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DENETİMDE RİSK MODELİNİN OLUŞTURULMASI

Barış SİPAHİ*

GİRİŞ

Denetim; bir örgütün ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin açıklanan
bilgilerin önceden belirlenmiş kriterlere uygunluk derecesinin belirlenmek amacıyla,
bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin bilgiler, ilgili kanıtların tarafsızca
toplanması, değerlendirilmesi ve sonucun bilgi kullanıcılarına aktarılması için
raporlama sürecidir.

1

Risk ise, belli koşullar altında gerçekleşebilecek ihtimallerin çokluğu ve
2
çeşitliliği veya gerçekleşen ile olması beklenen arasındaki farktır şek linde
tanımlanabilir.

risk ise, denetçilerin yapmış
sebeplerden ötürü ortaya çı~aramadığı
olduğu risktir.

Çalışmamız açısından
esnasında

meydana

çeşitli
getirmiş

oldukları

denetimler

hataların

birle şerek

Uygulamada kimi Yeminli Mali Müşavirlerin bazı sektörlerde çeşitli
nedenlerden ötürü tam tasdik raporu yada diğer tasdik raporlarıııı düzenlemek
istemedikleri görülmektedi r. Bu tür istekler içerisinde olmalarına yol açan ancak
bilimsel olmayan, iradi olarak, tecrilbeleri doğrultusunda kendilerine göre
belirledikleri risk düzeyidir.

Gör. M.Ü.1.1 .B.F. işletme Bölümü
' Auditing Concepts Comittie; Repori of Coııı itee on Auditing Consepts Tlıe A ccouııting Rcview.1972,
s. 18
2
C. Artlrnr WILLIAMS, J. RICHARD, M.HEINS; " Risk Maııageıııeııt aııcl lııs uraııcc'". 6'"
Edition, 1989,s.2 I
' Arş.
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1. DENETİM RİSKİ 3

Denetim riski; önemli hata ve düzensizliklerden etkilenmiş olan bir mali
tablo hakkında istenmeden olumlu görüş verme olasılığıdır şeklinde tanımlanabilir. 4
S.A.S. 47' 5 de denetim riski ; denetçinin uygun bir görüş bildirmeyi
başaramaması riski olarak tanımlanmıştır.
Denetim çalışmalarında her an karşılaşılabilen ve ortadan kaldırılması
mümkün olmayan bu risk denetçiler tarafından en aza indirilmesi gerekmekt edir.
S.A.S. 39 ' da kabul edilebilir denetim riski % 5 olarak belirlenmiştir. Ancak
qenetçiler bu sınırın % 1O !ara kadar varabileceğini fakat % 1O' u geçmemesi '
gerektiğini savunmaktadırlar.% 1O' u geçmemesi için ise denetimi yapılan şirketin
finansal bilgilerini kullanıcı sayısının fazla olmamasını savunmaktadırlar. 6
Denetim riskini azaltan unsur,denetimin güvenilirliğidir. Örneğin; denetçi
%99 denetim
güvenilirliğini arzuladığında katlanacağı denetim riski % l dir. % 95
güvenirlilik esas alındığında ise ortaya çıkacak denetim riski % 5 olacaktır. 7

Denetim riskinin önemi özellikle denetimin planlanması aşamasında önem

kazanmaktadır. Belirlenecek olan risk düzeyi , denetim çalışmalarının nitelik,
kapsam ve zamanı üzerinde etkili olacak ve dolayısıyla denetim maliyetini
belirleyici bir unsur olacaktır. Denetim maliyeti ile denetim riski arasında ters
orantılı , bir ilişki olduğu söylenebilir. Denetim riskini azaltabilme k için denetçinin

daha fazla maliyete katlanması gerekir. Daha fazla maliyet ise, daha fazla kanıt

toplanması, daha fazla zaman ayrılması anlamına gelmektedir.

Denetim riskinin belirlenmesi için, öncelikle her hesap bakiyesinin ayrı ayrı
riski hesaplanır. Her hesap bakiyesinin riskinden yola çıkarak genel denetim riskine

ulaşılır.

' Auditing Risk (AR)
'BOZ KURT, Nejat;" Muhasebe Denetimi",Alfa Yayınevi , lstanbul 1998,s.105
5
Statement on Auditing Standarts Audit Risk and Materialltiy in Coııducting an Audit. No: 47
'' D. GUY, D. CARMICHAE L, R. WHITTINGTON; "Audit Samp ling", 3 ru Edition, 1994, s.143
7
BOZ KURT, Nejat; a.g.e. s. 105
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8
Denetim riski ile denetim arasındaki ilişkiyi şu şekilde gösterebiliriz.

