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EK 17 – ÇALIŞMA KÂĞITLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Çalışma kâğıtları, denetim sırasında düzenlenen ve elde edilen bilgileri, yapılan 
analizleri, ulaşılan sonuçları ve bunların dayanaklarının kaydedilmesi için kullanılan 
belgelerdir. Denetim sırasında – farklı bir ad ile anılsa da- düzenlenen her türlü belge bir 
çalışma kâğıdıdır.  Risk kontrol matrisi, kapanış toplantısı tutanağı, iş akış şeması, bulgu 
formu gibi belgeler de aslında birer çalışma kâğıdıdır. 

Çalışma kâğıtları ile ilgili temel test denetim görevi ile ilgili olmayan bir İç Denetçinin 
denetim ortasında işe dâhil olduğunda düzenlenen çalışma kâğıtlarını ilave açıklamaya gerek 
duymaksızın anlaması ve denetime kalındığı yerden devam edebilmesidir. 

Çalışma kâğıtları; 

1. Denetimin planlanması ve yürütülmesini kolaylaştırır, 

2. İç Denetim Birimi Başkanı ile İç Denetçiler arasındaki değerlendirme 
farklılıklarının çözümü için bir temel oluşturur, 

3. Denetim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir, 

4. İç Denetim faaliyetinin kalitesinin değerlendirmesi için bir temel oluşturur, 

5. İç Denetçilerin mesleki gelişimlerini sürdürmelerine yardımcı olur, 

6. Bir sonraki denetim için önemli bir kaynak teşkil eder, 

Tüm çalışma kâğıtlarında aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: 

1) Yapılan denetimin referans no.su, 

2) Çalışma kâğıdı ile ilgili açıklayıcı bir başlık, 

3) Çalışma kâğıdında kullanılan sembolleri açıklayacak notlar, 

4) Çalışma kâğıdının tamamlandığı tarih, hazırlayan ve gözetimi yapanın parafı, 

5) Çalışma kâğıdında kullanılan verilerin kaynakları 

 

Çalışma Kâğıtları ile İlgili Temel İlkeler 

1… İç Denetçiler çalışma kâğıdında testin kapsamı, seçilen örneklemin boyutu ve 
örneklem seçim yöntemi hususlarına yer vermeli ve kullanılan bilgilerin kaynaklarını 
açıklamalıdır.  

2… Çalışma kâğıtlarında yalnızca elde edilen denetim kanıtları yer almalı ve sonuçlar 
dışında herhangi bir yoruma yer verilmemelidir. 

3… Çalışma kâğıtları ile ilgili standardizasyon sağlanmalıdır. 

4… Çalışma kâğıtları ekonomik olmalıdır. İç Denetçiler konuyla ilgili her soruya 
cevap aramaya çalışmamalıdır. Bu durum özellikle sonucu olumlu olan testler için geçerlidir.  
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5… Bir çalışma kâğıdında mümkün olduğunca birden fazla test bulunmalı ve ortak bir 
örneklem üzerinde bu testlerin uygulanması sağlanmalıdır. 

6… Çalışma kâğıdında açık kalan bir husus olmamalıdır.  Bir soru sorulmuşsa bunun 
cevabı çalışma kâğıdında verilmeli veya cevap verilememesinin gerekçeleri ortaya 
konmalıdır. 

7… İç Denetçiler çalışma kâğıtları ile ilgili «yapılacaklar» listesi tutmalı ve bu listede 
görev iş programında kapsanmayan ancak gerçekleştirilen test sırasında ortaya çıkan ve ele 
alınması gereken hususlar kaydedilmelidir. 

8… Çalışma kâğıtları arasında referanslama yapılır. 

ÇALIŞMA KÂĞITLARINA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER 

İç Denetim Birimi Başkanı tarafından, İç Denetim Faaliyetlerinde kullanılacak 
standart formlar ve belgeler belirlenir ve bunlar İç Denetçilere duyurulur. 

(1) Denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların 
sonucunda elde edilen bilgi ve kanıtlar ile raporlama ve izleme faaliyetleri gibi denetim 
süresince yapılan tüm çalışmalar İç Denetim Birimi Başkanı tarafından belirlenen standart 
formlar ve belgeler çalışma kâğıdı olarak kullanılır, çalışma kâğıtları ile belgelendirilir. 

(2) Denetim sonuçlarının takibinde ve kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri 
çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde bu çalışma kâğıtlarından yararlanılır. 

