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TÜRK‹YE’DE KAL‹TE GÜVENCE S‹STEM‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Her iflte kalite önemlidir. Kaliteli ürün ve hizmetler sunulmas›n›n müflteri memnuniyetini art›rmas› dolay›s›yla iflletmenin baflar›s›na katk› sa¤lamas› beklenir.
Kalitenin farkl› tan›mlar› olmakla birlikte “müflterinin istek ve ihtiyaçlar›na yönelik ürün ve hizmetlerin sunulmas›” ifadesi yal›n ve gerçekçi bir tan›md›r. Bu
tan›mdan anlafl›laca¤› üzere iflletmenin hedef müflteri kitlesini belirlemesi ve sunaca¤› hizmet ya da ürünün kalitesini de buna göre belirlemesi gerekir. Dolay›s›yla bir iflletme farkl› kalitede ürün ve hizmetleri farkl› fiyatlarla farkl› müflteri
kitlelerine sunabilir. Ancak bu farkl›laflma denetim çal›flmalar›nda söz konusu
olamaz. Bir denetim flirketi / denetçi sosyal sorumluluk anlay›fl›ndan yola ç›karak sundu¤u her hizmeti en kaliteli flekilde gerçeklefltirmek durumundad›r. Bu
gerçekten yola ç›k›larak denetim flirketlerinin genel olarak ve denetim çal›flmalar›nda uymak zorunda olduklar› bir tak›m kalite kontrol standartlar› gelifltirilmifltir.
Denetim çal›flmalar›n›n giderek yayg›nlaflt›¤› Türkiye’de de dünyan›n bir çok
ülkesinde oldu¤u gibi International Federation of Accountants (IFAC) taraf›ndan yay›mlanan standartlar rehber olarak kullan›lmaktad›r. Yerel baz› otoriteler
söz konusu standartlar›n Türkçeye çevrilmesi için bir tak›m çal›flmalar yapm›fl
ve yapmaya devem etmektedirler. Dolay›s›yla Türkiye’de kalite güvece sisteminin de¤erlendirmesini yapabilmek için öncelikle dünyada uygulanan standartlar›n öngördü¤ü prensipleri tan›mak ve bu prensiplerin günlük hayatta denetim çal›flmalar›nda ne denli uyguland›¤›n› tart›flmak gerekmektedir.
Konuyla ilgili IFAC taraf›ndan ç›kar›lm›fl iki ayr› düzenleme bulunmakla birlikte bunlar birbirini tamamlar niteliktedir.
ISQC 1
Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements
Tarihsel Mali Tablolar›n Denetimini Yapan ve Di¤er Güvence ve Benzeri Hizmetler Veren Firmalar için Kalite Kontrol

ISA 220
Quality Control for Audits of Historical Financial Information
Tarihsel Mali Tablolar›n Denetiminde Kalite Kontrol
Görüldü¤ü üzere standartlardan biri denetim ve benzeri güvence çal›flmalar› yapan flirketler için kalite güvence standartlar›n› tan›mlarken di¤eri ise sadece denetim çal›flmalar›na yöneliktir. Bunlar›n yan› s›ra yine IFAC taraf›ndan yay›mlanm›fl olan Etik Kurallar (Code of Ethics) da bu standartlarla birlikte dikkate
al›nmas› gereken bir düzenlemedir.
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Standartlar›n içeri¤inde hemen hemen ayn› bafll›klar farkl› grupland›rmalar çerçevesinde ifllenmifltir. Burada konu denetim oldu¤u için Türkiye uygulamalar›n› de¤erlendirirken ISA 220 kapsam›nda ilerlemek daha do¤ru olacakt›r.
