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AÇIKLIK PROJESİ VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARINA
GENEL BAKIŞ

Prof. Dr. İdil KAYA
Galatasaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

GİRİŞ
Denetim dinamik bir disiplindir. Son yıllarda finansal standartlardaki önemli değişiklikler, makul
değerin daha fazla kullanımı ve sözel anlatıma görece daha fazla yer verilmesi finansal raporlamada
önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu değişimin yanı sıra iş hayatı, düzenlemeler, kurumsal yönetişim
ve kullanıcıların beklentilerindeki gelişmeler denetim standartları ve uygulamalarına yön vermektedir.
Ayrıca, işletmeler ve nihai olarak yöneticileri paydaşlarının beklentilerini dikkate almak ve bunları
yönetecek uygun yolları bulmak gereksinimi içersindedir. yöneticiler tarafından gerekli görülürse, finansal tablo denetiminin ötesinde güvence hizmeti sağlayacak olanlar bağımsız uzmanlardır. Denetim, paydaşların beklentilerinin karşılanmasında tek başına yeterli olmayabilir. Bir çok anlaşma ve ilişkilerde
güvence hizmeti türleri söz konusudur. Bu tür güvence hizmetlerindeki bilgiler; çevresel ve sosyal performans, işletme incelemelerinde yöneticilerin yaklaşımları, yedekler, düzenleyici kurullara sunulacak raporlar, kurumsal iletişim raporları gibi daha geniş operasyonel verilere ilişkin raporlar ve iç kontrole ilişkin
verilerdir (ICAEW, 2008).
Açıklık Projesi kapsamında geliştirilen uluslararası denetim standartlarını ele alan bu çalışmanın birinci bölümünde Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu ve Uluslararası Denetim Standartları
irdelenmektedir. İkinci bölümde Açıklık projesi tanıtılmakta, üçüncü bölümde ise yenilenmiş standartlar
incelenmektedir.
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1. ULUSLARARASI DENETİM VE GÜVENCE STANDARTLARI KURULU VE ULUSLARARASI
DENETİM STANDARTLARI
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB – International Auditing and Assurance
Standards Board), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFAC tarafından tayin edilen ve yine onun
himayesinde çalışan bir kuruldur. Kamu yararı Gözetim Kurulu (PIOB – Public Interest Oversight
Board)’nun gözetimine tabidir. IAASB’nin amacı, bağımsız olarak ve kendi yetkisi altında, denetim, gözden geçirme, diğer güvence, kalite kontrol, ve ilgili hizmetler alanında yüksek kaliteli standart oluşturmak
ve ulusal standartlar ile uluslararası standartların yakınlaşmasının sağlamak suretiyle kamu yararına hizmet etmektir (IAASB, Annual Report 2008).
Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim, Gözden Geçirme, Diğer Güvence ve İlgili Hizmetler
Standartlarının 1 önsözünde belirtildiği üzere, IAASB, dünya çapında genel kabul görmüş uluslararası standartlar seti geliştirmeyi hedefler. IAASB bildirileri, Uluslararası Standartlara uygun olarak yürütülen denetim, inceleme, diğer güvence ve ilgili hizmetler sözleşmelerini düzenleyici hükümleri belirler. Kurul tarafından saptanan standartlar sözleşme standartları ve kalite kontrol standartları olarak iki ana başlık altında toplanabilir.
IAASB’nin sözleşme standartları olarak adlandırılan standartlar dört grupta toplanır. Bunlar,
1.Tarihi finansal bilgilerin denetiminde uygulanacak Uluslararası Denetim Standartları-UDS,
(International Standards on Auditing, ISAs),
2.Tarihi finansal bilgilerin incelenmesi çalışmalarında uygulanacak Uluslararası Gözden Geçirme
Sözleşmeleri Standartları (International Standards on Review Engagements, ISREs),
3.Tarihi finansal bilgiler dışındaki konularla ilgilenen güvence sözleşmelerinde uygulanacak Uluslararası
Güvence Sözleşmeleri Standartları (International Standards on Assurance Engagements, ISAEs), ve
4.IAASB tarafından belirlenen derleme ve ilgili hizmet sözleşmeleri gibi üzerinde anlaşılmış prosedür1 Aralık 2005 itibariyle onaylanan ve TÜDESK, 2008, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, TÜRMOB yayınları
339’da yer alan önsöz ile 15 Aralık 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan ve Handbook of International Standards on
Auditing and Quality Control, 2009 edition’da yer alan önsöz metinlerinin ilk 9 paragrafı aynıdır. Clarity Project’in tamamlanmasından sonraki hususlar yeni önsöze 4 yeni paragrafla ilave edilmiştir. Böylelikle yeni önsözde özellikle UDS200 ve
Kalite Kontrol Standardının önemi belirtilmiştir.
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lerin esas alındığı sözleşmelere uygulanan Uluslararası İlgili Hizmetler Standartları (International
Standards on Related Services, ISRSs)’dır.
Uluslararası Kalite Kontrol Standartları ise IAASB’nin sözleşme standartları dahilindeki tüm hizmetlere uygulanır. Bu standartların amacı, bir denetim firmasının kalite kontrolüne rehberlik etmektir. Kalite
kontrol, finansal tablolar denetimi, gözden geçirilmesi, ve diğer güvence ve ilgili hizmet sözleşmelerinin
yürütülmesi içindir.
Meslek mensuplarına standartların yorumlanması ve doğru uygulanmasında rehberlik etmek üzere
çıkarılmış olan izahnameler ise şu başlıklar altında toplanır:
1.UDS’ler için Uluslararası Denetim Uygulama İzahnameleri (International Audit Practice Statements IAPSs),
2.Gözden Geçirme Standartlarının uygulamasını kolaylaştırmak için Uluslararası Gözden Geçirme
Sözleşmeleri Uygulama İzahnameleri (International Review Engagements Practice Statements IREPSs),
3.Güvence Standartlarını açıklayan Uluslararası Güvence Sözleşmeleri Uygulama İzahnameleri
(International Assurance Engagements Practice Statements IAEPSs), ve
4.Uluslararası İlgili Hizmetler Uygulama İzahnameleri (International Related Services Practice
Statements IRSPSs).
