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ÖZET 

Günümüzde ekonomik, sosyal ilerlemeler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle medya 

işletmeleri büyüme göstermekte, faaliyet alanları çeşitlenmektedir. Dolayısı ile medya 

işletmelerinde üretilen mallar farklılaşmakta ve piyasalara yeni ürünler sunulmaktadır. 

Pazardaki çeşitlilik ve rekabet nedeniyle işletme imkanlarının etkin ve verimli kullanımı bu 

süreçte önem kazanmakta, sektörde mali açıdan atılan her adım çok önemli hale 

gelmektedir. 

Zor sektörel şartlar altında faaliyet göstermeye çalışan medya işletmesi; bünyesinde 

mevzuata uygunsuzluk, hata, hile, verimsizlik ve risklere yönelik olarak engelleyici ve 

tespit edici bir mekanizmanın bulunmaması halinde; amaç ve hedeflere ulaşmada verimlilik 

ve etkinlilik kavramlarını değerlendirme imkanı bulamamakta, mali ve idari açıdan 

karşılaşılabilecek olası riskler önceden fark edilememektedir. Tüm bu etkenler bir araya 

geldiğinde medya işletmelerinde, gerek medya sektörü pazar yapısı gerekse sektörde 

uygulanan esnek politika ve prosedürler sebebiyle iç denetim birimlerinin mutlaka 

bulunması gerekmektedir. İç denetim faaliyetlerinin medya işletmelerinde etkin olarak 

yürütülmesi, amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılacak risk ve sorunları minimize etmek 

açısından önemlidir. 

Bu çalışmada medya işletmelerinde etkin bir iç denetim sistemine ihtiyaç duyulmasının 

nedenleri ve medya işletmelerinde iç denetim sistemini oluşturan temel unsurlar 

incelenmektedir. Bu kapsamda medya işletmelerinin faaliyet yapısı ve medya 

işletmelerinde iç denetim sistemini oluşturan unsurlar ele alındıktan sonra sektörde faaliyet 

gösteren büyük bir medya kuruluşunun iç denetim faaliyetleri incelenmiştir.  

    

ANAHTAR KELİMELER 

Medya, Basın, Basın Ekonomisi, Medya İşletmesi, İç Denetim, Denetçi, Risk, Hile, İç 

Kontrol, Denetim Standartları 
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ABSTRACT 

 

Parallel to economic and social growth and technological developments of modern times, 

media companies prospered in terms of both their scale and scope. New media products are 

introduced to the market and existing media products are differentiated. Because of 

diversity and fierce competition, efficient use of sources of within companies has become 

more important than ever. 

 

Unless a media firm has a deterrent and corrective mechanism for possible and potential 

risks of incompliance to law, fraud, and inefficiency under already competitive conditions 

it becomes quite difficult to achieve the goals of the company.  Considering both market 

structure of media sector and flexible human resources policies and procedures of media 

businesses it becomes crucial for media companies to have good functioning internal audit 

departments. 

 

This paper first tries to answer the question “why media firms need internal audit” and then 

examines components of internal audit function in media companies.  Analyzing structure 

and “way of doing business” for media companies in Turkey, the paper focuses on a big 

media company’s internal control and audit activities. 

 

KEYWORDS 

 

Media, Press, Media Economics, Media Firm, Internal Audit, Auditor, Risk, Fraud, Internal 

Control, Audit Standarts 
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GİRİŞ 

 

İşletmelerin içinde bulunduğu rekabet ortamının yanında ülkelerin yaşadığı krizler, 

uygulamaya konan yeni mevzuatlar, piyasadan kaynaklanan talepler işletmeleri sürekli 

yenilenmeye ve gelişmeye zorlamaktadır. Ancak tüm işletmeler bu gelişme ve yenilenme 

gereksinimini zamanında ve yeterli seviyede yapamamaktadır. Bu durumda işletme için 

çeşitli riskler oluşmakta ve işletmenin gerek finansal yapısında gerekse sistem ve 

faaliyetlerinde aksaklıklar oluşmaktadır. 

 

İç denetim, işletme faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülerek, muhtemel hata, hile, 

noksanlık ve risklerin engellenebilmesine imkan vereceğinden bu noktada önem 

kazanmaktadır. Denetimin temel hedefi, işletmelerde hata ya da hile nedeni ile ortaya 

çıkabilecek bütün yanlışlıkları ve riskleri tespit etmek ve kamuoyuna doğru bilgi 

sunulmasını sağlamaktır. Böylece yapılan iç denetim faaliyetleri ile işletme yönetimine ve 

kamuya makul bir güvence sağlanacaktır. 

 

Uluslararası alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de iç denetim ve risk 

yönetimi yaklaşımı ve uygulamalarında gelişmeler yaşanmış, iki binli yılların başında 

bankaları hedef alan uygulamalar zamanla gelişerek, ilgili yasal mevzuatın da değişmesi ile 

tüm sektörlerde risk odaklı iç denetim biriminin oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. 

 

Günümüzde yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile medya işletmelerinin 

ulaştıkları kitle genişlemekte, faaliyet gösterdikleri alanlar da artmaktadır. Algı ve ilgi 

alanlarının gelişmesi ve artan refah seviyesi ile farklı ürünler beklentisine sahip olan 

okuyucu, izleyici ve dinleyiciler, pazardaki çeşitlilik ve rekabet nedeniyle dağınık şekilde 

hareket etmektedirler. Medya işletmeleri mevcut pazar paylarını artırabilmek için işletme 

imkanlarını daha çok seferber etmekte, amaç ve hedeflere ulaşmada işletme imkanlarının 

etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı sorusunun cevabı bu süreçte önem 

kazanmaktadır. 
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Kamuoyunu bilinçlendirme, biçimlendirme ve yönlendirme gibi önemli kamusal 

fonksiyonları bulunan medya işletmeleri tüm bu farklılıklara rağmen temel noktalarda 

piyasada var olan diğer işletmeler ile aynı özellikleri taşımaktadır. Medya işletmeleri de 

diğer bütün işletmeler gibi kar elde etmek amacını gütmektedir. Medya sektörü gerek pazar 

yapısı gerekse sektörde uygulanan esnek politika ve prosedürler sebebiyle iç denetim 

birimlerinin mutlaka olması gereken bir sektördür. İç denetim faaliyetlerinin medya 

işletmelerinde etkin olarak yürütülmesi, amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılacak risk ve 

sorunları minimize etmek açısından önem arz etmektedir.  

 

Bu tez çalışmasının birinci bölümünde iç denetim mesleğinin tanımı, mesleğin işlev ve 

unsurları, zaman içersindeki gelişimi, iç denetim türleri ve iç denetime ihtiyaç 

duyulmasının sebepleri ile iç denetimin mevzuat içerisindeki yeri ele alınmış ve ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. 

İkinci bölümde İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları Çerçevesi’nde iç denetçinin 

görev, yetki ve sorumlulukları,  denetim biriminin organizasyon içerisindeki yeri, 

denetçinin mesleğini uygularken uyması gereken kurullar ile iç denetim faaliyetinin 

planlanması, yürütülmesi, sonuçlanması ve raporlanması aşamaları ayrıntıları ile ele 

alınmıştır. 

 

Üçüncü bölüm İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ile risk odaklı modern iç 

denetim faaliyetleri göz önünde bulundurularak, medya işletmelerinde iç denetim birimleri 

tarafından yerine getirilen denetim uygulamaları ve bu uygulamaların yerine getirilmesinde 

gerçekleştirilen çalışma ve süreçler anlatılmaktadır. Bu bölüm içerisinde medya 

işletmelerinde yapılan denetim türlerine göre denetimin nasıl yapılması gerektiği, denetim 

yapılırken hangi noktalara odaklanılması gerektiği ile denetim süreçlerinin yönü ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır.  

 

Tezin dördüncü bölümünde, Türk medya işletmeleri arasında önemli bir yeri olan Turkuvaz 

Medya Grubu şirketlerinde faaliyet göstermekte olan iç denetim birimi tarafından yürütülen 

iç denetim çalışmaları ele alınarak incelenmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

KAVRAMSAL VE İŞLEVSEL OLARAK İÇ DENETİM 

 

İşletmeler, 25 - 30 yıl öncesine göre faaliyette bulundukları çevre ve gelişmeler itibariyle 

önemli ve hızlı bir değişim ile karsı karşıyadırlar. Bu değişimin temel etkenleri, mal ve 

hizmetlerde küreselleşme, teknolojilerde hızlı şekilde gelişen yenilikler (innovation), 

talepteki hızlı değişim ve ürün ömrünün kısalması, faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin öne 

çıkması, otomasyon ve enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması olarak sayılabilir. 

 

İşletmelerde ilk zamanlarda çok dar ve sınırlı bir görev alanını kapsayan iç denetim 

fonksiyonu da bu çevresel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak önemli ölçüde değişmiş 

ve değişimini sürdürmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı iç denetçiler günümüzde iş 

dünyasındaki hızlı değişime ayak uydurabilecek esneklikte olmalıdır. 

 

1.1. İç Denetim Kavramı 

 

1978 yılında İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan tanıma göre; “iç denetim, işletmeye 

hizmet etmek üzere işletmenin faaliyetlerini incelemek ve değerlemek amacıyla işletme 

içerisinde oluşturulmuş bağımsız bir değerlendirme fonksiyonudur.”
1
 Bu tanım, iç 

denetimin sorumluluklarından bahsetmemekle birlikte, iç denetimin sadece muhasebe 

kayıtları ve kontrollerini yapmadığına dair bir açıklama da içermemektedir. 

 

Bu nedenle, 1994 yılında İç Denetim Enstitüsü tarafından iç denetimin daha geniş ve 

kapsamlı bir tanımı yapılmıştır. “İç denetim, işletmeye hizmet etmek üzere işletmenin 

faaliyetlerini incelemek ve değerlemek amacıyla işletme içerisinde oluşturulmuş bağımsız 

                                                 
1 Celal Kepekçi, İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü, Eskişehir 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 251/17, 1982, s. 40.  
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bir değerlendirme fonksiyonudur. İç denetim organizasyon içindeki bireylerin 

sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla onlara 

incelediği faaliyetlerle ilgili bilgiler ile yapılan analizler ve değerlendirmelerin sonuçlarını 

sunar, tavsiye ve önerilerde bulunur. İç denetimin amacı makul bir maliyetle kontrolün 

etkinliğini artırmayı da içine alır.”
2
 

 

Globalleşme ile birlikte zaman içerisinde işletmelerin büyüklüklerinin artması, teknoloji ve 

insan kaynağındaki gelişmeler ile sermaye piyasalarının gelişimi ve tabana yayılması 

sonucunda, üst yönetimin sorumluluklarını yerine getirmesinde iç denetimin etkisi 

artmıştır. İç denetimin faaliyet alanı genişlemiş, mevcut kontrol sistemlerinin yeterliliğinin 

değerlendirilmesi ile birlikte, kontrol sisteminin etkinliğinin arttırılması, risk oluşturan veya 

oluşturma ihtimali olan unsurların tespit edilerek kontrol edilebilmesi için önerilerde 

bulunulması, faaliyetlerin incelenerek işletmenin hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi için 

gerekli iyileştirmelerin yapılması konusunda yönetime önerilerde bulunma boyutuna 

gelmiştir.  

 

İç denetim faaliyet alanında yaşanan bu gelişmeler sonucunda Uluslararası İç Denetim 

Enstitüsü, 1999 yılında iç denetimin daha geniş bir tanımını yapmıştır.  Uluslararası İç 

Denetim Enstitüsü tarafından yapılan tanımıyla iç denetim; “bir kurumun faaliyetlerini 

geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve 

danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli 

bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.” 

 

Bu tanımlamadan iç denetçiler ile iç denetimden beklentilerin, işletmelerin ve teknolojinin 

değişimine paralel olarak arttığı anlaşılmaktadır. İç denetimden geriden gelip bir şeyler 

                                                 
2
 K.H. Spencer Pickett, The Internal Auditing Handbook, 4.bs., England, John Willey and Sons, 2000, s. 5.  
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olduktan sonra tespitte bulunması değil, öngörülerde bulunarak sadece riskleri değil 

fırsatları da ortaya koyması beklenmektedir.
3
 

 İç denetimin genel kabul görmüş bu yaklaşımına paralel olarak geliştirilen bazı iç denetim 

tanımlamaları da yapılmıştır.  

 

İç denetim, kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak 

amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. İç 

denetçiler, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek kurumun 

hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar. 

 

İç denetim, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına dönük olarak kuruma değer katmaya 

çalışır. Kuruma yönelik yeni hedefler belirlenmesinde ve geliştirilmesinde yardımcı olur. 

Sürekli ve disiplinli, risk değerlemesine dayanan bir denetim anlayışı benimsemesi 

nedeniyle bir kurumda etkin bir risk yönetiminin kurulmasına yardımcı olur. 

 

İç denetim, bir kurum bünyesinde bulunan ve kurum yönetimi tarafından olası 

yolsuzlukları, hataları ve verimsiz uygulamaları en aza indirmek amacıyla, kurumun 

sistemlerini ve prosedürlerini kontrol etmek ve değerlendirmek üzere görevlendirilen birim 

faaliyetidir.
4
 

 

İç denetim, iç kontrol sisteminin kalitesini bağımsız olarak değerlendiren ve sistemin 

iyileştirilmesi yönünde yönetime öneri ve tavsiyeler sunan bir mekanizmadır.
5
 

 

                                                 
3
 Niyazi Kurnaz, Tansel Çetinoğlu, İç Denetim Güncel Yaklaşımlar, Umuttepe Yayınları, Kocaeli 

2010,s.32-33 
4 Sacit Yörüker, Denetim Terimleri Sözlüğü, Sayıştay Yayınları, Ankara, Eylül 1999 
5 Kamile Özel, İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Mali Yönetiminde Toplam Kalite 

Uygulamaları Ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Mayıs 2007, 

s. 161 
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5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 63 üncü maddesinde de iç denetim; 

kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik 

yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti 

olarak tanımlanmaktadır. 

 

Yer verilen birbirinden farklı iç denetim tanımlarından da anlaşılabileceği gibi iç denetim, 

kuruma yönelik bir hizmet olarak o işletmenin faaliyetlerini ve iç kontrol istemini 

incelemek ve değerlendirmek amacıyla işletme bünyesinde oluşturulan bağımsız bir 

değerlendirme fonksiyonudur.  

 

İç denetimin hedefi, işletmenin sorumluluklarının etkin olarak yerine getirilmesinde, 

işletme mensuplarına yardımcı olmaktır. Başka bir deyişle, iç denetimde amaç, işletmedeki 

kontrollerin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmektir.
6
  

 

İç denetim, faaliyette bulunduğu organizasyona iç denetim tarafından denetlenen 

faaliyetlerle ilgili analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler, görüşler ve bilgiler sağlar. Amaç, 

kurum adına uygun maliyetle etkili kontrolün geliştirilmesidir. Buna göre, iç denetim birimi 

kuruluşun ayrılmaz bir parçasıdır. 

1.2. İç Denetimin Tarihsel Gelişimi  

 

1940’lı yılların başında savaş ekonomisi ile birlikte, işletme yöneticileri üretim 

programlaması, stok yönetimi, kurallara ve yasalara uygunluk konuları ile yakından 

ilgilenmişler ve bunun sonucu olarak da iç denetçiler yönetime hizmet vermeye 

başlamışlardır.
7
 

 

                                                 
6 Ersin Güredin, Denetim, Beta Yayınları, 8. Baskı, Ağustos 1998, s.5. 
7
 Michael P. Cangemi, Tommie Singleton, Managing The Audit Function: A Corporate Audit 

Department Procedures Guide, 3. bs., New Jersey, John Wiley & Sons, 2003, s. 11.  
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İç denetim, işlerin ve yönetim faaliyetlerinin zaman içerisinde daha da karmaşık bir hale 

gelmesi nedeni ile gelişimine devam etmiştir. Yönetimin, işletme faaliyetlerini izlemekte 

yetersiz kalması ile birlikte iç denetim işletmelerde önemli bir fonksiyon haline gelmeye 

başlamıştır.  

 

1940’lı yıllarda iç denetim temel olarak muhasebe kayıtları ile ilgili olmakla birlikte o 

dönemde kayıtların manuel olarak tutulması nedeniyle hesapların kontrol edilmesi 

gerekmekteydi. Bu süreçte ilk olarak, modern iç denetime demiryolu işletmelerinde rağbet 

edilmiştir. 1941 yılında ABD’de uluslar arası nitelikte mesleki bir birlik olan İç Denetçiler 

Enstitüsü’nün (The Institute of Internal Auditors - IIA) kurulmasıyla, muhasebeden ayrı, 

kendi başına profesyonel bir meslek olarak, modern iç denetim anlayışı gelişmeye 

başlamıştır.
8
 İç Denetçiler Enstitüsünün kurulması ile iç denetim kurumsal bir kimlik 

kazanmıştır.  

 

IIA’in iç denetim ile ilgili çalışmalara başlamasıyla birlikte iç denetim; standartları, etik 

kuralları ve sistematik yaklaşımlara sahip bir meslek olarak gelişmeye ve daha fazla önem 

kazanmaya başlamıştır. İlk olarak 1947 yılında yayımlanan “İç Denetimin Sorumlulukları 

Bildirgesi” zaman içersinde iç denetim standartlarına dönüşmüştür. Arthur H. Kents’in 

“Audits of Operations” isimli makalesi İç Denetçiler Enstitüsü tarafından 1948 yılında 

yayınlanarak, iç denetimin genişleyen faaliyet alanını tanımlayan ve açıklayan ilk makale 

olmuştur.
9
 

 

1978 yılına gelindiğinde ilk defa “Genel Kabul Görmüş İç Denetim Standartları” 

yayımlanmıştır. Dolayısıyla, iç denetimin tanımına uygun bir şekilde ifa edilebilmesi için, 

iç denetim faaliyetinin temel prensiplerinin tanımlanması, katma değerin ne anlam ifade 

ettiğinin belirlenmesi ve iç denetimin performansının değerlendirilmesi amacıyla IIA 

tarafından “Uluslararası İç Denetim Standartları” geliştirilmiştir. İç denetime ilişkin 

                                                 
8
 Eren Geğin; Türkçe İç Denetim Terminolojisinin Geliştirilmesi İhtiyacı… 

9
 Cangemi, Singleton, a.g.e., s. 12. 
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standartlar ilk kez, IIA tarafından, iç denetimin rolünün ve sorumluluklarının özetini 

kapsayan bir tebliğ biçiminde yayımlanmaya başlanmıştır.
10

 

 

ABD’de başlayan örgütlenme, 1982 yılında (ECIIA) (The European Confederation Of 

Institutes of Internal Auditing) Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu’nun 

kurulması ile İç Denetim mesleğinin Avrupa Birliği’nde bir statüye kavuşmasını 

sağlamıştır.
11

 Amerika’da 1987 yılında yayınlanan Treadway Komisyonu Raporu ile iç 

denetim fonksiyonunda önemli bir değişme yaşanmıştır. Komite her kamu işletmesinde iç 

denetim fonksiyonu, kurumlarda ise denetim komitesi olması gerektiği sonucuna varmıştır. 

Bu kararlar yolsuzlukla mücadelede iç denetimin önemini ortaya çıkartmıştır.
12

  

 

Ülkemizde ise 1995 yılında kurulan (TİDE) Türkiye İç Denetim Enstitüsü ile ulusal 

mesleki örgütlenme gerçekleşmiştir. İç denetimin değişen yapısına bakıldığında 1950’li 

yıllarda işletme varlıklarının korunması, 1960’lı yıllarda işletme verilerinin güvenilirliğinin 

denetlenmesi, 1970’li yıllarda uygunluk denetiminin yapılması, 1980’li yıllarda işletme 

etkinliğinin denetlenmesi ve 1990’lı yıllarda ise işletme amaçlarına ulaşılması konusunun 

gündeme geldiği görülmektedir.
13 

 

 

1.3. İç Denetimin Önemi ve Amacı 

 

İç denetim, işletmenin risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir 

değerlendirme sağlamak amacıyla bulguları objektif bir şekilde değerlendirme ve herhangi 

bir idari sorumluluk yüklenmeden işletmenin faaliyetlerini geliştirme ve değer katma amacı 

güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan faaliyetler ve hizmetler 

bütünüdür.  

 

                                                 
10

 Baran Özeren, İç Denetim, Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, (Ankara: Sayıştay, 2000), 34, 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras08icdenetimstandart.pdf, Erişim Tarihi:30/03/2012 
11

 http://www.eciia.org, Erişim Tarihi:30/03/2012 
12

 Cangemi, Singleton, a.g.e., s. 13 
13 Ali Kamil Uzun, Organizasyonlarda İç Denetim Fonksiyonu ve Önemi, Active, Nisan-Mayıs 1999, s. 6.  

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras08icdenetimstandart.pdf
http://www.eciia.org/
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İç denetim faaliyetleri, işletme içi uygulamaların işletme yönetimi tarafından belirlenen 

politika ve prosedürlere uygunluğunu araştırmak suretiyle daha etkin ve verimli bir 

yönetimin oluşmasına destek olabilmektedir. Ancak, iç denetimin örgüt yapısı içerisinde 

bulunduğu konum ve yönetim tarafından iç denetçiye verilen yetkilerin sınırları denetim 

faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesine ve iç denetçilerin bağımsızlıklarını 

korumalarına engel teşkil edebilmektedir.
14

 

 

Günümüzün gelişen ve karmaşıklaşan iş dünyasında etkin bir denetim mekanizması 

olmadan; sürdürülebilir, istikrarlı bir büyüme mümkün değildir. Bu nedenle iç denetim, 

organizasyonun varlığını sürdürebilmesi için en gerekli unsurlardan biridir. İç denetim 

olmaksızın etkin bir kontrol ortamının yürütülebilmesi mümkün değildir. İç denetim başta 

ortaklar olmak üzere tüm çıkar gruplarını ilgilendiren ve onların menfaatlerini kollayan en 

önemli araçtır. İç denetimin rol ve sorumlulukları, şirket ve kurumların pay ve menfaat 

sahipleri, yönetim kurulu ve kamunun aydınlatılması ile şeffaflık açısından sigorta teşkil 

etmektedir. 

 

İç denetim, işletmenin risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik, sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek 

kurumun amaçlarına ulaşmasına önemli katkılarda bulunan, yardımcı olan bir faaliyettir. 

Etkin bir şekilde yürütülen iç denetim faaliyeti ile işletmelerin iç kontrol ve risk yönetimi 

sistemleri ile kurumsal yönetim süreçlerinin iyileştirilerek etkinliklerinin arttırılması ve bu 

şekilde işletmenin hedef ve amaçlarının gerçekleştirilebilmesi mümkün olacaktır. 

 

İç denetim ayrıca bu faaliyeti yerine getirecek iç denetçilerin nitelikleriyle, bu faaliyetin 

nasıl yapılacağını belirten çalışma yaklaşımlarının tanımlandığı bir özelliğe sahip olması 

nedeniyle etkinlik, verimlilik ve ekonomikliğin önem kazandığı kriz dönemlerinde yüksek 

katma değer sağlayacak bir fonksiyon olarak değerlendirilmelidir.
15

 

                                                 
14

 Kadir Tuan, Jale Sağlar, İç Denetçinin Örgüt İçindeki Yerinin Denetim Faaliyetleri Açısından Önemi, 

Muhasebe ve Denetime Bakış Sayı:11, Ocak 2004, s. 1. 
15

 http://www.denetimnet.net/Pages/kriz_ic_denetim.aspx; Erişim Tarihi:15.03.2012 



10 

 

İç denetim bir işletmede; 

   

 Finansal ve operasyonel bilginin doğru ve güvenilir olup olmadığı, 

 Belirlenen işletme risklerinin tanımlanmış ve en aza indirilmiş olup olmadığı, 

 İç ve dış politikaların oluşturulup oluşturulmadığı,  

 Uygun standartların oluşturulup oluşturulmadığı,  

 Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, 

 İşletmenin hedeflerine etkin bir biçimde ulaşılıp ulaşılmadığı, hususlarının 

belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

 

İç denetimin amacı, kuruluşun sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesinde kuruluş 

personeline yardımcı olmaktır. İç denetimin yardımcı olduğu personel arasında kuruluş 

yönetiminde olanlar ve yönetim kurulu üyeleri bulunmaktadır. İç denetim, kuruluşun 

mensuplarını incelenen faaliyetlere ilişkin analizler, değerlendirmeler, görüşler, tavsiyeler 

ve bilgilerle donatmak suretiyle onlara yardımcı olur. En uygun maliyetlerle etkin bir 

kontrolün özendirilmesi de iç denetimin amaçları arasında sayılabilir.
16

  

 

İç denetim bir yönetsel kontroldür, diğer kontrollerin etkinliğini ölçer ve değerlendirir. İç 

denetim yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence 

sağlamada yararlanılan bir yönetim aracıdır ve iç denetim yapısının yeterliliğinden ve 

etkinliğinden yönetim sorumludur.
17

 

İç denetim makul bir maliyetle kontrolün etkinliğini 

arttırma amacını da gütmektedir.
18

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Baran Özeren;a.g.e., s.1 
17

 Ali Kâmil Uzun, “Geleceğin Yönetiminde İç Denetim”, Mali Çözüm, Sayı: 42, Ocak-Şubat-Mart 1998, 29. 
18

 Nuran Cömert Doyrangöl, “İşletme Çevresindeki Olumsuz Gelişmeler Karşısında İç Denetimin Yeri ve 

Önemi”, 2002, s. 36. 
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1.4. İç Denetimin İşlevi ve Yararları 

 

Modern organizasyonlarda iç denetim faaliyetleri, 

 Güvence Sağlama 

 Danışmanlık Etme,  olmak üzere iki önemli işlevi yerine getirerek kuruma ilave 

değer katmak durumundadırlar.  