ISA 220 kapsam›nda Ba¤›ms›z Denetim Kalitesinin Kontrolü befl bafll›k alt›nda
incelenmektedir:
i. Ba¤›ms›z Denetim Ekibinin Sorumluluklar›
ii. Müflteri Kabulü ve Devaml›l›¤›
iii. Denetim Ekibinin Belirlenmesi
iv. Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
v. Gözetim

i. Ba¤›ms›z Denetim Ekibinin Sorumluluklar›
Etik ‹lkeler
Denetim flirketi, firman›n ve elemanlar›n›n gerekli etik kurallara göre faaliyetlerini yürütmesini güvence alt›na alacak politika ve prosedürleri oluflturmak zorundad›r. Bu husus IFAC taraf›ndan yay›nlanan Etik Kurallar›n A ve B bölümleri ile birlikte ele al›nmal›d›r. Söz konusu Etik Kurallarda A bölümü genel olarak etik kurallar› tan›mlarken B bölümü ise denetim ve müflavirlik hizmeti verecek olan meslek mensuplar›n›n uymas› gereken etik kurallar› anlatmaktad›r.
A bölümünde tan›mlanan temel Etik de¤erler afla¤›dakileri içerir (Code of Ethics
100.4) :
Dürüstlük – Meslek mensubu her türlü ifl iliflkisinde dürüst ve aç›k sözlü olmal›d›r.
Tarafs›zl›k – Meslek mensubu hiçbir önyarg›, ç›kar çat›flmas› veya baflkalar›n›n
yorum ve bask›lar›n›n mesleki yarg›s›n› etkilemesine izin vermemelidir.
Mesleki Yeterlilik, Mesleki Özen ve Titizlik – Meslek mensubu mesleki bilgi ve
becerilerini sürekli gelifltirmek ve üstlendi¤i sorumlulu¤u yerine getirecek seviyede tutmak zorundad›r.
Güvenilirlik – Meslek mensubu müflterisi ile ilgili edindi¤i bilgileri gizli tutmak
ve gerekli izin prosedürleri tamamlanmad›ktan ve yasal bir sorumluluk olmad›ktan sonra üçüncü flah›slarla paylaflmamal›d›r.
Mesleki Davran›fl – Meslek mensubu tabi oldu¤u yasal düzenlemelere uymak ve
meslek imaj›na zarar getirecek davran›fllardan kaç›nmak zorundad›r.
Ba¤›ms›zl›k
Her meslek mensubunun uymas› gereken bu etik kurallar›n yan› s›ra bir de “ba¤›ms›z denetçi” s›fat›yla ba¤›ms›zl›¤› korumak ad›na dikkat edilmesi gereken
hususlar bulunmaktad›r. Meslek mensubunun kifli olarak kaç›nmas› gereken ba312
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z› durumlar oldu¤u gibi denetim firmas›n›n da kaç›nmas› gereken baz› durumlar
bulunmaktad›r. Örnek olarak denetim firmas› ba¤›ms›z denetim faaliyetini sürdürdü¤ü bir iflletmeye afla¤›daki hizmetleri veremez. Ya da baflka bir ifadeyle
afla¤›daki hizmetleri vermekte oldu¤u bir iflletmeye denetim hizmeti veremez:
• De¤erleme ve aktüerya hizmetleri verilmesi veya ekspertiz ve uygunluk raporu haz›rlanmas›
• ‹ç denetim fonksiyonunun yerine getirilmesi ya da iç denetim fonksiyonuna
destek hizmeti verilmesi
• Yönetim veya insan kaynaklar› fonksiyonlar›n›n yerine getirilmesi
• Arac›l›k veya yat›r›m dan›flmanl›¤› hizmetlerinin verilmesi
• Hukuki dan›flmanl›k veya di¤er uzmanl›k hizmetlerinin verilmesi
Meslek mensubunun kifli olarak ba¤›ms›zl›¤›n› ortadan kald›racak hususlara örnek olarak ise afla¤›dakiler say›labilir:
• Denetim faaliyetinin yürütülece¤i iflletmenin hisse senetlerine sahip olmak
• Yak›n bir aile üyesinin denetimi yap›lacak iflletmede yönetici konumunda olmas›
• Denetimi yap›lacak iflletmede k›sa bir süre önce finansal tablolar›n haz›rlanma
sürecine etkisi olan bir pozisyonda görev alm›fl almak
• Deneti gerçeklefltirilecek firma ile normal kabul edilen flartlar d›fl›nda ifl iliflkisinde bulunmufl olmak (örne¤in piyasa koflullar›ndan farkl› oranlarla kredi alm›fl
olmak)
• Bir tak›m hukuki ifllemlerde flirket avukatl›¤›n› / temsilcili¤ini üstlenmifl olmak
• Tehdit alt›nda olmak

ii. Müflteri Kabulü ve Devaml›l›¤›
Yap›lan çal›flmalarda belirli bir kalitenin sa¤lanmas› müflterinin ve iflin kabulü
aflamalar›nda bafllamaktad›r. Denetim firmas› müflteri ve ifl kabulüne iliflkin politika ve prosedürlerini oluflturmal› ve ortak ve çal›flanlar›n bu kurallar çerçevesinde hareket etmelerini sa¤lamal›d›r.