Uluslararası Denetim Standartları Türkiye'de TÜRMOB’un girişimiyle TÜDESK tarafından dilimize çevrilerek TÜRMOB yayınları arasında yer almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu, 12.06.2006 tarih ve 26196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri X no: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile sermaye piyasasında Uluslararası Denetim Standartlarına uygun denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli zemini hazırlamıştır 2. Bu tebliğ ile birlikte, finansal tablolarla kamuya açıklanan bilgilerin doğruluğu konusunda önemli bir güvence oluşturan bağımsız denetimin daha kaliteli olarak yerine
getirilmesi, ayrıca uygulamacıların geniş kapsamlı ve uluslararası bağımsız denetim standartları ile uyum1 Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:
1- (27/7/2006 tarihli ve 26241 sayılı Resmi Gazete’de “Sermaye Piyasasında bağımsız denetim Standartları Hakkında
Tebliğde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ” Seri:X, no: 23 yayınlanmıştır.)
2- (27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmi Gazete’de “Sermaye Piyasasında bağımsız denetim Standartları Hakkında
Tebliğde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ” Seri:X, no: 24 yayınlanmıştır.
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lu bir rehbere kavuşmaları hedeflenmiştir. Tebliğin Uluslararası Bağımsız Denetim Standartlarına karşılık
gelen kısımları EK 1’de yer almaktadır. Dikkat edilirse, Uluslararası Denetim Standartları başlığı ile EK1
ve EK 2 listelerinde verilen standartlar arasında farklar mevcuttur. EK 1’de IAASB’nin 2008 yılı sonunda
tamamladığı Açıklık Projesi (Clarity Project) öncesindeki Uluslararası Denetim Standartları yer almaktadır.
EK 2’de ise, anlaşılırlık kalitelerinin artırılabilmesi için Açıklık Projesi kapsamında yenilenmiş standatların
son şekline yer verilmiştir.
2. IAASB VE AÇIKLIK PROJESİ
IAASB tarafından hazırlanan Uluslararası Denetim Standartları, ‘Açıklık Projesi’ neticesinde önemli
bir değişim süreci geçirmiştir. Bu proje her standartta yer alan kesin hükümlerin ve içerdikleri her kelimenin statüsünün daha açık ve anlaşılır hale getirilmesi için tasarlanmıştır. UDS’lerin tümüyle okunabilirlik
ve anlaşılabilirliklerinin arttırılmasını amaçlayan bu projede her UDS için genel bir amaç tespit edilmiş ve
standartta yer alan hükümler ile bunların anlaşılmasını sağlayacak uygulama rehberi ayrı bölümlerde
sunulmuştur.
2003 yılında, IAASB, amacı UDS’lere uygulamada daha fazla tutarlılık kazandırıp dünya çapında
kabul görmelerini kolaylaştırmayı sağlamak için standartların anlaşılırlığını artırma yollarını tespit etmek
olan Açıklık Projesini başlatmıştır (IAASB Annual Report 2008).
İlk plan standartların yeniden kaleme alınmasını sağlayacak bir düzenin geliştirilmesi ve nihai standartlar setinin 2011 yılında tamamlanması olmuştur. Ancak bu süresinin kısaltılması konusunda paydaşlardan gelen yoğun talebin karşılanabilmesi için IAASB planını revize etmiş ve çok sayıda ulusal standart
komitesinden gelen destekleri de bünyesine katarak projeyi 2008 yılının sonunda başarıyla tamamlamıştır (IAASB Annual Report 2008).
Anlaşılırlık ve açıklıkları artırılmış olan UDS’ler; denetçiler, denetlenen işletmeler ve denetimi düzenleyen kurullar için önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir (ICAEW, 2008b). Açıklık Projesi kapsamında gözden geçirilip yeniden yazılmış16, yeniden yazılmış 20 ve yeni olan 1 standart IAASB tarafından
onaylanmıştır. Ek 1’de Açıklık Projesi neticesinde yenilenmiş standartlar listesi yer almaktadır.
Proje kapsamında önemi artan standart, UDS 200 (Gözden Geçirilmiş ve yeniden yazılmış)
Uluslararası Standartlara Göre yürütülen Denetimin ve Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları standardıdır.
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Açıklık Konvansiyonları olarak bilinen yeniden yazma kurallarını ve standartları izleyen denetçilerin
yükümlülüklerini belirler. Diğer konuların yanı sıra, bu UDS; hedeflerini anlayabilmek ve içerdiği hükümleri doğru uygulayabilmek için denetçinin bir UDS’nin tam metnini anlaması gerektiği konusuna açıklık
getirir. Ayrıca, hedeflerin ve hükümlerin oluşturulmasının yanısıra, UDS’lerin uygulama materyelleri içerdiğini de açıklar. Bu uygulama materyelleri hükümlerin ne anlama geldiği ya da neyi kapsadığını açıklayıp uygun prosedürlerin de örneklerini verir. Gözden Geçirilmiş ve yeniden yazılmış UDS 200 mesleki şüphecilik, mesleki yargı, denetimi kısıtlayan unsurlar ve UDS’lerin uygulanmasına ilişkin diğer konularda
yeni açıklamalar getirir (IAASB Annual Report 2008).
3. AÇIKLIK PROJESİ SONRASINDA ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI
Uygulamayı iyileştirmeye yönelik önemli yeni hükümler getiren açıklık projesi kapsamında yenilenmiş 36 standart 15 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu bölümde söz konusu proje sayesinde
daha anlaşılır ve açık bir dille kaleme alınmış UDS’ler ele alınmaktadır.
Uluslararası Kalite Kontrol Standardı ISQC 1, Finansal Tabloların Denetimi ve Gözden
Geçirilmesi ve Diğer Güvence ve İlişkili Hizmet Sözleşmelerini Yürüten Denetim Firmaları
için Kalite Kontrol
Bu standart, finansal tabloların denetimi, gözden geçirilmesi, ve diğer güvence ve ilgili hizmet sözleşmelerinin yürütülmesinde denetim firmasının kalite kontrol sistemine ilişkin sorumluluklarını düzenler.
Denetim firmasının bu amacı makul güvence ile, (a) firmanın ve personelinin mesleki standartlar ile yasalar ve ilgili mevzuata uymasını, ve (b) denetim firması ya da sözleşme ortaklarının yayınladığı raporların
ilgili koşullara uygun olmasını sağlayan bir kalite kontrol sistemini kurmak ve sürdürmektir.
