak, kilit kontrolların mevcut olmadı÷ı anlamına
gelmemektedir. Elbette aynı derecede geçerli di÷er kontrollar
bulunabilir. (b) harfi ile iúaretlenmiú bilgisayar kontrolları, kilit
olarak de÷erlendirilmeden önce, sistemin bilgisayarlı olmayan
bölümlerindeki benzer manuel kontrollarla tamamlanmalıdır.

49

øngiltere Sayıútayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü:
øç Kontrollar

5.Bütün kilit kontrol belirleyicileri, 5 numaralı Varlıklar ve
Yükümlülükler Bildirimi hariç, tahakkuk hesapları için geçerlidir.
Ana kilit kontrol belirleyicilerinden ödenek hesaplarını
ilgilendirenleri 1-5 numaralı olanlardır. 6-15 numaralı olanlar
bakanlıkların (government departments) faaliyetlerinin yanı sıra
tahakkuk hesaplarına uygulanabilir kontrollar hakkında olup bu
nedenle bu kontrollar ödenek hesapları denetçileri tarafından ihmal
edilmemelidir.
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Kilit Kontrol Belirleyicileri Listesi – 1-15 numaralı Ekler
1. Ücret ve ödenekler
2. Yardımlar
3. Satınalmalar
4. Tahsilat/gelirler
5. Varlıklar ve yükümlülükler bildirimleri
6. Maddi sabit kıymetler
7. Menkul Kıymet yatırımları
8. Stoklar ve yapılmakta olan iúler
9. Ticari borçlular
10. Muhtelif borçlular ve peúin ödemeler
11. Bankadaki ve kasadaki nakit
12. Ticari alacaklılar
13. Muhtelif alacaklılar, tahakkuklar ve karúılıklar
14. Uzun vadeli krediler
15. Sermaye ve ihtiyatlar
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Ek 1
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Ücret ve
Ödenekler
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Kaydedilmeksizin ödemeler
yapılmasını önleyecek veya bu tür
ödemeleri ortaya çıkaracak
kontrollar bulunuyor mu?

1.1. Haznedar Ofisi (Paymaster
General’s Office) ve banka
hesaplarının periyodik olarak
mutabakatının sa÷lanması.
1.2 Ücret ödeme (clearing) kontrol
hesaplarının kullanılması.
1.3 Bakanlıkların, projelerin vb.
hesabına geçirilen ücret
masraflarının, eksik ya da
yanlıú aktarmaların ortaya
çıkarılması amacıyla, yönetim
tarafından incelenmesi.
1.4 Kontrol toplamlarının iúleme
tabi tutulması (örne÷in,
girdi/iúleme/çıktı kontrol
toplamlarının mutabakatının
sa÷lanması).
2.1 1.3 ve 1.4 numaralı kontrollar.

2. Yerine getirilmiú bütün
çalıúmaların karúılı÷ının ve
gereken ödeneklerin ödenmesini
güven altına alan kontrollar
mevcut mu?

2.2. Kaynak dokümanların
(örne÷in saat kartları, üretim
kayıtları, zaman çizelgesi)
numaralandırılmasının ve bu
dokümanlara iliúkin hesap
verme sorumlulu÷unun
kontrolu.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar
2.3 Çalıúanların ücretle ilgili
úikayetlerinin anında
soruúturulması.
3.1 1.1, 1.2,1.3 ve 1.4 numaralı
kontrollar.

3. Bütün geçerli ve sadece geçerli
ödemelerin deftere geçirilmesini
güven altına almaya yönelik
kontrollar bulunuyor mu?
Meydana Gelme
4. Hakiki çalıúanlarla ilgili olmadı÷ı
halde kayda geçirilmiú ödemeleri
önleyecek veya ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

4.1. 2.2 numaralı kontrol.

4.2 Bilgisayar sistemleri girdisinin
iúin gere÷ine uygun úekilde izne
ba÷lanmasını sa÷layan
kontrollar.
4.3 Yetkisiz de÷iúiklikler
yapılmamasını güvence altına
almak üzere daimi verilerin
do÷rulu÷unu araútıran
periyodik kontrollar.
4.4 Aylık ödemeler ve maaú çekleri
tahsisinin di÷er personel veya
ücret sorumlulukları
bulunmayan personel
tarafından yapılması.

5. Ödemelerin hakiki ahiz dıúındaki
kiúilere yapılmasını önleyecek ve
yapıldı÷ında ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?
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5.1 2.3 numaralı kontrol.
5.2 Nakit ödemeler açısından
gerekli makbuz.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

6. Çalıúanlara fiilen yapılmamıú iú
için ödeme yapılmasını önleyecek
veya yapıldı÷ında bu tür
ödemeleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

6.1 1.3, 2.2 ve 4.2 numaralı
kontrollar
6.2 Gözetmen konumundaki
personelin çalıúılmıú saatlerin
kaydına temel oluúturan
kaynak dokümanları (saat
kartları, zaman çizelgeleri, vb.)
onaylaması.
6.3.Belirlenmiú sınırların aúımı
halinde çalıúılan saatlerin ya da
brüt ödemenin ayrı bir úekilde
bildirilmesi.

Ölçüm
7. Ödemelerin yanlıú miktarda
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür ödemeleri ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

7.1 1.1,1.3 ve 1.4 numaralı
kontrollar.

8. Yanlıú oranlara veya yanlıú
saatlere dayalı olarak ödemeler
yapılmasını önleyecek veya bu
tür ödemeleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

8.1. 2.3 ve 4.3 numaralı kontrollar.
8.2 Ücret skalalarının ve ödenek
oranlarının onaylanıp elkitapları
vb. dokümanlarda ilân
edilmesi.
8.3 Bilgisayarda iúleme tabi
tutmanın parçası olarak
do÷rulama (örne÷in, ödeme
oranının dereceye uygunlu÷u).

Düzenlilik
9. Parlamenter ve benzeri yetki ve
izinlere uygun olmayan ücret ve
ödenek harcamalarını önleyecek
veya ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?
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9.1 Koúullarca belirlenen gerekli
ilave kontrollar.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Sunum
10.Ödemelerin yanlıú úekilde tasnif
edilmesini ve özetlenmesini
önleyecek veya ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

10.1 1.3 numaralı kontrol.

11. Gerekti÷i úekilde açıklanmayan
istisnaî ödemeleri önleyecek ya
da ortaya çıkaracak kontrollar
bulunuyor mu?

11.1 østisnaî (özel) ödemelerle ilgili
olarak yönetimin onayının
alınmasını ya da
bilgilendirilmesini öngören
düzenlemeler.
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10.2 Gözetmenlerce kodlamanın
do÷rulu÷u ile ilgili olarak
yapılan kontrollar.
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Ek 2
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Yardımlar
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Kayda geçirilmeksizin ödeme
yapılmasını önleyecek veya bu
tür ödemeleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

1.1 Haznedar Ofisi ve banka
hesaplarının periyodik olarak
defterle mutabakatının
sa÷lanması.
1.2 Eksik ya da yanlıú aktarma
iúlemlerin ortaya çıkarmak
amacıyla, kayda geçirilmiú
yardımların alt baúlık, makbuz
vb. itibariyle ve bütçeyle ve
ödeme zamanı programları
karúılaútırılarak yönetim
tarafından gözden geçirilmesi.
1.3 Alt hesap bakiyelerinin
onaylanması ve yönetim
tarafından gözden geçirilmesi.
1.4 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamları) (Bilgisayar).
2.1 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4 numaralı
kontrollar.

2. Geçerli ve sadece geçerli bütün
iúlemlerin deftere geçirilmesini
temin edecek kontrollar mevcut
mu?
Meydana Gelme
3. Meydana gelmemiú ödemelerin
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür ödemeleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?
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3.1 1.1, 1.2,1.3 ve 1.4 numaralı
kontrollar.
3.2 Bilgisayar sistemleri girdisinin
gerekti÷i úekilde izne
ba÷lanmıú olmasını sa÷layan
kontrollar (örne÷in, imza
kontrolu, otomatik kullanıcı
kimlik teyidi).
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

4. Hakiki ahiz dıúındaki bir kiúiye
ödeme yapılmasını önleyecek
veya bu tür ödemeleri ortaya
çıkaracak kontrollar bulunuyor
mu?

4.1 1.2 numaralı kontrol.
4.2 Ödeme ùubesine
gönderilmelerinden önce
ödeme onaylarının (izinlerinin)
yönetim tarafından gözden
geçirilmesi.
4.3 Ödemelerin
sonuçlandırılmasından önce,
ödeme belgelerinin izin
dokümanları ile birlikte gözden
geçirilmesi.

5. Geçerlili÷i bulunmayan yardımları
ya da sübvansiyonları önleyecek
veya bu tür miktarları ortaya
çıkaracak kontrollar mevcut mu?

5.1. 1.2, 3.2, 4.2 ve 4.3 numaralı
kontrollar

Ölçüm
6. Ödemelerin yanlıú miktarda
kaydedilmesini önleyecek veya
ortaya çıkaracak kontrollar var
mı?