ISA 220 bu süreçte göz önünde bulundurulmas› gereken hususlar› afla¤›daki flekilde s›ralam›flt›r (ISA 220.16):
• ‹flletme yönetiminde etkin olanlar ve yönetimden sorumlu kifliler ile ana ortaklar›n dürüstlü¤ü
• Ba¤›ms›z denetim ekibinin ifllerin yap›lmas› bak›m›ndan yeterlili¤i ve gerekli
zaman ve kayna¤a sahip olup olmad›¤›
• Ba¤›ms›z denetim kuruluflu ve ekibin etik ilkelere uyup uymad›¤›
Uygulamada denetim firmalar›n›n müflteri ve ifl kabulü aflamas›n› lay›k›yla ta313
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mamlayabilmek için risk ölçmeye yarayan bir tak›m sorulardan oluflan testler
gelifltirdikleri ve bu testi geçen iflletmeleri müflteri olarak kabul ettikleri ve hizmet sunduklar› gözlemlenmektedir. Müflteri kabulü için yap›lan bu ön incelemede sorulacak sorulardan baz›lar› afla¤›dakiler olabilir:
• Yönetimden sorumlu kifliler / ortaklar kimler?
• Finansal durumu nas›l?
• Hangi sektörde - hangi alanda faaliyet göstermektedir?
• Halka aç›k bir flirket veya faaliyetleri hep göz önünde olan bir flirket mi?
• fiirketin, yönetici ve ortaklar›n›n piyasada nas›l bir imaj› var?
• Çal›flt›¤› avukat ve di¤er dan›flmanlar kim?
• Yönetimin dürüstlü¤ü ile ilgili bir flüphe var m›?
• Kurumsal yönetim anlay›fl› nas›ld›r?
• Devam eden önemli davalar var m›?
Bu sorular, bazen iflletme yönetimi ile konuflularak, kendilerinden bir tak›m bilgiler yaz›l› olarak al›narak veya piyasa ve internet üzerinden baz› araflt›rmalar
yap›larak cevapland›r›l›r. Verilen cevaplar çerçevesinde denetim firmas› potansiyel müflterisi için afla¤›daki flekilde bir risk s›n›fland›rmas› yapar:
• Az Riskli
• Orta Riskli
• Çok Riskli
Risk analizi tamamland›ktan sonra ise denetim firmas›nda sorumlu ortak ve di¤er yöneticiler müflteriyi kabul edip etmemeye karar verirler. Kabul edilen müflteri için belirlenen risk s›n›flamas› çerçevesinde gerekli denetim prosedürlerinin
uygulanmas›n› sa¤lamak öncelikle ilgili sorumlu orta¤›n görevidir. Ancak firma
prosedürlerinin de gerekli denetim prosedürlerinin uyguland›¤›n› gözetir nitelikte oluflturulmufl olmas› gerekmektedir.