ISQC 1 kalite kontrol sisteminin kurulması ve sürdürülmesini 59 paragraf ve 75 uygulamayı kolaylaştıran açıklayıcı paragraf ile düzenlemiştir. Giriş, Amaç ve Tanımlardan sonra standartta ele alınan konular,
-İlgili hükümlerin uygulanması,
-İç kontrol sisteminin unsurları,
-Firmadaki kalite için liderliğin sorumlulukları,
-Müşteri ilişkilerinin ve özel sözleşmelerin kabulü ve sürekliliği,
-İlgili etik kurallar,
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-İnsan kaynakları,
-Sözleşme performansı ve
-Gözetimdir.
UDS 200 Uluslararası Standartlara Göre Yürütülen Denetimin ve Bağımsız
Denetçinin Genel Amaçları
Açıklık Projesi öncesinde UDS 200 “Finansal Tablo Denetiminin yürütülmesindeki Genel İlkeler
ve Amaç” başlığını taşıyan bu standart UDS’lere uygun bir finansal tablo denetiminde denetçinin
sorumluluklarını belirlerken; denetçinin hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak şekilde
tasarlanmış denetimin kapsamını ve yapısını açıklar. Ayrıca denetim faaliyetlerinin yürütülmesindeki
genel esasları da belirtir. Bütün bu özellikleri nedeniyle, diğer standartlar UDS 200 ile bağlantılı olarak okunmalıdır.
Finansal tablo denetiminde etik gereklilikler, mesleki şüphecilik, mesleki yargı, yeterli uygun
denetim kanıtı ve denetim riski ve UDS’lere uygun bir denetimin yürütülmesi konuları 14 paragrafta
ve 76 adet uygulama ve açıklama paragrafında ele alınır.
UDS 210 Denetim Sözleşmesi Şartlarında Uzlaşma
21 paragrafa ilave olarak 37 adet uygulama ve açıklama paragrafında denetim sözleşmesinin
koşulları ve bunlar üzerinde müşteri işletme ile sağlanacak mutabakat düzenlenmiştir. Ayrıca denetimin ön koşullarının oluşturulması ele alınmıştır.
Denetimin ön koşulları, sözleşme şartlarında mutabakat, tekrarlanan denetimler, denetim sözleşme koşullarındaki bir değişikliğin kabulü ve sözleşmenin kabulünde dikkate alınacak ilave hususlar standardın ana başlıklarını oluşturur. UDS 210’un Eklerinde (1) Denetim Sözleşmesi Örneği ve (2)
Genel Amaç Çerçevesinin Kabul Edilebilirliğinin Belirlenmesi yer alır.
UDS 220, Finansal Tabloların Denetiminde Kalite Kontrol
Açıklık Projesi kapsamında yeniden yazılan bu standart, kalite kontrol sistemi ve sözleşme ekibinin rolü, denetim kalitesinde liderliğin sorumlulukları, ilgili etik kurallar, müşteri ilişkilerinin ve özel
sözleşmelerin kabulü ve sürekliliği, sözleşme ekibinin görevlendirilmesi, sözleşmenin yürütülmesi ve
gözetim konularını 25 madde ve 35 açıklama maddesinde düzenler.
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Sorumlu baş denetçi denetimin kalitesinden sorumludur. Ayrıca, ekipte yer alan bağımsız denetçilerin etik ilkelere uyumunu gözetir. Temel etik kurallar;
a)Dürüstlük,
b)Tarafsızlık,
c)Mesleki yeterlik, mesleki özen ve titizlik,
d)Güvenilirlik ve
e)Mesleki davranıştır.
Kalite kontrol sistemleri, politikaları ve prosürleri denetim firmasının sorumluluğundadır. ISQC
1’de de belirtildiği üzere, denetim faaliyetinin yürütülmesinde, sorumlu ortak baş denetçi, denetim
faaliyetinin denetim standartları ile yasal düzenlemelere uygun olarak yapılması sürecinde, yönlendirme, gözetim ve verimlilikle ilgili hususlardan ve denetim raporunun gerçeği yansıtacak şekilde
hazırlanmasından sorumludur.
UDS 230, Denetimde Belgelendirme
Denetçinin denetim belgelerinin hazırlanmasındaki sorumluluklarını belirleyen UDS 230
Denetimde Belgelendirme Standardı Açıklık Projesi kapsamında yeniden yazılmıştır. Denetim belgelerinin zamanında hazırlanması, gerçekleştirilen denetim prosedürlerinin ve toplanan denetim kanıtlarının belgelendirilmesi, belgelerin nihai denetim dosyasında toplanması ana başlıkları 16 ana pragraf
ve 25 açıklama maddesi ile anlatılmaktadır. Diğer UDS’lerde yer alan belgelendirme hükümleri standardın ekinde liste halinde sunulmuştur.
Bu standart hükümlerine uygun olarak hazırlanan denetim belgeleri, denetim raporu için yeterli ve
uygun bir kayıt düzeni oluşturmak suretiyle standartlara ve diğer yasal düzenlemelere uygun yapıldığına dair kanıt oluşturur. Uygun ve yeterli bir şekilde hazırlanmış denetim dokümanları denetimin kalitesini artırarak gözden geçirmenin, toplanan kanıtların ve denetim raporunun nihai hale getirilmeden
değerlendirilmesine imkân verir. Denetim belgelerinin denetim sürerken hazırlanması zorunludur.
Belgelendirme ayrıca,
a)Denetim ekibine bağımsız denetimin planlanıp yürütülmesi konusunda yol göstermek,
b)Denetimde sorumluluk ve gözetim görevi üstlenmiş ekip üyelerine denetimin izlenmesi ve yönlendirilmesi konusundaki sorumluluklarının yerine getirilmesinde yardımcı olmak,
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c)Ekip üyelerinin kendi çalışmalarından sorumlu olmalarını sağlamak,
d)Gelecek dönemlerde de önem arz edecek hususların kaydedilmesine imkan vermek,
e)Kıdemli denetçinin kalite kontrol çalışması yapmasını sağlamak ve
f)Kanun ve diğer yasal düzenlemelere uyum konusunda yukarıda tanımlanan kıdemli denetçinin
bağımsız bir soruşturma yapmasını kolaylaştırmak suretiyle denetimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda
bulunur (§3).