 

Güvence sağlama işlevi, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair 

bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla bulguların objektif bir şekilde 

incelenmesidir. Organizasyondaki süreçler, sistemler ve diğer konularla ilgili objektif 

inceleme ve değerlendirmeler yapılarak yönetime süreç ile ilgili görüşler bağımsız bir 

şekilde sunulmaktadır. İç denetçinin değerlendirmeleri ve görüşleri, organizasyondaki 

süreçlerin nasıl işlediğine dair yöneticilere güvenli bilgiler sunmaktadır.  

 

Güvence sağlama işlevi, aktiflerin varlığını saptamak, yapılan hileli işlemleri önlemek ve 

açığa çıkarmak, iç kontrol sistemlerinin incelenmesini de kapsayan muhasebe ve rapor 

verme sistemlerinin güvenilirliğini kontrol etme işlevidir.
19

 İç denetim biriminin vereceği 

güvence mutlak anlamda bir güvence değildir. Çünkü hem bütün kurum faaliyetlerine 

nüfuz edilmesinin mümkün olmaması, hem de geleceğin pek çok belirsizlikler içermesi, 

mutlak bir güvencenin verilmesini imkansız kılmaktadır. İç denetim faaliyetinin iç denetim 

standartlarına uygun bir şekilde yerine getirilmesi ve bu faaliyeti gerçekleştiren denetçilerin 

de mesleki ahlak kuralları çerçevesinde hareket etmiş olmaları durumunda iç denetimin 

makul bir güvence verdiği kabul edilmektedir.
20

 

 

Danışmanlık işlevi, herhangi bir idari sorumluluk yüklenmeden bir kurumun faaliyetlerini 

geliştirmek, değer katmak amacı güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte 

                                                 
19

 Ercan Alptürk, “Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi”, Maliye ve Hukuk 

Yayınları, Ocak 2008 Ankara, s.24 
20

 Bayram Aslan, “Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak İç Denetim”, Sayıştay Dergisi, Sayı:77, s.74 
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kararlaştırılan faaliyetler ve ilgili hizmetlerdir.
21

 Danışmanlık işlevi ile yöneticiler, 

organizasyondaki süreçlerde meydan gelen problemlere çözüm bulma, süreçlerin yeniden 

yapılandırılması ve sistemlerin geliştirilmesi gibi konularda iç denetçilerden öneriler 

almakta ve bu önerileri dikkate almak suretiyle ileride ortaya çıkması muhtemel sorunların 

da önüne geçme imkanı bulmaktadırlar.  

 

Güvence sağlama ve danışmanlık etme işlevleri temel olarak birbirini tamamlamakta ve iç 

denetim faaliyetinin amaç ve fonksiyonunun yerine getirilebilmesine olanak sağlamaktadır. 

Danışmanlık fonksiyonu olmayan sadece güvence hizmetine dayalı bir iç denetim dış 

denetim faaliyetinden farksız bir nitelikte olacaktır.
22

 Danışmanlık hizmeti yazılı 

anlaşmalarla tanımlanan resmi görevlerden daimi veya geçici yönetim komitelerinde veya 

proje ekiplerinde yer almak gibi farklı ve değişik kapsamlarda olabilir.
23

 Danışmanlık 

hizmeti genellikle güvence hizmetlerinin doğrudan sonucu olmakla birlikte, güvence 

işlevinin danışmanlık görevlerinden çıkabileceği de kabul edilmektedir.
24

 

 

İç denetimin faaliyetinin en temel yararları şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Güvenilir bilgi sağlama ihtiyacı karşılanır.
25

 Etkin bir iç denetim faaliyeti ile 

bilgilerin güvenilirliği arttırılır. Yönetime doğruluğu denetlenmiş bilgiler sunarak 

daha sağlıklı yönetsel kararlar alınmasına olanak sağlanır. 

 

 İşletme varlıklarının ve kayıtlarının korunması ihtiyacı karşılanır.
26

 İşletme 

varlıklarının zarara uğraması önlenir, kontrollerin sağlıklı bir şekilde yapılması ve 

izlenmesi sağlanır. 

                                                 
21

 Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, 2008, s.35 
22

 http://www.icdenetim.net/makaleler/62-kriz-yonetiminde, Erişim Tarihi.12.04.2012 
23

 Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, 2008, s.43 
24

 Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, 2008, s.46 
25

 Davut Pehlivanlı, “Modern İç Denetim Güncel İç Denetim Uygulamaları”, Beta İstanbul 2010, s.18 
26

Davut Pehlivanlı, a.g.e., s.18 

http://www.icdenetim.net/makaleler/62-kriz-yonetiminde
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 Verimliliğin arttırılması ihtiyacı karşılanır.
27

 İşletme faaliyetlerinin etkinliği de iç 

denetim kapsamındadır ve etkin çalışan bir iç denetim fonksiyonu ile verimsiz 

faaliyetler elenebilmektedir. Ayrıca temel iş proje ve planlarının, yapılan inceleme 

ve değerlendirmeler neticesinde, belirlenen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olunur. 

Üretim faktörlerinin verimliliğini ölçmek için çalışmalar yapılır. 

 

 Üst yönetim tarafından belirlenen politikalara uyum sağlanır. Dış düzenlemeler ve 

kabul edilen iç politika ve usullere uygunluk sağlanır. 

 

1.5. İç Denetimin Unsurları 

 

İç denetim çeşitli unsurların bir araya getirilmesi ile oluşan bir faaliyettir. Bunlar: 

 

1.5.1. Bağımsızlık 

Bağımsızlık, iç denetim bölümlerinin; diğer işletme faaliyetlerinden tamamen bağımsız 

olmasını ve iç denetim faaliyetlerini bağımsız olarak yürütebilecek derecede yeterli yetkiye 

sahip bir kişiye bağlı olmasını ifade etmektedir.  

 

1.5.2. İşlem Sınırı 

İç denetçilerin mesleki faaliyetleri sırasında herhangi bir kısıtlama getirilmesi kabul 

edilemez. Bu kavram, tüm finansal ve finansal olmayan işlemlerin gözden geçirilmesi 

yanında tüm çalışanlara, ürünlere, kayıtlara ve imkanlara sınırsız olarak erişimi kapsar.
28

 

 

1.5.3. Bilginin Yapısı 

Günümüz işletmelerinde sermaye sahipleri ve yöneticiler birbirlerinden ayrılmakta ve karar 

almada etkin bilgiler raporlama fonksiyonu ile temin edilmektedir.
29

 Yöneticilerin karar 

                                                 
27

 Davut Pehlivanlı, a.g.e., s.18 
28

 İbrahim Kocabay; İşletmelerde İç Denetim, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 198, Şubat 1998, s.12 
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almalarında kullanılan finansal ve operasyonel bilgilerin doğru, tamamlanmış, güvenilir, 

yararlı ve zamanında verilmiş bilgiler olup olmadığının gözden geçirilmesini ifade eder.
30

 

 

1.5.4. Risklerin Belirlenmesi 

İşletmenin potansiyel kayıplarını ifade eder. İşletmelerin yetersiz kontroller nedeniyle yüz 

yüze kaldığı riskler çok fazladır. Bu risklerin sebebi önemli görev ve yetkilerin birbirinden 

ayrılmasındaki başarısızlıktan, kurumsal çıkar çatışması politikası oluşturmadaki 

başarısızlığa kadar uzanır. İç denetçilerin bu tür tehlikelere karşı, riskler ortadan kalkana 

kadar gerekli inceleme ve denetimleri yapmaları gereklidir. İşletmenin olası kayıpları 

olarak nitelendirilebilecek risklere karşı önemli olan, risklerin güvenilir bir şekilde 

değerlendirilerek raporlanması ve kontrol edilmesidir.
31

 

 

1.5.5. Mevzuata, İşletme İçi Usul ve Kurallara Uygunluk 

İşletme varlıklarının yeterince korunup korunmadığını araştırmakla görevli iç denetçilerin, 

çalışmaları sırasında mevzuata, tepe yönetim tarafından belirlenmiş politika ve prosedürlere 

uyulup uyulmadığını denetlemesi gerekir. Belirlenen bu kural ve usullere uyulup 

uyulmadığını denetlemekle birlikte bu usul ve emirlerin uygunluğunu da incelemesi iç 

denetçilerden beklenmektedir.
32

 

 

1.5.6. Kaynakların Kullanım Şekli 

Denetçinin, yönetime emanet edilen personel, fon, araç ve diğer kaynakların en iyi ve 

masrafsız şekilde kurulduğundan emin olması gereklidir. 

 

 

                                                                                                                                                     
29

 Ahmet Hayri Durmuş, Mehmet Emin Arat, İşletmelerde Mali Tablolar Tahlili İlkeler&Uygulamalar, 

İstanbul: Marmara Üniversitesi Nihad Sayâr Eğitim Vakfı, 2000, s.120-121. 
30

 Hasan Çağrı; İşletme Yönetimi, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, Sayı 25, İstanbul, Nisan 1999, s.14 
31

 Selçuk Şahin, “Risk Yönetimde İç Denetimin Rolü” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 2005), s.63. 
32

 Halit Sezer; İç Denetimin Fonksiyonel Yapısı, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı 16, İstanbul 
2001, s.20 
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1.5.7. İşletme Amaçlarına Uygunluk 

İşletmenin daha önce belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesini 

ifade eder. İç denetçi işletme amaçlarına ulaşmada yönetim ve kanun koyucu tarafından 

belirlenen kurallara ne derece uyulup uyulmadığını tespit etmek, tahminlere ulaşmayı 

engelleyecek eksiklikleri belirlemekle yükümlüdür.  

1.6. İç Denetim Türleri 

 

Güvence hizmetleri kapsamında iç denetim, kapsam itibariyle kurumun mali ve mali 

olmayan bütün faaliyetlerini içine aldığı için, genel olarak konu (amaç) bazında yapılan 

sınıflandırmaya giren mali denetim, uygunluk denetimi ile performans ve faaliyet 

denetimlerinden oluşmaktadır. Ancak bunlara ek olarak kurumun sahip olduğu iç kontrol 

sistemi ve süreç etkinliği denetimi, bilgi teknolojileri denetimi ile yolsuzluk, sahtecilik, hile 

denetimini de kapsamaktadır. İç denetim, kapsamı en geniş denetim şekli olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

1.6.1. Mali Denetim 

Mali denetim, mali raporlardaki verilerin, denetlenen birimin varlık ve yükümlülüklerinin 

gerçek değeriyle, finansman kaynaklarıyla, varlıklarının yönetimiyle ve tahsis edilen bütçe 

ödenekleriyle uyumlu olup olmadığının denetlenmesidir.
33

 

 

Mali denetimi yerine getiren iç denetçilerin temel amaçları işletmede üretilen muhasebe 

bilgilerinin güvenilirlik derecesini saptamak, işletme varlıklarının doğru bir biçimde 

muhasebeleştirildiğini, işletme varlıklarının her türlü zarara karşı korunup korunmadığını 

incelemek, saptanmış plan, politika ve yöntemlere ne ölçüde uyulduğunu araştırmaktır.
34

 

 

Mali denetimde, genel olarak denetime esas alınan mali tablolar; bilanço, gelir tablosu, 

dağıtılmamış karlar tablosu ve fon akım tablosudur. Bunların dışında, satışların maliyeti 

                                                 
33

 Ercan Alptürk, a.g.e., s:22 
34

 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 2. Baskı., Ankara, Cem Web Ofset, 1996, s. 3.   
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tablosu, nakit akım tablosu, kâr dağıtım tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu olup 

bilanço ve gelir tablosu dip notları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek 

mali tabloları oluşturur. 

 

Finansal tablo denetimi hata, hile ve yolsuzlukları ortaya çıkartmak kadar, önlenmesini 

sağlayacak uygun koruma yöntemlerinin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır. 

 

1.6.2. Uygunluk Denetimi 

Uygunluk denetimi, bir örgütün mali işlemlerinin ve diğer faaliyetlerinin belirlenmiş 

yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla 

incelenmesidir. Üst makamlar ve yasal mevzuat tarafından önceden saptanmış kurallara 

uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır.
35

 Bu kurallar denetçiler için ölçüt, yani standartları 

oluşturmaktadır. Denetçiler işletmenin bu ölçütlere uyma ve uygulama derecesini 

inceleyerek üst yönetime raporlar. 

 

Uygunluk denetimi yapan denetçiler, işletme yönetimi tarafından konulmuş olan 

politikalar, kurallar ve yönergelere, şirket çalışanlarınca uyulup uyulmadığını inceler.
 

Örneğin, işletmenin kasada nakit olarak belirli bir miktar parayı bulundurması kural olarak 

benimsenmiş olabilir. Bunun amacı günlük gereksinim dışındaki nakdin bankaya 

aktarılarak hırsızlık, zimmete para geçirme gibi risklerin azaltılmasıdır. İşletmenin koymuş 

olduğu bu kurala uyulup uyulmadığı denetçi tarafından incelenmelidir. Ayrıca denetçi 

konmuş olan kuralların uygunluğunu ve etkinliğini de gözden geçirmeli ve üst yönetime 

iletmelidir.
36

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Ercan Alptürk, a.g.e., s:22-23 
36

 Melih Erdoğan, Denetim, 2.Baskı., Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, Şubat 2005 s. 5 
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1.6.3. Performans ve Faaliyet Denetimi 

Performans denetimi, kurum ya da kuruluşun görevlerini yerine getirirken kullandığı fiziki, 

mali ve beşeri kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik derecelerinin 

değerlendirilmesidir.
37

  

 

Faaliyet denetiminde ise iç denetçi, işletmenin saptanmış hedef ve amaçlarına ulaşıp 

ulaşmadığını ölçmeye çalışır.
38

 Faaliyet denetimi yapan iç denetçiler, işletme politikası ve 

belirlenmiş stratejiler ışığında amaçlara ne derece ulaşılmış olduğunu araştırır. Denetçi 

bölüm yöneticisinin, mevcut kaynaklarla işletmenin amaçlarına ne derece ve nasıl ulaştığı 

ile ilgilenir. 

 

Performans denetimini yerine getiren iç denetçi öncelikle işletmenin amaçlarını 

tanımlamalı ve bu amaçlarla ilişki içerisinde olan politika ve prosedürleri belirlemelidir. 

Denetime başlamadan önce denetçi örgüt yapısı, faaliyet politikaları ve prosedürleri, 

belirlenmiş yetki ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olarak işletmeyi yakından 

tanımalıdır. Örneğin, satın alma fonksiyonu ile ilgili ön araştırma yapan bir denetçi, hangi 

maddelerin hangi miktarda satın alınacağına ilişkin kararların nasıl alındığını, en uygun 

fiyat araştırması yapılırken uygulanan işlemleri ve satın alınan malzemelerin doğru kalitede 

ve miktarda olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan metotların neler olduğu gibi 

konuları araştırmalıdır. Ön araştırma sırasında denetçi problemli alanları belirlemelidir.
39

  

 

Denetçi faaliyetleri incelerken, belirlenen sorumlulukların, verilen yetkilerin ve temel 

anlaşmaların işletmenin politikalarına uygun olup olmadığını, etkinlik ve ekonomiklik 

çerçevesinde yönetim tarafından belirlenen politika ve prosedürlerin yönetim kontrollerince 

                                                 
37

 Ercan Alptürk, a.g.e., s.23 
38

 Ersin Güredin, a.g.e.,,s.15 
39

 Seval Kardeş Selimoğlu, “Faaliyet Denetimi,” Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, C.XV, No: 1-2, 1999, s. 195-196 
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başarılıp başarılmadığını, yönetim ve muhasebe kontrollerinin işletmenin kaynaklarına, 

hasılatına ve giderlerine yeterli güvenilirliği sağlayıp sağlamadığını da inceler.
40

 

 

Denetçi; problemin, hatanın, eksikliğin, kusurun ne olduğunu tanımlamalı, maliyetlerdeki 

kayıp büyüklüğünü, performans düşüklüğünü ve diğer etkenleri belirlemeli, durumun 

nedenlerini araştırmalı, hatalar için işletmedeki kişilerin sorumluluklarını belirlemeli, 

düzeltici ve koruyucu faaliyetleri belirleyerek yapıcı öneriler geliştirmelidir.
41

 

 

1.6.4. Sistem ve Süreç Denetimi 

Sistem ve süreç denetimi, denetlenen birimin mali yönetim usullerinin eksikliklerini tespit 

etme ve giderme konusunda etkili olup olmadığının değerlendirilmesidir. Ayrıca mali 

işlemlerin ekonomiklik, etkinlik ve verimliliklerinin yanı sıra genel bağlayıcı hukuki 

düzenlemeler ve iç yönergelerle uyumunu inceler.
42

  

 

Diğer bir ifade ile sistem ve süreç denetimi, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol 

sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, 

eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve 

uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.
43

 

 

Sistem ve süreç denetimi, iç kontrol sisteminin etkili bir şekilde işleyip işlemediğinin 

ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesidir. Sistem denetimi ile iç denetim, aynı zamanda iç 

kontrol sisteminin amaca uygun şekilde çalışması ve karşı karşıya kaldığı risklerin en aza 

indirilmesi konusunda güvence sağlamaktadır.
44

  

 

 

                                                 
40

 Seval Kardeş Selimoğlu, a.g.e., 195 
41

 Seval Kardeş Selimoğlu, a.g.e., s. 196 
42

 Ercan Alptürk, a.g.e., s.23 
43

 http://icdenetim.kulturturizm.gov.tr/belge/1-72739/ic-denetim.html, Erişim Tarihi:30/03/2012 
44

 Sait Arcagök; Ertan Erüz; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Hesap Uzmanları Derneği, Ankara, 

2006, s.138 

http://icdenetim.kulturturizm.gov.tr/belge/1-72739/ic-denetim.html
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1.6.5. Bilgi Teknolojileri Denetimi 

“Bilgi teknolojileri”, verileri girdi olarak kabul ederek işleyen, kontrol eden, saklayan ve 

bilgi çıktısı olarak veren bir sistemdir.
45

 Bilgi teknolojileri denetiminin amacı, bilgisayar 

sistemleri ve bilgi teknolojileri üzerindeki kontrollerin yeterli olup olmadığının 

belirlenmesidir.
46

  

 

Kurum tarafından kullanılan yazılım, donanım ve bilgi sistem ve teknolojilerinin kurumun 

amaçları ile uyumlu olup olmadığı ile yeterli, etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp 

kullanılmadığı, bilgi işlem sistemlerinde yer alan tüm kayıtların ve bilginin gizliliği ile 

izinsiz erişimlere karşı güvenilirliğinin sağlanıp sağlanmadığının sistematik bir yaklaşımla 

değerlendirilmesidir. 

 

Bilgi sisteminin güvenliği, depolanmış bilgilerin yanlış kullanılmasının, zarara 

uğratılmasının ya da yok edilmesinin önleme derecesi olarak tanımlanabilir.
47

 Bilgi 

güvenliğinin sağlanması için bilgi sistemleri kontrollerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde 

yapılması gerekmektedir. Bilgi sistemleri üzerinde kontrol zayıflıkları işletmenin 

operasyonel ve finansal kayıtları üzerinde olumsuz etkiler yaratarak işletme için ciddi 

riskler oluşturabilmektedir. 

 

Bilgi teknolojileri denetimi, denetlenenin bilgi sisteminde depolanan veri ve bilgilerin 

yeterliliğini ve doğruluğunu değerlendirmek için kullanılır. Bilgi sisteminin güvenliği, 

depolanmış bilgilerin yanlış kullanılmasının, zarara uğratılmasının ya da yok edilmesinin 

önlenme derecesi olarak tanımlanabilir.
48

  

 

 

                                                 
45

 Melih Erdoğan, a.g.e., s.138 
46

 Orkun İçten, “Bilgi Sistemlerinin Denetimi ve Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması”, İstanbul, 

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Basılmamış Doktora tezi, 2002, s.20   
47

 Niyazi Kurnaz, Tansel Çetinoğlu, a.g.e., s.36 
48

 Ercan Alptürk, a.g.e., s.23 
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1.6.6. Yolsuzluk, Sahtecilik, Hile Denetimi ve Danışmanlık Hizmetleri 

Hile denetimi, pek çok işletmenin maruz kaldığı ve pek çok işletme tarafından zamanında 

tespit edilemeyen, tespit edildiğinde de sistematik önlemler almak yerine bireysel 

tutumlarla geçiştirilen ve bundan dolayı da ilerleyen dönemlerde işletmelerin sürekli olarak 

karşılaştıkları ve ciddi tutarlarda maddi kayıplara neden olan bir yönetim problemdir.
49

 

 

Hile ve yolsuzluklar temelde, çalışanın işletme faaliyetinde işverenin veya bir başkasının 

haklarını göz ardı ederek gücünü yanlış bir biçimde kendisine veya başkasına yarar sağlama 

amaçlı kullanmasıyla ortaya çıkar. 

 

Özellikle tepe yöneticileri tarafından işletmenin mali tablolarının olduğundan farklı 

gösterilerek, Hileli Mali Raporlama yapılabilir ki bu tüm işletme ilgililerinin yanıltılması 

biçiminde ortaya çıkan bir hiledir. Yapılan bu hile işletmenin durumunu olduğundan iyi 

göstermek veya kötü göstermek durumudur. 

 

Normal düzeyde bir çalışanın işletmenin varlıklarını ele geçirmesi veya kendi yararına 

kullanması ile de hile ve yolsuzluk ortaya çıkar. Çalışanın işletmeden para veya mal 

çalması, işletmenin arabasını kendi yararı için kullanması bu duruma örnek gösterilebilir.
50

 

1.7. İç Denetimin Uygulanma Nedenleri 

 

İşletmelerde ne olup bittiğine dair hissedarların bilgi alma ihtiyacı iç denetimin ortaya 

çıkışında önemli rol oynamıştır. İç denetime ihtiyaç duyulma nedenleri zamanla değişmiş 

ve farklılaşmıştır. İhtiyaçlar değişirken daha önceki gerekçeler ortadan kalkmamış tersine iç 

denetimin faaliyet alanı ve kapsamı bu sayede zenginleşerek artmıştır. 

 

                                                 
49

Davut Pehlivanlı, Hile Denetimi Metodoloji ve Raporlama, Beta, İstanbul 2011, s.v 
50

 http://www.banden.com.tr/hizmetler/hile-denetimi/ Erişim Tarihi:20.03.2012 

http://www.banden.com.tr/hizmetler/hile-denetimi/
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İsletme kapsamında sürdürülen iç denetim faaliyetlerini gerekli kılan uygulama nedenlerini 

aşağıda belirtildiği gibi sıralamak mümkündür. 

 

1.7.1. Sorumluluk ve Hesap Verebilme 

İşletmelerin büyümesi nedeniyle yetki ve sorumluluk devrinin zorunlu hale gelmesi; 

işletme çalışanlarının etkinliklerinin ve üst yönetimin politikalarına uyum derecesinin 

araştırılması ihtiyacı iç denetime başvurulmasının en temel gerekçesidir.
51

 

 

Her işletmede, yöneticiler sahip oldukları yetki ve sorumluluklarının bir kısmını kendilerine 

bağlı olarak çalışan kişilere devrederler. Tüm yöneticilerin çalışanların görevlerini etkin ve 

verimli bir biçimde yerine getirip getirmediklerini ve işletmenin hedeflerinin de bir 

parçasını oluşturan bireysel hedeflere, ulaşıp ulaşmadıklarını öğrenmesi gereklidir. Söz 

konusu bilgilenme faaliyetinde ne yöneticilerin kişisel çabaları, ne de astların kendi 

faaliyetlerini raporlamaları sırasında mevcut olan çıkar çatışması nedeniyle astların 

düzenledikleri raporlar tam olarak yarar sağlamaz.  

 

Sistemlerin, usullerin, kontrollerin değerlendirilmesi ve verimliliği ile hedeflere ulaşıp 

ulaşılmadığının belirlenmesinde, iç denetçiler bilgi toplama, şartları analiz etme ve 

problemleri tanımlama konularındaki mesleki yeterlikleri nedeniyle belirtilen işlemleri 

yöneticilere vekaleten yaparlar. Bununla birlikte değerlendirme görevi ölçme, onaylama ve 

tavsiyelerle sınırlıdır. İç denetçilerin yönetimin yerine geçerek çalışanların görevlerini 

tanımlamamaları gereklidir. Aksi halde sahip olmaları gereken en temel özellik nesnelliği 

kaybederler.  

 

İç denetçiler temel olarak üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere her kademedeki 

yöneticilerin görevlerini yerine getirmedeki performanslarını yönetim kurulu adına 

incelerler. İşletmedeki iç denetçilerin yönetim kurulu ile doğrudan iletişim kurabilmelerine 

imkan veren bir yönetmeliğin bulunması ve yönetim kuruluna sunulacak tüm hususların üst 

                                                 
51

 Davut Pehlivanlı; “Modern İç Denetim…”., s:17 
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yöneticilerle karşılıklı olarak tartışılması iç denetçilerin, denetim bulgularını ve 

değerlendirmelerini herhangi bir endişeye maruz kalmadan yönetim kuruluna ya da denetim 

komitesine sunabilmelerini sağlar.
52

 

 

Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, çoğu zaman üst yönetimin kararları ya da teklifleri 

hakkında değerlendirme yapabilecek bilgiden yoksundurlar. Yönetim kurulu üyelerinin 

gerek ortaklara gerekse kamuya karşı sorumlulukları dikkate alındığında, işletmenin 

faaliyetleri hakkında elde edecekleri nesnel ve güvenilir bilgiler ışığında üst yönetimin 

kararlarını ya da tekliflerini değerlendirebilmeleri gereklidir. İşte bu aşamada iç denetçiler 

gerekli incelemeleri yapar, bilgileri bir araya getirir ve sonuçta hazırladıkları raporlar ile 

yönetim kurulunun nesnel ve güvenilir bilgi alma ihtiyacını karşılarlar. 