Bir müflterinin kabul edilmifl olmas› ona her türlü denetim ve dan›flmanl›k hizmetinin verilebilece¤i anlam›na gelmedi¤i gibi, bir sonraki y›l denetim hizmetinin verilmeye devam edip etmeyece¤i konusunda yeniden bir de¤erlendirme yap›lmas› gereklili¤ini de ortadan kald›rmaz. Müflteriye denetim hizmeti verilip
verilemeyece¤inin de¤erlendirilmesi aflamas›nda ise afla¤›dakilere benzer sorulara cevap aramak faydal› olacakt›r:
• Ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran bir durum var m›?
• Söz konusu hizmetin gereken kalitede verilmesini engelleyecek bir durum var m›?
• Önceki dönem denetim çal›flmas›nda sunulan rapor nas›l bir görüfl içermekteydi?
• Finansal durumu nas›l?
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• Düzgün raporlama yapabilecek sistem ve ekibi var m›?
• Denetim çal›flmas›n› yürütecek gerekli bilgi ve tecrübeye sahip ekip mevcut mu?

iii. Denetim Ekibinin Belirlenmesi
Üstlenilen denetim çal›flmas›n›n ön görülen kalitede yürütülebilmesi için görevlendirilecek ekibin bu sorumluluklar› yerine getirecek bilgi ve beceriye sahip olmas› gerekmektedir. ISA 220 ba¤›ms›z denetim ekibinden beklenenleri afla¤›daki flekilde özetlemektedir (ISA 220.20):
• Denetim iflini anlamak ve gerçeklefltirmek hususunda deneyim
• Ba¤›ms›z denetim standartlar› ile hukuki yasal düzenlemeler konusunda yeterli bilgi
• Bilgi teknolojileri dahil uygun düzeyde teknik bilgi
• Müflterinin faaliyette bulundu¤u sektör hakk›nda yeterli bilgi
• Mesleki karar verme yetene¤i
• Ba¤›ms›z denetim kuruluflunun kalite kontrol politika ve yöntemlerini kavrama yetene¤i
Denetim firmalar› bir denetim çal›flmas›na bafllamadan önce söz konusu çal›flma
ile ilgili bir bütçe haz›rlarlar. Bu bütçe çal›flman›n lay›k›yla tamamlanabilmesi
için denetim ekibinin kimlerden oluflmas› gerekti¤i ve her bir eleman›n kaç saat
harcamas›n›n beklendi¤ini içermektedir. Denetim ekibinde görev alacaklar, denetim konusunda uzmanlaflm›fl sorumlu ortak, denetim müdürü, denetim flefi ve
asistanlar›ndan baflka destek al›nmas› gerekti¤i durumlarda bilgi ifllem uzman›,
vergi uzman›, UFRS uzman› vb. kiflileri de içerebilir.
Denetim ekibine eleman atamas› yap›l›rken iflin kabulü s›ras›nda belirlenen risk
de göz önüne al›narak bütçede ön görülen süreler için yine bütçede öngörülen
deneyime sahip kifliler seçilir. Burada sektör bilgisi ve tecrübesi önemli olabilece¤i gibi UFRS / TMS, SPK Mevzuat› veya US GAAP gibi muhasebe standartlar›na iliflkin deneyim de önemli bir kriter olabilir.

iv. Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
ISA 220 Sorumlu Ortak’›n ba¤›ms›z denetim ekibini afla¤›daki hususlarda bilgilendirerek yönetmesini öngörmektedir (IAS 220.22):
• Ekiptekilerin sorumlulu¤u
• ‹flletme faaliyetlerinin yap›s›
• Riskle ilgili hususlar
• Ortaya ç›kabilecek sorunlar
• Ba¤›ms›z denetim iflinin yürütülmesiyle ilgili ayr›nt›lar
Ayr›ca Ekibin yapt›¤› çal›flmalar gözden geçirilirken afla¤›daki hususlara dikkat
edilmesi gerekmektedir (ISA 220.25):
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• Yap›lan çal›flman›n ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygunlu¤u
• Gerekli konularda fikir dan›fl›lm›fl olmas› ve sonuçlar›n yaz›l› olarak kay›tlara
geçirilmifl olmas›
• Yap›lan iflin zamanlama ve içeri¤inin uygunlu¤u
• Yap›lan çal›flman›n sonuçlar› do¤rulad›¤› ve yaz›l› olarak kay›tlara geçirildi¤i
• Yap›lan iflin sunulacak denetim görüflü için yeterli ve destekleyici olmas›
• Uygulanan tekniklerin amac›na ulaflm›fl olmas›
Uygulamada denetim faaliyetleri tüm ekibin sorumlu ortak liderli¤inde denetim
çal›flmas›n› planlamak amac› ile toplanmas›yla bafllar. Bu toplant›da sorumlu ortak taraf›ndan müflteri, içinde bulundu¤u sektör, çal›flman›n kapsam›, denetim
çal›flmas›nda karfl›lafl›lmas› beklenen riskler, çal›flma sonunda müflterinin beklentileri ve zamanlama konular›nda bilgilendirme yap›lmas› beklenmektedir.