UDS 240, Finansal Tabloların Denetiminde Yolsuzluk ve Hileye İlişkin Denetçi Sorumluluğu
Amacı, denetçinin finansal tablolar denetimine ilişkin görev ve sorumluluklarını belli kurallara bağlamak olan bu standart 47 madde ve 67 açıklama maddesi içermektedir.
Hile ve yolsuzluğun özellikleri, önlenmesi ve tespitine ilişkin sorumlulukların açıklamasıyla başlayan
standartta ana başlıklar,
-Mesleki şüphecilik, konunun denetim ekibi ile tartışılması,
-Hile ve yolsuzluk nedeniyle yapılan yanlış beyan risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
-Denetçinin denetim faaliyetine devam edememesi,
-yazılı bildirimler,
-yönetimle iletişim,
-yasal mercilere bildirme ve
-Belgelendirmedir.
Standardın eklerinde, yolsuzluk ve hile risk faktörlerine örnekler, olası denetim prosedürleri ve yolsuzluk ve hileden kaynaklanan yanlış beyan risklerinin kabulüne ilişkin örnekler, ve olası yolsuzluklara
işaret eden durumlara ilişkin örnekler yer verilmiştir.
UDS 250, Finansal Tabloların Denetiminde Mevzuatın Dikkate Alınması
Bu standart denetçiye finansal tabloların denetiminde kanun ve ikincil yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurma sorumluluğu konusunda yol gösterir. Ancak, konusu yasalara uygunluğu tespit etmek olan
güvence sözleşmelerine uygulanmaz (§1).
Standartta ele alınan konu başlıkları;
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-Kanun ve ikincil yasal düzenlemelere uyumun denetçi tarafından dikkate alınması,
-Uygunsuzluğun tespiti ya da şüphesi durumunda yapılması gereken denetim prosedürleri,
-Tespit edilen ya da şüphelenilen uygunsuzluğun raporlanması,
-Belgeleme.
UDS 260, Yönetişimden Sorumlu Olanlarla İletişim
Bu standart denetçinin işletmede yönetişimi üstlenmiş olan kişilerle iletişim sorumluluğunu
düzenler. Bölüm başlıkları şunlardır:
-yönetişimden sorumlu kişiler,
-İletişim konuları,
-İletişim süreci, ve
-Belgelendirme.
Ek 1’de ISQC 1 ve diğer UDS’lerde yer alan özel iletişim hükümlerine yer verilirken, Ek 2’de
muhasebe uygulamalarının nitel yönleri açıklanmıştır.
UDS 265, İç Kontrol Zayıflıklarının Yönetime İletilmesi
Bu yeni standart denetçinin tespit ettiği iç kontrol zayıflıklarını işletme yönetimi ve yönetişimden
sorumlu kişilerle iletişim sorumluluğunu düzenler. Bu UDS iç kontrollerin anlaşılmasında ve kontrol
testlerinin tasarımında ve yürütülmesinde UDS 315 ve UDS 330’un hükümlerinin ötesinde denetçiye
ilave sorumluluklar yüklemez (§1).
300-499 RİSK DEĞERLEME VE BELİRLENEN RİSKLER KARŞISINDA DENETÇİLERE
UYGULANACAK PROSEDÜR VE TEKNİKLER
UDS 300, Finansal Tablolar Denetimin Planlanması
Bu standart denetçinin finansal tablo denetimini planlama sorumluluğunu düzenler. Söz konusu
standart tekrarlanan denetimler için hazırlanmıştır. İlk denetim çalışması ilave hususların dikkate alınmasını gerektirir (§1).
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Planlamanın rolü ve zamanlamasına ilişkin açıklamalarla başlayan standart aşağıdaki hükümlerle devam eder:
-Denetim ekibinin kilit üyelerinin planlamaya dahil edilmesi,
-Denetim öncesi faaliyetler,
-Planlama faaliyetleri,
-Belgelendirme ve
-İlk denetim sözleşmelerinde dikkate alınacak ek hususlar.
Genel denetim stratejilerinin oluşturulmasında dikkate alınacak hususlar ayrıca EK’te verilmiştir.
UDS 315, İşletmeyi ve Çevresini Anlamak Suretiyle Önemli Yanlış Beyan Riskinin
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Bu standart, bir finansal tablo denetiminde önemli yanlış beyan risklerini değerlendirme ve iç
kontrolu içerecek şekilde işletme ve onun çevresi hakkında bir anlayış ve fikir edinme konusunda
denetçinin sorumluluklarını düzenler (§1).
Standartta yer alan konu başlıkları;
-Risk değerleme prosedürleri ve ilgili faaliyetler,
-İç kontrol dahil olmak üzere işletme ve çevresinin tanınması,
-Önemli yanlış beyan riskinin tespiti ve değerlendirilmesi, ve
-Belgelendirmedir.
EK 1’de iç kontrol bileşenleri, EK 2’de ise Önemli yanlış beyan riski gösteren koşullar ve olaylar
tanıtılmıştır.
UDS 320, Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik
Bu standart denetimin planlanması ve yürütülmesinde önemlililik kavramını uygulama konusunda denetçinin yüklendiği sorumluluğu düzenler. Önemlilik ve denetim riskini açıklayarak başlayan
standart aşağıdaki başlıklarda tespit edilen hükümlerle devam eder:
-Denetimin planlanmasında önemlilik ve performans önemliliğinin belirlenmesi,
-Denetim ilerledikçe yapılması gereken revizyon, ve
-Belgelendirme.
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UDS 330, Değerlendirilmiş Riskler Karşısında Denetçinin Yapması Gerekenler
Bu standart finansal tablolar denetiminde UDS 315’e göre tespit edilip değerlendirilen yanlış beyan
riskleri karşısında yapılması gerenleri tasarlayıp uygulaması konusunda denetçiye yol gösterir (§1).
Standartta yer alan hükümler aşağıdaki başlıklar altında toplanır:
-Genel cevaplar,
-İddia düzeyinde önemli yanlış beyanlara uygulanması gereken denetim prosedürleri,
-Sunum ve açıklamaların uygunluğu, ve
-Belgelendirme.