6.1 1.1, 1.2 ve 1.4 numaralı
kontrollar

7.Yanlıú miktarda tediye edilen
ödemeleri önleyecek veya
edilmiúse, ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

7.1 1.2, 4.2 ve 4.3 numaralı
kontrollar
7.2 Yardım yapma yetkisinin
incelenmesi ve hesaplanması
amacıyla belirlenmiú
prosedürler.
7.3 Ödemenin onaylanmasından
önce, dokümanların ve
hesaplamaların yönetim
tarafından gözden geçirilmesi.
7.4 Ödemelerin bilgisayarda
iúlenmesinin parçası olarak
“do÷rulama”.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Düzenlilik
8. Parlamenter, vb. hedefe aykırı
olarak yardım ödemeleri
yapılmasını önleyecek veya bu
tür ödemeleri ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

8.1 Koúullarca belirlenen, gerekli
ilave kontrollar.

9. Yardımı alan organın, yardımı
veren tarafından planlanan
hedeflere göre yardımı
harcamasını temin edecek
kontrollar var mı?

9.1 Geri ödemelerin izlenmesi,
denetim tasdikleri (audit
certificates), dıú denetçiler
raporları dahil olmak üzere,
yardımı alan organın
harcamalarının yönetim
tarafından gözden
geçirilmesi/izlenmesi.
9.2 Yardımı alanın
hesaplarının/kayıtlarının
yardım verence denetlenmesi.
9.3 Yardım alan kuruluúun
taleplerinin/faturalarının
alınması üzerine ödenmesi
gereken yardımların
tediyesinin yönetimin iznine
ba÷lı olması.

Sunum
10. Yardımlara iliúkin ödemelerin
yanlıú úekilde tasnif edilmesini
ve özetlenmesini önleyecek
veya ortaya çıkaracak kontrollar
bulunuyor mu?

10.1 1.2 ve 1.3 numaralı kontrollar
10.2 øzin (onay) aúamasında
gözetim amacıyla kodlamanın
kontrolu
11.1 østisnaî ödemeler için onay,
vb. prosedürler.

11. Açıklanmayan (sunulmayan)
istisnaî (özel) ödemeleri
önleyecek veya ödenmiúse,
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?
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Ek 3
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Satınalmalar
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Kayda geçirilmeden ödemeler
yapılmasını önleyecek veya bu
tür ödemeleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

1.1 Haznedar Ofisinin ve banka
hesaplarının defterle periyodik
olarak mutabakatının
sa÷lanması.
1.2 Tamamlanmamıú ya da do÷ru
olmayan giriúlerin ortaya
çıkarılması amacıyla
ödemelerin/satınalma
kayıtlarının/özetlerin yönetim
tarafından gözden geçirilmesi.
1.3 Alt-hesap bakiyelerinin
onaylanması (clearance) ve
yönetimce gözden geçirilmesi.
1.4 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatının sa÷lanması).
1.5 Tedarikçilerin bildirimlerinin
kontrol edilmesi.

2. Geçerli ve sadece geçerli bütün
ödemelerin deftere geçirilmesini
temin edecek kontrollar mevcut
mu?

2.1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ve 1.5
numaralı kontrollar.

Meydana Gelme
3. Teslim alınmamıú mallar veya
hizmetlerle iliúkili olarak kayda
geçirilmiú ödemeleri önleyecek
veya ortaya çıkaracak kontrollar
var mı?

3.1 Ödeme izninin (onayının)
ancak Mal Teslim Pusulasının
veya di÷er mal ya da hizmet
tesellüm kanıtlarının
kontrolundan sonra verilmesi.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar
3.2 Bilgisayar Sistemleri girdisinin
gerekti÷i úekilde izne
ba÷lanmasını sa÷layan
kontrollar (Örne÷in; imza
kontrolu, otomatik Kullanıcı
Kimlik Teyidi)

4. Hakiki ahizden baúka kiúilere
ödemeler yapılmasını önleyecek
veya bu tür ödemeleri ortaya
çıkaracak kontrollar var mı?

4.1 1.5 ve 3.2 numaraları kontrollar.
4.2 Onayların (izinlerin) tediye
bölümüne gönderilmesinden
önce ödemeye iliúkin iznin
(onayın) yönetimce gözden
geçirilmesi.
4.3 Ödemenin
sonuçlandırılmasından önce,
ödeme belgelerinin onay (izin)
dokümanları ile birlikte gözden
geçirilmesi.
4.4 Standart tedarikçiler listesinde
yer almayan tedarikçilere
yapılan ödemelerin gözden
geçirilmesi.
5.1 1.2 ve 3.1 numaralı kontrollar.

5. Sadece yasal koúullara uygun
mallara ve hizmetlere iliúkin
ödemelerin deftere geçirilmesini
sa÷layacak kontrollar mevcut
mu?
Ölçüm
6. Ödemelerin yanlıú miktarda kayda
geçirilmesini önleyecek veya bu
tür ödemeleri ortaya çıkaracak
kontrollar bulunuyor mu?
7. Ödemelerin yanlıú miktarda tediye
edilmesini önleyecek veya bu tür
ödemeleri ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

6.1 1.1, 1.2, 1.4 ve 1.5 numaralı
kontrollar.

7.1 1.2 ve 1.5 numaralı kontrollar.
7.2 Fatura kontrolu ve izin
prosedürleri.
7.3 øzin imzasının ödeme
úubesince kontrol edilmesi.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

7.4 Ödemelerin bilgisayarda
iúlenmesinin parçası olarak
do÷rulama.
8. Kanıtlayıcı (destekleyici) bilgilere
uygun olmayan ödemeyi
önleyecek veya ödenmiúse,
ortaya çıkaracak kontrollar var
mı?

8.1 3.1, 3.2, 4.3, 4.4 ve 7.2
numaralı kontrollar.

Düzenlilik
9. Parlamenter hedefe uygun
olmayan mallar ve hizmetler için
yapılan ödemeleri önleyecek veya
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

9.1 Koúullarca belirlenen, gerekli
ilave kontrollar.

Sunum
10. Mallara ve hizmetlere iliúkin
ödemelerin yanlıú tasnif
edilmesini ve özetlenmesini
önleyecek veya ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

10.1 1.1, 1.2 ve 1.3 numaralı
kontrollar.

11. Açıklanamayan istisnai
ödemeleri önleyecek veya ortaya
çıkaracak kontrollar bulunuyor
mu?

11.1 østisnai (özel) ödemeler için
onay vb. prosedürler.
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10.2 øzin aúamasında, kodlamanın
gözetim amacıyla kontrolu.
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Ek 4
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Tahsilat/Gelirler
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Mebla÷ların kayda geçirilmeksizin
tahsilini önleyecek veya bu tür
mebla÷ları ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

1.1 Tahsilatın iúlenmesine iliúkin
tanımlanmıú prosedürler (açılıú
sonrası gözetim, nakit çek
tahsillerinin müteakip banka
ödeme kayıtları/Haznedar Ofisi
bildirimleri ile birlikte kayda
geçirilmesi, görevlerin uygun
úekilde ayrıma tabi tutulması
dahil).
1.2 Haznedar Ofisi ve banka
kayıtlarının periyodik olarak
defterle mutabakatının
sa÷lanması.
1.3 Alt-hesaplar bakiyelerinin
kontrolu ve yönetim tarafından
gözden geçirilmesi.
1.4 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/kontrol
toplamlarının mutabakatı)
(Bilgisayar).
2.1 1.1, 1.2 ve 1.3 numaralı
kontrollar.

2. Geçerli (yasal koúullara uygun) ve
sadece geçerli tahsillerin deftere
geçirilmesini temin edecek
kontrollar var mı?
Meydana Gelme
3. Do÷ru olarak tahsil edilemeyen
paralara iliúkin mebla÷ların kayda
geçirilmesini önleyecek veya bu tür
mebla÷ları ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?
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3.1 1.1, 1.2 ve 1.4 numaralı
kontrollar.

3.2 Bilgisayar sistemleri girdisinin,
gerekti÷i úekilde izne
ba÷lanmasını sa÷layan kontrollar
(örne÷in, imza kontrolu, otomatik
Kullanıcı Kimlik Do÷rulaması.)
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

4. Geçerli (yasal koúullara uygun)
olmayan tahsilatın deftere
geçirilmesini önleyen veya bu tür
tahsilatı ortaya çıkaran kontrollar
var mı?

4.1 1.1, 1.2, 1.3 ve 3.2 numaralı
kontrollar.

Ölçüm
5. Tahsilatın yanlıú miktarda kayda
geçirilmesini önleyecek veya bu
tür tahsilatı ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

5.1 1.1, 1.2 1.3 ve 1.4 numaralı
kontrollar.

