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LUCA DENETIM programı, denetim süresince yapılan tüm çalışmaları  içe-
risinde bir bütün halinde barındıran ve yapılan işlemlerin takibini sağlayan 
bir uygulamadır.

LUCA DENETIM yazılımının içerdiği bölümler kısaca aşağıdaki gibidir. 

1. Müşteri tanımları

Denetim işlemine konu olacak müşteri tanımları gerçekleştirilmektedir.

2. Kullanıcı ve Rol Tanımları

LUCA DENETIM programını kullanan her denetçinin bir kullanıcı adı ve 
ünvanı bulunmalıdır. Her kullanıcı kendisine verilen yetkiler çerçevesinde 
denetim yapabilmektedir.

3. Müşteri Kabul Politikası

Denetim şirketi müşteri ile anlaşmadan önce standartlarda gerekli görülen 
hususları değerlendirmek zorundadır. Bu bölümde müşteri kabule yönelik 
sorular, kabul/red işlemleri bulunmaktadır.

4. Denetim Dosyası

Denetim yapılacak her farklı dönem için bir denetim dosyası oluşturul-
makta ve bilgiler bu dosya içerisinde saklanmaktadır. Bu bölümde kısaca 
aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

• Müşteri Seçimi, 

• Dönem Seçimi,

• Denetim Tipinin Seçimi,

• Denetim Takımı ile Takım İçi Yetkilerin Tanımı

Bu bölümde denetim içerisinde gerçekleştirilecek ön çalışma ile planlama 
işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Risk anketi sonucu denetime dahil edilen riskler, doğal risk açısından skorlanmakta, iddialar ve hesap ilişkileri belirlen-
mektedir. Bu bölümde riske yönelik olarak kontrol testleri ve maddi doğruluk testlerinin kullanımına karar verilmektedir.

Bu bölümde risklere yönelik olarak uygulanmasına karar verilen kontrol testleri yanıtlanmakta ve elde edilen sonuçlar 
dikkate alınarak, risklere yönelik kontrol riski skorlanmaktadır. Böylece önemli yanlışlık risklerine yönelik skorlar tespit 
edilmektedir.

Bu bölümde Luca muhasebe programından otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden işlem yapılmaktadır. Çalışma 
mizanı ve mali tablolar veriler üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. 

Maddi doğruluk testleri bölümünde risk anketi, risk değerlendirme, kontrol testleri bölümünde belirlenen hususlara göre 
uygulanması gereken maddi doğruluk testleri dikkate alınmakta ayrıca TFRS standartlarına yönelik işlemler yapılmaktadır.

Bu bölümde raporlamaya yönelik olarak bilanço sonrası olaylar, işletmenin sürekliliği gibi konular değerlendirilmekte, 
görüş oluşturulmakta, kalite kontrola yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Luca denetim içerisinde, denetçilerin denetimde kullanacakları riskleri tes-
pit etmeye yardımcı Risk Anketi uygulaması bulunmaktadır. Bu anket ile 
riskler belirlenip denetime dahil edilmektedir.

5. Ana Ekran 6. Ön Çalışma ve Planlama

8. Risk Değerlendirme

9. Kontrol Testleri

10. Riske Karşılık Verme - Maddi Doğruluk Testleri

11. Raporlama
7. Risk Anketi
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