DENETİMİN
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SİSTEMİNİN

TESTLERİNİN
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YAPILMASI

DENETİM
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1

DOGAL RİSKİN
SAPTANMASI

KONTROL
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DENETİM
RİSKİNİN

RİSKİNİN

TAHMİNİ

SAPTANMASI

1.1.DENETİM RİSKİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR
9

Denetim riskini oluşturan unsurları şu şekilde gösterebiliriz.

TÜM DENETiM
RiSKi

DENETiM RiSKi
(HESAPLAR)

ORTAYA
ÇIKARTMA
RiSKi

DOGAL
RiSK

TESTLER iLE
SAPTANAMAYAN
DOGAL
RiSK

DENETiM RiSKi
(ENVANTER)

TESTl.'.ER iLE
SAPTANAN
DOGAL
RiSK

ANALiTiK
YÖNTEMLER

AYRINTI
TESTLERi

KONTROL
RiSKi

"D. TA YLOR, W. GLEZEN; "Auditing lntegreted Concepts and Procedur", 6 'ıı Editioıı , 1994, s.292
"P. DEFLIESE, H. JAEN ICKE, .J. SULLIYAN, R. GROSPELIUS ; "Auditiııg", IO'ıı Ed ition , 1987, s.285
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Şekilden

unsur

vardır.

de anlaşılacağı üzere denetim - riskini meydana getiren üç temel
Bunlar;

•

Doğal Risk 10

•

Kontrol Risk 11

•

Ortaya Çıkartma Riski 12

1. 1. l.DOGAL RİSK (IR)

Denetlenen
riskidir. 13

işletmenin

mali tablolarında

önemli

hataların

bulunması

Denetim riskinin belirlenmesinde önemli bir unsur olan doğal risk,

' işletm e lerde iç kontro l yapısının etkisi dikkate alınmadan mali tablolardaki risktir.
Yani iç kontrol yapısı ile ilgili politika ve prosedürlerin olmadığı varsayılmaktadır.

Bütün mali tablolardaki doğal risk birbirine eşittir. 14
/

Hesapların doğal ve çevres.el karakterlerine göre maddesel hata verme riski
olarak da tammlayabileceğimiz bu riske örnek olarak sahip olunan nakit varlığın
çalınma riskinin duran varlığın çalınma riskinden daha büyük olduğunu
söyleyebiliriz. 15 Dolayısıyla her hesap için belirlenecek olan doğal ri.sk aynı
düzeyde değildir.

Doğal riski belirleyen unsurlar;

16

İşletmenin Yapısı : Bazı hesaplarda doğal risk düzeyi işletmenin yapısı ile
bağlantılıdır. Örnek vermemiz gerekir ise, bir bankanın alacaklarını tahsil etme
olasılığı küçük bir kredi veren kuruma göre daha fazladır.

•

Yönetimin Dürüstlüğü ve İşletmenin Eğilimi : İşletmenin yönetiminde
dürüstlük konusunda bir bozukluk olduğu zaman bu mali tablolara da
yansımaktadır. İşletme yöneticileri mali tablolarda yanltşlık yapmanın
kendilerine yarar sağlayacağına inanmaktadırlar. Örneğin; kredi
alabilmek için mali tabloların süslenmesi yada '. vergi tasarrufu
sağlayabilmek için işletme karını düşük gösterme yolunu seçmesi. Bu

111

lnherent Risk (IR)
Control Risk (CR)
12
Detcction Risk (OT)
ı J BOZKURT, Nejat; a.g.e. s. 106
11

1
'
15
1
''

A. ARENS, J.K .LOBBECKE; "Auditing An lntcgrated Approach", 5 ıı. Editioıı, 199 1, s.260

D. CARMICHAEL, J. WILLINGHAM;" Audıting Concepts and Methods ", 5 'ı. Edition, 1989, s.83
BOZKURT, Nejat; a.g.e. s. I06
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risk düzeyi

yüksek

Kuruluş

doğal

tutulmalıdır.

•

Önceki Denetim Çalışmalarının Sonuçları: Denetlenen işletmede geçmiş
olan hataların süregelmesi olasılığı, bu hesaplarda doğal riski
yüksek tutması ~erekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

yıllarda

•

Denetimin Tik Olması : Ilk defa yapılan denetimlerde doğal risk yüksek
olmaktadır. Denetim yinelendikçe doğal risk azalabilmektedir.

•

llgili Taraflar : ilişkili şirketler arasındaki işlemlerde düzensizlik
bulunma olasılığı daha yüksektir. Ç>rneğin holding ve grup şirketleri
arasındaki ilişkiler diğer şirketlerden farklılık göstermektedir.