6. Yanlıú úekilde hesaplaması
yapılan faturaları veya talepleri
önleyecek veyahut ortaya
çıkaracak kontrollar var mı?

6.1 Sevk kayıtlarına ve satıú
talimatlarına uygun ve
verilmeden önce gözetmen
tarafından hesaplaması kontrol
edilen faturalar veya talepler.
6.2 Fiyatların giderleri
karúılamasının öngörüldü÷ü
hallerde genel istirdat
maliyetlerinin yönetim
tarafından gözden geçirilmesi.
6.3 Faturanın/talebin bilgisayarda
iúlenmesinin parçası olarak
do÷rulama.

7.1 3.2, 6.1 ve 6.3 numaralı
kontrollar.

7. Kanıtlayıcı bilgilere uygun
olmayan faturaların verilmesini
veya taleplerde bulunulmasını
önleyecek veya verilmiú veya
yapılmıú bu tür faturalar ya da
talepleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Düzenlilik
8. Parlamenter, vb. hedeflere uygun
düúmeyen faaliyetler sonucu
tahsilat yapılmasını önleyecek ve
bu tür tahsilatı ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

8.1 Koúullarca belirlenen, gerekli
ilave kontrollar.

Sunum
9. Tahsilatın yanlıú úekilde tasnif
edilmesini ve özetlenmesini
önleyecek veya bu tür tahsilatı
ortaya çıkaracak kontrollar
bulunuyor mu?

9.1 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4 numaralı
kontrollar.
9.2 Kodlamanın gözetim amaçlı
kontrolları.
9.3 Faturalara ya da taleplere
uygun düúen tahsiller.
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Ek 5
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Varlıklar ve
Yükümlülükler Bildirimleri (Aktif-Pasif
Tablosu)
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Bütün bakiyelerin muvakkat
(hataların düzeltilmesine açık)
olmasını ya da bir úekilde varlıklar
ve yükümlülükler bildirimine
(tablosuna) do÷ru úekilde ithal
edilmesini sa÷layacak kontrollar
mevcut mu?

1.1 Nakdî ödemelerin, nakdî
tahsilatın ve yevmiye
maddelerinin defter-î kebire
geçirilmesi üzerindeki kontrollar.
1.2 Konsolide Fon bakiyesi ile
mutabakat.
1.3 Haznedar Ofisi hesap bakiyesi ve
di÷er banka bakiyeleri ile
mutabakat.
1.4 Küçük kasa hesabı bakiyelerinin
organın ba÷ımsız görevlileri
tarafından tasdiki.
1.5 Ödeme hesap talimatlarının
mutabakatı.

2. Muvakkat hesaplar bakiyelerinin
yanlıú úekilde kapatılmamasını
sa÷layacak kontrollar var mı?

2.1 Hesap kapatmalarının kontrol
edilmesi/izne ba÷lanması.

Var Olma
3. Varlıklar ve Yükümlülükler
bildiriminde (tablosunda) kayıtlı
bakiyelerin (i) tahsisata
dayanmasını ve (ii) ödenek
hesabına mahsup edilmemiú
olmasını sa÷layacak kontrollar
mevcut mu?

3.1 1.2, 1.3 ve 1.4 numaralı
kontrollar.
3.2 Muvakkat hesaplara yapılan
nakil kayıtlarının kontrol
edilmesi /izne ba÷lanması.
3.3 Kapatılmamıú (mahsubu
yapılmamıú) muvakkat hesap
bakiyelerinin periyodik olarak
(en azından üç ayda bir)
gözden geçirilmesi.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

3.4 Yeni muvakkat hesaplar
açılması üzerindeki kontrollar.
Kıymet Takdiri
4. Bakiyelerin Varlıklar ve
Yükümlülükler (Borçlar)
Tablosunda do÷ru miktarda kayıtlı
olmasını sa÷layacak kontrollar
var mı?

4.1 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4 numaralı
kontrollar.

5. Bütün mahsupların (clearances)
do÷ru miktarlarda olmasını
sa÷layacak kontrollar mevcut
mu?

5.1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 ve 3.3
numaralı kontrollar.

Sahiplik
6. Varlıklar ve Yükümlülükler
(Borçlar) Tablosunda kayıtlı bütün
bakiyelerin sa÷lam temele
dayanan bakiyeler olmasını
sa÷layacak kontrollar var mı?

6.1 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4 numaralı
kontrollar.

Sunum
7. Varlıklar ve Yükümlülükler
(Borçlar) Tablosu bakiyelerinin
defter-î kebirden yanlıú
geçirilmesini önleyecek veya
bunu ortaya çıkaracak kontrollar
var mı?

7.1 1.1 ve 3.2 numaralı kontrollar.
7.2 Muvakkat hesap bakiyelerinin
periyodik olarak gözden
geçirilmesi.
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øç Kontrollar

Ek 6
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Maddi Sabit
Kıymetler
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Kayda geçirilmeksizin maddi sabit
kıymetler satın alınmasını veya
inúa edilmesini önleyecek
veyahut inúa edilmiúse bunları
ortaya çıkaracak kontrollar var
mı?

1.1 Varlık kayıtlarının defter
hesapları ile periyodik olarak
mutabakatının sa÷lanması.
1.2 Varlık kayıtları ile
karúılaútırılması yapılmak
suretiyle periyodik fiilî
envanterler.
1.3 Kuruluúun kendisi tarafından
inúa edilen sabit kıymetler dahil
olmak üzere onaylanmıú sabit
kıymet sipariúlerine ve teslim
alınan sermaye mallarına
kontrol numarası konulması ve
buna iliúkin hesapverme
sorumlulu÷u,
Uygun olmayan veya kaybolan
sipariúlere ya da tesellüm
raporlarına veyahut onaylanmıú
çalıúmaya dayalı olarak hesabı
çıkarılan iç çalıúmaya yönelik
incelemeler.
1.4 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatı) (Bilgisayar)
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

2. Maddi sabit kıymet kayıtlarından
silindi÷i halde yasal koúullara
uygun elden çıkarmaları ya da
hurdaya ayırmaları temsil
etmeyen kalemleri önleyecek
veya ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

2.1 1.1 ve 1.2 numaralı kontrollar.
2.2. Tanımı yapılmıú izin limitleri
konulması ve onay
prosedürleri uygulanması.
2.3 Ardıúık sıra numaralı hurdaya
ayırma/elden çıkarma raporları
hazırlanması ve elden
çıkarmaya iliúkin faturaların ya
da alındıların veyahut hurdaya
ayırmaya iliúkin yevmiye
ayarlama kayıtlarının bunlarla
kontrol edilmesi.
2.4 Bilgisayar sistemleri girdisinin,
gerekti÷i úekilde izne
ba÷lanmasını sa÷layan
kontrollar (örne÷in, imza
kontrolu, Otomatik Kullanıcı
Kimlik Do÷rulaması).

3. Bütün sabit kıymet iúlemlerinin ve
sadece geçerli iúlemlerin do÷ru
úekilde defter-î kebire
geçirilmesini sa÷layan kontrollar
var mı?

3.1 1.1 ve 1.4 numaralı kontrollar

Var Olma
4. Maddi sabit kıymet kıymet
kayıtlarına geçirildi÷i halde, yasal
koúullara uygun ilaveleri ifade
etmeyen eklemeleri önleyecek
veya eklenmiúse ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?
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4.1 1.1, 1.2 ve 2.4 numaralı
kontrollar.
4.2 Sabit kıymet faturalarının
satınalma sipariúlerine ve
tesellüm raporlarına uygun
olması.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

5. Maddi sabit kıymetlerin kayda
geçirilmeksizin elden
çıkarılmasını veya hurdaya
ayrılmasını önleyecek veyahut bu
tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

5.1 1.1 ve 1.2 numaralı kontrollar.

6. Maddi sabit kıymetlerin
kaybolmasını ya da çalınmasını
önleyecek kontrollar bulunuyor
mu?

6.1 Varlıklara ve varlık kayıtlarına
numara konulması.

5.2 Onaylanmıú elden
çıkarma/hurdaya ayırma
raporlarına kontrol numarası
konulması ve buna iliúkin
hesapverme sorumlulu÷una
uymayan veya kaybolan
raporlarla ilgili olarak yapılan
periyodik incelemeler.

6.2 Fizikî kontrollar (örne÷in,
eriúimi kontrollu depolar, çelik
kasalar vb.)
6.3 Güvenlikli eriúim geçiúleri.

Kıymet Takdiri
7. Maddi sabit kıymetlere yapılan
ilavelerin yanlıú miktarda kayda
geçirilmesini önleyecek veya bu
tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

7.1 1.1, 1.4 ve 4.2 numaralı
kontrollar.

7.2 Hammadde, iúçilik ve merkez
masraflarının gözetim amaçlı
kontrolu
7.3 Fatura hesaplamaları üzerinde
yapılan kontrollar.
8. Maddi sabit kıymetlerden elden
çıkarılanların yanlıú miktarda
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür iúlemlerin ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

69

8.1 2.3 numaralı kontrol
8.2 Elden çıkarmalardan/hurdaya
ayırmalardan do÷an kâr ya da
zararı hesabının do÷rulu÷unu
araútırmaya yönelik kontrollar.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

9. De÷erdeki sürekli azalmaların
belirlenmesine ve zamanlı olarak
kayda geçirilmesini sa÷layacak
kontrollar mevcut mu?

9.1 Varlık de÷erlerinin periyodik
olarak gözden geçirilmesi ve
kayıtlı de÷erleri ile mukayese
edilmesi (mümkünse kurum
dıúı de÷erlemecilerden
yararlanılması). Uygun
muhasebe giriúlerinin
(kayıtlarının) yapılmasının
teminine yönelik kontrollar.