 

1.7.2. Vekâlet Teorisi 

Profesyonelleşmenin ve işletmelerin ölçeklerinin büyümesinin bir sonucu olan aylıklı 

yönetici çalıştırma; bu yöneticilerin sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiklerini 

belirleme ihtiyacı, iç denetime başvurulmasının diğer bir gerekçesidir.
53

 

 

Ticaretin büyük ölçülere ulaşması, beraberinde şirketlerin de ölçülerinin ve ölçeklerinin 

büyümesine yol açmıştır. Bu nedenle, aynı zamanda yönetici olan işletme sahibinin yerini 

büyük ölçüde profesyonel yöneticiler almışlardır. Yöneticiler, görevleri karşılığında uzun 

vadede daha fazla ücret alma temel güdüsüyle hareket eden ve bu yüzden çoğu zaman 

işletme sahiplerininkiyle çatışabilecek kişisel amaç ve hedefleri bulunan kişilerdir. Bu 

nedenlerle, işletme sahipleri yöneticileri emanet ettikleri kaynakların etkin ve verimli 

olarak kullanımı hususunda endişe duyarlar ancak işletme sahiplerinin, yöneticilerin 

görevlerini yerine getirip getirmedikleri hususunda yeterli değerlendirmeleri yapacak 

zamanları ya da teknik ve metodolojik yetenekleri yoktur.  
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İşletme sahipleri ve yöneticiler arasındaki bu ilişki vekâlet akdine benzetilmiştir. Bu 

kapsamda bir vekil olarak görev yapan yöneticinin söz konusu ilişkiden doğan borçlarını 

yerine getirmesi sırasında ortaya çıkabilecek düzensizlikler hakkındaki işletme sahibinin 

şüphelerini ortadan kaldıracak en önemli kontrollerden biri, yapılacak olan iç denetimlerdir. 

Bağımsız ve nesnel bir biçimde gerçekleştirilen ve tatmin edici sonuçlar veren denetimler, 

yöneticilerin taşıdıkları sorumlulukları yerine getirdikleri konusunda işletme sahiplerini 

daha kolay ikna etmelerini sağlar. Bu kapsamda iç denetçiler finansal ve finansal olmayan 

işlem ve olayları konu alan denetimler ile işletme sahibi ve yöneticiler arasındaki 

potansiyel çıkar çatışmasını önler. 

 

1.7.3 Yönetime Danışmanlık ve Yardım 

İç denetimin amacı; sadece hata ve hileleri ortaya çıkarmak değil aynı zamanda işletme 

yönetiminin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli danışmanlık desteğini vermektir.
54

 Modern 

bir iç denetçi yönetime yardımcı olacak nitelikte eğitim ve deneyime sahiptir. Yetişmiş iç 

denetçiler işletmedeki hata ve hileleri açığa çıkarmak yanında, ileride benzer sorunlarla 

karşılaşılmaması için yöneticilere danışmanlık ve eğitim hizmeti de vermektedirler.  

 

Amerikan İç Denetim Enstitüsünün kabul etmiş olduğu tanımda da ifade edildiği üzere “ İç 

denetim, bir kuruluşun faaliyetlerine değer katmak ve bu faaliyetleri geliştirmek üzere 

tasarlanmış, bağımsız ve nesnel bir sağlamlama ve danışmanlık faaliyetidir.” Bankacılık 

Gözetim Komitesi, iç denetim bölümü için özellikle önem arz eden yansızlık ve nesnellik 

ihtiyacının, iç denetim bölümünün aynı zamanda iç kontrollerin geliştirilmesi konusunda 

üst yönetime müşavirlik veya danışmanlık yapmasına engel olmadığını belirtmektedir.
55

 İç 

denetçilerin belirtilen nitelikte bir faaliyet yerine getirebilmeleri için planlama, 

organizasyon, yönetim ve kontrol konularında bilgi sahibi olmaları ve olayları profesyonel 
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bir yönetici gözüyle değerlendirebilmeleri gerekmektedir. Bu niteliklere sahip iç denetçiler, 

yönetim merkezli denetçi olarak adlandırılmaktadır. 

 

1.7.4. Tasarruf İhtiyacı 

Yoğun rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için maliyetlerin her alanda minimize 

edildiği günümüzde iç denetim birimleri de işletmeler için tasarruf sağlayabilecek alanların 

ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktadırlar.
56

 

 

Profesyonel olarak yürütülen denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi 

sonucunda işletmeler maddi açıdan da büyük tasarruflar sağlamakta ve kazançlar elde 

etmektedirler. Maddi kayıpların ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi bazen iç denetim 

biriminin yıllık maliyetini karşılayacak nitelikte dahi olabilmektedir.
57

 

 

1.7.5. Hileli İşlemlere Karşı Koyma İhtiyacı 

Günümüzde, özellikle halka açık şirketlerde küçük pay sahiplerinin kar payı alma gibi 

ortaklık haklarını tehdit eden en büyük tehlike işletmelerde meydana gelen hileli işlem ve 

eylemlerdir. İç denetimin en önemli uğraş alanlarından biri de işletme sahipleri, yöneticileri 

veya çalışanları tarafından yapılabilecek hilelerin ortaya çıkarılmasıdır.
58

 Bu hileli 

işlemlerin en tipik örneği halka açık şirketlerde, büyük pay sahibi aile ya da kişilerin sahip 

oldukları diğer şirketler, küçük pay sahiplerinin ve işletmenin zararına olarak, işletme 

karının örtülü olarak aktarılmasına yönelik yaptıkları işlemlerdir.
59

  

 

Giderek karmaşık hale gelen finansal araçlar ve finansal pazarlara bağlı olarak, şirket 

dışından kişilerin yapmış oldukları incelemeler ile bu tür usulsüzlükleri ve hileli eylem ve 

işlemleri tespit etmeleri olasılığı azalmakta ve daha maliyetli hale gelmektedir. Bu 

nedenlerle, küçük pay sahiplerinin yönetsel açıdan herhangi bir hakimiyet sağlayamadıkları 
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şirketlerde iç denetim birimlerinin bir diğer önemli görevi de işletme bünyesinde, 

çalışanlar, yöneticiler ve hatta yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılabilecek hileleri tespit 

etmek ve bunların meydana gelmesinin önlenmesi için tavsiyelerde bulunmaktır. 

 

Hileli eylem ve işlemler işletmenin çıkarı ya da zararı için işletme içinden kişilerce 

gerçekleştirilmiş olabileceği gibi işletme dışından kişilerce de gerçekleştirilebilir.  

 

1.8. İç Denetimin Türk Mevzuatı İçindeki Yeri 

İç denetim alanındaki düzenlemeler özellikle Amerika’da (SOX ile) başlamış ve daha sonra 

da Avrupa’da uygulama alanı bulmuştur. Bununla birlikte ülkemizde de; SOX 

düzenlemelerine paralel bir şekilde SPK, TTK, ve BDDK tarafından özel sektörde, Maliye 

Bakanlığı ve Sayıştay gibi kurumlar tarafından da kamu kuruluşlarında iç denetimle ilgili 

yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.  

 

1.8.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

Uluslar arası standartlara ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde Aralık 

2003’te 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kabul edilmiştir. (TBMM, 

2003) İlgili kanun 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

5018 sayılı kanunun 5. Kısım İç Kontrol Sistemi başlığını taşımakta ve iç kontrol ve iç 

denetime ilişkin düzenlemeleri içermektedir. İlgili kanunun 55. Maddesinde iç kontrolün 

tanımına yer verilmiştir.
60

 

 

Söz konusu kanunun 63, 64, 65, 66 ve 67. Maddelerinde ise iç denetim, iç denetçinin 

görevleri, iç denetçinin nitelikleri ve atanması, İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve 

görevlerine yer verilmiştir.
61
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63. maddede iç denetim faaliyeti şu şekilde tanımlanmıştır; “iç denetim kamu idaresinin 

çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve 

verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak 

amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu 

faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlerinin risk yönetimi, yönetim 

ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, 

sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak 

gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.”
62

 

 

Bu kanunla birlikte kamu yönetimi bağlamında iç denetim gelecek hedefli, riskleri daha 

fazla dikkate alan, risk yönetimi süreçlerinin değerlendirilmesi faaliyetini kapsayan ve risk 

odaklı denetimden risk yönetimi temelli denetime geçişin temellerini atan bir niteliktedir. 

 

1.8.2. SPK Düzenlemeleri 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetim standartları ve Kurumsal Yönetim 

İlkeleri yayınlanmıştır. SPK tarafından direkt olarak iç denetime veya iç kontrole yönelik 

herhangi bir düzenleme yoktur. Bununla birlikte 2006 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren 

Bağımsız Denetim Standartları’nda iç kontrol ve iç denetim bağımsız denetimi ilgilendiren 

yönleri ile ele alınmaktadır. 

 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk olarak Temmuz 2003’de, düzeltilmiş son şeklini de 

Şubat 2005’te yayınlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri “Kamuyu Aydınlatma ve 

Şeffaflık” bölümü 1.6. numaralı kısmında kurumsal yönetim uyum raporu ve yıllık faaliyet 

raporlarından söz edilmektedir.
63

  

 

“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 

iç kontrol sisteminin değerlendirilmesine ilişkin 28. maddede, bir işletmede TTK’da 
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öngörülen murakıplar dışında işletme yönetimince atanmış bir iç denetim biriminin 

bulunması halinde iç kontrol sisteminin güvenilirliğinin;  

 

a) İç denetçiye tanınan örgütsel statünün sağladığı bağımsızlık derecesi, 

b) İç denetçilerin fiilen sahip olduğu yetkiler, işlevler, çalışma tarzı, raporunda 

ulaştığı sonuçların yönetimce nasıl değerlendirildiği, 

c) İç denetimlerde yeterli sayıda ehliyetli iç denetçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı, 

d) İç denetimlerdeki planlama ve gözetim ile incelemelerin kapsam, içerik ve 

zamanlamasının yeterliliği, 

hususlarının araştırılarak değerlendirilmesi gerekir ifadesi ile, iç kontrol sistemi 

değerlemesinde iç denetimin varlığının, bağımsız dış denetçilerin işini nasıl kolaylaştırdığı 

ortaya konulmuştur. 

 

1.8.3. Bankacılık Kanunu 

Bankacılık alanında ise BDDK tarafından çıkarılan “Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin 

Yönetmelik” ve “Yeni Bankacılık Kanunu” ile düzenlemeler yapılmıştır. Çıkarılan 

Yönetmelikte iç kontrol sistemlerinin bulunması zorunluluğu ifade edilmiştir.  

 

Kasım 2005’te yürürlüğe giren Bankacılık Kanunu’nun (TBMM, 2005) üçüncü kısmı 

Kurumsal Yönetim olarak adlandırılmıştır. Bu kısımda iç denetim ve iç kontrol sistemleri 

ayrıntılı olarak ele alınmış fakat iç denetim ve risk yönetiminin ortak çalışma alanlarına 

değinilmemiştir. 

 

Kanunda yer almayan bu düzenlemelere 1 Kasım 2006 tarihinde yayınlanan “ Bankaların İç 

Sistemleri Hakkında Yönetmelik” üçüncü kısım “İç Denetim Sistemi” başlığı altında yer 

verilmiştir. İlgili yönetmelikte iç denetim sisteminin amacı “iç kontrol ve risk yönetimi 

sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hakkında güvence sağlamak (BDDK, 2006)” şeklinde 

ifade edilmektedir. Dönemsel değerlendirmelerin riske dayalı olması gerektiği belirtilmekte 
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ve banka tarafından kullanılan risk yönetimi tekniklerinin denetlenmesi gerektiği 

yönetmelikte vurgulanmaktadır. 

 

Yönetmelikte aynı zamanda risk yönetimi süreçlerinin de iç denetçi tarafından 

denetleneceği; 21. madde 4. fıkra “risk ölçüm modelleriyle ilgili denetimler gerçekleştirilir” 

hükmünden anlaşılmaktadır.
64

  

 

Bankacılık alanında özellikle risk yönetimi açısından iç denetim diğer sektörlere oranla 

daha fazla ileri çıkmıştır.  

 

1.8.4. Yeni Türk Ticaret Kanunu 

13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

6102 sayılı yeni TTK ile şirket büyüklüğü aranmaksızın finansal denetimin zorunlu hale 

getirildiği görülmektedir. TTK’nin 375. Maddesi yönetim kurulunun devredilemez ve 

vazgeçilemez görev ve yetkilerinin belirlemiştir. Maddenin (c) bendine göre yönetim 

kurulu, “ Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal 

planlama için gerekli düzenin kurulmasını sağlamakla” görevlidir. İlgili kanun maddesinin 

gerekçesine bakıldığında finansal denetime neden ihtiyaç duyulduğu açık bir şekilde dile 

getirilmiştir.  

 

Gerekçe Md.375- “ finansal denetim düzeninin kurulması, şirketin iş ve işlemlerinin 

denetlenmesine ilişkin bir “iç denetim” sisteminin ve bunu yapacak örgütün (bölümün) 

gösterilmesidir. Şirket hangi büyüklükte olursa olsun, şirket de, muhasebeden tamamen 

bağımsız, uzmanlardan oluşan, etkin bir iç denetim örgütüne gereksinim vardır. Bir anonim 

şirketin denetimi sadece bir bağımsız dış denetim kuruluşuna bırakılamaz. Bir bağımsız 
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denetim kuruluşunun onlarca, hatta yüzlerce müşterisi vardır; onlara birçok hizmet 

sunmaktadır. Her müşterisini içerden ve yakından izleyemez.  

 

İç denetçiler tarafından yapılan çalışmalar şirketin bağımsız denetime hazır olması 

açısından büyük önem taşımaktadır. İç denetçilerin gerçekleştirdikleri çalışmalar bağımsız 

dış denetçiler için önemli bir kanıt kaynağıdır ve denetçilerin işlerini kolaylaştırır. Ayrıca 

bağımsız dış denetçiler, iç denetçilerin çalışmalarından faydalanırlarsa denetim maliyetleri 

de azalacaktır. 

 

Finansal denetim, bir anlamda teftiş kurulunun yaptığı denetimdir. Finansal denetim iş ve 

işlemlerin iç denetimi yanında, şirketin finansal kaynaklarının, bunların kullanılması 

şeklinin, durumunun, likiditesinin denetimini ve izlenmesini de içerir. Finansal denetim 

kurumsal yönetim kurallarının gereğidir.  

 

Bilindiği üzere kontrol, yönetimin temel fonksiyonlarından biridir ve evrensel ifadesiyle iç 

kontrol işletme faaliyetlerinin verimliliği ve etkililiği, finansal raporlamanın güvenilirliği, 

yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluğu sağlamak amacıyla işletme içinde oluşturulan 

ve işletmenin tüm çalışanları tarafından etkilenen bir süreçtir. İç kontrollerin etkili bir 

şekilde tasarlanıp işletilmesi ve sürekli gözetiminde temel sorumluluk, işletmenin en üst 

düzeydeki yönetim birimine (ülkemizde yönetim kuruluna) aittir. Böyle bir yapısal işleyişin 

tasarımı, etkili bir şekilde işletilmesi ve sürekli gözetimi, icradan bağımsız olarak en üst 

düzeyde en doğru ve en etkili kararların alınmasını gerektirdiğinden esasen ihtisas isteyen 

bir özellik taşır.  

 

İşletmelerde yönetim kurulunda karar almaya etki edecek sayıda birlikte denetim 

komitesinde görev yapan üyelerin bulunması evrensel kabul görmüş bir düzenleme 

standardıdır. Mevcut kanundaki murahhas azalık da bir ölçüde bu amaca hizmet eden bir 

müessese gibi görünse de daha çok icrai faaliyetlerde yararlı olan bir özellik taşır. Esasen 

uygulamadan anlaşıldığı üzere bu müessese de tıpkı kanuni murakıplık gibi içi 
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doldurulamamış olduğu için etkisizdir. Kaldı ki bir işletmede iç denetim fonksiyonunun 

yerine getirilmesinde örgüt içi bağımsızlık çok önemli bir konu olup icrai faaliyetlerden 

uzak bir hiyerarşik raporlama ilişkisi gerektirir. Bu nedenle asıl fonksiyonu iç kontrollerin 

etkili bir şekilde işleyip işlemediğini denetlemek olan iç denetimin, yönetim kurulu içinde 

oluşturulan bir denetim komitesine bağlanması, bugün kabul gören tek yaklaşımdır.  

 

6102 sayılı TTK’nin 366. Maddesi yönetim kurulunun görev dağılımını düzenlemektedir. 

İlgili maddenin ikinci fıkrasında; “ Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine 

sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla 

içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.” 

denilmektedir. 

 

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere yönetim kurulu, içlerinde yönetim kurulu üyelerinin 

de yer alabileceği denetim komitelerini kurabilecektir. 

 

Yeni TTK’nin 378. Maddesi riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin bir düzenleme 

getirmiştir. Bu madde hükmüne göre;  

 

 Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, 

gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerden erken teşhisi, bunun için 

gerekli işlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir 

komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde 

bu komite denetçinin bunu gerekli görüp yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi 

halinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir. 

 

 Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, 

varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye yollanır.
65
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İç denetimin risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici bir niteliği de bulunmaktadır. İç 

denetim işletmedeki risk yönetim sistemine ilişkin yaptığı denetim çalışmaları ve 

değerlendirmeleri ile bu sistemi etkinleştirmede çok önemli bir role sahiptir. Böylece 

şirketlerin karşı karşıya kaldıkları riskleri bilmesi, ölçmesi, değerlendirmesi ve 

yönetebilmesi mümkün olabilecek, çeşitli risklerden kaynaklanan zararlar 

engellenebilecektir. 

 

1.9.5. Türkiye’de İç Denetçilik Mesleği 

Türkiye’deki iç denetçilik mesleğine en önemli katkı; 19 Eylül 1995 tarihinde Ali Kamil 

UZUN’un başkanlığında, 47 kurucu üye ile “Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)” nin 

meslek örgütü olarak faaliyete başlaması ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Hedefleri, Türkiye’de uluslararası standartlarda mesleki gelişim ve paylaşım platformu 

oluşturmak, meslekleri ile ilgili değişimi ve geleceği yönetmek için meslektaşlarının ulusal 

ve uluslararası düzeyde mesleki örgütlenmesini sağlamak olan TİDE, çok hızlı bir gelişme 

evresi geçirmiş ve 1998 yılında “Dünya çapında en hızlı gelişen ve üye sayısını en kısa 

sürede büyük oranda artıran” enstitü olarak büyük başarı kazanmıştır.  

 

Kurulduğu tarihten bu yana, Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından mesleğin tanınması, 

öneminin anlaşılması, gelişmesi ve iç denetçilerin uluslar arası standartlar ölçüsüne 

eriştirilmesi yönünde çalışmalar, seminerler, eğitim ve sertifika programları 

yürütülmektedir. 

 

TİDE tarafından 2000 Mayıs döneminden itibaren, Uluslararası geçerliliği olan CIA 

(Certified Internal Auditor – Sertifikalı İç Denetçi) unvanının alınmasına yönelik sınavlar, 

yapılmaya başlanmış ve 2009 Kasım ayı itibari ile CIA sayısı ülkemizde 302’dir. 

Günümüzde ise bu rakam 400’ü geçmiştir. TİDE’nin çabaları sonucu bu sınavların 2005 

yılından itibaren Türkçe olarak gerçekleştirilmeye başlanması ile birlikte bu sayının daha 

da artacağı aşikardır. Ayrıca 2004 yılından itibaren CFSA (Certified Financial Services 
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Auditor - Sertifikalı Finansal Hizmetler Denetçisi) ve CCSA (Certification in Control Self - 

Assessment - Kontrol Öz Değerlendirme Sertifikası) sınavları da yine TİDE aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Ayrıca enstitü tarafından çıkarılan ve yılda dört defa yayımlanan, iç denetimle ilgili 

ülkemizdeki ilk ve tek mesleki yayın olan “İç Denetim Dergisi” 2001 yılından beri 

yayınlanmaktadır.  

 

TİDE, kurulduğu günden bu yana Türkiye’de iç denetim mesleğinin profesyonel anlamda 

yaygınlaşması ve iç denetimin öneminin kavranması açısından önemli katkılar sağlamıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

İÇ DENETİM MESLEĞİNDE YAPILANMA VE MESLEKİ 

UYGULAMA STANDARTLARI 

 

2.1. İç Denetçi 

İç denetçiler, bir işletmenin organizasyon şemasında yer alan ve işletmenin sürekli çalışanı 

olarak denetim faaliyetlerini yürüten kişilerdir. İşletmede olabilecek hata ve hileleri ortaya 

çıkartabilmek, iç kontrol yapısını izlemek ve önerilerde bulunmak, faaliyet denetimi 

yapmak ve işletmelerde risk unsurunu değerlemek başlıca görevlerindendir.
66

 Bir iç denetçi 

işletme faaliyetlerini bağımsızca inceler ve yönetimi bilgilendirir, onlara öneriler sunarak 

danışmanlık yapar, analiz ve değerlendirmelerini aktarır. 

 

İç denetçiler, mevcut kontrollerin etkinliğini ve yeterliliğini gözden geçirerek değerlemek 

ve uygun maliyetli etkin kontrol sistemleri geliştirmek, faaliyetlerin politika, prosedür ve 

yönergelere uygunluğunu soruşturmak, işletme varlıklarının her türlü zarara karşı 

korunmakta olduğunu araştırmak, yönetime sunulan bilgilerin zamanlı, doğru ve güvenilir 

olduğunu araştırmak, faaliyetlerle ilgili gerekli iyileştirme önlemlerini üst yönetime 

sunmak,
67

 muhtemel hata ve hileleri ortaya çıkartmak, muhasebe bilgilerinin ve 

raporlarının güvenilirliğini incelemek 
68

gibi faaliyetlerle görevlidirler.  

 

                                                 
66

 Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoğlu, Nejat Bozkurt; Muhasebe Denetimi Uygulamaları, İstanbul: Alfa 

Basım Yayım Dağıtım, 2001, s.21-22. 
67

 Ersin Güredin, a.g.e., s. 10.  

68 Osman Altuğ, Finansal Yönetim, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayın No:466 Meslek Yüksek Okulu 

Yayın No:1998/001, 1988, s. 345.  
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2.1.1. İç Denetçinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

İç denetçilerin görevleri, yetki ve sorumlulukları üst yönetim tarafından yönetmelik, 

genelge veya benzeri bir yazılı dokümanla tanımlanmalıdır. Doküman iç denetim 

bölümünün örgüt içindeki yerini belirlemeli, denetimin yürütülmesiyle ilgili kayıtları, 

personeli ve fiziki varlıkları inceleme yetkisini denetçiye vermeli ve iç denetim 

faaliyetlerinin kapsamını tanımlamalıdır. İyi hazırlanmış bir doküman, işletme içinde iç 

denetim fonksiyonunun düzenli işlemesini sağlar. Yönetim, iç denetim politikasını yazılı 

biçimde ifade etmezse; iç denetimin etkin bir şekilde yürütülebilmesi mümkün olmaz.
69

  

 

Bir iç denetim sürecinin amaçlarına ulaşabilmesi için iç denetçiler bir dizi faaliyet yerine 

getiriler. Bu faaliyetler şunlardır: 

 

 Finansal kontrollerin, muhasebe kontrollerinin ve diğer faaliyetler ile ilgili 

kontrollerin sıhhatini, yeterliliğini ve uygulanmasını dikkatle gözden geçirerek 

değerlemek ve uygun maliyetli etkin kontrol sistemlerini geliştirmek ve 

uygulatmak. 

 Faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara, planlara ve yönergelere uygunluğunu 

soruşturmak. 

 İşletmenin varlıklarının her türlü zararlara karşı korunmakta olduğunu araştırmak. 

 Yönetimin düzenleyip sunduğu her türlü bilginin doğruluk ve güvenilirliğini 

araştırmak. 

 Üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesi ile ilgili faaliyetlerin (başarının) 

kalitesini araştırmak. 

 Faaliyetlerle ilgili gerekli iyileştirme işlemlerini yönetime tavsiye etmek.
70

 

 

                                                 
69

 Celal Kepekçi, “İşletmelerde İç Kontrol…”, a.g.e., s.42-44 
70

 Ersin Güredin, a.g.e., s.10 
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Yukarıda sayılan faaliyetler çalışmanın önceki bölümlerinde belirtilen iç denetimin 

amaçları ile örtüşmektedir. İç denetim amaçlarına ulaşmak için faaliyette bulunan bir iç 

denetçi faaliyetlerini bu amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yönlendirecektir. 

 

2.1.2. İç Denetçinin Organizasyon İçindeki Yeri 

İç denetçinin örgüt içerisinde bağımsızlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikte olmayan bir 

konuma sahip olması, diğer bir ifade ile doğrudan üst yönetime veya yönetim kuruluna 

bağlı olması gerekmektedir.  

 

İç denetçi organizasyonda en üst birime, varsa denetim komitesi, yoksa yönetim kurulu 

veya genel müdüre, bağlı olarak faaliyette bulunmalı ve tarafsızlığına gölge düşürmemek 

için uzun süre aynı işletmede iç denetçi olarak çalışmamalıdır. 

 

2.1.3. İç Denetçide Bulunması Gereken Özellikler  

Etkin bir yönetim kontrol aracı olan iç denetim faaliyetini yürüten iç denetçiye yönetim 

tarafından bir takım imkanların sağlanması ve iç denetçinin de bir takım nitelikleri sahip 

olması gerekmektedir. 