•

Olağan Üstü İşlemler : İşletmelerde rutin işlemlere nazaran olağanüstü

•

Personeldeki Sürekli Değişim : İşletmenin orta. ve tepe yönetiminde
meydana gelen değişmeler doğal riskin artmasına sebep olur.

işlemler daha fazla risk taşımaktadır. Örneğin; maddi duran varlık alım
satımları v.b.

Doğal risk ile toplanacak kanıt arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.
Dolayısıyla doğal risk arttıkça toplanacak olan kanıt sayısı da artar.
Denetçinin kontrolü altında olmayan ve kendi iradesi dışında oian bu risk,
düzeyi denetçi tarafından değiştirilemeyen risktir.

1.1.2.KONTROL RİSKİ (CR)
Doğal risk ile aralarında çok yakın ilişki olan kontro l riski, firmanın iç
kontrol yapısına rağmen bulunup ortaya çıkartılamayan ve önlenemeyen, mali
1
tablolarına ilişkin hata ve hilelerin fark edilmeme, engellenememe riskidir. ~
Kontrol riskinin düzeyini belirleyebilmek için denetçi;

18

•

İşletmede iç kontrol yapısını oluşturan politika ve prosedürler varmıdır?

•

Var olan bu politika ve prosedürler etkin bir şekilde uygulanmakta
mıdır?

sorularına

cevap arar.

17
R. TEMK iN, A. WINTERS; " The Auditors New Rcsponsib il ity For lnterııal Controls", .Jounıal of
'
Accontincy, May 1988, s.87
'" BOZKURT, .Nejat: " Bağınısız Denetimde iç Kontrol Yapısınm Tanıııması ve Kontrol Riskinin
Değerlendirilmesi ", M.Ü.S.B.E. ô ııe~ i Dergisi, Say ı 2, lstanbul 1995,s.3 I
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Bunun için ise denetçi; 19
•

Sorular ve Checklist ler (Anket Formu)

•

Anlatım Dosyası

•

Akış Tabloları .

(Not Alma Yöntemi )

Kontrol riskinin 1O ile 100 arasında değiştiğini söyl~yebiliriz. Kontrol riski
ile güvenirlilik arasında ters orantılı bir ilişki vardır. 20

Denetçinin Belirlediği
Kontrol Riski Seviyesi
Çok iyi
iyi
Orta
Zayıf

Kötü

Kontrol Riski
Derecesi
10

30
50
70
100

' Güvenirlilik

90
70
50
30

o

Sıfırlanması mümkün olmayan ve iç kontrol yapısının bir fonksiyonu olan
kontrol riski, iç kontrol yapısının etkinliğinin arttığı durumlarda azalan bir eğilim
gösterir. Sıfırlanmasının mümkün olmamasının sebebi ise işletmelerde bulunan iç
kontrol yapıları işletmelerde olabilecek hataları % 100 güvenilirlilik ile ortaya
çıkaramamasıdır. Denetçinin iradesi ve kontrolü altında olmayan kontrol riski
düzeyinin belirlenmesinde denetimi yapılacak olan işletmenin iç kontrol yapısının
test edilmesi ve çok iyi tanınması gerekir.
Kontrol riski ile toplanacak kanıt sayısı arasında doğru orantılı bir ilişki
vardır. Kontrol riski arttıkça kanıt sayısını fazla tutmak gerekir.

1. 1.3.0RTAYA ÇIKARTMA RİSKİ (DT)
Mali tablolar da

olasılığıdır.

yer alan önemli bir hatayı bulmada başarısız olunması

Denetçinin analitik testlerden kullanarak veya ayrıntı testleri ile denetim
sürecinin sonunda yapılmış bir hatayı ortaya çıkarmaması riskidir şeklinde de