10. Amortisman oranlarının yanlıú
úekilde uygulanmasını önleyecek
veya yapılmıú bu tür iúlemleri
ortaya çıkaracak kontrollar var
mı?

10.1 Sürekli verilerin bulundu÷u
ana dosyanın periyodik olarak
denetlenmesi.
10.2 Bütçelerdeki amortisman
masraflarının periyodik olarak
gözden geçirilmesi ve varlık
de÷erleri ile mukayese
edilmesi.
10.3 Amortisman hesaplamalarının
yeniden yapılması.

Sahiplik
Eksiksiz olma ve var olma amaçları ile ilgili olaylardan ayrı olarak bu
amaçla ba÷lantılı spesifik iç kontrolların bulunması olası de÷ildir.
Sunum
11. Maddi sabit kıymetlerin yanlıú
defter-î kebir hesaplarına
geçirilmesine yol açan giriúleri
(kayıtları) önleyecek veya bu tür
giriúler yapılmıúsa ortaya çıkacak
kontrollar mevcut mu?
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11.1 Mebla÷ların gözden
geçirilmesi ve bütçelerle
mukayese edilmesi.
11.2 Kodlamalarla ilgili kontrollar.
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øç Kontrollar

Ek 7
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Menkul Kıymet
Yatırımları (Plasmanlar)
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Kayda geçirilmeksizin menkul
kıymet satın alınmasını önleyecek
veya bu úekilde satın alınmıúsa
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

1.1 Varlık kayıtlarının defter
hesapları ile periyodik olarak
mutabakatının sa÷lanması.
1.2. Yatırım kayıtlarına kıyasen
hisse sertifikalarının periyodik
kontrolu.
1.3 Onaylanmıú sipariú
dokümanlarına ve sözleúme
notlarına kontrol numarası
konulması ve buna iliúkin
hesap verme sorumlulu÷u,
uygun olmayan veya kaybolan
sipariúlere ve sözleúme
notlarına yönelik periyodik
incelemeler.
1.4 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatının sa÷lanması)
(Bilgisayar)

2. Yasal koúullara uygun elden
çıkarmaları temsil etmedi÷i halde
menkul kıymet yatırım
kayıtlarından kalemlerin
silinmesini önleyecek veya bu tür
iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?
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2.1 1.1 ve 1.2 numaralı kontrollar.
2.2 Tanımı yapılmıú yetki limitleri
konulması ve onay prosedürleri
uygulanması.
2.3 Ardıúık sıra numaralı elden
çıkarma raporları hazırlanması
ve bunların sözleúme notları ve
ilgili defter kayıtları ile kontrol
edilmesi.

øngiltere Sayıútayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü:
øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

3. Bütün menkul kıymet yatırım
iúlemlerinin ve sadece geçerli
iúlemlerin do÷ru úekilde defter-î
kebire geçirilmesini temin edecek
kontrollar mevcut mu?

3.1 1.1 ve 1.4 numaralı kontrollar.

2.4 Bilgisayar sistemleri girdisinin
gerekti÷i úekilde izne
ba÷lanmıú olmasını sa÷layan
kontrollar (örne÷in, imza
kontrolu, Otomatik Kullanıcı
Kimlik Do÷rulaması).
4. Yasal koúullara uygun ilaveleri
temsil etmedi÷i halde menkul
kıymet yatırımları kayıtlarına
geçirilen satın almaları önleyecek
veya ortaya çıkaracak kontrollar
var mı?
5. Menkul kıymet yatırımlarının
kayda geçirilmeksizin elden
çıkarılmasını önleyecek veyahut
bu tür eylemleri ortaya çıkaracak
kontrollar bulunuyor mu?

4.1 1,1, 1.2 ve 2.5 numaralı
kontrollar.
4.2 Sözleúme notlarının sipariú
dokümanlarına uygun olması.

5.1 1,1 ve 1,2 numaralı kontrollar.
5.2 Onaylanmıú elden çıkarma
dokümanlarına numara
konulması ve buna iliúkin
hesap verme sorumlulu÷u ve
uygun olmayan veya kaybolan
dokümanlara yönelik
incelemeler.

Kıymet Takdiri
6. Yanlıú miktarda kayda geçirilen
menkul kıymet alımlarını
önleyecek veya ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?
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6.1 1.1, 1.4 ve 4.2 numaralı
kontrollar.
6.2 Sözleúme notlarındaki
hesaplamalarla ilgili olarak
yapılan kontrollar.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

7. Yanlıú miktarda kayda geçirilen
menkul kıymet yatırımları
satıúlarını önleyecek veya ortaya
çıkaracak kontrollar mevcut mu?

7.1 2.2 numaralı kontrol.

8. De÷erdeki sürekli düúüúlerin
belirlenmesini ve vaktinde kayda
geçirilmesini temin edecek
kontrollar var mı?

8.1 Ba÷ımsız kaynaklardan
(kiúilerden) yararlanmak
suretiyle menkul kıymet yatırım
de÷erlerinin periyodik olarak
gözden geçirilmesi. Uygun
muhasebe giriúlerinin
(kayıtlarının) yapılmasının
teminine yönelik kontrollar.

7.2 Elden çıkarma dolayısıyla
oluúan kâr ya da zarar ile ilgili
hesaplamanın do÷rulu÷unu
araútıran kontrollar.

Sahiplik
Eksiksiz olma ve var olma amaçlarını ilgilendirenlerden ayrı olarak bu
amaçla ba÷lantılı spesifik iç kontrolların bulunması olası de÷ildir.
Sunum
9. Yanlıú defter-î kebir hesabına
geçirilen menkul kıymet
yatırımları giriúlerini önleyecek
veya ortaya çıkaracak kontrollar
var mı?

9.1 Menkul kıymet yatırım
mebla÷larının bütçelerle ve
Menkul Kıymet Yatırım
Komitesi toplantı tutanakları ile
karúılaútırılarak periyodik
biçimde gözden geçirilmesi.
9.2 Kodlamalarla ilgili olarak
yapılan kontrollar.
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øç Kontrollar

Ek 8
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Stoklar ve
Yapılmakta Olan øúler
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Stokların ya da yapılmakta olan
iúlerin kayda geçirilmeksizin satın
alınmasını, inúa edilmesini veya
verilmesini önleyecek veya ortaya
çıkaracak kontrollar mevcut mu?

1.1 Stok kayıtlarının defter
hesapları ile periyodik olarak
mutabakatının sa÷lanması.
1.2 Uygun gözetim çerçevesinde,
muhasebe ve varlık
kayıtlarından ba÷ımsız kiúilerce
periyodik olarak yapılan fizikî
sayımlar; bu sayımların stok
kayıtları, yapılan ayarlamalar
ve silmeler ile mutabakatının
sa÷lanması.
1.3 Stoklarla ve yapılmakta olan
iúlerle ilgili onaylanmıú
sipariúler ve mal tesellüm
pusulalarına kontrol numarası
konulması ve buna iliúkin
hesap verme sorumlulu÷u ve
sipariúlerin mal satın alımına
iliúkin mal tesellüm
pusulalarının veyahut stok
kaydı ile ya da kayda geçirilmiú
yapılmakta olan iúle
sonuçlanmamıú mal/hizmet
tedariki sipariúinin periyodik
úekilde gözden geçirilmesi.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar
1.4 Bütün stok giriú ve çıkıúlarının
gerekti÷i úekilde deftere
iúlendi÷ini temin etmek üzere
kontrol toplamlarının vb.
iúlemden geçirilmesi.

2. Yasal koúullara uygun elden
çıkarmaları ya da hurdaya
ayırmaları temsil etmedi÷i halde
stok ya da yapılmakta olan iú
kayıtlarından silinen kalemleri
önleyecek ya da ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

2.1 1.1 ve 1.2 numaralı kontrollar.

2.2. Tanımlaması yapılmıú yetki
limitleri konulması ve onay
prosedürleri uygulanması.
2.3 Ardıúık sıra numaralı hurdaya
ayırma/elden çıkarma raporları
hazırlanması ve elden
çıkarmaya iliúkin faturaların ya
da alındıların veyahut hurdaya
ayırmaya iliúkin yevmiye
ayarlama kayıtlarının bu
raporlarla kontrol edilmesi.
2.4 Bilgisayar sistemleri girdisinin
gerekti÷i úekilde izne
ba÷lanmasını sa÷layacak
kontrollar.

3. Bütün stok ve yapılmakta olan iú
iúlemlerinin ve sadece geçerli
iúlemlerin do÷ru úekilde defter-î
kebire geçirilmesini sa÷layacak
kontrollar var mı?