 

 İç denetçiler bağımsız olmalıdır. İç denetçiler görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye 

asli görevleri dışında hiçbir görev verilmemeli ve yaptırılmamalıdır. 

 İç denetçiler gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmalıdırlar. İç denetçiler, kişisel 

olarak, sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara 

sahip olmalıdır. 

 İç denetçiler denetim çalışmalarını yürütmede, mesleğin gerektirdiği dikkat ve özeni 

göstermelidirler. İç denetçiler denetim çalışmaları süresince ve raporlama 

aşamasında titizlikle çalışmalıdır. 

 İç denetçiler bilgili olmalıdır. İç denetçi denetlediği her alanda bulunduğu 

organizasyonun faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Denetlenen 

fonksiyonların ilişkilerini anlamalı, denetlenenlerin konuştuğu dili (kısaltmalar, 
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ifadeler vb.) öğrenmeli, organizasyonun içinde bulunduğu endüstri kolunda olanları 

bilmeli ve bunları denetlenenlerle tartışmalıdır. 

 İç denetçi atılgan ve önder olmalıdır. Çalışmalarının organizasyon için en faydalı 

olduğuna inandığı değişiklikleri yapmada önder olmalı ve birilerinin kendisine 

söylemesini beklememelidir. Eğer bir denetim aynı yoldan (çalışma alanı, planı, 

amacı) iki veya daha fazla şekilde yapılabiliyorsa, kontrol amaçlı olarak zaman 

zaman denetim yaklaşımı değiştirilmeli ya da denetimin tamamen elenmesi 

düşünülmelidir. 

 İç denetçi dürüst olmalı, yüksek kişisel ve ahlaki niteliklere sahip olmalıdır.. 

Denetlenen her alanda kontrol ortamı ile ilgili fikirlerini açıkça söylemeli, 

çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yapmalıdırlar.  

 İç denetçi sürekli öğrenmeye açık olmalı, teknolojiden anlamalıdır. İç denetçilerden 

her alanda uzman olmaları beklenmez ancak her yeni denetim programı ile birlikte 

karşılarına çıkabilecek yeni konulara açık olmalıdır. 

 İç denetçi az ve öz olmalıdır. Aşırı bilgi yüklenilen iç denetim, problemleri 

fazlalaştırmaktan çok onları çözmeye çalışan bir fonksiyon kurmalıdır. Yönetim ile 

iletişimde, sunulacak bilgileri detaylardan kaçınarak ve e- posta gibi elektronik 

ortamlardan yararlanarak daha kısa zamanda ulaştırmalıdır.  

 İç denetçiler güçlü iletişim kurabilmelidir. İç denetçiler diğer kişiler ile iletişim 

kurabilmeli ve bu ilişkileri ölçülü bir biçimde sürdürebilmelidir. Bu nedenle iç 

denetçi kuvvetli bir genel kültüre sahip olmalıdır. 

 

İç denetçilerin, sağlam karakterli olması, profesyonel, bağımsız olarak faaliyet göstermesi 

ve iş hayatı tehlikeye girecek bile olsa işletme ile ilgili riskler konusunda doğruları 

söyleyecek cesarete sahip olması gerekmektedir.
71

  

 

 

                                                 
71

 Şaban Uzay, “İç Denetimin Geleceği ve Yeni Eğilimler”, XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi 

Sempozyumu Muhasebe-Eğitim: Eğilim ve Etkileşimler, Belek/Antalya: T.C. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 

İşletme Bölümü, 21-25 Mayıs 2003. s.209. 
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2.2. Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

İç Denetçiler Enstitüsü Haziran 1978’de yapılan uluslararası bir konferansta dünya 

çapındaki iç denetçilere kılavuzluk edecek olan “İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları”nı kabul etmiştir. Etik Kurallar ve İç Denetim’in yeni tanımı Haziran 1999’da, 

bunu takiben yeni İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları Şubat 2001’de onaylanmıştır. 

Enstitü yeni standartların yürürlüğe girme tarihini 1 Ocak 2002 olarak belirlemiş, bu tarihe 

kadar ise daha önce Kırmızı Kitapta (Red Book) yayınlamış olduğu standartların ve 

açıklamaların geçerli olacağını bildirmiştir. Standartlardaki en son revizyon çalışması 2011 

yılında yapılmış ve bugün geçerli olan standartlar 1 Ocak 2004’te yürürlüğe girmiştir.  

  

Standartlar, Mesleki Uygulamalar Çerçevesinin bir parçasıdır ve iç denetim 

uygulamasındaki temel prensipleri oluşturmak, iç denetim faaliyetlerinin işletmeye değer 

katacak bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için bir çerçeve oluşturmak, iç denetim 

faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği, kalitesi ve başarısının değerlendirilmesi için temel 

oluşturmak, organizasyonel süreç ve faaliyetlerin gelişmesini sağlamak amacı ile 

oluşturulmuştur. 

 

Standartların amaçları: 

 

 İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri 

tanımlamak. 

 Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik 

bir çerçeve sağlamak. 

 İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak. 

 Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak. 
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2.2.1. İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarının Genel Yapısı 

İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları iki kategoriden oluşmaktadır: 

 

 Nitelik Standartları (Attribute Standards) (1000 - 1340)  

 Performans Standartları (Performance Standards) (2000 – 2600) 

 

Nitelik Standartları, iç denetim faaliyetlerini yürüten kurumların ve kişilerin özelliklerine 

yöneliktir. 

 

Performans Standartları, iç denetim faaliyetlerinin niteliğini açıklar ve bu hizmetlerin 

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans 

Standartları tüm iç denetim faaliyetlerine uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 

 

Uygulama Standartları ise, güvence veya danışmanlık faaliyetlerine uygulanabilecek 

gereklilikleri belirterek, Nitelik ve Performans Standartlarını geliştirmek için 

hazırlanmıştır.
72

 

 

2.2.1.1. Nitelik Standartları 

Nitelik Standartları, iç denetim faaliyetini yürütecek olan iç denetçilerin karakterleri, 

davranışları ve mesleki eğitimleri ile ilgili esasları içeren standartlardır. 

 

2.2.1.1.1.  Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 

“İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımı, Etik Kuralları 

ve Standartlarla uyumlu olan bir iç denetim yönetmeliğinde açıkça tanımlanmalıdır.”
73

 İç 

denetim bölümünün amaç, yetki ve sorumlulukları, denetim komitesi ve yönetim kurulu 

tarafından onaylanmış yazılı bir yönetmelikte tanımlanmalı ve açıklanmalıdır. Yönetmelik 

                                                 
72

 Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi(Kırmızı Kitap), Ocak 2010, s.11 
73
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yazılı olmalı ve iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi için bütün fiziksel unsurlara, 

personele ve kayıtlara erişim yetkisini düzenlemelidir.
74

 

 

Yönetmelik, iç denetimin amaç, yetki ve sorumlulukları ile ilgili herhangi bir soru ortaya 

çıktığında, iç denetimin yetki ve sorumluluklarını belirten ve üst yönetim tarafından 

onaylanmış yazılı bir doküman olma özelliğini taşır. Örneğin, işletme içerisinde bazı 

birimler, iç denetçinin bir takım belgelere erişim izni olmadığı düşüncesi ile bilgi ve 

belgeleri iç denetçilere vermek istemeyebilir. Bu gibi durumlarda üst yönetim tarafından 

onaylanmış olan yazılı iç denetim yönetmeliği iç denetimin amaç, yetki ve sorumluluğunu 

belirten yazılı bir kanıt olmaktadır. 

 

Yönetmelik ile iç denetçilere yeterli ölçüde yetki verilmediği takdirde, iç denetçi 

çalışmasının sınırlandırılmış olduğunu görecektir.
75

 

Örneğin, iç denetçinin denetlemekte 

olduğu bölümün kayıtlarının bir kısmına erişim hakkı olmadığı takdirde, iç denetim 

çalışmasının çok sağlıklı sonuçlar sağlayacağı düşünülemez. 

 

2.2.1.1.2.  Bağımsızlık ve Objektiflik 

“İç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yaparken objektif 

davranmalıdır.”
76

 

 

 Kurum İçi Bağımsızlık 

 “İç denetim yöneticisinin, kurum içinde iç denetim departmanının sorumluluklarını yerine 

getirmesine imkân sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olması gerekir.”
77

 İç denetim 

yöneticisi, iç denetim raporlarına yeterli ilginin gösterilmesini sağlamak ve denetim 
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 Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi(Kırmızı Kitap), Ocak 2010, s.45 
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 Celal Kepekçi, “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin…”, a.g.e., s.43 
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40 

 

sonucunda verilen tavsiyelere göre uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak konusunda 

yeterli yetkiye sahip bir kişiye raporlama yapmalıdır.
78

 

 

İşlevsel hiyerarşide ilgili yönetim yetkilisinin; iç denetim bölümünün yönetmeliğini 

onaylama, iç denetim risk değerlendirmeleri ve iç denetim planını onaylama, iç denetim 

yöneticisinden rapor alma, iç denetim yöneticisinin işe alınması, ücret değişikliği ve işten 

ayrılması ile ilgili kararları onaylama yetkilerine sahip olması gerekir. İdari hiyerarşi ise 

işletmenin yönetim yapısı içinde kurulan ve iç denetim bölümünün günlük iş ve işlemlerini 

kolaylaştıran hiyerarşik ilişkidir.
79

 

 

İç denetim yöneticisi muhasebe veya finansman gibi herhangi bir fonksiyonel alan içinde 

sorumluluklara sahip bir yöneticiye sorumlu olmamalıdır. Çünkü denetçi böyle bir durumda 

zaman zaman eleştirmek zorunda kalacağı bir kişiye karşı sorumlu olacaktır.
80

 

 

 Bireysel Objektiflik 

“İç denetçilerinin tarafsız ve ön yargısız bir şekilde davranması ve her türlü çıkar 

çatışmasından kaçınması gerekir.”
81

 İç denetçiler, iç denetim faaliyetlerini yerine 

getirirken çıkarlarını düşünmeksizin, tarafsız bir tutum içerisinde olmalı ve menfaat 

çatışmalarından kaçınmalıdırlar. 
82

 

 

 Bağımsızlık veya Objektifliğin Bozulması 

“Denetçilerin bağımsızlığı ve objektifliği fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi olduğu 

taktirde, bozulmanın ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmalıdır bu açıklamanın kapsamı, 

bozucu etkenin niteliğine bağlıdır.”
83
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Bazı koşullar altında iç denetçilerin tarafsızlığı bozulabilir veya bozulduğuna dair izlenim 

oluşabilir. Böyle bir durumda iç denetçinin tarafsızlığının bozulma nedenleri iç denetim 

raporunda açıklanmalıdır. İç denetçinin tarafsızlığını bozacak etmenler standartlarda 

ayrıntıları ile açıklanmış ve aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

 

İşletme içerisinde başka bölümde çalışan bir personel sürekli veya geçici olarak iç denetim 

bölümünde görevlendirilmiş ise, bu kişi en az bir yıl olmak üzere makul bir süre geçmeden, 

daha önce yürüttüğü bir faaliyeti denetlemekle görevlendirilmemelidir.
84

 İşletme yönetimi 

bazen iç denetçilerin denetim dışı görevler yerine getirmesini talep edebilir. Yönetim, iç 

denetçiye kendisinin denetleyebileceği bir süreç ile ilgili faaliyeti yürütmesini talep 

ediyorsa, bu durumda iç denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığı bozulabilir. 

 

İç denetçinin personel, müşteri veya işle ilgili başka kişilerden herhangi bir ücret, hediye 

veya eğlence kabul etmesi etik bir davranış sayılmamaktadır ve denetçinin objektifliğinin 

bozulmasına neden olabilir. 

 

2.2.1.1.3.  Mesleki Yeterlilik, Mesleki Dikkat ve Özen 

“Görevlendirmeler, yeterli ve azami mesleki özen ve dikkat ile yerine getirilmelidir.”
85

 

 

 Yeterlilik 

“İç denetçiler, kişisel olarak sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve 

diğer vasıflara sahip olmalıdır. İç denetim bölümü de toplu olarak, kendi sorumluluklarını 

yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmalı veya bunları 

edinmelidir”
86
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Mesleki yeterlilik; eğitim ve staj yoluyla kazanılan teknik bilgiyi, sektörel ve mesleki 

deneyimi ve koşullara uyum sağlama yeteneğini kapsamaktadır.
87

 İç denetçilerin ilgili 

bütün bilim dallarında uzman olması beklenemez. İç denetim yöneticisi gerektiğinde 

mühendis, istatistik uzmanı, bilgisayar uzmanı, vergi ve hukuk konularında eğitim görmüş 

danışmanlardan yardım alabilir.
88

 

 

Denetim ekibi içerisinde sağlanan güçlü bir takım çalışması, denetim faaliyetlerinin 

etkinliğini ve verimliliğini arttıracaktır. Bu nedenle iç denetçiler kişiler arası ilişkilerde 

başarılı ve takım çalışmasında uyumlu olmalıdır. İç denetçiler, denetim sonuçlarını ve 

tavsiyelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade etme konusunda etkin iletişim kurma 

becerilerine sahip olmalıdırlar. 

 

 Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

“İç denetçiler, makul sınırlar içinde tedbirli
 

ve ehil bir iç denetçiden beklenen beceriye 

sahip olmalı, azami özen ve dikkati göstermelidir. Azami mesleki özen ve dikkat, hiç hata 

yapılmayacağı anlamına gelmez.”
89

 

 

Denetçiden beklenen, onun uzmanlığını özen ve titizlikle ortaya koymasıdır. Özen ve 

titizliğin gösterilmesi bir yerde denetçinin tüm standartlarına eksiksiz bir biçimde uyması 

ile sağlanır. Bir iç denetçi, dikkat ve özen ile görevini yürütürken yanlış işlemler, hatalar, 

ihmaller ve çıkar çatışması gibi durumlarla karşılaşmaya hazır olmalıdır.
90

 Özenli ve titiz 

davranan bir denetçi denetim faaliyetini, düzgün bir biçimde planlar, kanıtlarını yeterli 

sayıda toplar ve inceler, çalışma kağıtlarını itina ile hazırlar, finansal tablolar hakkında 

dürüst bir yargıya vararak bu yargısını denetim raporunda açıklar.
91
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 Sürekli Mesleki Gelişim 

“İç denetçiler mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarını sürekli mesleki gelişimle arttırmalı 

ve güçlendirmelidir.”
92

 İç denetçiler mesleki yeterliliklerini korumak için eğitimlerini 

sürdürmekten sorumludurlar. Denetçiler İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarındaki, 

prosedürlerindeki ve tekniklerindeki güncel gelişmelerden haberdar olmalıdır. Mesleki 

derneklere üye olmak, konferanslara, seminerlere katılmak yoluyla mesleki yeterliliklerini 

korumalıdırlar. 

 

2.2.1.1.4.  Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 

“İç denetim yöneticisi, iç denetim bölümünün tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli 

gözleyen bir kalite güvencesi ve geliştirme programı hazırlamalı ve bunu sürdürmelidir. Bu 

program, dönemsel iç ve dış kalite değerlendirmelerini ve devamlı iç gözlem faaliyetini 

içermelidir. Programın her parçası, iç denetim bölümünün katma değer yaratmasına, 

işletmenin faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç denetim bölümünün etik 

kurallarına ve standartlara uyması konusunda güvence sağlamalıdır.”
93

 

 

İç denetim yöneticisi, tüm iç denetim faaliyetlerini kapsayan bir iç denetim planının 

hazırlanmasından sorumludur. İç denetim yöneticisi bununla birlikte iç denetim 

faaliyetlerinin iç denetim tanımına, standartlara uygun olup olmadığının 

değerlendirilmesini ve iç denetçilerin etik kurallara uyup uymadığının değerlendirilmesi 

için bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamak ve sürdürmek zorundadır.  

 

 Kalite Programı Değerlendirmeleri 

İç denetim bölümü, kalite programının genel etkinliğini gözlemek ve değerlendirmek 

amacıyla bir süreç uygulamalıdır. Bu süreç hem iç hem dış değerlendirmeleri içermelidir. 
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 İç Değerlendirmeler 

İç denetim bölümü çalışmalarının, iç denetçilerin kendi değerlendirmeleri yoluyla veya 

işletme içinde iç denetim uygulamaları ve standartlarını bilen kişilerce gözden 

geçirilmesidir. İç değerlendirmeler: 

 

 Devamlı iç değerlendirme,  

 Dönemsel iç değerlendirme, olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 

Devamlı İç Değerlendirme: İç denetim faaliyetinin performansının sürekli gözden 

geçirilmesini ifade etmektedir. Denetimin gözetim ve kontrolünün, geri bildirimlerin, 

çalışma kağıtlarının, performans ölçüm analizlerinin değerlendirilmesi gibi süreçlerin 

uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediği değerlendirilir. 

 

Dönemsel iç değerlendirme: Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya 

kurum içinde, iç denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan 

dönemsel gözden geçirmeleri kapsamak zorundadır. Dönemsel iç değerlendirme ile 

denetim faaliyetlerinin iç denetim tanımına, etik kurallara ve standartlara uygun olup 

olmadığı değerlendirilir.
94

  

 

Dış değerlendirmenin öncesinde yapılacak bir iç değerlendirme, dış değerlendirmeyi hem 

kolaylaştırır hem de maliyetini azaltabilir. İç denetim yöneticisi, yılda en az bir kez, iç 

değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını, gerekli eylem planlarını ve bunların başarılı 

uygulamalarını yönetim kuruluna ve üst yönetime raporlar.
95

  

 

 Dış Değerlendirmeler 

İşletmeden ve iç denetim bölümünden tamamen bağımsız, ve yetkin dış değerlendirme 

uzmanları tarafından iç denetim faaliyetlerinin İç Denetim Mesleki Uygulama 
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Standartlarına uygunluğunun değerlendirilerek, gerekirse geliştirme amacına yönelik 

tavsiyeler verilmesidir.
96

  

 

Dış değerlendirmeler, kurum dışından vasıflı ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya 

ekibi tarafından en azından beş yılda bir yapılmak zorundadır.
97

    

 

Bir iç denetim faaliyetine yönelik dış değerlendirmelerde, iç denetim ekibi tarafından 

gerçekleştirilen tüm danışmanlık ve denetim işlerine yönelik bir görüş yer alır. Bu görüşte, 

iç denetim biriminin iç denetim tanımına, etik kurallara ve standartlara uygun olup 

olmadığına ilişkin bir değerlendirme ve eğer gerekliyse iyileştirme tavsiyeleri yer alır. 

Gözden geçirme tamamlandıktan sonra üst yönetime ve yönetim kuruluna resmi bir 

raporlama yapılmalıdır.
98

 

 

Küçük çaplı iç denetim bölümleri için bağımsız bir dış denetim ekibi tarafından yapılacak 

dış değerlendirme çalışmasının maliyetli olabileceği düşüncesiyle İç Denetçiler Enstitüsü 

alternatif bir süreç olarak “bağımsız dış onaylı öz değerlendirme” sürecini geliştirmiştir. 

Bağımsız dış onaylı öz değerlendirmede, iç denetim bölümü iç değerlendirme sürecini 

yürütmeli ve bir rapor taslağı hazırlamalıdır. Bağımsız onaylayıcı taslak raporu gözden 

geçirmeli, ulaşılan sonuçları değerlendirmek için testler yapmalı ve iç denetim bölümünün 

standartlara uygunluğu konusunda görüş belirtmelidir. Rapor, iç değerlendirme ekibi ve 

bağımsız onaylayıcı tarafından imzalanmalı ve iç denetim yöneticisi tarafından üst 

yönetime, denetim komitesi ve yönetim kurulu üyelerine sunulmalıdır.
99
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 Kalite Programı Hakkında Raporlama 

“İç denetim yöneticisi, dış değerlendirme sonuçlarını denetim komitesi ve yönetim kuruluna 

raporlamalıdır.”
100

 

 

İç denetim yöneticisi dış değerlendirme sonuçlarına göre hazırlanan raporu üst yönetime, 

denetim komitesi ve yönetim kurulu üyelerine sunulmalıdır. 

 

 “Standartlara Uygun Yapılmıştır” İbaresinin Kullanılması 

“İç denetçilerin, faaliyetlerinin “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarını 

uygun yapıldığını” belirtmeleri teşvik edilir. Ancak iç denetçilerin bu ibareyi 

kullanabilmesi için, işletmenin kalite geliştirme programı sonucundaki değerlendirmelerin, 

iç denetim faaliyetlerinin standartlara uygunluğunu göstermesi gerekir.”
101

 

 

Standartlara uygundur ibaresinin kullanılabilmesi için sürekli gözlem ve periyodik iç 

değerlendirmeler ile birlikte her beş yıl süresince yapılan dış değerlendirmeler gereklidir.
102

 

 

 Aykırılıkların Açıklanması 

“İç denetim faaliyetlerinin standartlara, iç denetçilerin etik kurallarına tam uyumu 

gerçekleştirmesi gerekmekle birlikte tam uyumun sağlanamadığı durumlar da olabilir. 

Aykırılıklar, iç denetim faaliyetinin genel kapsamını veya faaliyetlerini etkiler hale 

geldiğinde üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna özel durum açıklaması 

yapılmalıdır.”
103
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2.2.2. Performans Standartları 

Performans Standartları, iç denetim faaliyetlerinin niteliğini tanımlar ve bu faaliyetlerin 

başarısının ölçümü için kalite kriterleri sağlar.
104

 

 

2.2.2.1.  İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi 

“İç denetim yöneticisi, iç denetim bölümünü, bölümün işletmeye değer katmasını 

sağlayacak etkili bir tarzda yönetmelidir.”
105

 

 

 Planlama 

“İç denetim yöneticisi işletmenin hedeflerine uygun olarak iç denetim bölümünün 

önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmalıdır.”
106

 

 

Denetimde planlama çalışmaları hazırlanırken işgücü ,zaman ve kaynakların verimli 

kullanımının planlaması yapılmalıdır. Denetçi denetlenecek işletme ve faaliyet gösterdiği 

alan ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Uygun bir denetim planlaması yapabilmek için 

işletmenin organizasyon yapısı, konum yeri, ürettiği mal ya da hizmetlerin niteliği, finansal 

yapısı, iş ilişkisinde olduğu üçüncü kişiler gibi birçok konuda bilgi toplamalı
107

, işletmeyi 

etkileyen ve etkileyebilecek riskler belirlenmelidir. 

 

İç denetim yöneticisi tarafından işletmenin hedeflerine ve yönetmeliğe uygun bir iç denetim 

planı oluşturmalıdır. Plan oluşturulurken hedefler gerçekçi belirlenmeli, faaliyetlerin ne 

zaman yapılacağı ve tahmini iş tamamlama süresini içeren zaman planlamaları 

hazırlanmalıdır. İç denetim yöneticisi risk esaslı plan yapmakla sorumludur. İç denetim 

yöneticisinin öncelikleri tespit etmesine yardımcı olabilecek risk etkenlerine örnek olarak 

varlıkların likiditesi, iç kontrollerin kalitesi, son denetim görevinin tarihi, faaliyetlerin 
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karmaşıklık düzeyi ve personel yapısı verilebilir. Yönetimin amaç ve hedeflerindeki 

değişikler karşısında, denetim planının güncelliğini sağlamak amacıyla, en azından yılda 

bir defa gözden geçirilerek güncellenmesi gerekmektedir. 

 

 Bildirim ve Onay 

“İç denetim yöneticisi, önemli ara değişikliklerde dahil, iç denetim bölümünün planlarını 

ve kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yönetime, denetim komitesine ve 

yönetim kuruluna bildirmelidir. İç denetim yöneticisi, kaynak sınırlamalarının etkilerini de 

bildirmelidir.”
108

 

 

İç denetim yöneticisi iç denetim faaliyetinin yıllık planını, iş çizelgesini, personel 

kadrosunu, mali tabloları yılda bir kez gözden geçirme ve onay için üst yönetime 

sunmalıdır. 

 

 Kaynak Yönetimi 

“İç denetim yöneticisi, onaylı iç denetim planının uygulanabilmesi için iç denetim 

kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdır.”
109

 

İç denetim yöneticisi, onaylı planın uygulanması için, iç denetim kaynaklarının uygun ve 

yeterli olmasını etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. İç denetim yöneticisi, iç 

denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan becerileri belirlemek ve dönemsel 

olarak kadrosunun becerilerinin bireysel ve ekip olarak değerlendirmelidir. Ayrıca 

kaynakların etkili kullanımını güvence altına alır. 

 

 Politika ve Prosedürler 

“İç denetim yöneticisi, iç denetim bölümünü yönlendirmek amacına yönelik politika ve 

prosedürleri belirlemelidir.”
110
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İç denetim yöneticisi, iç denetçilerin İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına 

uymasını sağlamak amacıyla iç denetim bölümünün yapısına, büyüklüğüne ve işin 

karmaşıklık düzeyine uygun politika ve prosedürler belirlemelidir. Büyük çaplı iç denetim 

bölümlerinde resmi ve yazılı politika ve prosedürlerin olması şarttır ancak küçük çaplı iç 

denetim bölümleri yazılı ve resmi olmayan yollarla örneğin günlük yakın kontrol ve 

gözetim ile yönetilebilir. 

 

 Eşgüdüm (Koordinasyon) 

“İç denetim yöneticisi, aynı çalışmaların gereksiz yere tekrarlanmasını asgariye indirmek 

ve işin kapsamını en uygun şekilde belirlemek amacıyla ilgili güvence ve danışmanlık 

hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve dış sağlayıcılarla, mevcut bilgileri paylaşmalı ve 

bunlarla eşgüdüm içinde sürdürmelidir.”
111

 

 

İç denetim yöneticisi, iç ve dış denetim çalışmalarının eşgüdümünün sağlanması ile 

sorumludur. Faaliyetlerde koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması, aynı çalışmaların 

gereksiz yere tekrarlanmasını önleyerek, faaliyetin kapsamının en uygun şekilde 

belirlenmesine yardımcı olur. 