(3) Gerekli olması halinde çalışma kâğıtlarına konuyu destekleyici belgeler eklenir. 

(4) Uygulanacak her bir denetim testi için düzenlenen çalışma kâğıtları; 

a) Anlaşılır olmalı, ilave açıklamaya muhtaç olmamalıdır. 

b) Denetim ile ilgili olmalıdır. 

c) Ekonomik olmalıdır, tek örneklem üzerinde birden fazla test bulunmalıdır. 

ç) Çalışma kâğıtları tam olmalıdır. 

d) Basit olmalıdır. 

e) Mantıklı ve görev iş programına uygun olmalıdır. 

f) Kullanılan bilgilerin kaynaklarına ilişkin açıklayıcı bilgi yer almalıdır. 

g) Sadece denetim kanıtları yer almalı, sonuçlar dışında, herhangi bir yoruma yer 
verilmemelidir.  

ğ) Testin kapsamı, örneklem boyutu ve örneklem seçim yöntemi yer almalıdır. 

h) Çalışma kâğıtlarında, kontrol zayıflıklarına özet olarak yer verilmelidir, kontrol 
eksikliklerine tam olarak bulgu formunda yer verilmelidir. 
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ı) Uygun sayıda ve ikna edici yeterlilikte olmalıdır. 

i) Gerçeklere dayanan güvenirliği olmalıdır. 

j) Çalışma kâğıtları, test amacıyla tutarlı ve test sonucunda ulaşılan tespit ve 
önerileri destekleyecek şekilde ilgili olmalıdır. 

k) Çalışma kâğıtları, test amacına ulaşmasına yardımcı olacak faydayı sağlayacak 
nitelikte olmalıdır. 

l) Çalışma kâğıtlarında, test yöntemi ile uygun analiz ve değerlendirmelere yer 
verilir.  

m) Tespit edilen eksiklikler, denetlenen birim yönetimi ile paylaşılmalıdır. 

(5) Çalışma kâğıtları aşağıdaki şekil şartlarını taşıyacak şekilde düzenlenir. 

a) Yapılan denetim referans no bulunur. 

b) Çalışma kâğıdının, açıklayıcı bir başlığı bulunur. 

c) Kullanılan sembolleri açıklayıcı notlara yer verilir. 

ç) Elde edilen bilgilerin kaynağına yer veren bilgilere yer verilir. 

d) Çalışma kâğıdının tamamlandığı tarih, onaylayan bilgisine yer verilir.  

e) Bir çalışma kâğıdında mümkün olduğunca birden fazla test bulunması sağlanır ve 
ortak bir örneklem üzerinde bu testlerin uygulanması sağlanır.  

(6) Denetim ve danışmanlık faaliyetleri için düzenlenen çalışma kâğıtları, görevlerin 
yürütülmesinde azami mesleki özen ve itinanın gösterildiğine dair yeterli delilleri 
sağlayacak şekilde düzenlenir. Testlerin uygulanma metodolojisi, test metodolojisinin 
dayanakları da belirtilerek tanımlanır, çalışma kâğıtlarındaki değerlendirmelerin dayandığı 
kanıtlara dair gerekli ve yeterli bilgiler bulunacak şekilde düzenlenir, çalışma 
kâğıtlarındaki değerlendirmelere mesnet teşkil eden test sonuçları, bilgiler ve fiziki delillere 
referanslama yoluyla dosyada yer verilir ve bunların izlenmesi sağlanır. 

(7) Çalışma kâğıtlarının düzenlenmesinde Kurulun yaptığı düzenlemeler ile bu 
çerçevede İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan Denetim Rehberindeki 
dokümanlar esas alınır.  

(8) Bilgisayar ortamında hazırlanan ve muhafaza edilen çalışma kâğıtlarına 
denetim dosyasında da ıslak imzalı olarak yer verilir. 

(9) İç Denetim uygulamalarında kullanılan çalışma kâğıtları; denetimin 
planlamasından raporlanmasına kadar varılan sonuçların tamamının bağımsız bir göz ile 
izlenmesine imkân verecek bir referanslama sistemi kullanılır, tüm çalışma kâğıtları 
referanslanarak çalışma dosyasında muhafaza edilir. 

(10) Üçüncü kişilerin veya kurumların çalışma kâğıtlarına erişimi için gerekli 
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onaylar Üst Yönetici veya İç Denetim Birimi Başkanı tarafından verilir, erişim izni 
verilmeyen çalışma kâğıtları üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmaz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