3.1 1.1 ve 1.4 numaralı kontrollar.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Var Olma
4. Yasal koúullara uygun stok
ilavelerini temsil etmedi÷i halde
stok ya da yapılmakta olan iú
olarak kaydedilen satın almaları
önleyecek ya da ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

4.1 1.1, 1.2 ve 2.4 numaralı
kontrollar.
4.2 Stok kayıtlarının sipariúlere,
mal tesellüm pusulalarına ve
faturalara uygunlu÷unun
sa÷lanması.
4.3 Sözleúme/sipariú gere÷ince,
yapılmakta iúler hesabına
geçirilmesi gerekmeyen ve
dolayısıyla harcamalara
kaydedilmesi gereken
aktarmaların gözden
geçirilmesi.
4.4 Tanımlaması yapılmıú yetki
(izin) sınırları konulması ve
onay prosedürleri uygulanması.

5. Stoktan yapılan izne ba÷lanmıú
çıkıúların kayda geçirilmesini
temin edecek kontrollar var mı?

5.1 1.1, 1.2 ve 1.4 numaralı
kontrollar.

6. Stokların, kayda geçirilmeksizin,
elden çıkarılmasını veya hurdaya
ayrılmasını önleyecek veya
ortaya çıkaracak kontrollar var
mı?

6.1 1.1 1.2 numaralı kontrollar.

5.2 Stok çıkıúlarının sadece izne
ba÷lanmıú çıkıú pusulalarına
dayalı olarak yapılması.

6.2 Onaylanmıú elden
çıkarma/hurdaya ayırma
raporlarına kontrol numarası
konulması ve buna iliúkin
hesap verme sorumlulu÷u ve
uygun düúmeyen veya
kaybolan raporlara yönelik
periyodik incelemeler.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

7. Stokların kaybolmasını ya da
çalınmasını önleyecek kontrollar
mevcut mu?

7.1 Fiziksel kontrollar (örne÷in,
eriúimi kontrol altına alınmıú
depolar, çelik kasalar vb.).
7.2 Güvenlikli eriúim geçiúleri.

8. Kaçınılabilir zararları önleyecek
kontrollar var mı?

8.1 Depolamayla ilgili olarak
organize edilmiú düzenlemeler
(örne÷in, muhafaza
düzenlemeleri, yangın tespit ve
kontrol ekipmanı).

Kıymet Takdiri (De÷erleme)
9. Stoklara ve yapılmakta olan iúlere
yanlıú miktarda kaydedilen
ilaveleri önleyecek veya ortaya
çıkaracak kontrollar mevcut mu?

9.1 1.1, 1.4 ve 4.2 numaralı
kontrollar.
9.2 Hammadde, iúçilik ve merkez
masrafları üzerinde yapılan
gözetim amaçlı kontrollar.
9.3 Faturalardaki hesaplamalarla
ilgili olarak yapılan kontrollar.

10. Onaylanmıú çıkıú pusulalarının
do÷ru úekilde kayda geçirilmesini
temin edecek kontrollar var mı?

10.1 1.1, 1.2 ve 1.4 numaralı
kontrollar.
10.2 Onaylanmıú bütün çıkıú
pusulalarının deftere
geçirilmesini sa÷lamak üzere
gözetim amacıyla yapılan
gözden geçirmeler.
11.1 1.1 ve 2.3 numaralı kontrollar.

11. Elden çıkarılanların yanlıú
miktarda kayda geçirilmesini
önleyecek veya bu tür iúlemleri
ortaya çıkaracak kontrollar var
mı?
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

12. De÷erdeki azalıúların
belirlenmesini ve zamanında
kayda geçirilmesini temin edecek
kontrollar var mı?

12.1 Realize edilebilir net
de÷erlerin periyodik olarak
kontrol edilmesi ve defter
de÷erleri ile karúılaútırılması.
Uygun muhasebe giriúlerinin
(kayıtlarının) yapılmasının
teminine yönelik kontrollar.

Sahiplik
Eksiksiz olma ve var olma amaçları ile ilgili olanlardan ayrı olarak bu
amaçla ba÷lantılı spesifik kilit kontrolların bulunması olası de÷ildir.
Sunum
13. Deftere yanlıú úekilde geçirilen
stok ve yapılmakta olan iúlere
giriúlerini önleyecek veya ortaya
çıkaracak kontrollar var mı?

13.1 1.1, 1.3, 4.2 ve4.3 numaralı
kontrollar
13.2 Mebla÷ların periyodik olarak
gözden geçirilmesi ve
bütçelerle mukayese edilmesi.
13.3 Destekleyici (kanıtlayıcı)
dokümanları oluúturan iúlem
belgelerinde yer alan kodların
kontrolu.
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øç Kontrollar

Ek 9
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Ticari Borçlular
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Fatura ya da di÷er bir talep
dokümanı söz konusu olmaksızın
teslim edilen malları veya
sa÷lanan hizmetleri önleyecek
veyahut ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

1.1 Bütçelere kıyasen brüt kârın vb.
periyodik olarak gözden
geçirilmesi.
1.2 Gönderilen mal miktarı ile satıú
faturaları veya di÷er talep
dokümanları uyarınca
faturalara konulan miktarlar
arasında mutabakat
sa÷lanması.
1.3 Da÷ıtım pusulalarına, talebi
bildiren dokümanlara, vb.
kontrol numarası konulması ve
buna iliúkin hesap verme
sorumlulu÷u ve ödenmemiú
faturaların/talep bildirimlerinin
periyodik olarak gözden
geçirilmesi.
1.4 øúleme kontrol toplamları,
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatının sa÷lanması)
(Bilgisayar)

2. Geçersiz olup kayda geçirilen
tahsilatı önleyecek veya ortaya
çıkaracak kontrollar var mı?

2.1 Bilgisayar sistemleri girdisinin,
gerektirdi÷i úekilde izne
ba÷lanmasını sa÷layan
kontrollar. (Örne÷in, imza
kontrolu, otomatik Kullanıcı
Kimlik Do÷rulaması)
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

3. Geçersiz olup kayda geçirilen
kredileri önleyecek veya ortaya
çıkaracak kontrollar mevcut mu?

3.1 1.1 ve 2.1 numaralı kontrollar.
3.2 Kredi mektuplarına ve di÷er
ayarlama kayıtlarına iliúkin
dokümanlara kontrol numarası
konulması ve buna iliúkin
hesap verme sorumlulu÷u.

4. Bütün borçlular iúlemlerinin ve
sadece geçerli iúlemlerin hem
defter-î kebire hem de borçlular
defterine do÷ru úekilde
geçirilmesini sa÷layan kontrollar
var mı?

4.1 øúleme kontrol toplamları.
(Örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatı) (Bilgisayar)
4.2 Defter kontrol hesaplarının
kaynak kayıt nakil listeleri
(örne÷in, “günlük satıú defteri”)
ve borçlular defteri listeleri ile
mutabakatının sa÷lanması.

Var olma
5. ølgili mallar gönderilmeksizin ve
hizmet sa÷lanmaksızın satıú ya
da di÷er talep dokümanının kayda
geçirilmesini önleyecek veya bu
tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

5.1 1.1, 1.2 ve 4.2 numaralı
kontrollar.
5.2 Faturaların ya da di÷er talep
dokümanlarının sevk ya da
di÷er kaynak dokümanları ile
uygunlu÷unun sa÷lanması.
5.3 Güncelli÷i yitmiú borçlular
listesinin risk taúıyan
kapatılmamıú kalemler
açısından düzenli olarak
gözden geçirilmesi.

6. Müúterilerden yapılan bütün
tahsilatın kayda geçirilmesini
sa÷layacak kontrollar mevcut
mu?

6.1 5.3 numaralı kontrol.
6.2 Tahsilatı yapılan mebla÷ın
spesifik faturalara ya da
taleplere uygunlu÷unun
sa÷lanması.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar
6.3 Para havalelerinin açılıú
sonrasında kaydedilmesi ve
banka ödeme
pusulaları/Haznedar Ofisi
Bildirimleri ve satıúlar
defteri/defter kontrol hesap
girdileri ile mutabakatının
sa÷lanması.
6.4 øúleme kontrol toplamları
(Örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatı) (Bilgisayar).

7. Bütün müúteri kredilerinin ve di÷er
düzeltmelerin kayda geçirilmesini
sa÷layacak kontrollar var mı?

7.1 5.3 numaralı kontrol.
7.2 Kredi onay dokümanlarına
kontrol numarası konulması ve
buna iliúkin hesap verme
sorumlulu÷u.
7.3 øúleme kontrol toplamları
(Örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatı)

Kıymet Takdiri (De÷erleme)
8. Faturaların ya da di÷er talep
dokümanlarının
hazırlanmasındaki hataları
önleyecek veya ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

8.1 1.1, 1.2, 5.2 ve 5.3 numaralı
kontrollar.
8.2 Fiyat ve iskonto verilerinin
düzenli olarak güncellenmesi.
8.3 øzne ba÷lanmamıú de÷iúiklikler
yapılmasını önlemek amacıyla
daimî verilerin do÷rulu÷u ile
ilgili olarak gerçekleútirilen
periyodik kontrollar.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

9. Faturaların ya da di÷er talep
dokümanlarının yanlıú miktarda
kayda geçirilmesini önleyecek ya
da bu tür iúlemleri ortaya
çıkaracak kontrollar var mı?