Çal›flma takvimi de bu toplant› çerçevesinde belirlenmifl olur.
Müflteride yap›lan ön çal›flma s›ras›nda planlama toplant›s›nda konuflulan konular da dikkate al›nmak suretiyle final çal›flmas›nda uygulanacak denetim tekniklerinin belirlenmesi için müflterinin ifl yap›fl flekilleri ve kontrolleri hakk›nda olabildi¤ince bilgi edinilmeye çal›fl›l›r.
Bu çal›flman›n ard›ndan denetim ekibi tekrar bir araya gelerek ön çal›flma bulgular›n› de¤erlendirir ve final dönemi için haz›rlanan denetim plan› sorumlu ortak taraf›ndan gözden geçirilerek varsa gerekli düzeltmeler yap›ld›ktan sonra
onaylan›r.
Öncesinde oldu¤u gibi final çal›flmas› devam ederken de sorumlu ortak ve di¤er
k›demli denetim elemanlar›, denetçi ve denetçi yard›mc›lar›n›n çal›flmalar›n› gerekli oldu¤u ölçüde kontrol eder ve geri bildirimde bulunurlar.

Dan›flma
Denetim çal›flmalar› yürütülürken her ne kadar ifli yürütebilecek nitelikte eleman
atanmas›na çal›fl›lsa da karfl›lafl›labilecek bir tak›m karmafl›k konular ekip d›fl›ndan uzmanlara dan›fl›lmas›n› gerekli k›labilir. ISA 220’de öngörüldü¤ü üzere
dan›flma aflamas›nda afla¤›daki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir (ISA
220.30):
• Denetim ekibinin zor ve hassas konularda gerekli dan›flma hizmetini ald›¤›ndan emin olunmas›
• Denetim s›ras›nda gerekli bilgiye sahip kiflilerden fikir dan›fl›lm›fl olmas›
• Dan›flman ile uzlafl›lan sonucun yaz›l› hale getirilmifl olmas›
• Sonucun uygulamaya geçirildi¤inden emin olunmas›
Uygulamaya bak›ld›¤›nda dan›flma ifllevinin iki temel konuda yap›ld›¤› görülmektedir:
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i. Muhasebe ve Raporlama ile ilgili konular
ii. Denetim ile ilgili konular
Denetim çal›flmas› s›ras›nda muhasebe ve raporla ile ilgili olarak daha önce hiç
karfl›lafl›lmam›fl bir durumla karfl› karfl›ya kal›nabilir. Bu durumda, teknik uzmanlardan görüfl al›nabilir ve/veya di¤er ülke / ofis uygulamalar›na bak›larak
benzer olaylarda raporlaman›n nas›l yap›ld›¤› araflt›r›labilir.
Bazen denetim ekibi uygulam›fl oldu¤u denetim teknikleri ve/veya denetim çal›flmas› sonucundaki bulgular›n›n denetim raporuna yans›t›lmas› konusunda çeliflkiler yaflayabilir. Bu durumda öncelikle o ifl için sorumlu ortak d›fl›nda bir
ikinci ortak atanm›flsa onunla görüflülür. Gerekli oldu¤u durumlarda firma içinde Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Ortaktan görüfl alma yoluna gidilir.