 

 Üst Yönetim ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar 

“İç denetim yöneticisi, iç denetim bölümünün amacı, yetkileri, görev ve sorumlulukları ve 

plana kıyasla performansı konularında, denetim komitesine, yönetim kuruluna ve üst 

yönetime dönemsel raporlar sunmalıdır. Bu raporlar, önemli riskleri, kontrol sorunlarını, 

kurumsal yönetim sorunlarını ve denetim komitesinin, yönetim kurulunun ve üst yönetimin 

ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği başka konuları da içermelidir.”
112

 

 

İç denetim yöneticisi yapmış oldukları denetim çalışmaları ilgili tespit ve tavsiyeleri, 

onaylanmış iç denetim programlarını, personel kadro planlarını ve bütçelerden önemli 
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sapmaları dönemsel olarak üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna 

bildirmelidir. 

 

2.2.2.2.  İşin Niteliği 

“İç denetim bölümü, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol ve 

kurumsal yönetim sistemlerini değerlendirmeli ve bu sistemlerin iyileştirilmesine katkıda 

bulunmalıdır.”
113

 

 

Yaşanan muhasebe skandalları işletmelerin gelecekte karşılaşabileceği risklerin tespit 

edilmesi ve bu risklerin yönetilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Risk odaklı denetim 

işletmenin riskleri ve bu risklerin yönetilmesi ve denetlenmesi üzerine odaklanan bir 

süreçtir. Denetçiler işletmenin risklerine ve bu risklerin kontrol ve yönetilebilmesine 

odaklanmaktadır. Risk odaklı denetim yaklaşımı kurumsal yönetime dayanmakta ve 

kurumsal yönetimin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmeye çalışmaktadır.
114

 

 

 Yönetişim / Kurumsal Yönetim 

Kurumsal yönetim, işletmelerde, güçlü, sorumlu, kamuya açık ve hesap verebilir, işletme 

ilgisi çıkar gruplarının hakları arasında denge sağlayabilir, dürüst ve iyi ahlaklı yönetim ve 

denetim takımlarının görev almalarını, kalıcı biçimde sağlamaya çalışan teknik işlemler 

topluluğudur.
115

 

 

İç denetim faaliyeti, kurum içinde gerekli etik ve diğer değerlerin geliştirilmesi, etkili 

kurumsal performans yönetiminin ve hesap verilebilirliğin temini, risk ve kontrol 

bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına iletilmesi, yönetim kurulunun, denetim kurulunun, 

iç ve dış denetçilerin ve üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlanması gibi 
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amaçlarla yönetişim sürecini değerlendirmek ve iyileştirilmesi için tavsiyeler vermek 

zorundadır.
116

 

 

 Risk Yönetimi 

“İç denetim faaliyeti; risk yönetimi süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve 

iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır.”
117

 

 

Risk kavramı; organizasyonu bütünüyle etkileyebilecek olan faaliyetler ve mali kayıplar, 

etik olmayan davranışlar, güvenilirliğin zarar görmesi ve yasal gereklerle çalışma 

yönergelerine uygun olmama türünden bir olay ya da eylemin kurumu olumsuz bir biçimde 

etkilemesidir.
118

 Başka bir ifade ile işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi veya belirlediği 

stratejileri başarılı bir şekilden uygulanmasını engelleyen olay ve davranışlar olarak ifade 

edilebilir. 

 

İşletmeler faaliyette bulundukları her alanda çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Piyasa, kredi, 

operasyon, likidite, uyum, itibar, yasal gibi riskleri bu kapsamda saymak mümkündür. Bu 

risklerden bazıları işletme bünyesinden kaynaklanırken bazıları genel ekonomik yapıdan 

kaynaklanmaktadır. 

 

Bir işletmenin faaliyetlerini güvenli bir şekilde yürütebilmesi için karşı karşıya kaldığı tüm 

riskleri bilmesi, tespit etmesi, ölçmesi, değerlendirmesi ve bunları doğru bir şekilde 

yönetmesi gereklidir. 

 

Risk yönetimi sürecinin etkin ve verimli bir şekilde kurulması ve uygulanması kurum 

yönetiminin sorumluluğundadır. İç denetim işletmedeki risk yönetim sistemine ilişkin 

yaptığı denetim çalışmaları ile bu sistemi etkinleştirmede önemli rol oynamaktadır. Risk 
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yönetiminin amacı risklerden kaçınmak değil, riski yöneterek işletme için maksimum 

faydanın sağlanmasına çalışmaktır. Risk yönetimi sürecinin etkin ve verimli bir şekilde 

kurulması ve uygulanması kurum yönetiminin sorumluluğundadır. İç denetçiler, risk 

yönetimi süreçlerinin oluşturulmasında yardımcı olabilir fakat tespit edilen ve tanımlanan 

risklerin yönetimini üstlenmemeli veya bu konuda sorumluluk almamalıdır. 

 

 Kontrol 

“İç denetim bölümü, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli 

gelişimi teşvik etmek suretiyle, işletmenin etkin kontrollere sahip olmasına yardımcı 

olmalıdır.”
119

 

 

Kurumsal risk yönetimi bileşenlerinden biri olan kontrol işletme geçmişi ve kültürü temelli 

bir yapıdadır. Kontrol ortamının anlaşılması işletmenin faaliyetlerini gerçekleştirirken 

karşılaşabileceği risklerin anlaşılabilmesi için temel şarttır.
120

 

 

İç denetim faaliyeti, kurumun yönetişim, faaliyet ve bilgi sistemlerinin içinde bulunan 

risklere cevap olarak, kontrollerin yeterliliğini ve etkililiğini aşağıdaki konularla ilgili 

olarak değerlendirmek zorundadır:
121

 

 

 Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu, 

 Faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, 

 Varlıkların korunması, 

 Kanunlara, düzenlemelere ve sözleşmelere uyum. 
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Risk yönetimi felsefesi, işletmenin risk alma istekliliği, işletme risk kültürü, etik değerler, 

yönetim felsefesi, organizasyon yapısı, görevlendirme yetkisi ve sorumluluk kontrol 

ortamını etkileyen faktörler olarak sayılabilir.
122

 

 

2.2.2.3.  Görev Planlaması 

“İç denetçiler, her görev için, kapsam, amaçlar, zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını 

da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamalı ve kaydetmelidir.”
123

 

 

İç denetim planını hazırlama sorumluluğu iç denetçidedir. Denetim planı hazırlanırken 

kurum stratejik amaçları da dikkate alınır. Ayrıca planlama aşamasında denetim 

komitesinin ihtiyaçları, yönetimin politikaları ve iç denetim yönetmeliği dikkate 

alınmalıdır.
124

 

 

Standartlar iç denetçinin planlama yaparken dört unsuru ele alması gerektiğini 

belirtmektedir.  

• İç Denetim Amaçları (2210)  

• İç Denetim Kapsamı (2220)  

• İç Denetim Kaynaklarının Tahsisi (2230)  

• İç Denetim Programı (2240)  

 

 Görevin Amaçları 

Amaçlar her bir görev için belirlenmelidir. Denetim amaçları, denetim çalışması ile 

başarılmak istenen sonuçlardır ve denetlenen faaliyetle ilgili risklere göre belirlenir. İç 

denetçiler denetlenen faaliyetle ilgili risk değerlemesi yapar ve görevin amaçları risk 

değerlendirmesinin bu sonuçlarını yansıtmalıdır. Riskler tanımlandıktan sonra iç denetçi 

uygulanacak prosedürleri ve bu prosedürlerin kapsamını belirler. 
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 Görev Kapsamı 

Görevin kapsamı, görevin amaçlarına ulaşılmasına yetecek seviyede olmalıdır. Görevin 

kapsamı, üçüncü tarafların sahip oldukları dahil, ilgili sistemlerin, kayıtların, personel ve 

maddi varlıkların dikkate alınmasını içermek zorundadır.
125

 

 

 Görev Kaynaklarının Tahsisi 

“İç denetçiler, görevin niteliği, karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut kaynakları 

dikkate alarak görevin amaçlarına ulaşmak için uygun ve yeterli kaynakları tespit 

etmelidir.”
126

 

 

Kaynakların uygunluğu ve yeterliliği, ihtiyaç duyulan iç denetim personeli sayı ve 

tecrübesi, iç denetim personelinin bilgi, beceri ve yetkinlikleri, ek bilgi ve diğer 

kabiliyetlerin gerektiği durumlarda, kurum dışı kaynakların mevcudiyeti dikkate alınır. 

 

 Görev İş Programı 

“İç denetçiler, iç denetim amaçlarına yönelik iç denetim programları hazırlamalıdır. Bu iç 

denetim programları, kayıtlı hale getirilmelidir.”
127

 

 

İç denetim programları, denetim sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, değerlendirme ve 

kayıt prosedürlerini içermeli ve göstermelidir. Denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde 

uygulanacak olan denetim prosedürleri önceden belirlenerek bir iç denetim planı 

oluşturulmalıdır. İç denetim planı iç denetim yöneticisi veya onun belirlediği kişi tarafından işe 

başlanmadan önce onaylanmalıdır. 
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2.2.2.4.  Görevin Yapılması  

“İç denetçiler üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgi belirlemeli, analiz 

etmeli, değerlendirmeli ve kaydetmelidir.” 
128

 

 

 Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması 

“İç denetçiler iç denetim amaçlarına ulaşmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan 

bilgileri tespit etmeli ve tanımlamalıdırlar.”
129

 

 

Elde edilen kanıtlar farklı denetçileri aynı görüşe ulaştırmalıdır. Kanıtlar uygun denetim 

teknikleri kullanılarak elde edilmiş olmalıdır. Toplanan kanıtlar denetim amacına hizmet 

etmelidir. İşletmenin hedeflerine ulaşmasında yardımcı nitelikte olmalıdır. İç denetçinin 

elde ettiği kanıtların yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olması iç denetim faaliyetlerinin 

etkin bir şekilde amacına ulaşmasını sağlamaktadır. İç denetçinin denetim amacına 

uymayan kanıtların elde edilmesi için yaptığı çalışmalar zaman kaybına yol açacaktır.  

 

 Analiz ve Değerlendirme 

“İç denetçiler vardıkları sonuçları uygun analiz ve değerlendirmelere dayandırmalıdır.”
130

 

İç denetçiler, kanıtların elde edilmesi ve tamamlanmasında analitik denetim prosedürlerini 

uygulamaktadır. Analitik denetim prosedürleri; mevcut döneme ait bilgilerin geçmiş 

dönemlere ilişkin bilgilerle karşılaştırılması, mevcut döneme ilişkin bilgilerin bütçe veya 

tahminlerle karşılaştırılması, mali bilgiler ile mali olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi, bilgilerin işletmenin faaliyet gösterdiği sektörle ilgili benzer bilgilerle 

karşılaştırılması gibi işlemleri içerir. Analitik denetim prosedürleri iç denetçilerin elde ettiği 

kanıt ve bilgileri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirme imkanı sağlar. 
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 Bilgilerin Kaydedilmesi 

“İç denetçiler vardıkları kanaatlere ve iç denetim sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün 

kanıtları kaydetmelidir.”
131

 

 

İç denetçiler, iç denetim sonuçlarını destekleyecek kanıtları toplayıp analiz etmek ve daha 

sonra bunları yorumlamak ve ulaştıkları sonuçları belgelendirmek zorundadırlar. Toplanan 

kanıtlar ve yapılan analizler çalışma kâğıtlarına kaydedilmelidir. Çalışma kâğıtları iç 

denetçi tarafından hazırlanmalı ve iç denetim yöneticisi tarafından gözden geçirilmelidir.
132

  

İç denetçiler vardıkları kanaatlere ve denetim sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün 

bilgileri kaydetmelidir. 

 

İç denetim görev kayıtları, kaydedildiği yere bakılmaksızın, raporları, destekleyici 

belgeleri, notları ve yazışmaları içerir. Görev kayıtları ve çalışma kağıtları  sadece yetkili 

kişilerin erişiminde olmalıdır.  

 

 Görevin Gözetim ve Kontrolü  

“İç denetimler, iç denetim amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve 

personelin geliştirilmesini sağlayacak bir tarzda gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir.”
133

 

 

İç denetim faaliyetinin uygun ve yeterli bir şekilde gözetim ve kontrolünden iç denetim 

yöneticisi veya yerine atadığı kişi sorumludur. Gözetim ve kontrol sürecinde, iç denetim 

yöneticisi denetimi yapacak olan personelin görevi yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi, 

beceri ve diğer kabiliyetleri kazanmalarını sağlamalı, iç denetim programını onaylamalı ve 

denetim programına uyulup uyulmadığını kontrol etmeli, çalışma kağıtlarının rapor tespit 

ve tavsiyelerini destekleyip desteklemediğini değerlendirmeli, iç denetim raporunun açık, 

objektif, yapıcı ve zamanında yazılmasını sağlamalıdır. 
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2.2.2.5.  Sonuçların Raporlanması 

“İç denetçilerin, iç denetim görev ve sonuçlarını raporlamaları gerekmektedir.”
134

 

 

 Raporlama Kıstasları 

“Raporlamalar, varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilerin yanında iç denetimin 

hedeflerini ve kapsamını da içermelidir.”
135

 

 

İç denetim faaliyeti sonucunda hazırlanan raporların formatı ve içeriği işletmeden işletmeye 

veya denetimin türüne göre değişmektedir. Ancak hazırlanan her raporda denetimin amacı, 

kapsamı ve sonuçlarını ifade eden bölümler yer almalıdır.  

 

İç denetim raporunun amaç bölümünde; denetim faaliyetinin hedefleri açıklanmalı, 

denetimin neden yapıldığı belirtilmelidir.  

 

Raporun kapsam bölümünde; denetlenen faaliyet alanları, denetimin başlangıç ve bitiş 

süresi, denetimi yapan iç denetçilerin isimleri gibi bilgiler yer almalıdır. Gerekli olduğu 

takdirde denetlemeye konu olmayan faaliyetler de belirtilebilir.  

 

Raporun sonuç bölümünde ise; iç denetçinin çalışması sırasında elde ettiği tespitler, iç 

denetçinin kanaat ve tavsiyeleri ve düzeltici faaliyet planları yer almalıdır.  

İç denetim raporu gönderilmeden önce, iç denetim yöneticisi tarafından gözden geçirilmeli, 

onaylanmalı ve kimlere dağıtılacağına karar verilmelidir.
136

 

 

 Raporlamaların Kalitesi 

“Raporlamalar, doğru, objektif, açık, özlü, yapıcı, tam olmalı ve zamanında 

sunulmalıdır.”
137
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Doğru Raporlama: Denetçinin ilgili veri, bilgi ve delilleri dikkat ve titizlikle toplayıp 

değerlendirerek herhangi bir hata veya sapma olmadan denetim raporunda özetlemesidir.  

 

Objektif Raporlama: Denetçinin görev ile ilgili tespitlerini, sonuçları ve tavsiyelerini 

tarafsız, önyargısız, kişisel çıkarlarını göz önünde tutmadan ve başkalarının etkisi altında 

kalmadan ilettiği raporlardır.  

 

Açık Raporlama: Denetçinin raporu hazırlarken kolay anlaşılır, yalın ve fazla teknik 

terimler kullanılmadan hazırladığı raporlardır.  

 

Özlü Raporlama: Denetçinin raporu hazırlarken gereksiz ve fazla ayrıntılardan kaçınarak 

sadece konunun özünü açıkladığı raporlardır. Raporlarda gereksiz tekrarlardan ve laf 

kalabalığından kaçınılmalıdır.  

 

Yapıcı Raporlama: Denetlenenler ve işletme için gerekli iyileştirme ve geliştirmelerine 

yardımcı olan önerileri içeren raporlardır.  

 

Tam Raporlama: Denetçinin elde ettiği tespitleri, sonuçları ve tavsiyeleri desteklemek için 

gereken bütün bilgi ve tespitleri içeren raporlardır.  

 

Zamanında Sunulan Raporlamalar: Uygun zamanda verilen raporlardır.  

 

 Hata ve Eksiklikler 

“Eğer hazırlanan raporlama önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, İç Denetim 

Yöneticisi, hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmelidir.”
138
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 “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na Uygun Olarak 

Yapılmıştır” İbaresinin Kullanılması 

İç denetçiler sadece kalite güvence ve geliştirme programının sonuçları desteklerse, 

raporlarında “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na Uygun Olarak 

Yapılmıştır” ibaresine yer verebilirler. 

 

 Görevlendirmelerde Standartlara Aykırılıkların Açıklanması 

“Standartlara aykırılıklar belli bir denetimi etkilediğinde, sonuçlar raporlanırken şu 

hususlar özel durum olarak açıklanmalıdır:  

 

 • Tam olarak uyulmayan standartlar,  

 • Aykırılık sebepleri,  

 • Aykırılığın göreve etkisi.”
139

 

 

Sonuçların Dağıtımı 

“İç denetim yöneticisi, iç denetim sonuçlarını uygun taraflara raporlamalıdır.”
140

 

 

İç denetim sonuçlarının raporlanmasından iç denetim yöneticisi veya görevlendirdiği 

denetçi sorumludur. İç denetim raporları, denetlenen faaliyetin yönetimine ve denetim 

sonuçları karşısında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek pozisyonda olan kişilere 

ulaştırılmalıdır. 
141

 

 

2.2.2.6. İlerlemenin Gözlenmesi 

“İç denetim yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi için bir 

sistem kurmalı ve uyarlamalıdır.”
142
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İç denetim yöneticisi, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını veya üst 

yönetimin, gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi kabul etmesini sağlamak ve 

gelişmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip süreci kurmalıdır. Böylece iç denetçiler, 

rapor sonucunda düzeltici işlemlerin yapıldığını veya üst yönetimin düzeltici işlemler 

yapılmaması riskini göze alıp almadığını izleyebilmektedirler.
143

 

 

2.2.2.7. Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi 

“İç denetim yöneticisi, üst yönetimin işletme için kabul edilemeyecek bir risk düzeyini 

üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst yönetim ile tartışmalıdır. Artık risk 

ile ilgili bir karara varılamazsa, iç denetim yöneticisi, konuyu çözümlenmesi için denetim 

komitesi ve yönetim kuruluna rapor etmelidir.”
144

 

 

Yönetim raporlanan tespit ve tavsiyeler karşısında alınması gereken tedbirlerin uygulanıp 

uygulanmama kararını vermekle sorumludur. Maliyet veya başka nedenlerle, raporlanan bir 

sorun düzeltici önlemler alınmayarak, riski üstlenmeye karar verilebilir. İç denetçi 

yönetimin üstlendiği bu risklerin işletme için kabul edilemeyecek boyutta olduğuna 

düşünürse, konuyu öncelikle yönetim ile görüşmeli, iç denetçi ve yönetim arasında bu konu 

ile ilgili olarak herhangi bir uzlaşma sağlanamaz ise, iç denetim yöneticisi konuyu yönetim 

kurulu ve denetim komitesine raporlamalıdır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

MEDYA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARI 

 

İç denetim; medya işletmelerinin her türlü faaliyetini iyileştirmek, geliştirmek, hatalardan 

arındırmak ve işletmeye değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde verilen 

güvence ve danışmanlık hizmetidir. Geçmişe yönelik yapılan analizlerden gelecekte 

yaşanabilecek olası hataların engellenmesini amaçlar. İç denetçiler, kurumun hedeflerinin 

gerçekleştirilmesinde geliştirdikleri sistematik yaklaşımlarla aktif bir rol oynarlar.
145

  

 

İç denetim, medya işletmelerinde yönetim kurulu, üst yönetim ve diğer işletme personelinin 

içinde olduğu bir süreçtir. Sadece belirli bir zamana ya da pozisyona ilişkin bir uygulama 

değil işletmenin her seviyesinde süreklilik gösteren bir faaliyettir. Medya işletmesinin 

yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi etkin bir iç denetim sisteminin yürütülmesine ilişkin 

kurum içi kültürün oluşturulmasından, etkinliğin sürdürülebilmesinden ve izlenmesinden 

sorumludur. Ancak tüm işletme personelinin de denetim işlevine katılması 

gerekmektedir.
146

 

 

İç denetim birimi medya işletmelerine, yapılan denetim çalışmaları sonucunda elde ettiği 

verileri sonuçlandırarak güvence ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Yapılan denetim 

faaliyetleri sonucunda işletme yönetimi, kurumun faaliyetlerinin amaç ve hedefe uygun 

olup olmadığı, şirket kaynaklarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, faaliyetlerin 

alınan kararlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığı, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde 

işleyip işlemediği konularında bilgi ve güvence sahibi olur. Bu konularla ilgili yapılması 

gerekenler hakkında danışmanlık hizmeti almış olurlar. Yönetime sağlanan bu güvence ve 
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danışmanlık hizmeti aynı zamanda devlete, topluma ve kurumla ilgili kişilere de sağlanmış 

olur.
147

  

 

3.1. Medya İşletmelerinde Mali Denetim 

 

Mali denetim, mali raporlardaki verilerin, denetlenen birimin varlık ve yükümlülüklerinin 

gerçek değeriyle, finansman kaynaklarıyla, varlıklarının yönetimiyle ve tahsis edilen bütçe 

ödenekleriyle uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir. Yapılan denetimde çok sayıda 

işlemsel kusur tespit edilirse kayıtların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve düzenliliği 

üzerine daha fazla hesap denetimi yapılır. 

 

Mali denetimin kısa dönemli amacı mali tabloların güvenirliliğini araştırmak, uzun vadeli 

amacı ise yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin, analiz, rapor hazırlama gibi konular 

hakkında geleceğe yönelik kararların alınmasında danışmanlık yapmaktır.
148

  

 

Finansal denetim,  muhasebe denetimi, hesap denetimi gibi çeşitli isimlerle de anılan mali 

denetim, işletmenin muhasebe sisteminden çıkan bilgi ve raporların, özellikle bilanço ve 

kar zararla ilgili bilgileri muhasebe ilkeleri ve yasal açıdan doğru ve güvenilir olmasını 

sağlayacak bütün faaliyetleri kapsamına alır.
149

 

 

Kasa Hesabının Denetimi 

 

Kasa hesabı hemen hemen bütün işletmelerde kullanılan ve bütün işlemlerin merkezi 

konumunda olan bir hesap olduğundan denetim işlemlerine başlanırken ilk kontrol edilen 
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hesaplardan birisidir. Burada amaçlanan mali tablolar ve kullanılan muhasebe sistemi 

verilerinin gerçek olup olmadığını ortaya çıkartmaktır.
150

 

 

Kasa denetimi sonrasında kasa hesabında görülen nakit paranın gerçekten kasada var olup 

olmadığı, mevcut bulunan paranın tamamının işletmeye ait olup olmadığı, kasadaki 

mevcudun tahsil ve düzenlenen tediyeleri kapsayıp kapsamadığı, yabancı para ve 

mevduatlarla ilgili kayıtların bilançoda doğru hesaplarda gösterilip gösterilmediği gibi 

sonuçlar çıkartılarak denetim faaliyetleri yerine getirilebilir. 

 

Bankalar, Alınan-Verilen Çekler Hesabının Denetimi 

 

Nakit hareketlerinin yoğun bir şekilde izlendiği hesaplardan diğeri bankalar hesabıdır. 

Müşterilerden alınan, satıcılara verilen çekler hesabı da bankalar hesabı ile ilişkili 

olduğundan beraber incelenirler. 

 

Bu hesapların denetimi sonrasında, sistem kayıtlarında görünen hesaplardaki tutarlar ile 

mevcut tutarların mutabık olup olmadığı, çek envanteri ile portföyde hazır bulunan çeklerin 

miktar ve adet bazında tutarlı olup olmadığı, vadesi geçmiş çeklerin var olup olmadığı, 

bankalar hesabında bulunan yabancı paraların değerlemesinin doğru yapılıp yapılmadığı, 

açılan hesapların tamamının şirket adına olup olmadığı, mizandaki banka hesap bakiyesi ile 

banka hesap ekstresinin mutabık olup olmadığı, çekler üzerinde herhangi bir oynama olup 

olmadığı, protestolu ve karşılıksız çıkan çeklerin akıbeti konularında bilgi sahibi olunur.
151
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Menkul Kıymetler Hesabının Denetimi 

 

Hisse senetleri, tahviller ve diğer özellikli borçlanma senetlerinin incelendiği bu hesap 

türünde, elde edilen faiz, kar payı, değer artışı vb. getirilerin tahsili ve kayıt altına alınması 

süreçleri incelenir.
152

   

 

Sistem kayıtları ile mevcut menkul kıymetlerin mutabık olup olmadığı, menkul kıymetlerin 

şirket haricinde bir yerde bulunup bulunmadığı, menkul kıymetlerden elde edilen getirilerin 

tahsilatı ve kayıt altına alınmasının zamanında ve doğru yapılıp yapılmadığı, menkul 

kıymet alım satımlarında, rayiç değerleri üzerinden alım satım yapılıp yapılmadığı 

konularında bilgi sahibi olunur.
153

  

 

Alacakların Denetimi 

 

Alacak hesapları yapılan satışlar sonucu oluşabileceği gibi ödünç verme, personele, bağlı 

ve ilişkili şirketlere borç verme, şirket ortaklarına kaynak aktarma gibi nedenlerle de 

oluşabilen bir hesap türüdür. Bilançolarda vadesine göre ve ticari bir işlemden kaynaklanıp 

kaynaklanmamasına göre sınıflandırılıp kayıt altına alınır.
154

 

 

Mal ve hizmet satışları ticari alacaklar adı altında, işletmenin mal ve hizmet satışlarının 

dışında, finansal amaçlı işlemlerinden, personelden, ortaklardan ve grup içi diğer şirketlerle 

ilişkilerden doğan alacakları ise diğer alacaklar adı altında incelenir. 