9.1 1.1, 1.4, 4.2, 5.3 ve 6.4
numaralı kontrollar.

10. Tahsilatın yanlıú miktarda kayda
geçirilmesini önleyecek veya bu
tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar bulunuyor mu?

10.1 6.2, 6,3 ve 6.4 numaralı
kontrollar.

11. Kredi pusulalarının ve di÷er
düzeltmelerin hazırlanmasındaki
ya da kaydındaki hataları
önleyecek veya ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

11.1 1.1, 1.2, 4.2, 7.3 ve 8.3
numaralı kontrollar.

12. Kötü bir kredi riski yaratacak
úekilde mallar gönderilmesini ya
da hizmetler sa÷lanmasını
önleyecek ya da bu tür iúlemleri
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

12.1 Onaydan geçirilmiú müúteri
listeleri, yedek listeler vb.

12.2 Kredi limitlerinin
belirlenmesinin ve revize
edilmesinin onaya
ba÷lanması.
12.3 Sipariúlerin, kabulden önce,
görevli birimin ya da kiúinin
onayından geçmesi.
13.1 5.3 numaralı kontrollar.

13. Vadesi geçmiú hesapların
zamanında soruúturulmasını
sa÷layacak kontrollar var mı?
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Sahiplik
Eksiksiz olma ve var olma amaçları ile iliúkili olanlardan ayrı olarak bu
amaçla ba÷lantılı spesifik iç kontrolların bulunması olası de÷ildir.
Sunum
14.Ticari borçlular giriúlerinin yanlıú
bir defter-î kebir hesabına
geçirilmesini önleyecek veya bu
tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

14.1 4.2 ve 5.3 numaralı kontrollar.
14.2 Kodlamalarla ilgili kontrollar.
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øç Kontrollar

Ek 10
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Muhtelif
Borçlular ve Peúin Ödemeler
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Bir faturaya ya da talep
dokümanına dayalı olmaksızın
sa÷lanmıú bulunan muhtelif
hizmetleri, kredileri vb. önleyecek
veya ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

1.1 Çıkıú pusulalarına, talebi
bildiren dokümanlara vb.
kontrol numarası konulması ve
buna iliúkin hesap verme
sorumlulu÷u,
faturalandırılmamıú kalemlerin
periyodik olarak gözden
geçirilmesi.
1.2 Sa÷lanan hizmetlere iliúkin
listeler, kapatılmamıú talep
dosyaları, muhtelif borçlu
kayıtları vb. arasındaki çapraz
kontrollar.
1.3 Kontrol toplamlarının iúlemden
geçirilmesi (Örne÷in,
girdi/iúleme/çıktı kontrol
toplamlarının mutabakatı).

2. Bütün muhtelif borçlu
faturalarının, taleplerinin, vb.
kaydedilmesini ve defter-î kebire
uygun giriúler yapılmasını
sa÷layacak kontrollar var mı?

2.1 1.3 numaralı kontrol.
2.2 Faturalara ve talep
dokümanlarına kontrol
numarası konulması ve buna
iliúkin hesap verme
sorumlulu÷u.
2.3 Defter kontrol hesapları nakil
kayıtlar ile kaynak kayıt nakil
listelerinin periyodik olarak
mutabakatının sa÷lanması.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

3. Geçerlili÷i bulunmayan tahsilatın
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

3.1 Bilgisayar sistemleri girdisinin,
gerekti÷i úekilde izne
ba÷lanmıú olmasını sa÷layan
kontrollar. (Örne÷in, imza
kontrolu, otomatik Kullanıcı
Kimlik Do÷rulaması)

4. Geçerlili÷i bulunmayan kredilerin
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

4.1 3.1 numaralı kontrol.

5. Bütün peúin ödemelerin tespit
edilmesini ve kayda geçirilmesini
sa÷layacak kontrollar mevcut
mu?

5.1 Peúin ödemeler listelerinin ve
defter-î kebir harcama
hesaplarının, peúin ödemelere
iliúkin kaydın tamamlılı÷ı ve
do÷rulu÷u/geçerlili÷i
noktalarından yönetim
tarafından incelenmesi.

4.2 Kredi pusulalarına ve di÷er
ayarlama kayıtları ile ilgili
dokümanlara kontrol numarası
konulması ve buna iliúkin
hesap verme sorumlulu÷u.

Var Olma
6. ølgili hizmetin ya da kredinin
sa÷lanması söz konusu
olmaksızın, muhtelif borçlu
faturasının, kredi bildiriminin ya
da di÷er talep dokümanının kayda
geçirilmesini önleyecek veya bu
tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

6.1 Faturaların/talep
dokümanlarının da÷ıtım
pusulalarına, di÷er kaynak
dokümanlara ve tesellümü
belirten yazıya uygunlu÷unun
sa÷lanması.

7. Muhtelif borçlularca yapılan bütün
tesellümlerin kayda geçirilmesini
temin edecek kontrollar mevcut
mu?

7.1 øúleme kontrol toplamları
(Örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatı) (Bilgisayar)
7.2 Tahsili yapılan mebla÷ların
spesifik faturalara/taleplere
uygunlu÷unun saptanması.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar
7.3 Bankalarla daha sonra
yapılacak mutabakat için
tesellümlerin açılıú sonrası
kayda geçirilmesi dahil olmak
üzere, açılıú sonrası kontrollar.

8. Ödenmesi gereken bütün
kredilerin ve di÷er düzeltmelerin
kayda geçirilmesini sa÷layacak
kontrollar var mı?

8.1 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatı) (Bilgisayar).
8.2 Kredi izin dokümanlarına
kontrol numarası konulması ve
ilgili hesap verme sorumlulu÷u.

9. Gerçekleúmemiú peúin
ödemelerin kayda geçirilmesini
önleyecek kontrollar mevcut mu?

9.1 5.1 numaralı kontrol.

Kıymet Takdiri (De÷erleme)
10. Faturaların ya da di÷er talep
dokümanlarının
hazırlanmasındaki hataları
önleyecek veya ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

10.1 1.2 ve 6.1 numaralı kontrollar.

11. Faturaların ya da di÷er talep
dokümanlarının yanlıú miktarda
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

11.1 ølgili defter-î kebir hesaplarının
detaylı listelerle
mutabakatının sa÷lanması.

12. Tahsilatın yanlıú miktarda
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

86

11.2 Defter-î kebir giriúlerinin girdi
kayıtlarına uygun olması.
12.1 7.1, 7.2 ve 7.3 numaralı
kontrollar.
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øç Kontrollar

Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

13. Kredi pusulalarının
hazırlanmasında veya di÷er
ayarlamaların kaydında yapılan
hataları önleyecek veya ortaya
çıkaracak kontrollar mevcut mu?

13.1 8.1 numaralı kontrol.
13.2 Kredi pusulalarının
destekleyici taleplere atıfta
bulunmak suretiyle
karúılaútırılması/onaylanması.
13.3 Defter-î kebir nakil kayıtlarının
girdi kayıtlarına uygun olması.

14. Kötü bir kredi riski do÷uracak
úekilde krediler verilmesini veya
hizmetler sa÷lamasını önleyecek
veya bu tür iúlemleri ortaya
çıkaracak kontrollar var mı?

14.1 Onaylanmıú müúteri listeleri,
yedek listeler, vb.
14.2 Kredi limitlerinin
belirlenmesinin ve revize
edilmesinin onaya
ba÷lanması.
14.3 Kabulden önce,
sipariúler/kredi talepleri ile ilgili
olarak görevli birim ya da kiúi
tarafından izin verilmesi.

15. Ödeme zamanı geçmiú
mebla÷ların vaktinde
soruúturulmasını sa÷layacak
kontrollar mevcut mu?

15.1 Gecikmiú borçların takibine
iliúkin prosedürler.

16. Peúin ödemelerin do÷ru úekilde
hesaplanmasını sa÷layacak
kontrollar var mı?

16.1 5.1 numaralı kontrol.
16.2 Peúin ödemelerin kontrol
edilmesi ya da kontrol
testinden geçirilmesi.

Sahiplik
Eksiksiz olma ve var olma amaçları ile ba÷lantılı olanlardan ayrı olarak bu
amaçla ilgili spesifik iç kontrolların bulunması olası de÷ildir.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Sunum
17. Muhtelif borçlularla ve peúin
ödemelerle ilgili giriúlerin yanlıú
bir defter-î kebir hesabına
geçirilmesini önleyecek veya bu
tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?
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17.1 5.1, 11.1 ve 11.2 numaralı
kontrollar.
17.2 Kodlamalarla ilgili kontrollar.
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Ek 11
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Bankadaki ve
Kasadaki Nakit
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Tahsil edildi÷i halde bankaya
yatmamıú mebla÷ları önleyecek
veya ortaya çıkaracak kontrollar
var mı?