Görüfl Ayr›l›klar›
Denetim çal›flmalar› bir ekip il yürütülmektedir. Bu ekip içinde farkl› konu ve
sürelerde tecrübeye sahip denetim elemanlar› bulunmaktad›r. Dolay›s›yla baz›
konularda görüfl ayr›l›klar› ortaya ç›kabilir. Denetim ekibindeki ba¤›ms›z denetçi ve yard›mc›lar›n›n bu farkl›l›klar› çekinmeksizin dile getirmeleri için uygun
ortam yarat›lmal›d›r. Görüfl farkl›l›klar›n›n giderilmesinde firma politikalar›na
uygun davran›lmas› beklenir. (ISA 220.34)
Denetim flirketlerinde görüfl ayr›l›klar› ortaya ç›kt›¤› zaman bunu çözmek için
izlenecek yol firma politika ve prosedürlerinde belirlenmifltir. Çözüm aray›fl› bu
sistem içinde olmal›d›r. Öncelikle ekip içindeki daha k›demli denetçilere (denetim müdürü, sorumlu ortak gibi) baflvurulur. ‹kna edici bir sonuç al›namazsa sorumlu ortak d›fl›nda bu ifl ile görevlendirilmifl ikinci bir ortak varsa ona baflvurulur. Konunun teknik bir problem olmas› durumunda bu konudaki uzmanlara
(UFRS / TMS uzman› gibi) baflvurulur. Bu aflamada da görüfl birli¤i sa¤lanamad›ysa veya tereddütler devam ediyorsa, firma içinde Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Ortaktan görüfl al›nmas› ya da Global Firma uzmanlar›n›n görüflüne baflvurulmas› izlenecek sonraki ad›mlar olacakt›r.

Kalite Kontrol
Denetim iflinden sorumlu ortak
• Kalite kontrolü yapacak kiflinin belirlenmifl oldu¤undan emin olmak
• Ba¤›ms›z denetim çal›flmas› veya kalite kontrol s›ras›nda ortaya ç›kan önemli
hususlar› kontrolör ile tart›flmak
• Kalite kontrol çal›flmas› tamamlanana kadar denetim raporunu imzalamamak
durumundad›r. (ISA 220.36)
Finansal tablolar›n denetim sürecinde yap›lacak kalite kontrol çal›flmalar› kapsam›nda afla¤›daki hususlar›n dikkate al›nmas› ve kalite kontrol çal›flmalar›n›n
bu hususlar› kapsayacak flekilde organize edilmesi gerekmektedir (ISA 220.40):
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• Ba¤›ms›z denetim ekibinin ba¤›ms›zl›¤› konusundaki de¤erlendirmeler
• Denetim çal›flmalar›nda yap›lan risk de¤erlendirmeleri
• Önemlilik ve önemli riskler konusunda al›nan kararlar
• Dan›flma gereken durumlarda, gerekli dan›flmalar›n yap›l›p yap›lmad›¤›
• Denetim s›ras›nda tespit edilen düzeltilmifl ve düzeltilmemifl yanl›fll›klar›n niteli¤i ve önemi
• ‹flletme yönetimine iletilecek hususlar
• Çal›flma ka¤›tlar›n›n önemli kararlar› ve ulafl›lan sonuçlar› gösterir nitelikte
olup olmad›¤›
• Ba¤›ms›z denetim raporunun uygunlu¤u
Denetim çal›flmalar›nda uygulanan ilave kalite kontrol prosedürleri, ilgili muhasebe standartlar›na uygunlu¤u kontrol etmek ve denetim bulgular›n›n denetim
raporunda lay›k›yla yans›t›ld›¤›n› kontrol etmek üzere iki grupta toplanabilir.