UDS 402, Dışardan Hizmet Alan İşletmelerde Denetime İlişkin Önemli Hususlar
Bu standart denetçinin dış hizmet kuruluşlarından hizmet alan müşterileri için yürüttükleri denetimlerde yeterli kanıt toplama sorumluluğunu irdeler. Özellikle, denetçinin UDS 315 ve UDS 330’u uygulayarak müşteri hakkında, dışarıdan alınan hizmetin iç kontrol sistemini nasıl etkilediğini gözönüne alarak,
maddi yanlışlık risklerinin tanınması ve değerlendirilmesi suretiyle ve söz konusu risklere karşı daha fazla
denetim prosedürü tasarlayıp icra ederek bir anlayışa sahip olması konusu daha da geliştirir (§1).
Standatta yer alan konu başlıkları,
-İç kontrol dahil olmak üzere, hizmet kuruluşu tarafından sağlanan hizmeti tanıma ve anlama.
-Tespit edilen önemli yanlış beyan riskleri karşısında yapılması gerekenler,
-Alt hizmet kuruluşlarının hizmetini dışlayan Tip 1 ve Tip 2 raporları,
-yolsuzluk ve hile, hizmet kuruluşundaki faaliyetlere ilişkin düzeltilmemiş yanlış beyanlar ve kanun
ve yasal düzenlemelere uyulmaması, ve
-Denetçi tarafından yapılan raporlama.
UDS 450, Denetim Süresince Belirlenen Yanlış Beyanların Değerlendirilmesi
Bu standart finansal tablolar denetiminde tespit edilmiş yanlış beyanların ve varsa düzeltilmemiş yanlış beyanların etkisini değerlendirme konusunda denetçinin sorumluluğunu belirler (§1). Standartta yer
alan konu başlıkları şunlardır:
-yanlış beyanın tanımı,
-Tespit edilen yanlış beyanların toplanması,
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-Tespit edilen yanlış beyanlara denetim ilerlerken yapılması gerekenler,
-yanlış beyanların iletişimi ve düzeltilmesi,
-Düzeltilmemiş yanlış beyanların etkisinin değerlendirilmesi,
-yazılı beyanlar ve belgelendirme.
500-599 DENETİM KANITLARI
UDS 500, Denetim Kanıtları
Bu standart, finansal tablo denetimi esnasında, toplanacak denetim kanıtlarının niteliği ve miktarı ile
denetçi görüşünü oluşturacak makul sonuçlara ulaşılmasına olanak veren yeterli ve uygun kanıtların toplanmasına yönelik denetçilerce kullanılacak denetim yöntem, teknik ve prosedürlerinin tasarlanması ve
uygulanması konusundaki denetçinin sorumluluğunu açıklar (§1).
Konu başlıkları şunlardır:
-yeterli miktarda uygun denetim kanıtı,
-Denetim kanıtı olarak kullanılacak bilgiler,
-Denetim kanıtı toplamak için seçilmiş kalemler, ve
-Denetim kanıtlarında tutarsızlık ya da güvenilirlikleri konusunda şüphe.
UDS 501, Denetim Kanıtları - Seçilmiş Konulara İlişkin Özel Hususlar
Bu standart UDS 330, UDS 500 ve diğer ilgili UDS’lere uygun olarak, finansal tablolar denetiminde
stoklara, işletmeyi ilgilendiren dava ve iddialara, bölüm bilgilerine ilişkin olarak yeterli miktarda ve uygun
kanıt toplamada denetçi tarafından dikkate alınacak özellikli konuları düzenler (§1).
Bölüm başlıkları;
-Stoklar,
-Dava ve iddialar ve
-Bölümlere ilişkin bilgilerdir.
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UDS 505, Dış Kaynaktan Doğrulamalar
Bu standart UDS 330 ve UDS 500’e uygun olarak denetim kanıtı toplama prosedürü olarak denetçinin dış teyitleri başka bir deyişle dış kaynaktan doğrulamaları kullanması konusunda yol gösterir. UDS
501’de ele alınan dava iddiaların soruşturması ile ilgili değildir (§1).
Bölüm başlıkları;
-Dış kaynaktan doğrulamada kullanılan prosedürler,
-yönetimin dış kaynaktan doğrulamayı reddetmesi,
-Dış kaynaktan doğrulama prosedürlerinin sonuçları,
-negatif doğrulama, ve
-Toplanan kanıtların değerlendirilmesidir.
UDS 510, İlk Denetim - Açılış Hesapları
Bu standart denetimin ilk defa yapılması durumunda açılış hesaplarına ilişkin denetçinin sorumluluklarını düzenler. Finansal tablolardaki tutarlara ek olarak açılış hesapları şarta bağlı borçlar ve taahhütler
gibi dönem başında mevcut olan açıklamaları da içerebilir. Finansal tablolarda karşılaştırmalı bilgiler yer
alıyorsa, UDS 710’un hükümlerine ve rehberliğine de başvurulur. UDS 300 ilk denetime başlarken yapılması gerenlere ilişkin yol gösterip rehberlik yapar (§1).
Konu başlıkları,
-Denetim prosürleri ve
-Denetim sonuçları ve raporlamadır.
Ek’te şartlı şartlı görüş raporlarına yer verilmiştir.
UDS 520, Analitik İnceleme Teknikleri
Bu standart denetçinin analitik inceleme tekniklerini maddi denetim teknikleri olarak kullanılmasında rehberlik eder. Ayrıca, denetim çalışmasının sonuna doğru, finansal tablolardan genel bir sonuç çıkarılmasında denetçiye yardımcı olacak analitik inceleme tekniklerinin kullanılması konusunu irdeler. UDS 315
analitik inceleme tekniklerinin, risk değerleme prosedürleri olarak kullanımı konusunu düzenler. UDS 330
saptanmış riskler karşısında yapılması gerekenlerin zamanlaması, niteliği ve kapsamına ilişkin hükümleri
düzenler (§1).
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Konu başlıkları,
-Analitik inceleme tekniklerinin tanımı,
-Maddi analitik inceleme teknikleri,
-Genel bir sonuç çıkarılacağı zaman yardımcı olacak analitik inceleme teknikleri, ve
-Analitik inceleme ile elde edilen sonuçların soruşturulması.
UDS 530, Denetim Örneklemesi
Bu standart denetçinin denetim tekniklerini icra ederken denetim örneklemesi kullanmaya karar verdiğinde uygulanır. Denetim örnekleminin tasarlanması ve seçilmesi, kontrol testlerinin ve detay testlerin
yapılması ve örneklemden elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde denetçinin istastiki ve istatistiki
olmayan örnekleme kullanması konusunu ele alır (§1).