 

İncelemeye tabi tutulan hesapta kayıtların doğru olarak ilgili hesapta bulunup 

bulunmadığının yanında alacakların, işletmenin faaliyetleri sonucunda doğduğu ve tüm 

haklarının işletmeye ait olup olmadığı, alacak hesabındaki tutarın, işletmenin bütün 
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alacaklarını kapsayıp kapsamadığı, alacakların ne kadar süredir tahsil edilemediği ve 

bununla ilgili bir değerleme çalışması yapılıp yapılmadığı, satış yapan birim ile tahsilatı 

yapıp kayıtları atan birimin ayrı kişilerden oluşup oluşmadığı incelenir. 

 

Müşterilerle belirli dönemler sonunda hesap mutabakatlarının yapılıp yapılmadığı, ödeme 

konusunda sıkıntı yaşanan kişilerle ilgili bilgilerin üst yönetimle paylaşılıp paylaşılmadığı, 

müşterilerden teminat için herhangi bir kıymetli evrak alınıp alınmadığı, şüpheli duruma 

düşen alacaklar için karşılık ayrılıp ayrılmadığı, grup içi şirketlere satış yapılıyorsa örtülü 

kazanç teşkil edecek şekilde transfer fiyatlaması kullanılıp kullanılmadığı, personele verilen 

maaş avanslarının belirli bir prosedüre göre verilip, zamanında tahsil edilip edilmediği, 

alacakların tahsilatının yapıldıkları anda kayıt altına alınıp alınmadığı, vb. konularda 

incelemeler yapılır.
155

   

 

Belirli aralıklarla alınan senetlerin sayımı yapılır ve gerekli hallerde müşterilere mutabakat 

mektubu gönderilerek hesapların mutabık olması sağlanır. Senetli alacakların denetiminde 

sayım, sayıma mazeret, belge incelemesi veya mutabakat teknikleri kullanılabilirken, 

senetsiz alacaklarda hesap incelemesi, mutabakat mektubu yazdırılması veya belge 

incelemesi teknikleri kullanılabilir. 

 

Vadesi geçmiş alacakların teminat durumları incelenerek şüpheli ticari alacak haline 

gelenler ilgili hesaba aktarılır ve gerekirse hakkında yasal takip yapılması için ilgili 

birimlerle iletişime geçilir. Vadesi geldiği halde tahsil edilemeyen şüpheli alacaklar ile 

henüz vadesi gelmemiş olmakla beraber vadesinde tahsil edilemeyecek gibi görünen 

alacaklara karşılık ayrılması sağlanır.  
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Stok Hesaplarının Denetimi 

 

Stoklar üretim yaparak ürün elde eden gazete ve dergi işletmelerinde bilançoda önemli yer 

tutan bir hesap kalemi olup; hammadde girişinden ürünün çıkışına kadar geçen süreçte 

mala katılan değerin ölçülebileceği, kar ayarlamalarının yapılabildiği bir denetim alanıdır. 

Stok hesaplarına girecek ürünün satın alma sürecinden elde edilen ürün stoklarının 

korunmasına, bu ürünlerin maliyet hesaplarının incelenmesine, stok değerlemelerine, artık, 

hurda ve defolu malların nasıl kullanıldığına kadar olan geniş bir yelpazede denetim 

yapılır.
156

 

 

Stok hesaplarına girişlerin gerçek giriş olup olmadığı, bu kayıtların maliyet bedeli ile kayıt 

altına alınıp alınmadığı, stokların tamamının envanter kayıtlarında bulunup bulunmadığı, 

satın alma sürecinde yetki, limit ve yöntemlerin belirlendiği kurallara uyulup uyulmadığı, 

satın alma planlarına, asgari ve azami stok miktarlarına uygun alımların olup olmadığı, 

işletmeye giriş yapılan stokların envanterde doğru gösterilip gösterilmediği, fatura ve fiili 

miktarların mutabık olup olmadığı, gelen mallara ait sigorta, nakliye, ödenen vergiler gibi 

ek giderlerin satın alınan malın maliyetine eklenerek uygun muhasebe kayıtlarının tutulup 

tutulmadığı, stokların zarar görmeden muhafaza edilip edilmediği, hırsızlığa ve suistimale 

karşı korunup korunmadığı, stokların sigortalı olup olmadığı vb. konularda çalışmalar 

yürütülür ve filli stok sayımı yapılır. 

 

Mali Duran Varlıkların Denetimi 

 

Uzun vadeli amaçlarla işletmenin, ana faaliyetlerinde kullanmayı veya nakde dönüştürmeyi 

amaçladığı varlıklardan oluşan bu hesap elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetler ve diğer 

bir işletmeye veya bağlı ortaklığa ortak olmak amacıyla edinilen sermaye paylarını içerir.
157
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Bu denetim alanında yapılan çalışmalar sonucunda bilanço tarihi itibari ile, bilançoda yer 

alan menkul kıymet ve mali duran varlıkların gerçekten var olup olmadığı, mülkiyetin 

işletmeye geçip geçmediği, dönemsel kar payları ve faizlerin tahakkuk ettirilerek ilgili 

hesaplara alınıp alınmadığı, değerlemelerin doğru olarak yapılıp yapılmadığı, menkul 

kıymetlerden beklenen karın elde edilip edilmediği, ilgili kaynakların yönetimin onayı ve 

bilgisi dahilinde portföye dahil edilip edilmediği, menkul kıymet alımı ve satımı yapıldığı 

zaman oluşan gider ve karların doğru hesaplar altında kayıt altına alınarak 

muhasebeleştirildiği, hesap ekstreleri, menkul kıymet hareket listesi, bankalarda tutulan 

fonlara ait hesap dökümleri incelenerek kaydi hesaplarla fiili durumun aynı olup olmadığı 

konularında bilgi sahibi olunur. 

 

Maddi Duran Varlıkların Denetimi 

 

Mal, hizmet üretimi ya da arzında kullanılmak, başkalarına kiraya vermek veya idari 

amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı 

öngörülen fiziki kalemler olarak tanımlanan maddi duran varlıklar; işletmeye ait ya da 

kiraladığı arazi ve arsaları, yer altı ve yer üstü düzenleri, binaları, tesis makine ve cihazları, 

taşıtları, demirbaşları, yapılmakta olan yatırımları, verilen avansları ve amortismanları 

kapsar.
158

 

 

İşletmenin mülkiyetinde görünen fiziki varlıkların gerçekte var olup olmadığı, bu fiziki 

varlıkların kullanılabilir durumda, kalan amortisman süresinde de kullanılabilecek durumda 

olup olmadığı, satın alma sürecinde suistimal olup olmadığı ve şirketin satın alma 

prosedürlerinin yerine getirilip getirilmediği, varlıkların işletme amaçları doğrultusunda 

kullanılıp kullanılmadığı, amortisman hesaplarının doğru olarak yapılıp yapılmadığı, 

kiralanan varlıkların kullanım hakkının işletmeye ait olup olmadığı, kullanımda çıkacak 

olan varlıkların muhasebe kayıtlarından tutanak hazırlanarak düşürülüp düşürülmediği, 

varlıkların sigortalı olup olmadığı, amortisman süreleri dolan ancak kullanılmaya devam 
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eden varlıkların olup olmadığı ve bunlara ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı konularında 

bilgi sahibi olunur. 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Denetimi 

 

Maddi olmayan duran varlıklar herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, kullanılmaları 

sonucunda işletmenin hasılatında artış doğuran bir kısım haklarla, işletmeye ticari fayda 

sağlayan imtiyaz ve üstünlükler olarak tanımlanır. Bu tür bir imtiyaz hak ve üstünlükler 

işletme tarafından bir bedel ödenmek suretiyle elde edildikleri takdirde muhasebeye konu 

olmaktadırlar.
159

 

 

Patentler, lisanslar, marka, isim hakları, telif hakları gibi haklar, filmler, sanat eserleri, 

şerefiye, kuruluş ve örgütlenme giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, özel maliyetler 

vs. bu hesap grubunda yer almaktadır. 

 

Bu hesap kalemi altında yer alan hesaplar genellikle alındıklarında bedelleri oldukça 

yüksek olduğu için işletmenin üst yönetimi tarafından alımları yapılır, bu yüzden alım 

işlemleri sırasında suistimal olasılığı düşüktür. Ancak aktif hesaplarda incelenmesi ya da 

daha sonraki dönemde değerlemeler hakkında denetim faaliyetleri yürütülür.
160

 

 

Bu hesaplar için muhasebe kayıtlarına maliyet bedeli ile işlenmesi zorunlu olduğundan, 

muhasebe kayıtlarına maliyet bedeli ile kaydedilip kaydedilmediği, araştırma ve geliştirme 

giderlerinin vergi indirim oranından doğru bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı, 

amortisman bedel ve sürelerinin doğru olup olmadığı hakkında çalışmalar yapılır. 
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Mali Borçların Denetimi 

 

İşletmenin üçüncü kişilerden sağladıkları kaynakların incelendiği yabancı kaynaklar 

hesaplarında işletmenin geçmişteki işlemlerinin bir sonucu olarak diğer işletmelere, kişilere 

ya da bankalara nakit veya diğer varlıklarla ödeme yapma, hizmet sağlama yükümlülükleri 

incelenir.
161

 Şirketlerin ana finansman kaynağını yabancı kaynaklar teşkil ettiğinden 

bilançoda önemli bir yer tutan hesap kalemleridir.  Yabancı kaynakların büyük bir kısmı 

kredi şeklinde sağlanır, diğer bir kısmı menkul kıymet ihracı yoluyla sağlanır. 

 

Bu hesap kalemlerinde yapılan incelemeler ile, bilançoda kayıtlı mali borçların tamamen 

işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, bu hesap tutarlarının gerçek olup 

olmadığı, eksik ya da fazla hesaplama ya da kayıt işleminin yapılıp yapılmadığı, işletmede 

kullanılan kredilerin faiz oranlarının piyasa değerlerini yansıtıp yansıtmadığı, geri ödemesi 

yapılan kredi anapara ve faizlerinin zamanında ödenip ödenmediği, menkul kıymet 

ihraçlarında genel kurul kararlarına uygun hareket edilip edilmediği, alınan kredinin 

gerçekten şirket ihtiyaçları ve şirket bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi 

sahibi olunur. 

 

Ticari Borçlar ve Diğer Borçların Denetimi 

 

Ticari borçlar hesabı özellikle üretim ve perakende satış yapan medya işletmelerinde 

önemli bir yere sahip olan bilanço kalemidir. İşletmenin üretim alım satım faaliyetleri 

nedeniyle ortaya çıkan senetli veya senetsiz her türlü borçlar bu hesap altında incelenir. 

Ortaklara, iştiraklere, personele vs. olan borçlar ise diğer çeşitli borçlar hesabı altında 

incelenir.
162
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Bu hesapların denetiminde işletmeye ait tüm borçların ilgili hesaplara alınıp alınmadığı, bu 

borçların işletmenin faaliyetlerini kapsayıp kapsamadığı, ödeme tutarlarının borcun ilgili 

taksiti kadar olup olmadığı, fatura tutarları ile yapılan ödemelerin mutabık olup olmadığı, 

personele, ortaklara, iştiraklere olan borçlarda borcun gerçekten var olup olmadığı 

konularında incelemelerde bulunulur. 

 

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin Denetimi 

 

İşletme vergi verme konusunda kendisine düşen yükümlülüğü yerine getirmiyor ve devlet 

vergi ziyanına uğruyor ise, bu ileride vergi inceleme ve denetlemeleri sırasında ortaya 

çıktığında işletmeye vergi cezası ve gecikme zammı ödeme riski doğuracağından bu 

hesapların denetimi önem arz etmektedir. İncelemeler muhasebe kalemlerinden 

yürütüleceği gibi, kayıt dışı satışlar nedeniyle doğan kar kayıplarının da incelenmesi ve 

ortaya çıkarılması gerekmektedir.
163

 

 

Personele sağlanan her türlü menfaat ücret şeklinde nitelendirildiği için konut tahsisi, taşıt 

yardımı ve tahsisi, yemek yardımı, iş avansı, evlenme yardımı vs. gibi çalışana menfaat 

sağlayan durumların vergilendirmelerinin yapılıp yapılmadığı, serbest meslek 

sahiplerinden, deftere tabi olmayan kişilerden mal ve hizmet alımlarında ilgili makbuzların 

düzenlenip düzenlenmediği, yasal vergi oranlarında kesintilerin yapılıp yapılmadığı, örtülü 

kazanç ve sermaye kullanılıp kullanılmadığı konularında incelemelerde bulunulur. 

 

Borç ve Gider Karşılıkları Denetimi 

 

Karşılıklar geçmişteki yükümlülüklerden kaynaklanan, ödenecek olmakla beraber tutarı 

belirli olmayan ya da tutarı belirli olmakla birlikte ödenip ödenmeyeceği veya ne kadar 

tutarda ödeneceği belli olmayan borçlardır. Garantili satışlarda işletmenin ileride 

uğrayabileceği muhtemel zararlar için, satış primlerinde ileride yapılacak olan ödemeler 

                                                 
163

 Ercan Alptürk, a.g.e., s.427 



71 

 

için, vergi davaları karşılığında, mahkeme kararlarının beklendiği durumlarda, birkaç yılda 

bir yapılan büyük tamir ve masraflar ile personel giderleri ve kıdem tazminatları için 

karşılık ayrılabilmektedir.
164

  

 

Karşılık ayrılmış hesapların gerçekleşme durumları ve risk analizleri yapılarak karşılık 

ayrılmasının doğru olup olmadığı ile karşılık miktarının yeterli olup olmadığı incelenir. 

 

Sermaye Hesaplarının Denetimi 

 

Medya işletmesi sahibi ya da sahiplerinin işletmeye tahsis edilen ve Ticaret Sicili’ne tescil 

edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır. Eğer dönem içerisinde sermaye 

artırımına gidildi ise bunun yasalara ve SPK mevzuatına uygun yapılıp yapılmadığı, dönem 

içinde kar payı dağıtımı yapıldı ise bunun mevzuata uygun bir şekilde ve hak sahiplerine 

yapılıp yapılmadığı, vergisel sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği, ayrılması 

gereken yasal yedeklerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı ve öz sermaye hesaplarının 

bilançoda uygun şekilde sınıflanıp sınıflanmadığı konusunda incelemelerde bulunulur.
165

 

 

Gelir Hesaplarının Denetimi 

 

Gelir; işletmenin ticari ya da üretilen mamullerin satışından, hizmetlerin yerine 

getirilmesinden, faiz, kar payı, lisans ücreti vs. gibi edimler karşılığında elde ettiği öz 

sermayede artış yaratan ve normal faaliyetleri sonucunda doğan ekonomik yararların 

tamamıdır. 

 

İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış indirimleri, satışların maliyeti, 

faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve karları, diğer faaliyetlerden gider ve zararları, 
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finansman giderleri, olağandışı gelir ve karları ve olağan dışı gider ve zararları kapsayan 

gelir hesapları gelir tablosunun oluşturulmasında kullanılırlar.
166

 

 

Gerçek ve tüzel kişilere yapılan mal ve hizmet teslimleri ve bunların karşılığında alınan ya 

da tahakkuk ettirilen değerler satış hesaplarında gösterilir. Satış hesaplarının denetimi 

kapsamında bu değerlerin gerçekliğinin ve muhasebe kayıtlarının doğruluğunun kontrolü 

ve tespiti yapılır.
167

 

 

Satışlarda dönem kaymasına yol açacak şekilde kayıt hatası olup olmadığı, üzerindeki tarih 

ya da içeriği itibariyle önceki döneme ait olduğu halde, cari dönemde kayıtlara alınmış 

belgelerin olup olmadığı, ödemelerinde gecikmeler olduğu halde, satış yapılmaya devam 

edilen müşterileri ya da bayilerin olup olmadığı, senetsiz satışlar için teminat alınıp 

alınmadığı, alınan teminatların türü ve şirkete yük getirip getirmediği, teminatların borçları 

karşılayıp karşılamadığı, sözleşmeye dayanılarak yapılan satışlarda fiyatlar, ön ödemeler ya 

da kesintiler, tahsilatların belirlenmiş vadelere uygunluğu, faiz, komisyon, vade farkları, 

iskontolar, iadeler ve diğer sözleşme şartlarına uyulup uyulmadığı, döviz kur farkları ve 

fiyat farklarının kontrolü yapılarak denetim çalışmaları yürütülür. 

 

Satışlar ve tahsilatların denetiminden genel olarak amaçlanan sevk edilen bütün mal ve 

hizmetlerin faturalarının düzenlenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve eksiksiz atılması ve 

ürün bedellerinin tahsil edilmesine ilişkin işlemlerin zamanında ve usulüne uygun şekilde 

yapılıp yapılmadığını kontrol ederek olası risk ve hataları engellemektir.
168

 

 

3.1.1. Medya İşletmelerinde Mali Denetime Konu Olan Gelir ve Gider Kalemleri 

 

Medya işletmeleri yapısı gereği hem hizmet hem de mal üretir ve ortaya çıkan ürün çok 

kısa ömürlüdür. Medya işletmelerini diğer üretim ya da hizmet sektöründeki işletmelerden 
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ayıran kendisine has bazı gelir ve gider kalemleri mevcuttur. Günümüzde faaliyet gösteren 

medya işletmeleri bilanço kalemleri arasında yer alan gelir ve gider kalemleri aşağıdaki 

gibidir. 

 

Kağıt Gideri: Yazılı medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi olup, gazete, dergi, 

kitap vb. yazılı ürünlerde kullanılan kağıt ürünlerini içermektedir. 

 

Mürekkep Gideri: Yazılı medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi olup, gazete, 

dergi, kitap vb. yazılı ürünlerde kullanılan mürekkep ürünlerini içermektedir. 

 

Baskı ve Fason Baskı Gideri: Yazılı medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi 

olup, gazete, dergi, kitap vb. yazılı ürünlerin basımı için yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Haber Kaynakları Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan bir 

gider kalemi olup, haberlerin elde edilmesi için kişilere, kurumlara yapılan harcamaları 

içermektedir. 

 

Haber Ajansı Gelir ve Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan bir 

gider ya da gelir kalemi olup, haberlerin elde edilmesi için haber ajanslarına yapılan 

harcamaları içermektedir. 

 

Fotoğraf Ajansı Gelir ve Gideri: Yazılı ve görsel medya işletmelerinde kullanılan bir 

gider ya da gelir kalemi olup, haberlerin elde edilmesi için fotoğraf ajanslarına yapılan 

harcamaları içermektedir. 

 

Haber Takip Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan bir gider 

kalemi olup, haberlerin elde edilmesi için yapılan konaklama, yemek, ekipman kiralama 

gibi harcamaları içermektedir. 
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Büro ve Temsilcilik Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan bir 

gider kalemi olup, yurtiçi ya da yurtdışında büro ve temsilcilik bulundurma amaçlı yapılan 

harcamaları içermektedir. 

 

Gazete-Dergi Lisans Gelir ve Gideri: Yazılı medya işletmelerinde kullanılan bir gider ya 

da gelir kalemi olup, gazete ve dergi çıkarmak için kullanılması gereken lisans bedeli 

harcamalarını içermektedir. 

 

Uydu Kira Gideri: Görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi olup, 

yayının izleyiciye ulaştırılması amacıyla uydu üzerinden yer alımı amaçlı yapılan 

harcamaları içermektedir. 

 

Promosyon Gideri: Çoğunlukla yazılı medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi 

olup, okuyucu kitlesini elinde tutmak ya da artırmak amaçlı ana ürünle beraber verilen 

promosyon ürünlerine yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Prodüksiyon Gideri: Yazılı ve görsel medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi 

olup, gazete, dergi ya da televizyonun yaptığı reklam amaçlı tanıtım ya da film, dizi, reklam 

prodüksiyon harcamalarını içermektedir. 

 

Telif Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi olup, 

radyo, televizyon programları yapımı, sunumu ya da gazete veya dergide yazı ve 

fotoğrafların kullanımı amaçlı yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Rating Ölçüm Gideri: Görsel medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi olup, 

yayının ne kadar izleyici tarafından izlendiğinin öğrenilmesi amaçlı yapılan harcamaları 

içermektedir. 
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Gazete-Dergi Stant Gideri: Yazılı medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi olup, 

gazete ve dergilerin sergilenmesi için üretilen ve bayilere dağıtılan stant üretimi için 

yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Zincir Mağazalar Satış ve Komisyon Gideri: Yazılı medya işletmelerinde kullanılan bir 

gider kalemi olup, gazete ve dergilerin okuyucu ile buluşması için büyük ölçekli ve ülke 

çapında örgütlenmiş mağazalarla yapılan anlaşmalar için yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Abonelik Gideri: Yazılı medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi olup, gazete ve 

dergilerin okuyucu ile buluşması için abonelik sisteminin oluşturulması ve bu süreçte 

yapılan harcamaları içermektedir. 

 

İlan Satış Gideri: Yazılı medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi olup, gazete ve 

dergi sayfalarında yer alan ilanları verecek uygun firma bulmak amaçlı yapılan harcamaları 

içermektedir. 

 

Reklam Satış Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan bir gider 

kalemi olup, reklam verecek uygun firma bulmak amaçlı yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Gazete-Dergi Satış Geliri: Yazılı medya işletmelerinde kullanılan bir gelir kalemi olup, 

gazete ve dergilerin okuyucu ya da bayilere satışından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 

 

Medya Satın Alma Gideri: Çoğunlukla görsel medya işletmelerinde kullanılan bir gider 

kalemi olup, belirli bir bütçe ile belirli bir reklamın yayınlatılması amacıyla ajanslara 

yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Barter Gelir ve Gideri: Yazılı ve görsel medya işletmelerinde kullanılan bir gelir ya da 

gider kalemi olup, reklam karşılığında belirli bir mal ya da hizmet alımı için yapılan 

harcamaları içermektedir. 
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Basın İlan Kurumu Borçları: BİK (Basın İlan Kurumu) tarafından medya çalışanlarına 

verilen faizsiz kredi borçları ile medya şirketinin Basın İlan Kurumu tarafından verilen 

ilanları yayınlaması ile oluşan borç taksitlerini içermektedir. 

 

Ajans Gelir ve Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan bir gelir ya 

da gider kalemi olup, çalışılan ajansa yapılan ödeme ve harcamaları içermektedir. 

 

Reklam Risturn ve Primleri Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde 

kullanılan bir gider kalemi olup, çalışılan ajansın medya şirketine bulduğu reklam yayını 

sonrası yapılan komisyon ödeme ve harcamalarını içermektedir. 

 

Reklam Gelir ve Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan bir gelir 

ya da gider kalemi olup, reklam yayını ya da yapımı için yapılan harcama ile elde edilen 

gelirlerden oluşmaktadır. 

 

Reklam Araştırma ve Geliştirme Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde 

kullanılan bir gider kalemi olup, reklam yayını ya da yapımının geliştirilmesi için yapılan 

harcamalardan oluşmaktadır. 

 

Reklam Yayın Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan gider 

kalemi olup, reklam yayını için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. 

 

İlan Tabelaları ve Afiş Giderleri: Yazılı ve görsel medya işletmelerinde kullanılan gider 

kalemi olup, bayi tabelaları, tanıtım afişleri gibi tanıtım amaçlı yapılan harcamaları 

içermektedir. 

 

Seslendirme Gideri: Görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan gider kalemi olup, 

film, dizi, program ve prodüksiyon ürünlerinin seslendirilmesi için yapılan harcamaları 

içermektedir. 
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Film Yapım Gideri: Görsel medya işletmelerinde kullanılan gider kalemi olup, film, dizi, 

program ve prodüksiyon ürünlerinin yapımı için yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Dekor-Kostüm Gideri: Görsel medya işletmelerinde kullanılan gider kalemi olup, film, 

dizi, program ve prodüksiyon ürünlerinin yapımı için dekor ve kostümlere yapılan 

harcamaları içermektedir. 

 

Yarışma Ödül ve Promosyonları Gideri: Görsel medya işletmelerinde kullanılan gider 

kalemi olup, yapılan programlar dahilinde izleyici ve yarışmacılara verilen ödül ve 

promosyon harcamalarını içermektedir. 

 

Film ve Dizi Dublaj Gideri: Görsel medya işletmelerinde kullanılan gider kalemi olup, 

film ve dizi ürünlerinin yapımında dublaj için yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Yerli-Yabancı Yapımlar Gösterim Gideri: Görsel medya işletmelerinde kullanılan gider 

kalemi olup, film ve programların yapımı için yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Mesleki Birliklere Yapılan Ödemeler Gideri : Görsel ve işitsel medya işletmelerinde 

kullanılan gider kalemi olup, MESAM, MÜYAP, MÜYOBİR gibi meslek birliklerine 

yapılan ödemeleri içermektedir. 

 

RTÜK Üst Kurul Payları Gideri: Görsel medya işletmelerinde kullanılan gider kalemi 

olup, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na yapılan ve yasal olarak ödenmesi zorunlu olan 

ödemeleri içermektedir. 

 

Tv ve Radyo Lisans ve İzin Ücretleri Gideri: Görsel ve işitsel medya işletmelerinde 

kullanılan gider kalemi olup, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na yapılan ödemeleri 

içermektedir. 
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Hizmet SMS Gelir ve Gideri: Yazılı, görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan 

gelir ve gider kalemi olup, yarışma, anket, oylama, istek gibi okuyucu ya da izleyicinin bir 

iletişim aracı ile gönderdiği kısa mesajların ücretlendirilmesi sonucu elde edilen gelir ve 

giderlerin bulunduğu hesap kalemidir. 