Uygulanan kalite kontrol prosedürlerine örnekler afla¤›da sunulmufltur:

‹lgili Muhasebe Standartlar›na Uygunluk
• Karmafl›k konularda bir uzman görüflünün yaz›l› olarak al›narak çal›flma ka¤›tlar›na eklenmesi ve bu görüfle uygunlu¤un sa¤lanmas›
• UFRS mali tablolar için tüm aç›klamalar›n gerekti¤i gibi yap›ld›¤›ndan emin
olmak üzere “kontrol listesinin” doldurulmas› ve eksiklerin tamamlanmas›
• UFRS mali tablolar›n bir UFRS uzman› taraf›ndan gözden geçirilmesi ve denetim raporu imzalanmadan önce söz konusu uzman›n onay›n›n al›nmas›
Denetim Bulgular›n›n Denetim Raporunda Lay›k›yla Sunulmas›
• Belli bir risk seviyesinin üzerinde olan ifller için sorumlu ortak d›fl›nda bir baflka orta¤›n çal›flma boyunca karmafl›k konularda denetim ekibine destek olmas›
ve haz›rlanan raporu gözden geçirmesi
• Olumlu Görüfl içermeyen raporlar›n Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Ortak taraf›ndan gözden geçirilmesi

v. Gözetim
ISQC 1 kapsam›nda denetim flirketinin yap›lan denetimin kalitesinin kontrolünü
sa¤layacak yeterli, etkin iflleyen ve uygulama kolayl›¤› bulunan politika ve prosedürlerini belirlemifl olmas› gerekir.
Di¤er taraftan gerçeklefltirilen her bir denetim çal›flmas› için sorumlu ortak gözetim sonuçlar›nda bulunan eksikliklerin denetimi etkileyip etkilemedi¤ini ve
al›nan tedbirlerin yeterli olup olmad›¤›n› de¤erlendirmeli ve gerekli önlemleri
almal›d›r.
Denetim flirketleri afla¤›da örnekleri sunulan baz› gözetim prosedürlerini uygu318
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layarak kalite güvence sisteminin gerekti¤i gibi çal›flmas›n› temin etmeye çal›flmaktad›rlar:
• Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Orta¤›n konuyla ilgili firma politikalar›n› denetim ekiplerine duyurmas› ve uyuldu¤unu gözetmesi
• Farkl› ofislerden kurulan ekiplerin seçilmifl ifller için denetim çal›flmalar›n›n
firma politikalar›na uygun yürütüldü¤ünü denetlemesi
• Ofis içinde seçilen ifllerin firma politikalar›na uygun yürütüldü¤ünün örnekleme usulü denetlenmesi
• Düzenleyici otoritelerin yapt›¤› incelemeler
• Denetim Komitelerinin ald›klar› denetim hizmetinin kalite kontrolüne iliflkin
yapt›¤› çal›flmalar
Denetim çal›flmalar›nda kaliteyi belirli bir seviyede tutmak için oluflturulmufl bu
standartlar gösteriyor ki her denetim flirketinin kendi bünyesinde bir kalite güvence sistemi kurmas› gerekmektedir. Kurulan kalite güvence sistemi flirketin
ifle eleman al›m›ndan bafllay›p, elemanlar›n e¤itilmesi, müflteri kabul ve devaml›l›¤›, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler yürütülürken karfl›lafl›lacak problemler için çözüm yollar› ve sistemin gözetimine kadar bir çok konuda net bir tak›m politika ve prosedürler içermelidir. Ancak önemli olan bu politika ve prosedürlerin yaz›l› hale getirilmesi de¤il, gerçek hayatta lay›k›yla uygulanmas›d›r. Yap›lan iflin tamamen güvene dayal› bir ifl oldu¤u göz önüne al›n›rsa denetçinin güveni sarsmamak ad›na kaliteyi en üst düzeyde tutmak için her
türlü önlemi almas› gerekti¤i aç›kt›r.

Yararlan›lan Kaynaklar
• Code of Ethics for Professional Accountants, IFAC
• ISQC 1 Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements, IFAC
• ISA 220 Quality Control for Audits of Historical Financial Information, IFAC
• Tarihi Finansal Bilgilere ‹liflkin Denetim Kalitesinin Kontrolü, Seri:X, No:22
Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ – Dördüncü K›s›m, SPK
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