Başlıklar,
-Tanımlar,
-Örneklemin tasarımı ve büyüklüğü ile test edilecek kalemlerin seçilmesi,
-Denetim prosedürlerinin icrası, yanlış beyanların ve sapmaların yapısı ve nedenleri,
-yanlış beyanların projeksiyonu, ve
-Denetim örneklemesi ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesidir.
EK’te aşağıdaki bigilere yer verilmiştir:
1.zümrelere ayırma ve değer ağırlıklı seçim,
2.Kontrol testlerinde kullanılan örneklemin büyüklüğünü etkileyen unsurlar,
3.Detay testlerinde kullanılan örneklemin büyüklüğünü etkileyen unsurlar, ve
4.Örneklem seçim yöntemleri.
UDS 540, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi ve İlişkili Açıklamalar da Dahil Muhasebe
Tahminlerinin Denetimi
Bu standart gerçeğe uygun değer muhasebesi ve ilişkili açıklamalar da dahil muhasebe tahminleri
konusunda denetçinin sorumluluklarını ele alır (§1).
Konular:
-Risk değerleme teknikleri ve ilgili faaliyetler,
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-Önemli yanlış beyan risklerinin belirlenip değerlendirilmesi,
-Önemli yanlış beyan risklerinin saptanması durumunda yapılması gerekenler,
-Önemli riskler karşısında ilave maddi denetim tekniklerinin kullanılması,
-Muhasebe tahminlerinin akla uygunluğunun değerlendirilmesi ve yanlış beyanların tespiti,
-Muhasebe tahminlerine ilişkin açıklamalar,
-yönetimin muhtemel yanlı davranma göstergeleri,
-yazılı beyanlar, ve
- Belgelendirmedir.
UDS 550, İlişkili Taraflar
Bu standart finansal tablolar denetiminde ilişkili taraflarla ilişkiler konusunda denetçinin sorumluluklarına rehberlik eder (§1). Özellikle, ilişkili taraflarla ilgili işlem ve ilişkilerde, UDS 315, UDS 330 ve UDS
240’ın önemli yanlış beyan risklerine nasıl uygulanacaklarını daha geniş biçimde açıklar.
Konu başlıkları,
-Risk değerleme prosedürleri ve ilişkili taraflar,
-İlişkili taraflarla ilgili ilişki ve işlemlere bağlı önemli yanlış beyan risklerinin tespiti ve değerlendirilmesi,
-İlişkili taraflarla ilgili ilişki ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve açıklamalarının değerlendirilmesi,
-yazılı beyanlar,
-yönetişim görevlileriyle iletişim, ve
-Belgelendirme.
UDS 560, Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bu standart bilanço tarihinden sonraki olarlara ilişkin denetçi sorumluluğunu belirler (§1).
Başlıklar,
-Finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu arasında ortaya çıkan olaylar,
-Finansal tabloların yayınlanmasından önce fakat denetçinin rapor tarihinden sonra ortaya çıkan
olaylar, ve
-Finansal tabloların yayınlanmasından sonra ortaya çıkan olaylar.
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UDS 570, İşletmenin Sürekliliği
Bu standart finansal tablolar denetiminde, yönetimin finansal tabloların hazırlanmasında işletmenin
sürekliliği varsayımını kullanması konusunda denetçiye düşen sorumlulukları belirler (§1).
Başlıklar,
-Risk değerlendirme prosedürleri ve ilgili faaliyetler,
-yönetimin yaptığı değerlendirmenin dikkate alınması,
-Olay ve koşulların tespiti halinde yapılması gereken ilave denetim prosedürleri,
-Denetim sonuçları ve raporlama,
-İşletmenin sürekliliği varsayımının kullanımı uygun ancak önemli bir belirsizlik mevcut ise,
-İşletmenin sürekliliği varsayımının kullanımının uygun olmaması,
-yönetimin değerlendirme yapma ya da değerlendirmeyi genişletme konusunda isteksizliği,
-yönetişimle görevli olanlarla iletişim, ve
-Finansal tabloların onanmasında önemli gecikmeler.
UDS 580, Yazılı Beyanlar
Bu standart fianansal tablolar denetiminde yönetimden ve uygun olması durumunda, yönetişimle
görevli olanlardan denetçinin yazılı beyanlar alma sorumluluğunu ele alır (§1). Konu başlıkları,
-Kendisinden yazılı beyan istenen yönetim kademesi,
-yönetimin sorumlulukları hakkında yazılı beyanlar,
-Diğer yazılı beyanlar,
-yazılı beyanların tarihi ve kapsadıkları dönem,
-yazılı beyanların şekli, ve
-yazılı beyanların doğruluğuna ilişkin şüphe ve istenmesine rağmen verilmemiş yazılı bildirimlerdir.
Eklerde,
1.yazılı beyan isteklerinin yer aldığı UDS’lerin listesi, ve
2.Örnek yazılı beyan.
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600-699 BAŞKALARININ ÇALIŞMALARINDAN FAYDALANMA
UDS 600, Özel Hususlar – Grup Finansal Tablolarının Denetimi (Grup şirketlerdeki
diğer denetçilerin çalışması de dahil)
UDS’ler grup şirketlerin denetimine uygulanır. Bu standart grup şirketlerin denetimini ve grubun içinde yer alan diğer denetçiler konusunu özellikli olarak ele alır (§1). Konu başlıkları,
-Sorumluluk,
-Kabul ve devam,
-Genel denetim stratejisi ve denetim planı,
-Grubu, bileşenlerini ve bunların çevrelerini anlama,
-Grup içindeki diğer denetçiler hakkında bir anlayışa sahip olma,
-Önemlilik,
-Tespit edilen riskler karışında yapılması gerekenler,
-Konsolidasyon süreci,
-Grup içindeki diğer denetçilerle iletişim,
-Toplanan denetim kanıtlarının yeterliliğinin ve uygunluğunun değerlendirilmesi,
-Grup yönetimi ve grubun yönetişiminden sorumlu olanlarla iletişim, ve
-Belgelendirme.