 

Beste, Cıngıl ve Diğer Müzik Yapım Gideri: Görsel ve işitsel medya işletmelerinde 

kullanılan gider kalemi olup, film ve programların yapımında kullanılan müzikler için 

yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Kaset-CD Gideri: Görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan gider kalemi olup, 

film ve programların yapımında kullanılan cd ve kaset alımları için yapılan harcamaları 

içermektedir. 

 

Sunucu Gideri: Görsel medya işletmelerinde kullanılan gider kalemi olup, film ve 

programların sunumu için yapılan harcamaları içermektedir 

 

Verici Gideri: Görsel ve işitsel medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi olup, 

yayının izleyici ve dinleyiciye ulaştırılması amacıyla vericilerin kurulması ve işletilmesi 

esnasında ortaya çıkan harcamaları içermektedir. 

 

Kablo Tv – Dijital Mecra Gideri: Görsel medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi 

olup, yayının izleyiciye ulaştırılması amacıyla dijital mecralarda yer alınması nedeniyle 

yapılan harcamaları içermektedir.  

 

Hurda Gazete-Dergi Satış Geliri: Yazılı medya işletmelerinde kullanılan bir gelir kalemi 

olup, hurda gazete ve dergilerin satışından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 
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Bandrol Gideri: Yazılı ve görsel medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi olup, 

bandrol gerektiren kitap, promosyon ürünü, kaset, film cd’leri için alınan bandrollere 

yapılan harcamaları içermektedir.   

 

Editör Gideri: Yazılı ve görsel medya işletmelerinde kullanılan bir gider kalemi olup, 

televizyon programları yapımı, sunumu ya da gazete veya dergide yazı ve fotoğrafların 

kullanımı ile sayfa yapımı amaçlı editörlere yapılan harcamaları içermektedir. 

 

Canlı Yayın Araç Gideri: Görsel medya işletmelerinde kullanılan gider kalemi olup, 

çeşitli programların anında izleyiciye ulaştırılması için gerekli olan canlı yayın aracıyla 

ilgili yapılan harcama kalemlerinden oluşmaktadır. 

 

Genel olarak bu hesap kalemlerinin denetimi yapılırken harcama ya da gelirin varlığı ve 

doğru olup olmadığı, yapılan harcamaların yetkili kişiler tarafından onaylanıp 

onaylanmadığı, şirket içi prosedür ve yönetmeliklere uygunluğu, sistem kayıtları ile 

muhasebe kayıtlarının doğru tutulup tutulmadığı ile yapılan giderlerin doğru muhasebe 

hesabı altına giderleştirilip giderleştirilmediği incelenir. 

3.2. Medya İşletmelerinde Performans ve Faaliyet Denetimi 

 

Performans ve faaliyet denetimi; kaynakların verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri 

açısından yönetilip yönetilmediğini ve mali sorumluluğun gereklerinin makul ölçüde 

karşılanıp karşılanmadığını görmek için bir kurumun faaliyetlerinin değerlendirilmesi 

olarak tanımlanmaktadır.
169

 Bu denetim türünde medya işletmelerinin faaliyetlerini devam 

ettirirken kullandıkları kaynaklarını verimli, etkin ve tutumlu bir biçimde yönetme ve 

kullanmada gerekli özeni gösterip göstermediği incelenir.  

 

Performans ve faaliyet denetiminde, tahsis edilen kaynak ile elde edilen hizmetler arasında 

ilişki kurulur ve bu kaynakların kullanımında söz edilen ilkelere uyulup uyulmadığı 
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gözetilir. Bu denetim, sistematik ve tarafsız bir yaklaşımla icra edilirken, faaliyetlerin 

yürütülmesinde etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkelerine uyulup uyulmadığı konusunda 

bağımsız güvence verilmesi amaçlanır. Ayrıca, yönetimin geliştirilmesi, hata ve 

eksikliklerin giderilmesi konusunda yönetime tavsiye verilmek suretiyle yardımcı olunur.
170

  

 

Uygunluk denetiminden farklı olarak performans denetiminde, faaliyet ve işlemlerin ilgili 

kurallara, yasal düzenlemelere uygunluğu ve doğruluğu yerine faaliyet ve işlemlerin 

sonuçları üzerinde durulmakta ve kaynak kullanımlarında verimlilik, etkinlik ve tutumluluk 

ilkelerine uyulup uyulmadığı incelenmektedir. Ayrıca, yöneticilerin ve görevlilerin 

mevzuata aykırı işlemlerinin tespiti yerine faaliyetlerin, sistemin denetimi yapılır ve 

bunların geliştirilmesi amaçlanır. Performans ve faaliyet denetiminin inceleme alanına 

işletmenin örgüt yapısı, satın alma prensipleri, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, 

bilgi işlem faaliyetleri girmektedir.
171

 

 

Performans ve faaliyet denetimini yerine getiren iç denetçi öncelikle medya işletmesinin 

amaçlarını, vizyon ve misyonunu tanımlamalı ve bu amaçlarla ilişki içerisinde olan politika 

ve prosedürleri belirlemelidir. Denetime başlamadan önce denetçi örgüt yapısı, faaliyet 

politikaları ve prosedürleri, belirlenmiş yetki ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olarak 

medya işletmesini yakından tanımalıdır. Örneğin, gazete ve dergi kağıdı satın alma ve 

üretimde kullanılma fonksiyonu ile ilgili ön araştırma yapan bir denetçi, hangi kağıt 

türünden hangi miktarda satın alınacağına ilişkin kararların nasıl alındığını, en uygun fiyat 

araştırması yapılırken uygulanan işlemleri, satın alınan kağıtların baskıya olanak verecek 

doğru kalitede ve miktarda olup olmadığı, kağıtların baskı işlemine girene kadar uygun 

ortamda depolanıp depolanmadığının belirlenmesinde kullanılan metotların neler olduğu 

gibi konuları araştırmalıdır. Ön araştırma sırasında denetçi riskli alanları belirlemelidir. 
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Denetçi faaliyetleri incelerken, belirlenen sorumlulukların, verilen yetkilerin ve temel 

anlaşmaların işletmenin politikalarına uygun olup olmadığını, etkinlik ve verimlilik 

çerçevesinde yönetim tarafından belirlenen politika ve prosedürlerin yerine getirilip 

getirilmediğini, yönetim ve muhasebe kontrollerinin işletmenin kaynaklarına, hasılatına ve 

giderlerine yeterli güvenilirliği sağlayıp sağlamadığını da inceler.
172

 

 

Performans ve faaliyet denetimi yapan denetçiler medya işletmelerinde verilen hedeflere 

ulaşılıp ulaşılamadığı, kaynakların etkili, verimli ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığı, 

yeterli ve makul bir çalışma performansı gösterilip gösterilmediği konularında 

incelemelerde bulunarak problemin, hatanın, eksikliğin, kusurun ve risklerin ne olduğunu 

tanımlamalı, maliyetlerdeki kayıp büyüklüğünü, performans düşüklüğünü ve diğer etkenleri 

belirlemeli, durumun nedenlerini araştırmalı, hatalar için işletmedeki kişilerin 

sorumluluklarını belirlemeli, düzeltici ve koruyucu faaliyetleri belirleyerek yapıcı öneriler 

oluşturmalıdır.
173

  

 

Örneğin reklam biriminde çalışan bir personele verilen reklam bulma hedefinin ay sonunda 

yapılan incelemelerde personel tarafından tutturulamamış olduğu görüldüğünde, sorunun 

personelin çalışmalarının yetersiz kalmasından mı kaynaklandığı, yoksa ilgili sektörün 

içinde bulunduğu genel konjonktür sebebiyle mi hedefin tutturulamadığı sorgulanmalıdır. 

Yapılan sorgulamalar neticesinde personel kaynaklı hatalar personelin uyarılması ile 

sonuca bağlanabilecekken, diğer hallerde hedef oranlarında bir uyarlama yapılması ya da 

sektör değişikliğine gidilmesi gibi çalışmalar yapılabilir. Performans ve faaliyet 

denetiminde temel amaç başarısızlıklara neden olan faktörlerin tespit edilerek bu faktörlerin 

iyileştirilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır.  
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3.3. Medya İşletmelerinde Uygunluk Denetimi 

 

Uygunluk denetimi medya işletmelerinin mali, idari işlem ve faaliyetlerinin belirlenmiş 

yöntem, kural ve mevzuata uygun olup olmadığının incelemesidir. Uygunluk denetimi 

işletmede yapılan işlerin, hem işletme yönetiminin aldığı kararlara uygun şekilde yapılıp 

yapılmadığının hem de yasal mevzuat açısından uygunluğunun denetlenmesidir.
174

  

 

Medya işletmeleri Vergi Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Kambiyo Kanunu, Türk 

Ticaret Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, İş Kanunu vb. gibi her iktisadi 

işletmenin tabi olduğu mevzuatın yanında medya sektörüne has çeşitli mevzuata da 

tabidirler.   

 

Medya işletmelerinin; 

 

 RTÜK, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 

 Basın İlan Kurumu Kanunu 

 Basın Kanunu 

 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanun 

 Basın Meslek İlkeleri 

 Basın Kartları Yönetmeliği 

 Basın İş Kanunu 

 Matbaalar Kanunu 

 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

 Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve Lisans Yönetmeliği 

 Radyo ve Tv Kuruluşları Reklam Yayın İlke ve Gelirleri Yönetmeliği 

 Özel Radyo ve Tv Kuruluşları Yayın Alanı ve Süreleri Yönetmeliği 

 Radyo ve Tv Yayınları Yayın Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 
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 Sinema Video Plak ve Ses Kaseti İşletmeci Ruhsatı Hakkında Yönetmelik 

 Sansür Yönetmeliği 

 Basın Konseyi Sözleşmesi 

 Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi 

 Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği  vb. 

mevzuata uyma yükümlülükleri bulunmaktadır. 

 

Medya işletmelerinde iç denetim faaliyetleri yürütülürken yapılan işlerin yasal mevzuatlara 

uygunluğunun dışında kurum içi alınan kararlar, yönetimin aldığı kararlar, belirlediği 

politikalar ve kurum içi yayınlanan Mali İşler, İnsan Kaynakları, Seyahat, Satın Alma 

Yönetmeliği vb. kurallara uygunluğu da denetlenir. 

 

Medya işletmelerin yönetimi, sürekli değişikliğe uğrayan mevzuatlardan da ileri gelen 

nedenlerle çeşitli yasal taleplerle karşı karşıya kalmaktadır. Tüm bu yasal değişiklik ve 

yeniliklere uyulmasını sağlamak zorunda olan işletmeler kanuni taleplerin analizini yaparak 

elde ettikleri sonuçları etkili bir şekilde şirketlerinin ilgili iş süreçlerine dahil etmekle 

yükümlüdürler.
175

 İşletmenin bu kadar önemli bir aşamada başarısız kalması, hem önceden 

kestirilemeyen cezai sonuçlara hem de şirket faaliyetlerinin devamının hangi şekilde 

aksayacağı belli olmayan durumlara yol açabilmektedir. 

 

Medya işletmelerinde denetimi yapılan birim ile ilgili güncel mevzuat denetim yapacak 

ekip tarafından bilinmeli ve mevcut denetim bulguları ile güncel mevzuatın uyuşmadığı 

yerler ya da mevzuata uygun düşmeyen olayların ilgili birimde mevzuata uygun şekilde 

yapılması sağlanmalıdır.
176

 

 

Örneğin mali açılardan medya işletmesinde denetim yapan bir denetçi K.V.K. (Kurumlar 

Vergisi Kanunu) açısından beyannamelerin düzgün bir şekilde doldurulup doldurulmadığı, 
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beyanname, tahakkuk fişi ve tahsilat fişi gibi belgelerin saklanıyor olduğu, beyannamesi 

verilmemiş veya verildiği halde ödenmemiş vergi borcu olup olmadığı, varsa gecikme faizi 

ya da zammı tespit edilip edilmediği, beyannamenin zamanında ve doğru vergi dairesine 

verilip verilmediği,  beyanname üzerinde yer alan indirim ve istisnaların usulüne göre 

yapılıp yapılmadığı, indirilen giderlerin ve kanunen kabul edilmeyen giderlerin Kurumlar 

Vergisi Kanunu’na uygunluğu, şirketler arasında yapılan mal ve hizmet alım-satımı, 

kiralama, ödünç para alıp verme vb. işlemler ile örtülü sermaye olarak nitelendirilmesi olası 

işlemlerin Kurumlar Vergisi Kanunu açısından değerlendirilmesi ve bu işlemlerin örtülü 

kazanç ve örtülü sermaye kapsamında olup olmadığı, vergi öncesi kar veya zararın 

tespitinde indirim olarak dikkate alınması gereken kalemler ile indirim olarak dikkate 

alınmayacak kalemler ve kazanç istisnalarına uygun işlem yapılıp yapılmadığı konularında 

araştırmalar yapılır.
177

 

 

K.D.V. (Katma Değer Vergisi) oranının doğru şekilde ve doğru matrah üzerine uygulanıp 

uygulanmadığı, gerekli indirimlerin ilgili oldukları dönemde kayıtlara alınarak, indirimden 

faydalanılıp faydalanılmadığı, indirim Katma Değer Vergisi tutarının doğruluğu ve 

hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarından fazla olması halinde; farkın bir sonraki döneme 

doğru şekilde devrolunduğu, iade konusu Katma Değer Vergisi var ise bu tutarın nasıl 

tespit edildiği ve tahsilatının yapılıp yapılmadığı konularında araştırmalar yapılır.
178

  

 

V.U.K. (Vergi Usul Kanunu) gereğince tutulması zorunlu defterlerin usulüne göre tutulup 

tutulmadığı, yanlış kayıtların düzeltilmesi esaslarına uygunluk ve boş satır ve sütun 

bulunup bulunmadığı,  yevmiye defterine denetim tarihinde en son hangi tarihteki 

işlemlerin kaydedildiği, çıkarılan envanter listelerinin doğru şekilde numaralanarak 

sıralandığı ve kim tarafından muhafaza edildiği, tasdike tabi defterlerin tasdik edilip 

edilmedikleri, fatura ve fatura yerine geçen vesikaların usulüne uygun düzenlenip 
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düzenlenmediği, sevk irsaliyelerinin seri ve sıra kontrollerinin yapılması, faturanın sevk 

irsaliyesi tarihinden itibaren 7 gün içerisinde düzenlenip düzenlenmediği incelenir.
179

 

 

Taşıma irsaliyelerinin düzenli ve usulüne uygun şekilde alınıp alınmadığı, yatırımların 

finansmanı için kullanılan kredilere ilişkin faizler ile varsa kur farklarının, iktisadi kıymetin 

aktifleştiği dönem dikkate alınarak muhasebeleştirildiği, yurt içi mal alımında nakliye, 

sigorta, komisyon gibi giderler ve yurt dışı mal alımlarında gümrük vergileri, nakliye, 

sigorta komisyon, fon, ithalat teminat faizleri, iktisadi kıymetin aktife girmesine kadar 

doğan kur farklarının maliyet bedeline dahil edilip edilmediği, amortismanların usulüne 

uygun şekilde ayrıldığı, dövizli borç ve alacaklar ile dövizli mevduat ve nakit döviz 

tutarının usulüne uygun şekilde değerlenip değerlenmediği, alacak ve borç senetlerinin 

reeskonta tabi tutulup tutulmadığı, eğer tutulmuşlar ise ayrılan tutarların doğruluğu ile 

hasılata veya alıma ait olmayan hatır senetlerinin olup olmadığı, şirketlerin alacaklarından 

şüpheli hale gelen olup olmadığı karşılık ayrılıp ayrılmadığı, şüpheli hale gelen alacağın 

nedeni, yılı, ihtilaf nedeni, davanın tarihi, teminat olup olmadığı, haciz, ipotek, kefalet vb. 

hususlar araştırılmalıdır.
180

  

 

Tahsil edilen şüpheli alacaklara ilişkin karşılıkların ilgili olduğu dönemin kar zarar 

hesabına uygun şekilde intikal ettirilip ettirilmediği, şirket alacaklarından değersiz hale 

gelen olup olmadığı, yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde ilgili 

satışın ve oluşan karın doğruluğu amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından doğan 

karın yenileme fonuna alınmasının mümkün olup olmadığı konularında araştırma ve 

incelemelerde bulunur.  

 

Yapılan denetim faaliyetleri sonucunda ilgili mevzuata aykırı bir durum tespit edilirse 

derhal bu durum ilgili birim yöneticilerine bildirilmeli ve düzeltme işlemlerinin yapılması 

sağlanmalıdır. 
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3.4. Medya İşletmelerinde Sistem ve Süreç Denetimi 

 

Sistem ve süreç denetimi, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; 

organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit 

edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin 

yeterliliğinin ölçülmesi, suretiyle değerlendirilmesidir. İç denetim bu uygulamalardan bir 

veya birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Denetlenen sürecin ya da 

sistemin, medya işletmesinin amaçlarına ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin ne 

derecede yeterli olduğunun değerlendirilmesidir.
181

 

 

İç kontrol sistemi; operasyonların etkinliği, finansal raporlama ve bilgilendirme 

sistemlerinin güvenilirliği ve her türlü mevzuat, politika ve prosedürlere bağlılığın 

sağlanması konularında yönetim kuruluna makul bir teminat verilebilmek için oluşturulmuş 

bütün kontrol sistemlerini içermektedir. İç kontrol, kurum hizmetlerinin hedeflendiği 

şekilde sonuçlandırılması amacıyla yöneticiler dahil tüm çalışanlar tarafından alınan her 

türlü karar, uygulama ve diğer önlemlerdir.
182

   

 

İç kontrol merkezinin çalışma alanı, medya işletmesi bünyesinde tesis edilen finansal, 

operasyonel ve diğer kontrol sistemlerinin tümünü kapsamaktadır. Merkez istenilmeyen 

olayları önleyici kontrol faaliyetlerini, istenilmemekle beraber meydana gelmiş olaylarda 

kanıtlayıcı ve düzeltici niteliğe sahip araştırıcı kontrol faaliyetlerini ve beklenen bir 

faaliyetin oluşmasını teşvik edici niteliğe sahip yönlendirici kontrol faaliyetlerini düzenler. 

Söz konusu kontroller, idari kontroller ile yönetim, finans ve muhasebe kontrollerini, 

operasyonel kontrolleri, finansal ürün ve hizmetlere ilişkin kalite kontrollerini içerir.  

 

Organizasyon yapısının etkinliği,  yetki ve onay sistemlerine uyum,  görevlerin ayırımı, 

personel rotasyonu, sağduyulu personel politikaları, izin ve dinlendirme politikaları, 

muhasebe prosedür ve standartları, operasyonel sorumluluklar, kayıtların güncelliği, 
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kayıtların izlenebilirliği ve anlaşılırlığı, hesap kayıt standardizasyonu, fiziki varlıkların 

korunması, nakit para ve diğer kıymetli evrakın korunması, müşterek muhafaza ve ikili 

kontroller, eleman alım prosedürleri, raporlama ve aksaklık bildirim mekanizmalarını 

inceler.  

 

Geleneksel iç denetim sisteminde bulunmayan iç kontrol merkezi, risk odaklı iç denetim 

sisteminde, operasyonel riskin azaltılması alanında önemli bir araçtır. İç kontrol merkezi 

incelemeleri sırasında, medya işletmesi yönetimi tarafından alınan kararlar, belirlenen 

hedefler, yasal düzenlemeler, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarını referans 

alabilecektir.
183

  

 

İç denetim, iç kontrolün önemli ancak farklı bir boyutunu ele almaktadır. İç kontrol, bir 

işletmenin, kurum politikalarının yanında, ilgili mevzuata da uygun çalışması, belirlenen 

amaç ve organizasyon hedefleri ile kurum vizyon ve misyonuna ulaşma amaçlarıyla 

uyumlu olması, sistemlerin israf, hile ve kötü yönetimden korunması, rapor edilmesi ve 

gerektiğinde karar alma mekanizmalarında kullanılması amacıyla oluşturulan organizasyon, 

politika ve prosedürler bütünüdür.
184

 

 

3.4.1. Uygulamada Kullanılan İç Kontrol Modelleri 

Uygulamada kullanılan iç kontrol modellerinden bazıları şöyledir; 

 

COSO (Commission of Sponsor Organisation) 

 

COSO Modeli iç kontrol sistemlerine ilişkin standartların temelini oluşturmaktadır. 

Oluşturulacak iç kontrol sisteminin organizasyonun etkin ve etkili işler yapmasını, 

güvenilir mali tablolar ve raporlar hazırlamasını ve mevzuata uygun çalışmasını amaçlar.
185
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Doğan Yayın Holding bünyesinde COSO iç kontrol sistemi kurum içerisinde oluşturulmuş 

ve aktif olarak kullanılmaktadır. 

 

COCO ( The Crierita of Control Board of the Canadian Institute of Chartered) 

 

COCO Modeli, COSO esas alınarak hazırlanmış, firmanın tespit ettiği amaçlar için 

imkanların seferber edilmesini, bu imkanların yeterliliğini ve alınan neticelerin amaçlara 

uygunluğunu kontrol eden bir iç kontrol sistemidir.
186

 Amerika ve Kanada’da bulunan 

medya işletmelerinde bu iç kontrol sistemi kullanılmaktadır. 

 

Turnbull Raporu (Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code) 

 

İngiltere’de “İç Kontrol: Yöneticiler İçin Birleşik Yasa Rehberi” adıyla yayınlanan 

Turnbull Raporu halka açık şirketlerin yönetim kurullarından ne beklenildiğine açıklık 

getirmekte, kurumda oluşturulacak iç kontrollerin nasıl yapılması gerektiğini 

bildirmektedir. Turnbull Raporu, sağlam bir iç kontrol sistemi kurulması ve etkinliğinin 

değerlendirilmesi için risk temelli bir yaklaşımı esas alıp, yöneticilerin yasal gereklilikleri 

yerine getirirken kuruma özgü etkenleri de göz önüne alarak bu rehberden faydalanmalarını 

amaçlamıştır.
187

 İngiltere’de bulunan medya işletmelerinde bu iç kontrol sistemi 

kullanılmaktadır. 

 

Sarbanes-Oxley Yasası 

 

Şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesini amaçlayan ve 

aynı zamanda etkin kurumsal yönetimi destekleyen bir çaba olarak görülen Halka Açık 

Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası veya diğer adıyla Sarbanes-
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Oxley yasası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki borsalarda işlem gören halka açık 

şirketlerin tamamını kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.188 

 

Yasanın 302 ve 404 numaralı maddeleri çerçevesinde şirketlerin finansal raporlamaları 

üzerindeki risklerin belirlenmesi, belirlenen risklere ilişkin kontrollerin dokümante edilmesi 

ve değerlendirilmesi zorunlu tutulmuş, kontrollerin etkinliğinden şirket yöneticileri direk 

olarak sorumlu tutulmuştur.
189

 Yasa ile birlikte gelen ağır cezai yaptırımlar şirket 

yöneticileri başta olmak üzere tüm çıkar sahiplerini ve bağımsız denetçileri derinden 

etkilemiş, yasaya tabi tüm şirketler finansal raporlamaya yönelik iç kontrollerinin 

iyileştirilmesi için kapsamlı projeler başlatmışlardır.
190

 Fox Medya, TNT Medya gibi 

uluslar arası medya kuruluşlarında bu kanunun getirdiği uyumluluklar ile ilgili iç kontrol 

sistemi kullanılmaktadır. 

 

COBIT (The Control Objectives for Information and Related Technology) 

 

Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Hedefleri adlı bu sistem araştırma, geliştirme, 

güncellik, uluslararası alanda kabul görmüş genel bilgi teknolojileri kontrol hedeflerinin iş 

yöneticileri ve denetçiler tarafından kullanılmasını amaçlamaktadır. COBIT yöneticilere, 

denetçilere ve bilgi teknolojileri kullanıcılarına iş hedeflerinin bilgi işlem hedeflerine 

dönüşümünü, bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları ve gerçekleştirilen süreçleri bir 

araya getirirken, aynı zamanda bilgi teknolojileri alt yapılarını da etkin kullanmayı 

sağlamakta, kurum hedeflerine bilgi teknolojileri alt yapılarını etkin kullanarak ulaşmayı 

sağlamayı amaçlamaktadır.
191

 Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde COBIT iç kontrol 

sisteminin önümüzdeki yıllarda hayata geçmesi planlanmaktadır. 
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Etkin bir iç kontrol sisteminin tasarlanması ve uygulanması medya işletmesi içinde hata ve 

suistimallerin asgariye indirilmesinin çok daha ötesinde, şirketin sürekliliği ve büyümesi 

noktasında hayati önem taşımaktadır. Ele alınacak sistem ve süreçlerin denetimi sırasında 

sadece mevcut sistem ve iç kontrol noktalarının denetiminin yanında geniş bir yelpazede 

birim denetimi de gerçekleştirilir. 

 

Örneğin medya işletmesi bünyesindeki mevcut insan kaynakları yapılanmasını veya 

yürütülen diğer personel süreçlerinin denetimini yaparak eksik, geliştirilmesi gereken veya 

düzgün işleyen fonksiyonların ortaya çıkarılmasını ve olası riskleri engellemek isteyen 

denetim ekibi, insan kaynakları birimini ele alarak medya işletmesi içerisindeki insan 

kaynakları sistemi ile personel seçimi ve değerlendirme sisteminden, ücret belirleme 

politikalarına, taşeron personel çalıştırma prosedüründen, yıllık izinlerin kullanım 

durumuna kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapar.  

 

Denetim sürecinde personel listesi ve profili şirket içi ve şirket dışı personel ayrımı da göz 

önünde bulundurarak incelenir. Personel alımları bütçe açısından değerlendirir. Personel 

sicil dosyalarında bulunması gereken, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah senedi, vesikalık 

fotoğraf, sigorta sicil belgeleri, sağlık raporu, diploma fotokopisi, işçi çalışma ve kimlik 

karnesi ve teslim fişi, sabıka kaydı vb. belgelerin olup olmadığı kontrol edilir.  