tanımlanabilir. 2 1

19

D. CARMICl-IAEL, J. WILLINGHAM; a.g.e., s.177
D. GUY, D. CARMICl-IAEL, R. WHITTINGTON; a.g.e., s.144
21
J. SULL..IV AN, R. GNOSPELIUS, P.DEFLI ESE, 1-1.JEANICKE; "Aud ıtiııg", 1O'" Editioıı, 1985, s.288
20
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Ortaya çıkarma riskini, doğal risk ve kontrol riskinden ayıran en önemli
özellik, kontrol riski ve doğal riskin mali tablolarda yer almasına rağmen, ortaya
çıkarma riskinin denetçinin uygulamasıyla ve denetim prosedürleri ile ilgili
olmasıdır. Denetçi uygun bir denetim prosedürü uygulayarak bu risk düzeyini
aşağıya indirebilir. Dolayısıyla denetçi ortaya çıkarma riskini kontrol ede.b ilir ve
kendi iradesi altında tutabilir.
risk ve kontrol riski ile ortaya çıkarma riski arasında ters ilişki
mevcuttur. Yani do ğal risk arttıkça ortaya çıkarma riski azalır. Ayrıca, ortaya
çıkarma riski ile kanıt sayısı arasında ters ilişki mevcuttur. Ortaya çıkartma riski
azaltırken kanıt sayısında artış gözlenir. Denetçinin denetim çalışmalarında yüksek
güvenirlilik istemesi, ortaya çıkarma risk nin daha düşük tutulmasına neden
olmaktadır. Bununla beraber zaman ve maliyette de aynı oran da artış meydana
Doğal

getirmektedi r.
2.DENETİMDE RİSK MODELİNİN OLUŞTURULMASI

Denetim planlaması aşamasında her işletme iddiası için uygulayacağı
denetim prosedürlerin in, niteliğini, kapsamını ve uygulama zamanının
belirliyebilm ek için risk modelini oluşturmaktadır. Her iddia için uygulanacak
denetim prosedürleri farklı olacağından katlanılacak risk derecesi de farklı
2
o 1acaktır. ~

Denetim riskinin bulunmasına ilişkin , çeşitli görüşler ve farklı formüller yer
almaktadır.

Bunlar;
•

23
ilk Model ( Basit)

•

Karışık Model

24

2.1.İLK MODEL ( PM)

d ~
.
S.A.S. 39 ve S.A.S 47 de bu model şu şekilde yer almakta ır.-

DAR

26

= IR x CR x DR

Kabul Edilebilir Denetim Riski= Doğal Risk x Kontrol Riski x Ortaya
Çıkarma Riski

22
2

BOZKURT, Nejat: a.g.e. ,s. 111

~ Prinıary Model (PM)

H

Combined Model (CM)

ıs A. AR ENS, J.K.LOBBECKE ;a.g.e, s.242
26

Des ired Aud ıt Risk
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Bu modeli denetim

aşamasında

iki

şekilde

kullanabiliriz. Bunlardan birincisi,

yapılmış olan denetim planının uygunluğunun test edilmesidir. Örneğin; denetçi
doğal

riski % 80, kontrol riskini % 50 ve ortaya çıkarma riskini % 1O olarak
ise denetim riskini % 4 olarak bulur. Eğer işletmenin boyutuna ve dah.a
önceki bölümlerde anlatılan kistaslara gö.re denetçi denetim riskini % 4 ten az
olmasını belirlemiş ise hazırlanmış olan bu plan kabul edilir. 27

belirlemiş

Denetçinin düşük denetim riski istemesi mali tablolarda önemli hataların
olmaması konusunda daha fazla güvenirlilik istemesi anlamına gelmektedir.

Yada denetçi aynı formülü kullanarak ortaya çıkarma riskini ;
DAR
DR= - - - - IRXCR

27

A. AR ENS, J.K.LOBB ECKE ;a. g.e, s.242
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MODEL (CM)

İlk modelden farklı olarak bu model;

28

29

AR = IR x CR x AP x TD
Kabul Edilebilir Denetim Riski= Doğal Risk x Kontrol Riski x Analitik Risk
x Beta Riski

Modelde yer alan AP nin analitik prosedürlerin (trend analizi, karşıla'ştırmalı
tablolar analizi, dikey analiz, oran analizi. ve ussallık testleri) uygulanmasından
ötürü meydana gelen risktir. AP riskinin % 50 den az olmaması şartı aranmaktadır.
Bu yüzden bu riskin % 50 ile % 100 arasında olması gerekir.
TD nin ise ayrıntı testlerinden ötürü ortaya çıkan risk olduğu söylenebilir. Ilk
modelden daha geliştirilmiş olan bu modelde AP ve TD tamamlayıcı olarak
görülebilir. TD yi aynı zamanda beta riski ( p ) olarak ta ifade edilebilir.
\

Denetçiler kanıt toplama aşamasinda, istatistiki örnekleme yöntemlerini
özellikle Parasal Birim Örneklemesi Yöntemini 30 uygularken Alfa ( a) ve Beta ( P)
isimlerinde iki tür risk ile karşılaşmaktadır. Alfa riski önemli bir hata içermeyen
dolayısıyla kabul edilebilecek bir ana kütlenin red edilmesi riski iken, Beta riski
önemli bir hata içiren, red edilmesi gereken bir ana kütlenin kabul edilmesi riskidir.
31
Temelde Beta riski, Alfa riskinden daha önemli olarak kabul edilmektedir.