Ekler
1.Grup denetim görüşünün temelini oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanamadığında
verilen şartlı görüş örnekleri,
2.Grup denetim ekibinin tanıması gereken konulara ilişkin örnekler,
3.Grubun finansal tablolarında önemli yanlış beyan riskine işaret edebilecek şartlar ve olaylarlara
ilişkin örnekler,
4.Grup içindeki diğer denetçilerden alınan doğrulama örnekleri, ve
5.Grup denetim ekibi bilgilendirme mektubunda olması istenenler ile ilave hususlar.
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UDS 610, İç Denetçilerin Çalışmalarının Kullanılması
Bu standart, dış denetçi iç denetim fonksiyonunun denetimle ilgili olduğunu UDS 315’e uygun olarak saptaması durumunda iç denetçilerin çalışmasına ilişkin olarak dış denetçilerin sorumluluklarını belirler (§1).
Başlıklar,
-İç denetçilerin işinin kullanılıp kullanılmayacağının ve kullanılacaksa bunun kapsamının ne olacağının tespiti,
-İç denetçilerin belirli bir çalışmasının kullanılması, ve
-Belgelendirmedir.
UDS 620, Bir Uzmanın Çalışmasından Yararlanma
Bu standart bir uzmanlık alanındaki bir kişi veya kurumun yaptığı iş, yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanmasında denetçiye yardımcı olmak için kullanıldığı zaman, bu işe ilişkin denetçinin sorumluluklarını belirler (§1). Başlıklar,
-Uzman çalışması için ihtiyacın belirlenmesi,
-Denetim prosedürlerinin yapısı, zamanlaması, ve kapsamı,
-Uzmanın yetkinliği, yetenekleri ve tarafsızlığı,
-Uzmanın uzmanlık alanını tanıyıp anlama,
-Uzmanla mutabakat,
-Uzmanın yaptığı işin uygunluğunun değerlendirilmesi, ve
-Denetçi raporunda uzmana referans verilmesidir.
Ekte denetçi ile dışardan katkıda bulunan uzman arasında varılması gereken mutabakat hakkındaki hususlara yer verilmiştir.
700-799 DENETİM SONUÇLARI VE RAPORLAMA
UDS 700, Finansal Tablolar Hakkında Görüş Oluşturma ve Raporlama
Bu standart denetçinin finansal tablolar hakkında bir görüş oluşturma sorumluluğu konusunu ele alır.
Ayrıca, finansal tablolar denetiminin bir sonucu olarak yayınlanan denetçi raporunun şekli ve içeriğini de
belirler (§1). Başlıklar,
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-Kurumun muhasebe uygulamalarının nitel yönleri,
-Önemli işlem ve olayların finansal tablolarda yer alan bilgilere etkisinin açıklanması,
-Uygulanabilir finansal raporlama genel çerçevesinin tanımı,
-Görüşün şekillendirilmesi, ve
-Finansal tablolarla birlikte sunulacak ilave bilgilerdir.
Ekte finansal tablolar üzerine denetçi raporu örnekleri verilmiştir.
UDS 705, Bağımsız Denetim Raporunda Görüş Üzerinde Değişiklikler Yapılması
Bu standart finansal raporlar hakkında UDS 700’e uygun olarak görüş oluştururken, denetçinin
görüşte değişiklik yapılmasını gerekli görmesi hallerine uygun bir raporun yayınlanması konusunu ele alır
(§1). Başlıklar,
-şartlı görüş türleri,
-Önemli yanlış beyanların karakteri,
-yeterli ve uygun kanıt toplama konusunda kifayetsizliğin nedenleri,
-Denetçinin denetim görevini üstlemesinden sonra işletme yönetiminin kısıtlamalarına bağlı olarak
yeterli ve uygun kanıt toplamada yetersiz kalınmasının ortaya çıkardığı sonuçlar,
-Olumsuz rapor veya görüş bildirmekten kaçınma seçeneklerini gerektirecek diğer hususlar,
-Görüşün şartlı olması durumunda denetçi raporunun biçimi ve içeriği, ve
-Görevi yönetişim olanlarla iletişimdir.
Ekte şartlı görüş bildiren denetçi rapor örneklerine yer verilmiştir.
UDS 706, Denetim Raporunda Esas Konu Paragraflarının Vurgulanması ve Diğer
Hususlara İlişkin Paragraflar
Bu standart denetçi raporunda iletilecek ilave bilgileri ele alır (§1). Bu tür ilave bilgiler denetçinin,
(a) Kullanıcıların finansal tabloları anlamalarına temel teşkil edecek derecede önem arz eden konulara dikkatlerinin çekilmesi; ya da
(b) Kullanıcıların denetim, denetçinin sorumlulukları ya da denetim raporunu anlamalarına temel teşkil edecek derecede önem arz eden konulara dikkatlerinin çekilmesini gerekli görmesi halinde söz konusudur.
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Başlıklar,
-Denetim raporunda esas konu paragraflarının vurgulanması,
-Denetim raporunda diğer hususlara ilişkin paragraflar,
-Görevi yönetişim olanlarla iletişimdir.
Ekte,
1.Esas konu paragraflarının vurgulanmasını gerektiren UDS’lerin listesi,
2.Diğer konu paragraflarını gerektiren UDS’lerin listesi, ve
3.Esas konu paragrafı vurgusu içeren denetçi raporu örneğine yer verilmiştir.
UDS 710, Karşılaştırmalı Bilgiler – Karşılıklı Rakamlar ve Karşılaştırmalı Fınansal Tablolar
Bu standart finansal tablolarda karşılaştırmalı bilgilere yer verilmesine ilişkin denetçi sorumluluklarını irdeler. Standardın ana başlıkları, bu konudaki denetim teknikleri ve denetim raporlaması olup standardın ekinde denetim raporu örneklerine yer verilmiştir.
UDS 720, Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Belgelerde Yer Alan Diğer Bilgilere
İlişkin Olarak Denetçinin Sorumlulukları
Bu standart finansal tabloları içeren belgelerde yer alan diğer bilgiler konusunda denetçinin sorumluluklarını belirler (§1): Diğer bilgiler, örneğin (§A3):
-Operasyonların yönetimi ya da yönetişiminden sorumlu olanlar tarafından verilen bir rapor,
-Finansal özetler ve başlıklar,
-İstihdam verileri,
-Planlanan sermaye yatırımları,
-Finansal rasyolar,
-Müdürler ve görevlilerin isimleri,
-Seçilmiş üç aylık veriler,
gibi bilgileri içerebilir.
