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Kilit denetim konuları
Kilit denetim konuları International
Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) tarafından 15 Ocak 2015
tarihinde yeni denetçi raporu ile ilgili
yayınlanan denetim standartlarından
Uluslararası Denetim Standardı 701 (UDS
701) “Kilit Denetim Konularının Bağımsız
Denetçi Raporunda Bildirilmesi”ne
dayanır.
Kilit denetim konuları cari döneme
ait finansal tabloların denetiminde,
denetçinin meslekî muhakemesine göre
en çok önem arz eden konulardır ve üst
yönetimden sorumlu olanlara bildirilen
konular arasından seçilir.

Kilit denetim konuları nasıl belirlenir?

Üst yönetimden sorumlu
olanlara bildirilen konular
Denetçinin azami
düzeyde dikkatini
gerektiren konular
Denetimde en çok
önem arz eden konular
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Kilit denetim konuları belirlenirken dikkate alınması gereken faktörlere aşağıda
yer verilmiştir:
Denetimde önem arz eden
diğer konuların sayısı
Kontrol zayıflıklarının
önem derecesi
Denetim prosedürlerinin
uygulanmasında zorluklar
Denetimin kapsamı

Yanlışlıkların türü ve
önemlilik düzeyi
Muhasebe politikalarının
türü
Konunun finansal tablo
kullanıcısı açısından önemi
Üst yönetimden sorumlu
olanlarla kurulan iletişimin
kapsamı

Kilit denetim konuları nasıl bildirilir?

Denetçi, her bir kilit denetim konusunu,
denetçi raporunun “Kilit Denetim
Konuları” başlıklı bölümünde uygun bir
alt başlık altında açıklar.
Denetçi bu bölümde önce kilit denetim
konularının denetçinin mesleki
muhakemesine göre finansal tabloların
denetiminde en çok önem arz eden
konular olduğunu ve bu konuların, bir
bütün olarak finansal tabloların denetimi
çerçevesinde ve bu tablolara ilişkin
görüş oluşturulmasında ele alındığını ve
denetçinin bu konular hakkında ayrı bir
görüş sunmadığını belirtir.
Kilit denetim konuları denetçinin denetim
boyunca belirlediği önemli yanlışlık
risklerinin olduğu konuları içerebilir, yalnız
tüm önemli yanlışlık riskleri mutlaka kilit
denetim konuları arasında yer almalıdır
diye bir kural yoktur. Buna ek olarak,
önemli yanlışlık riski bulunmayan bir
konu da yukarıda belirtilen şartlar altında
değerlendirildiğinde kilit denetim konusu
olarak belirlenebilir.
Kilit denetim konuları denetçi raporunun
ilgili bölümünde bildirilirken;
•• Bu konuya finansal tabloların hangi
dipnotlarında yer verildiğine atıfta
bulunulur,
•• Bu konunun neden kilit denetim konusu
olarak bildirildiği açıklanır ve
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•• Bu konu ile ilgili hangi denetim
prosedürlerinin uygulandığına yer verilir.