2
"

Other Procedure Risk (AP)
Test ofDetails (TD)
30
Ayrıntılı Bi lgi İçin bkz. BOZKURT, Nejat " Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi ve
Bir Uygulama'', Marmara Üniversitesi Yayınları , İstanbul 1985
J ı BOZKURT, Nejat " Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi ve Bir Uygulama" Marmara
Üniversitesi Yayın l arı , İ sta nbul 1985, s.11 3
29
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Bu iki risk

arasındaki ilişkiyi;

ANA KÜTLE

1

1

DOGRU

KARAR-[ .
şeklinde gösterebiliriz.
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3. SONUÇ

Ülkemizde yeni oluşmakta olan bağımsız denetim mesleği 3568 Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu ile şekil almış 4369 sayılı kanun ile yeni bir boyut kazanarak özellikle de
Yeminli Mali Müşavirlerin sorumluluklarını ve uygulanacak olan müeyyideleri
beraberinde aıttırmıştır. Bu sorumluluk riskini azaltmak için daha fazla kaıııt ve
bilgi toplamak ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
denetim standaıtlarında da belirtildiği üzere denetçinin
yeterli sayıda ve kalitede kanıt top l aması
ıçın
o lu şabilmesi
görüşunun
gerekmektedir. Top layacak o lduğu kanıt . sayısını belirleyen en önemli öğe ise
denetim riskinin tespit edilmesidir. Belirlenecek olan denetim riski ile zamandan,
işgücünden ve maliyetten tasarruf sağ l anabi li r. Denetim riskiniı~ tespit edi lmesinde
yukarıda bulunan unsurlar mutlak suretle g'öz önünde bulundurulması gerekir.
Genel kabul

görmüş

Özellikle ülkemizde bulunan işletmelerin iç kontrol yapılarında bulunan
eksiklik beraberinde doğal risk ve kontrol riskinin yüksek olmasına yol açmaktadır .
Bu yüzden denetrçi , denetim riskini azaltabilmek için, ortaya çıkarına riskini
minimuma indirerek denetim riskini kabul edilebilir bir seviyede tutabilecektir.
Dolayısıyla denetçi genel kabul görmüş denetim standartla rı çerçevesinde daha titiz
ve çok sayıda örnek ile çalışmasını gerektirecektir.
da belirtildiği üzere risk modeli ve denetim riskinin belirlenmesi ile
zaman, maliyet ve işgücü açısından büyük tasarru'tıar olu ş makta beraberinde
denetimin kalitesi de artmaktadır.
Yukarıda

345

Barış

Sipahi

KAYNAKLAR
1. Auditing Concepts Com ittie; Report ofComitee on Auditing Consepts
The Accounting Review, 1972

2. C.Arthur WILLIAMS, J. RICHARD, M.HEINS; " Risk Management
and lnsurance'', 6 ıh Edition, 1989
3.

BOZKURT, Nejat;" Muhasebe Denetimi",Alfa Yayınevi, İstanbul 1998

4. Statement on Auditing Standarts Audit Risk and Materialltiy in
Conducting an Audit. No: 47
5. D. GUY, D. CARMICHAEL, R. WHITTINGTON; "Audit Sampling'', 3
rcı Edition, 1994
6. D . TA YLOR, W. GLEZEN; "Auditing lntegreted Concepts and
Procedur", 6 ıh Edition , 1994
7. P. DEFLi ESE, H. JAENJCKE, J. SULLIV AN , R. GROSPELIUS;
" Auditing", 1O ıh Edition, 1987
8. A. ARENS, J.K.LOBBECKE; "Auditing An lntegrated Approach", 5 ıh
Edition , 1991
9. D. CARMICHAEL, J. WILLINGHAM;" Audıting Concepts and
Methods ", 5 ıh Edition , 1989
10. R. TEMKiN, A. WINTERS; " The Auditors New Responsibi lity .For
Internal Contro ls", Journaf of Accontincy, May 1988
11. BOZKURT, Nejat; " Bağımsız Denetimde iç Kontrol Yapısının
Tanınması ve Kontro l Riskinin Değerlendirilmesi", M.Ü.S.B.E. Öneri Dergisi, Sayı

2, İstanbul 1995

12. J. SULLIVAN , R. GNOSPELIUS, P.DEFLIESE, H.JEANICKE;

':Audıting", 1Oıh Edition, 1985

13. BOZKURT, Nejat" Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi
ve Bir Uyg ulama'', Marmara Üniversitesi Yayınlar, İstanbul 1985.

346