Başlıklar, diğer bilgilerin okunması, önemli tutarsızlıklar ve gerçeğin önemli ölçüde yanlış beyan edilmesidir.
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800-899 UZMANLIK GEREKTİREN ALANLAR
UDS 800, Özel Hususlar - Özel Amaçlı Genel Çerçevelere Uygun Olarak Hazırlanan
Finansal Tabloların Denetimi
Bu standart, özel bir amaca yönelik olarak düzenlenen finansal tablolar denetimine UDS’lerin (100700 serisi) uygulanmasına ilişkin özel hususları ele alır (§1). Özel amaçlar şunlar olarabilir:
-Bir işletmenin vergi iadesi için verilecek finansal tabloları için vergi muhasebesi kayıtları,
-Alacaklılar için düzenlenen nakit akış bilgileri için nakit tahsilat ve ödemelerinin muhasebe kayıtları,
-Bir düzenleme kurulunun düzenleme hükümlerine uygunluk açısından yapılan finansal raporlama, ya da
-Bir borç ya da proje anlaşmasına yönelik finansal raporlaması (§A1).
Standartta, denetim sözleşmesinin kabulünde, denetimin planlanması ve yürütülmesinde, ve bir
görüş oluşturma ve raporlamada dikkate alınacak hususlar yer alır. Ekte ise özel amaçlı finansal tablo
örnekleri verilmiştir.
UDS 805, Özel Hususlar - Tek Finansal Tabloların ve Bir Finansal Tablonun Belirli
Unsurlarının, Hesaplarının ya da Kalemlerinin Denetimi
Bu UDS tek finansal tabloların ve bir finansal tablonun belirli unsurlarının, hesaplarının ya da kalemlerinin denetimini ele alır. Standartta yer alan başlıklar, denetim sözleşmesinin kabulünde, denetimin planlanması ve yürütülmesinde, ve bir görüş oluşturma ve raporlamada dikkate alınacak hususlardır. Ekte ise,
1.Bir finansal tablonun özel unsurları, hesapları ya da kalemlerine ilişkin örneklerle,
2.Tek bir finansal tablo ya da bir finansal tablonun belirli bir kalemi için denetçi raporu örnekleri
verilmiştir.
UDS 810, Özet Finansal Tablolar Konusunda Raporlama Sözleşmeleri
Bu UDS aynı denetçi tarafından UDS’lere uygun olarak denetlenmiş finansal tablolardan çıkartılan
finansal tablo özetlerinin raporlanması sözleşmesiyle ilgili denetçi sorumluluklarını ele alır (§1). Konu başlıkları şunlardır:
-Sözleşmenin kabulü,
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-Prosedürlerin yapısı,
-Görüşün oluşturulması,
-Denetlenmiş finansal tabloların denetçi rapor tarihini izleyen olaylar ve işin zamanlaması,
-Özet finansal tablolar hakkında denetçi raporu,
-Okuyucuların muhasebe temeli hakkında bilgi edinmesine getirilen kısıtlamalar,
-Karşılaştırmalı bilgiler,
-Özet finansal tablolarla birlikte sunulan denetlenmemiş ek bilgiler,
-Özet finansal tabloların yer aldığı belgelerdeki diğer bilgiler,
-Denetçinin iştiraki.
Ekte özet finansal tablolara ilişkin rapor örnekleri verilmiştir.
SONUÇ
ICAEW Denetim Kalite Raporunda (2006) da belirtildiği gibi IAASB Açıklık Projesi son yıllarda gerçekleştirilen en önemli yeniden yapılanma projesidir. UDS hükümlerinin daha anlaşılır ve açık hale gelmeleri
için tasarlanmış olan bu proje kapsamında yenilenen 36 standart 15 Aralık 2009 ve sonrasında başlayan
dönemlerde yürürlüğe girecektir. Bu standartlar uygulamayı iyileştirmeye yönelik önemli yeni hükümler
getirmektedir.
yeni, gözden geçirilmiş ve yeniden yazılmış standartların içerdiği yeni hükümler ve yol gösterici açıklamalarda yer alan konular (IAASB Clarity Project Update, 2008):
-Denetimin planlanması ve yürütülmesinde önemlilik ve yanlış beyan risklerinin değerlendirilmesindeki kullanımı,
-Risk değerleme ile, muhasebe tahminleri (makul değer muhasebe tahminleri de dahil) ve ilgili açıklamalar, ilişkili taraflarla ilişkiler ve işlemler ve bir hizmet kuruluşundan yararlanan bir işletmeye ilişkin
denetim kanıtı toplama ve bunları değerlendirme,
-Dış kaynaktan doğrulamalara ve yazılı beyanlara ilişkin (sözleşme kabulünde dikkate alınacak
hususlar dahil) denetim kanıtlarının dikkate alınması,
-Grup şirketlerin finansal tablolarının denetimi ve bir uzman çalışmasına ilişkin olarak diğerlerinin
çalışmalarının kullanılması,
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-yönetişimle görevli olanlarla iletişim,
-yönetime ve yönetişimle görevli olanlara iç kontrol zayıflıklarının iletilmesi,
-Denetçi görüşünde değişiklik ve denetçi raporunda önemli konu paragraflarının vurgulanmasıyla
ilişkili denetim raporlaması, ve
-Özel sözleşmelerde denetim ve raporlama konularıdır.
Ayrıca, denetim hedefleri içerisinde denetçinin ‘makul güvence’ elde etmesi yerini daha bilinen ve
daha az ihtilaflı olan ‘yeterli ve uygun denetim kanıtı’ toplama ifadesine bırakmıştır.
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EK 1: SPK Seri X No:22 Tebliğ Kısımları ve Karşılık Gelen Uluslararası Denetim Standartları

Kaynak: SPK, Seri X no:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” s.143-144.
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EK: 2. Açıklık Projesi Çerçevesinde Yenilenmiş Standartlar

*yeniden kaleme alınmış (Redrafted).
** Revize edilmiş ve yeniden kaleme alınmış (Revised and Redrafted).
Kaynak: IAASB Annual Report 2008, The Clarity Standards: A Foundation for Global Audit Quality, IAASB Web sayfası.
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