1.1 Güncelli÷i kaybolmuú borçlular
listelerinin düzenli olarak
gözden geçirilmesi ve takip
edilmesi.
1.2 Birden fazla kiúiyi kapsayan
açılıú sonrası prosedürlerin
oluúturulması.
1.3 Bütün tahsilat iúlemlerinin
meydana geldikleri anda
kaydedilmesi ve takiben
bankayla mutabakat
sa÷lanması.

2. Bankaya yatan ama
kaydedilmeyen mebla÷ları
önleyecek veya ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

2.1 1.1 numaralı kontrol.
2.2 Haznedar Ofisi/banka
mutabakat prosedürleri.
2.3 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamları mutabakatı)
(Bilgisayar).

3. Ödeme yapılmadı÷ı halde
ödemelerin kayda geçirilmesini
önleyecek veya bu tür iúlemleri
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

3.1 2.2 ve 2.3 numaralı kontrollar.
3.2 Tedarikçilerin bildirimleri ile
düzenli olarak mutabakat
sa÷lanması.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar
3.3 Banka mutabakat prosedürleri
ile ba÷lantılı olarak çeklere ve
ödeme emirlerine kontrol
numarası konulması ve ilgili
hesap verme sorumlulu÷u.

4. Bütün banka iúlemlerinin ve
sadece geçerli iúlemlerin do÷ru
úekilde defter-î kebire
geçirilmesini sa÷layacak
kontrollar var mı?

4.1 2.2 ve 2.3 numaralı kontrollar.

4.2 Defter kontrol hesapları ile
kaynak nakil kaydı (posting)
listelerinin ve yardımcı
defterlerin periyodik olarak
mutabakatının sa÷lanması.
4.3 Bilgisayar sistemleri girdisinin,
gerekti÷i úekilde izne
ba÷lanmıú olmasını sa÷layan
kontrollar. (Örne÷in, imza
kontrolu, otomatik Kullanıcı
Kimlik Do÷rulaması)

Var Olma
5. Nakit bankaya yatırılmaksızın
tahsilatın kayda geçirilmesini
önleyecek veya bu tür iúlemleri
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

5.1 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 ve 4.3
numaralı kontrollar.

6.Tediye edilen ama kayda
geçirilmeyen ödemeleri önleyecek
veya ortaya çıkaracak kontrollar
bulunuyor mu?

6.1 2.2, 2.3, 3.2 ve 3.3 numaralı
kontrollar.

Kıymet Takdiri/Sahiplik
Eksiksiz olma ve var olma amaçları ile iliúkili olanlardan ayrı olarak bu
amaçlarla ba÷lantılı spesifik iç kontrolların bulunması olası de÷ildir.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Sunum
7. Nakit giriúlerinin (kayıtların)
yanlıú defter-î kebir hesabına
geçirilmesini önleyecek veya
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

7.1 2.2 ve 4.2 numaralı kontrollar.
7.2 Kodlamayla ilgili kontrollar.
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Ek 12
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Ticari Alacaklılar
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Alınan bir fatura bulunmaksızın
malların veya hizmetlerin tedarik
edilmesini önleyecek veya ortaya
çıkaracak kontrollar var mı?

1.1 Bütçelerle karúılaútırarak gayrî
safi kârların, merkez
masraflarının, vb. periyodik
olarak gözden geçirilmesi.
1.2 Tesellüm raporlarına, örne÷in
Mal Tesellüm Pusulalarına
kontrol numarası konulması ve
buna iliúkin hesap verme
sorumlulu÷u, uymayan ya da
kaybolan tesellüm raporlarına
yönelik periyodik incelemeler.
1.3 Tedarikçilerin bildirimleri ile
düzenli olarak mutabakat
sa÷lanması.
1.4 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplarının mutabakatı)
(Bilgisayar)

2. Geçerli olmayan ödemelerin
kayda geçirilmesini önleyecek
veya bu tür iúlemleri ortaya
çıkaracak kontrollar var mı?

2.1 1.3 numaralı kontrol.
2.2. Ödeme taleplerinin, ilgili
malların ya da hizmetlerin
teslim alınmıú oldu÷unu
gösteren dokümanlarla
gerekti÷i úekilde desteklenmesi
ve çeki imzalayacak kiúi
tarafından gözden geçirilmesi.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar
2.3 Bilgisayar sistemleri girdisinin,
gerekti÷i úekilde izne
ba÷lanmıú olmasını sa÷layan
kontrollar (örne÷in, imza
kontrolu, otomatik Kullanıcı
Kimlik Do÷rulaması)

3. Geçersiz borçların kayda
geçirilmesini önleyecek veya bu
tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

3.1 1.1, 1.3 ve 2.3 numaralı
kontrollar.

4. Alacaklılara iliúkin bütün iúlemlerin
ve sadece geçerli iúlemlerin
defter-i kebire ve alacaklılar
defterine do÷ru úekilde
geçirilmesini sa÷layan kontrollar
mevcut mu?

4.1 1.3 numaralı kontrol.

3.2 Kredi mektuplarına ve di÷er
ayarlama kayıtları ile ilgili
dokümanlara kontrol numarası
konması ve buna iliúkin hesap
verme sorumlulu÷u.

4.2 Defter kontrol hesapları ile
kaynak nakil kayıt listeleri ve
alacaklılar defteri listelerinin
periyodik olarak mutabakatının
sa÷lanması.

Var Olma
5. ølgili mallar ya da hizmetler teslim
alınmaksızın faturaların kayda
geçirilmesini önleyecek veya bu
tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

5.1 1.1 numaralı kontrol.

6. Alacaklılara yapılan bütün
ödemelerin kayda geçirilmesini
sa÷layacak kontrollar mevcut
mu?

6.1 1.3 numaralı kontrol.

5.2 Faturaların tesellüm raporları
(örne÷in, Mal Tesellüm
Pusulaları) ve satınalma
talimatları ile uygunlu÷unun
sa÷lanması.

6.2 Çeklere ve ödeme talimatlarına
kontrol numarası konulması ve
buna iliúkin hesap verme
sorumlulu÷u.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar
6.3 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatı).

7. Tedarikçilerden kaynaklanıp
ödenmesi gereken bütün
borçların ve di÷er ayarlamaların
(adjustments) kayda geçirilmesini
sa÷layacak kontrollar var mı?

7.1 1.1 ve 1.3 numaralı kontrollar.
7.2 Kabul edilmeyen mallara iliúkin
borç pusulalarına, vb. kontrol
numarası konulması ve buna
iliúkin hesap verme
sorumlulu÷u.
7.3 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatı) (Bilgisayar).

Kıymet Takdiri
8. Faturaların hazırlanmasındaki
hataları ortaya çıkaracak ve
düzeltecek kontrollar var mı?

8.1 1.1 ve 5.2 numaralı kontrollar.

9. Faturaların yanlıú miktarda
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

9.1 1.1, 1.3 ve 4.2 numaralı
kontrollar.

10. Ödemelerin yanlıú miktarda
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

10.1 1.3 numaralı kontrol.

8.2 Faturaların fiyatlarının,
iskontolarının ve aritmetiksel
do÷rulu÷unun kontrol edilmesi.

9.2 øúleme (processing) kontrol
toplamları (örne÷in,
girdi/iúleme/çıktı kontrol
toplamlarının mutabakatı)
(Bilgisayar)

10.2 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatı) (Bilgisayar)
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

11. Borç pusulalarının ve di÷er
düzeltmelerin hesaplanmasındaki
ya da kaydındaki hataları
önleyecek veya ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

11.1 1.1, 1.3, 4.2 ve 7.3 numaralı
kontrollar.
11.2 Borç pusulalarının ilgili
faturalara uygunlu÷unun
sa÷lanması; hesaplamaların,
vb. kontrol edilmesi.

Sahiplik
Eksiksiz olma ve var olma amaçları ile ba÷lantılı olanlardan ayrı olarak bu
amaçla iliúkili spesifik iç kontrolların bulunması olası de÷ildir.
Sunum
12. Ticari alacaklılara iliúkin giriú
kayıtlarının yanlıú bir defter-î kebir
hesabına geçirilmesini önleyecek
veya bu tür iúlemleri ortaya
çıkaracak kontrollar var mı?
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12.1 4.2 numaralı kontrol.
12.2 Kodlamaların kontrol edilmesi.

øngiltere Sayıútayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü:
øç Kontrollar

Ek 13
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Muhtelif
Alacaklılar, Tahakkuklar ve Karúılıklar
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Alınan bir fatura olmaksızın
müteferrik mallar ya da hizmetler
tedarik edilmesini önleyecek
veyahut bu tür muameleleri
ortaya çıkaracak kontrollar var
mı?

1.1 Tesellüm raporlarına kontrol
numarası konulması ve
bunlarla ilgili hesapverme
sorumlulu÷u; uygun olmayan
ya da kaybolan raporlara
yönelik periyodik incelemeler.
1.2 Tedarikçilerce verilen bildirimler
ile kayda geçirilmiú muhtelif
alacaklı miktarı arasında
mutabakat sa÷lanması.

2. Kayda geçirilmeyen müteferrik
satınalma faturalarını önleyecek
veya ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

2.1 1.1 ve 1.2 numaralı kontrollar.

3. Mebla÷ların (payments) yanlıú
muhtelif alacaklı hesabına borç
olarak kaydının yapılmasını
veyahut geçerli olmayan borçların
kayda geçirilmesini önleyecek
kontrollar var mı?

3.1 1.2 numaralı kontrol.

2.2. Müteferrik satınalma
faturalarına kontrol numarası
konulması ve buna iliúkin
hesapverme sorumlulu÷u.

3.2 Ödeme (payment) taleplerinin
ilgili faturalarla/di÷er kanıtlayıcı
dokümanlarla desteklenmesi.
3.3 Alınan kredi pusulalarına
kontrol numarası konulması ve
buna iliúkin hesapverme
sorumlulu÷u.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

4. Kaynakta kesilen vergilerin ve
primlerin do÷ru olarak özet
halinde gösterilmesini ve
kaydedilmesini sa÷layacak
kontrollar mevcut mu?

4.1 Ücret bordrosu girdisi ve
iúlemesi üzerindeki kontrollar.
4.2 Ücret bordrosunun yönetim
tarafından gözden geçirilmesi
ve dalgalanmaların
de÷erlendirilmesi.
4.3 Ücret bordrosu miktarlarının
defter-î kebire geçirilmesi
üzerindeki kontrollar.

5. Di÷er bütün müteferrik
alacakların, karúılıkların ve
tahakkukların eksiksiz olmasını
sa÷layacak kontrollar var mı?

5.1 Katma de÷er vergisi kayıt
sistemi üzerindeki kontrollar.
5.2 Makul olup olmadı÷ı yönünden
katma de÷er vergisi bakiyesinin
yönetim tarafından gözden
geçirilmesi.
5.3 Atlamalar bulunup bulunmadı÷ı
yönünden karúılıklar ve
tahakkuklar listelerinin yönetim
tarafından gözden geçirilmesi.
5.4 Tahakkuk ve karúılık
hesaplamalarının kontrol
edilmesi.

Var Olma
6. ølgili mallar ya da hizmetler
alınmaksızın mütefferik
satınalmalara iliúkin faturaların
kayda geçirilmesini önleyecek
veya bu tür iúlemleri ortaya
çıkaracak kontrollar var mı?

6.1 Faturaların tesellüm
raporlarına/di÷er kanıtlayıcı
dokümanlara uygunlu÷unun
sa÷lanması.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

7. Muhtelif alacaklılara yapılan bütün
ödemelerin kayda geçirilmesini
sa÷layan kontrollar mevcut mu?

7.1 1.2 numaralı kontrol.

8. Tedarikçilerden kaynaklanıp
ödenmesi gereken bütün
borçların ve di÷er ayarlamaların
(düzeltmelerin) kayda
geçirilmesini sa÷layan kontrollar
var mı?

8.1 1.2 numaralı kontrol.

9. Di÷er tahakkukların, muhtelif
karúılıkların gereksiz úekilde
oluúturulmamasını veyahut
ödemeden sonra hesaplarda
kalmamasını temin edecek
kontrollar mevcut mu?

9.1 Talep edilmeyen kalemler
açısından tahakkuklar ve
karúılıklar listelerinin yönetim
tarafından gözden geçirilmesi.

7.2 Çeklere ve ödeme talimatlarına
kontrol numarası konulması ve
buna iliúkin hesapverme
sorumlulu÷u.

8.2 Kredi mektubu taleplerine
numara konulması ve buna
iliúkin hesapverme
sorumlulu÷u.

Kıymet Takdiri
10. Mütefferik faturaların yanlıú
úekilde fiyatlandırılmasını
önleyecek veyahut bu tür
iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

10.1 6.1 numaralı kontrol.

10.2 Fatura kontrol/onay
prosedürleri.
11. Mütefferik faturaların yanlıú
miktarda kayda geçirilmesini
önleyecek veya bu tür iúlemleri
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

11.1 1.2 ve 3.2 numaralı kontrollar.
11.2 øúleme kontrol toplamları
(örne÷in, girdi/iúleme/çıktı
kontrol toplamlarının
mutabakatı) (Bilgisayar).
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

12. Ödemelerin yanlıú miktarda
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

12.1 1.2 numaralı kontrol.

13. Alınan kredi mektuplarının veya
di÷er ayarlamaların
hesaplanmasındaki veyahut
kayda geçirilmesindeki hataları
önleyecek veya ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

13.1 1.2 numaralı kontrol.

12.2 Banka mutabakat kontrolları.

14. Di÷er bütün mütefferik kredilerin,
karúılıkların ve tahakkukların
yanlıú úekilde hesaplanmasını
veya kayda geçirilmesini
önleyecek veyahut bu tür iúlemleri
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

13.2 Kredi mektuplarının ilgili fatura
ile uygunlu÷unun sa÷lanması;
hesaplamaların kontrol
edilmesi.
14.1 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 ve 5.4
numaralı kontrollar.
14.2 Karúılıklar ve tahakkuklar
listelerinin yeterlilik
noktasından yönetimce gözden
geçirilmesi.

Sahiplik
Eksiksiz olma ve var olma amaçları ile iliúkili olanlardan ayrı olarak bu
amaçla ba÷lantılı spesifik kontrolların bulunması olası de÷ildir.
Sunum
15. Muhtelif alacaklılara vb. iliúkin
giriúlerin yanlıú defter-i kebir
hesabına geçirilmesini önleyecek
veya bu tür iúlemleri ortaya
çıkaracak kontrollar mevcut mu?

15.1 ølgili defter-i kebir hesaplarının
gözden geçirilmesi.
15.2 ølgili defter-i kebir hesaplarının
teyit listelerine
uyumunun/mutabakatının
sa÷lanması.
15.3 Kodlamaların kontrolu.
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Ek 14
Kilit Kontrol Belirleyicisi: Uzun Vadeli
Krediler
Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Eksiksiz Olma
1. Kayda geçirilmeksizin alınan
kredileri önleyecek veyahut
ortaya çıkaracak kontrollar var
mı?

1.1 Kredi bildirimleri/teyitleri ile
defter-i kebir hesabı arasında
mutabakat sa÷lanması.

2. Yanlıú borçların defter-i kebir
hesabına ya da hesaplarına
geçirilmesini önleyecek veya bu
tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar mevcut mu?

2.1 1.1 numaralı kontrol.

Var Olma
3. Nakdin sonradan alınmadı÷ı
durumlardaki kredilerin
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

3.1 1.1 numaralı kontrol.

4. Kayda geçirilmeksizin geri
ödemelerde bulunulmasını
önleyecek veya bu tür iúlemleri
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

4.1 1.1 numaralı kontrol.

3.2 Alınan nakdin kredi iúlem
dokümanları ile mutabakatının
sa÷lanması.

4.2 Nakden yapılan geri ödemeler
ile kredi geri ödeme talepleri ve
buna tekabül eden defter-i
kebir giriúi arasında mutabakat
sa÷lanması.
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Kilit kontrol soruları

Örnek kontrollar

Kıymet Takdiri
5. Kredilerin yanlıú miktarlarda
kaydedilmesini önleyecek veya
bu tür iúlemleri ortaya çıkaracak
kontrollar var mı?

5.1 1.1 numaralı kontrol.

6. Kredi geri ödemelerinin yanlıú
miktarda kaydedilmesini
önleyecek veya bu tür iúlemleri
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?

6.1 1.1 ve 4.2 numaralı kontrollar.

7. Yabancı para birimli kredilerin
do÷ru úekilde çevrilmesini
sa÷layacak kontrollar var mı?

7.1 Güvenilir kaynaktan
yararlanmak suretiyle,
kullanılan döviz kurlarının
yönetim tarafından
kontrolu/onayı.

5.2 Alınan nakdin defter-i kebir
kredi hesabı giriúleri ile
uygunlu÷unun sa÷lanması.

Sahiplik
Tamamlılık ve var olma amaçları ile ilgili olanlardan ayrı olarak bu amaçla
ba÷lantılı spesifik kontrolların bulunması olası de÷ildir.
Sunum
8. Kredilerle ilgili giriú kayıtlarının
yanlıú bir defter-i kebir hesabına
geçirilmesini (nakledilmesini)
önleyecek veya bu tür iúlemleri
ortaya çıkaracak kontrollar
mevcut mu?
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8.1 1.1, 4.2 ve 5.2 numaralı
kontrollar.
8.2 Kodlamaların kontrolu.
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Ek Bölüm 4
Örnek büyüklükleri
Kontrollardan Elde
Edilmesi Planlanmıú
Güvence

Örnek Büyüklü÷ü

Test
Baúarısızlıklarının
Maksimum Sayısı

0.7

15

0

35

1

20

0

40

1

30

0

50

1

40

0

70

1

50

0

80

1

1.0

1.3

2.0

2.3
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