 

Maaş avansları konusunda yapılan uygulamalar, şirkette fazla mesai yapılıyorsa gerekli 

izinlerin alınıp alınmadığı ve personel mesai durumuna bakılır. Fazla mesai yapan 

personele ödenen fazla mesai ücretinin hafta içi veya hafta sonu hangi oranlarda verildiği, 

personel tarafından doldurulan puantaj bildirim formlarında amir onayının olup olmadığı, 

fazla mesai onay formundaki saatler ile maaş bordrosundaki saatleri karşılaştırıp, buna 

bağlı fazla mesai ücretlerinin doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığı, fazla mesai onay 

formlarında amir onayının olup olmadığı işe giren ve çıkan personelin zamanında Bölge 

Çalışma Müdürlüğü'ne bildirilip bildirilmediği, ücret bordrolarındaki SGK gün ve 

matrahlarının SGK aylık bildirgelerine doğru olarak yansıtıldığı, işe giren kişi ile şirket 
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arasında hizmet akdinin yapılıp yapılmadığı, asgari ücretin altında personel çalıştırılıp 

çalıştırılmadığı, maaş bordrolarındaki ek gelir haricindeki ücret tahakkukları gözden 

geçirilerek kullanılmayan izinler varsa bunlarla ilgili nasıl bir uygulama yapıldığı, yıllık 

ücretli izin uygulaması, izin kağıtlarının yapılıp yapılmadığı ve bunların maaş bordroları ile 

tutarlılığı, işten çıkartılan veya emekli olup ayrılanların kıdem tazminatlarının doğru olarak 

hesaplanıp ödendiği, Personelden Alacaklar-Borçlar Hesapları'nda uzun süredir hareketsiz 

bekleyen hesap kalemlerinin sebepleri, Alacaklar için faiz hesaplanıp hesaplanmadığı, bu 

hesaplar içindeki ticari nitelikteki alacakların 120 Alıcılar Hesabı'na borçların ise 320 

Satıcılar Hesabı'na virmanlandığı, Personelden Alacaklar Hesabı'na ücret veya iş avansı 

kaydedilmesi halinde bu tutarların avansın niteliğine göre 195 İş Avansı veya 196 Personel 

Avansı Hesabı'na virmanlandığı incelemeleri personel denetimi esnasında yapılabilir. 

 

Bu çalışmalar tamamlandığında medya işletmesinin insan kaynakları sistemi ile işe alım, 

bordrolama, izin kullanma ve hak ediş süreçleri denetlenmiş olur. Kontrol noktalarında 

yerine getirilmeyen kontroller belirlenir ve etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması için 

gerekli önlemler alınır. 

3.5. Medya İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Denetimi 

 

Medya işletmeleri yapıları gereği bilgi teknolojileri ile içli dışlıdırlar. Yayınların ekrana 

iletilmesinden, gazete sayfalarının tasarlanmasına, reklam animasyonlarının yapılmasından, 

baskı işlemlerine kadar geçen her süreçte teknolojik ekipmanları yoğun bir şekilde 

kullanmaktadırlar.  

 

Bir medya kuruluşundaki bilgi teknolojileri hizmetlerinin birimlerin isteklerini karşılayacak 

şekilde iş stratejilerine uygun yapıda olması gerekmektedir. Bu hizmetler verilirken, 

bilgisayar ortamındaki verilerin bütünlüğü, güvenilirliği ve sürekliliğinin eksiksiz bir 
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şekilde sağlanması gerekmekte, bunların sağlanabilmesi için de öncelikle bilgi teknolojileri 

süreçlerinin ve bu süreçlerdeki kontrol noktalarının oluşturulması gerekmektedir.
192

 

 

Bilgi teknolojileri denetimi veri işleme sistemlerinin denetimini, sistem donanımlarını ve 

bilgisayar ortamına geçilmiş uygulamalarını inceler. Bu denetimler, kuruluşların malvarlığı 

üzerinden koruma ve kontrolün kalitesini değerlendirmek, veri işleme kaynaklarını etkin 

kullanmak, yönetimin politikalarına bağlı kalmak, bilgisayar uygulamaları ve kullanılan 

bilgisayar ortamı üzerinden yeterli kontrolün uyarlanması ve dizaynına teşvik etmek için 

yürütülür.
193

 

 

Medya işletmelerinde bilgi teknolojileri denetimi veri işleme operasyonlarının yeterliliğini, 

politikalarını, prosedürlerini, kontrollerini, verimliliğini değerlendirmek, karşılaşılabilecek 

olası riskleri dikkate alarak operasyonel verimlilik ve etkinlik kontrollerinin gelişmesine 

yardımcı olmak, hesabı verilen ve her türlü kayıptan korunan, şirketin veri işleme 

değerlerinin miktarını belirlemek, bu denetimlerin gidişatı süresince belirlenen kar, maliyet, 

mal varlıklarının kullanımı gibi işlemlerin gelişmesi için yönetim sağlamak, bilgi sistemleri 

yönetim sorumluluğunun ve oto kontrol kavramlarının bütün şirkette gelişmesini teşvik 

etmek gibi amaçlarla yapılmaktadır. 

 

Bilgi teknolojileri kontrolleri, bilgi ve bilişim hizmetleri için güvence veren ve bir kurumun 

teknoloji kullanımının doğurabileceği risklerin azaltılmasına yardımcı olan bu süreçleri 

kapsar. Bu kontroller, yazılı şirket politikalarından, bunların şifrelenmiş talimatlarla 

uygulanmasına; eylem ve işlemleri izleme kabiliyeti yoluyla fiziksel erişim korumasına 

kadar değişir.
194
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Medya işletmelerinde planlama ve organizasyon faaliyetleri, iş hedeflerinin yerine 

getirilmesi amacıyla bilgi teknolojileri desteğinin en uygun şekilde verilmesine yönelik 

strateji ve yöntemleri içerir. Medya işletmelerinde kullanılması gereken programlardan, 

sektörün kullandığı yeni teknolojilere geçiş aşamalarından, yeni teknolojilere geçişte olası 

riskleri minimize etmekten,  stratejik bilgi teknolojileri planının tanımlanmasına kadar 

geniş bir yelpazede denetimler yapılabilir. Teknolojik yatırımların hangi alanlarda 

yapılacağı, yapılmaz ise karşılaşılacak risklerin belirlenmesi, bu yatırımların yönetimi, 

mevcut bilgi sistemlerinin riskli yönleri ve yönetimi ile bilgi teknolojileri süreçlerinin 

yönetimi incelemeleri yapılır ve süreçler ile ilgili kontrol hedefleri denetlenir.
195

 

 

Örneğin AHaber adlı televizyon kanalı HD yayına geçmek için çalışmalar yaparken, 

denetçilerin yeni teknolojiye geçiş sırasında karşılaşılabilecek olası risk ve sıkıntıları 

bildirmesi ile bu risklere karşı önlem alınarak teknoloji yatırımlarını hangi alanlarda ve 

hangi sürede yapılması gerektiği belirlenmiş, mevcut bilgi sistemleri altyapısı yeni 

teknolojiye uygun hale getirilmiştir.  

 

Medya işletmelerinde veri merkezi ve bilgisayar operasyonları incelemeleri, veri merkezi 

kaynakları üzerindeki idari kontrolleri ve veri işleyen personeli değerlendirmek için 

gerçekleştirilir. Bu inceleme ile bilgi teknolojileri planlamalarının değerlendirilmesi, 

sınıflandırması, politika ve prosedürleri, kime hangi ölçüde sorumluluk verilebileceği, 

bütçeleri, idari raporları, kayıtları ve performans ölçümleri konularında incelemeler 

yapılabilir. Yapılan incelemeler ile donanım yönetimi, yazılım yönetimi, kaynağın 

korunması ve düzeltilmesi, erişim kontrolleri, operasyonların yönetimi ve ağ haberleşme 

yönetimi süreçleri ile ilgili kontrol hedefleri denetlenir.
196

 

 

Denetim alanının belirlenmesi denetim yapılacak birimin büyüklüğüne göre 

değişebilmektedir. Örneğin Sabah Gazetesi merkez ofisinde çok bilgisayarlı büyük veri 
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merkezi ve geniş sayıda kullanıcı olduğu için, veri merkezi incelemeleri ağırlıklı olarak 

erişim kontrollerine ve güvenlik yönetimine yoğunlaşmışken, Sabah Gazetesi Adana 

Bürosu için, denetim bütün alan ve sorumlulukları içermektedir. 

 

Tedarik ve uygulama faaliyetleri, bilgi teknolojisi stratejilerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili 

bilgi teknolojisi çözümlerinin tanımlanması, geliştirilmesi veya harici destek 

sağlayıcılardan temin edilmesi, uygulanması ve iş süreçleriyle bütünleştirilmesini kapsar. 

Sistemlerdeki bakımlar ve değişiklikler de bu kontrol alanında değerlendirilir.
197

 

 

Tedarik ve uygulamaya ilişkin genel kontroller çerçevesinde otomasyon çözümlerinin 

belirlenmesi, uygulama yazılımının geliştirilmesi ve bakımı, teknoloji altyapısının 

oluşturulması ve bakımı, operasyon ve kullanımın sağlanması, bilgi sistemleri 

kaynaklarının karşılanması, değişiklik yönetimi, sistem çözümlerinin ve değişikliklerin 

uygulanması, süreçleri ile ilgili kontrol hedefleri denetlenir. İzleme faaliyetleri, bilgi 

teknolojilerine ilişkin tesis edilen kontrollerin uygunluk ve kalitesinin, düzenli aralıklarla 

değerlendirilmesini kapsar.
198

 

 

İzlemeye ve değerlendirmeye ilişkin genel kontroller çerçevesinde; bilgi sistemleri 

performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi, iç kontrolün izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

denetlenenin, iç usul ve esasları dahil ilgili mevzuata uyumunun sağlanması, bilgi 

sistemlerine ilişkin kurumsal yönetişimin temini süreçleri ile ilgili kontrol hedefleri 

denetlenir ve değerlendirilir. 

 

Bilgi teknolojileri denetimine duyulan gereksinimin altında, kurumun masraflarını kontrol 

altına alma ve rekabet gücünü koruma gereğinden iç ve dış yönetişim kurallarına uyma 

şartına kadar pek çok faktör yatmaktadır. Bilgi teknolojileri kontrolleri, bilginin 

güvenilirliği ve etkinliğini artırır ve kurumun değişen risk ortamlarına adapte olmasına 
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olanak sağlar. Suistimalleri veya siber saldırıları azaltan veya ortaya çıkartan herhangi bir 

kontrol, kurumun ilgili riskleri ortaya çıkarmasına ve bu riskin etkilerini yönetmesine 

yardımcı olarak kurumun esnekliğini ve kendisini toparlama gücünü artırır. Esneklik, 

sağlam bir iç kontrol sisteminin sonucudur, çünkü iyi kontrol edilen bir kurum sorunlar 

veya düzensizliklerle işinde hiç bir kesintiye izin vermeden baş etme yeteneğine sahiptir.199  

 

3.5.1. Medya İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Denetiminde Kullanılan Bazı 

Programlar 

SAP - Systems Analysis and Program Development 

 

SAP, bir şirketin, bütün fonksiyonel alanlarını kapsayarak, bu alanların en fazla rekabet 

avantajı elde etmesine imkan veren, tümüyle entegre edilmiş bilgisayar destekli bir iş 

yönetim sistemidir.
200

 

 

SAP programı kullanıldığında; kaydedilen verilerin sistemden silinemediği ve ancak ters 

kayıt atılarak sıfırlanabildiği için, veri kaybı ve buna bağlı olarak yanıltıcı raporlama 

mümkün olmamakta, yapılan işlemlerin günlük tarihçesi tutulduğu için, herhangi bir 

işlemin, hangi zamanda ve kim tarafından yapıldığı raporlanabilmekte, satınalma onay 

süreci, yetkilendirme v.b. gibi uygulamalar ile kullanıcıların sistemi daha dikkatli ve yetkisi 

ölçüsünde kullanması sağlanmakta, ilgili birimlere ait modüllerin sadece yetkili kullanıcılar 

tarafından kullanabilmesi sağlanarak, datanın güvenirliliği ve gizlilik koşulu olan bilgilerin 

saklanması konusunda riskler ortadan kalkmaktadır.  

 

Bakım Onarım Modülü ile, ekipmanların bakım ve onarımları, ilgili üst yöneticilerin 

onayları ile kayıt altına alınmış, Üretim Yönetimi Modülü ile, üretim maliyetleri konusunda 

daha sağlıklı analizler ve raporlamalar yapılması ve yapılan işlemlerin, tek bir sistemde 

kayıt altına alınması sağlanmış, Nakit Yönetimi Modülü finansal verilerin dış dünyaya açık 

bir şekilde kayıt altına alınıyor olmasının riskleri ve entegrasyon olmadığı için yaşanan 
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rapor problemleri ortadan kaldırılmış, İthalat Modülü ile ithalat işlemlerinin, onaylar ve 

raporlamaların daha sağlıklı ve verimli olması sağlanmış, Veri Ambarı Modülü ile farklı 

sistemlerden gelen verilerin tek platformda hızlı bir şekilde raporlanması sağlanmış, 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü ile müşteri ilişkilerinin detaylı analizi, personellerin 

çalışma performansları vb. bilgiler değerlendirilebilir hale getirilmiştir ve denetim 

faaliyetlerinde kullanılır hale gelmiştir. 

 

SAP - IS MEDIA 

 

SAP IS Media, medya sektörün tüm alanlarındaki küçük, büyük bütün modern medya 

şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve gelecekteki değişikliklere uyum sağlayabilecek 

kapsamlı bir iş yönetim çözümüdür.
201

   

 

Satış ve Dağıtım Modülü ile çeşitli dağıtım kanalları aracılığıyla her türlü medya ürününün 

satışı ve dağıtımı için gerekli olan ileri özellikleri sunarken Reklam Yönetimi Modülü 

bütün ortamlardaki satış, sipariş ve faturalama reklamları için zengin işlevler içerir. Ürün 

Geliştirme Modülü ise ürün ömrü boyunca içerik ve ürünler için medyaya özgü geliştirme 

süreçlerini destekler. 

 

IS Media ile  verimlilik ve zamandan tasrruf artarken maliyetleri azaltır. Bununla beraber 

medya işletmesinde şeffaflık ve verilerin doğruluğu kontrol edilebilir hale gelir. Çalışanlar 

kişiye özgü ve rol temelli portallar ile yetkilendirilir ve doğru bir muhasebe ve denetim 

mekanizması sağlanır.  
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DSAP DAĞITIM OTOMASYON SİSTEMİ ve GAZETE ABONE DAĞITIM 

SİSTEMİ  

 

Turkuvaz Medya Grubu iç yazılım ekibi tarafından SAP veritabanı üzerinde ve web tabanlı 

uygulama ile  geliştirilmiş bir sistemdir. Turkuvaz Dağıtım’ın müşterileri olarak gördüğü 

bayiler, kendi sipariş, faturalama, iade vb. süreçlerini bu sistemi kullanarak 

yönetmektedirler. Abone Bayileri de aynı sistemi ek geliştirmeler yapılarak iş süreçlerini 

bu sistem üzerinden yürütmeye başlamışlardır. Mevcut sistem gazetenin üretildikten sonra 

hangi bayiye kaç adet gideceğinden, bayinin belli bir zaman dilimindeki performansına 

kadar geniş bir alanda veriler sağlamakta ve denetim faaliyetlerinde kontrol amaçlı 

kullanılmaktadır.  

 

MAESTRO TV REKLAM REZERVASYON SİSTEMLERİ 

 

Maestro Reklam Rezervasyon Sistemi televizyon ve radyo kanalları için tasarlanmış, 

reklam rezervasyon, yayın akışı, planlama, fatura ve cari hesap takibi, reklam satış ve 

pazarlama operasyonlarının yürütüldüğü bir programdır.
202

  

 

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinden Maestro ATV, Maestro ATV Avrupa, Maestro 

AHBR, Maestro Minika, Maestro MinikaÇocuk ve Maestro Turkuvaz Radyo sistemleri 

olmak üzere her birim için ayrı yapıda program oluşturulmuştur. Reklam rezervasyon, 

reklam yayın akışı, reklam pazarlama ve reklam muhasebe, reklam satış ekibi prim 

süreçleri Maestro programları aracılığı ile yürütülmekte ve denetim faaliyetlerinde kontrol 

amaçlı kullanılmaktadır. 
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ARKITEX  

 

Arkitex gazete üretimi esnasında makine ve malzemeleri daha etkili ve verimli kullanmayı 

amaçlayan, üretilecek gazete sayfasının daha kaliteli ve hatasız üretilmesini amaçlayan ve 

süreçteki hataları oluşturulan kontrol noktaları ile minimize eden bir iş akış sistemi olup, bu 

sistemden gazete üretimi ile ilgili veriler sağlamakta ve denetim faaliyetlerinde kontrol 

amaçlı kullanılmaktadır. 

 

ARKITEX PREPRESS – CLIENT 

 

Arkitex Prepress ve Client gazete üretiminde kullanılan makine ve ekipmanlara uzaktan 

erişim imkanı veren, anlık malzeme miktarını gösteren, üretim planlaması ve yönetimi 

yapılabilen bir iş akış sistemi olup bu sistemden gazete üretimi ile ilgili veriler sağlamakta 

ve denetim faaliyetlerinde kontrol amaçlı kullanılmaktadır.
203

 

 

Bu program ile baskı makinelerinde kalan mürekkep miktarı görülebilir, baskı kalitesinin 

nasıl olacağı bilinebilir, hangi kalıptan ne kadar basılacağı, hangi sırada basılacağı, ne 

kadar mürekkep harcanacağı, basıma gidecek gazete sayfalarının transferinin doğru olarak 

yapılıp yapılmadığı konularında bilgi sahibi olunabilir. 

 

ARKITEX VANTAGE 

 

Arkitex Vantage gazete üretiminde kullanılan Gazete Sayfa Kalıbı Baskı Makinelerine 

erişim ve kontrol imkanı veren, anlık malzeme miktarını gösteren, üretim planlaması ve 

yönetimi yapılabilen bir iş akış sistemi olup bu sistemden kalıp üretimi ile ilgili veriler 

sağlamakta ve denetim faaliyetlerinde kontrol amaçlı kullanılmaktadır. 
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Bu program ile baskı makinelerinde kalan kalıp miktarı görülebilir, makine sıcaklık 

değerlerinin normal aralıkta olup olmadığı ve baskıya uygun olup olmadığı kontrol 

edilebilir, ön kurutma, kalıp baskı kalitesi gibi konularda bilgi sahibi olunabilir. 

 

FOTOWARE CONNECT – COLOR FACTORY 

 

Fotoware programı profesyonel fotoğrafçılar ve fotoğraf ajansları tarafından paylaşılan 

gazete ve dergilerde kullanılacak fotoğrafları almaya yarayan, fotoğraf paylaşımı 

yapılabilen bir iş akış sistemi olup bu sistemden yazılı medyada kullanılacak olan 

fotoğrafları elde etme amaçlı kullanılmaktadır.
204

 

 

Fotoware fotoğraf arşiv yönetimi üzerinden alınıp kullanılan fotoğraflar için fatura 

gelmekte, muhasebe kayıtları ile sistem üzerinden gelen kayıtlar kontrol edilmektedir. 

Anlık olarak ajansların sisteme yüklediği fotoğraflar konularına göre kategorize edilerek 

ilgili birime gönderilmektedir. Örneğin İzmir’de yapılacak olan petrol rafinesi için Reuters 

Haber Ajansı’nın sisteme yüklediği bir fotoğraf, fotoware programı tarafından sistemden 

otomatik olarak çekilip, hem Sabah Gazetesi merkez ofisine hem de Sabah Gazetesi İzmir 

Temsilciliği’ne anında iletilmektedir. Ayrıca gazete basımında kullanılacak fotoğrafların 

uygun format ve çözünürlükte iletilip iletilmediği, doğru sayfanın doğru bölgeye gönderilip 

gönderilmediği konularında bilgi sağlamakta ve denetim faaliyetlerinde kontrol amaçlı 

kullanılmaktadır. 

 

MEDYA YAZI SİSTEMİ 

 

Turkuvaz Medya Grubu iç yazılım ekibi tarafından web tabanlı uygulama ile  geliştirilmiş 

bir sistemdir. Günlük gazetelerin, haberlerin, ajansların, haber ve fotoğraf hizmeti 

sağlayıcılarının entegre bir sistemde buluşturulması ve editöryal faaliyet gösteren kişilere 

eski yazılarına ulaşma imkanı vermesi, yeni yazılarını oluşturması, yazılarına gelen 
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yorumlara cevap vermesi gibi kişilere geniş bir alanda veriler sağlamakta ve denetim 

faaliyetlerinde kontrol amaçlı kullanılmaktadır.  

 

JIRA  

 

Jira web tabanlı iş takip, hata raporlama ve proje yönetim aracıdır. Medya işletmelerinde 

farklı iş süreçlerinin yönetimi için kullanılmakta haber ve yazarların okunurluğundan, yazar 

ve sayfa rating bilgilerine, internet editörlerinin kaç sayfa yazı yazdığından, ne kadar yorum 

okuyup onayladıklarına, şirket içerisindeki personelin ne kadar çalıştığına kadar geniş bir 

alanda veriler sağlamakta ve denetim faaliyetlerinde kontrol amaçlı kullanılmaktadır.
205

  

 

Bu programlar haricinde iş zekası (SQL Server vb.), veri analizi (Excell, Access, ACL, 

Idea, Lotus123 vb.), veri tabanı yönetimi (Oracle vb.), SAS, Smart, As400, Denetim, CAP, 

gibi programlardan denetimler esnasında faydalanılmaktadır.
206

 

3.6. Medya İşletmelerinde Yolsuzluk Sahtecilik Hile Denetimi ve Danışmanlık 

Hizmetleri 

 

Yolsuzluk; rüşvet, komisyonculuk, yüzde alma, pay alma, çıkar sağlama şeklinde veya 

resmi kayıtlarda iz bırakmadan fayda elde etme şeklinde gerçekleşmektedir. Sahtecilik ise 

bazı kontrolleri atlatarak veya bazı kuralları değiştirerek, farklı yorumlayarak yasadışı yarar 

sağlanması anlamında kullanılır. Aslında hileli işlem, yolsuzluk, sahtecilik ve suistimallerin 

hepsini kapsayan İngilizce terim “fraud” kelimesidir.
207

 

 

Fraud; Sertifikalı Hile Araştırmacıları Birliği (The Association of Certified Fraud 

Examiners-ACFE) tarafından “ Bir kimsenin, mesleğini, işveren firmanın kaynaklarını veya 

varlıklarını kasıtlı olarak kötüye kullanma yoluyla, şahsi zenginleşme için kullanması” 

olarak tanımlanmıştır. Tanıma göre mesleki hile çalışanların uygunsuz davranışlarının 
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sonucudur ve öğle yemeği için verilen aranın suistimal edilmesinden veya ufak miktarlı 

şirket parasını şahsi amaçlarla kullanmaktan, karmaşık yatırım dolandırıcılıklarına kadar 

uzanan her türlü yasadışı ve adaletsiz davranışı içermektedir. ACFE, kapsamı çok geniş 

olan mesleki hileleri; varlık usulsüzlükleri, yolsuzluk ve finansal tablo hileleri adları altında 

üç ana kategoride toplamıştır.
208

  

 

ACFE raporlarına göre en sık görülen hile türü olan varlık usulsüzlükleri; kurum 

varlıklarının çalınması, zimmete geçirilmesi veya suiistimali olarak tanımlanabilir ve nakit 

hırsızlığı, fatura usulsüzlüğü, çek tahrifatı, bordro usulsüzlüğü, işletme kaynaklarının 

suiistimal edilmesi ve stok hırsızlığı vb. şekillerde gerçekleşebilir.
209

 

 

Yolsuzluk; faillerin, ticari işlemlerde işveren veya diğerlerinin haklarının tersine, 

nüfuzlarını kendisi veya bir üçüncü kişi için çıkarlar elde etmek için kullanmalarıdır. İkinci 

en sık karşılaşılan hile türü olan yolsuzluk; kamu veya özel sektörde çalışan görevlilere 

imtiyazlı uygulamaları için ödenen komisyonları içerir ve rüşvet, çıkar uyuşmazlığı, 

ekonomik şantaj ve yasa dışı bahşişler şeklinde dört başlık altında incelenebilir.
210

 

 

Finansal tablo hilesi ise, işletmenin finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının kasıtlı 

olarak yanlış sunumu ya da finansal tablolardaki açıklamaların veya miktarların atlanması 

yoluyla başta yatırımcı ve kredi verenler olmak üzere finansal tablo kullanıcılarını 

aldatmaya veya yanlış yönlendirmeye teşebbüs edilmesidir. 

 

Finansal tablo hileleri; tahrifat, değiştirme, bilinçli maddi hata, ihmal, kayıtların veya diğer 

önemli bilgilerin bilinçli olarak yanlış sunumu, bilinçli yanlış yorumlama, muhasebe 

ilkelerinin, kurallarının, politikalarının ve ölçme, tanımlama için kullanılan metotların 

yanlış uygulanması, yetersiz açıklama veya bilinçli ihmal, yasadışı kazanç yönetimi yoluyla 
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muhasebe tekniklerinin saldırgan kullanımı, var olan kural temelli muhasebe standartları 

altında muhasebe uygulamalarının maniple edilmesi şeklinde gerçekleşebilir.
211

  

 

Finansal tablo hileleri en zor tespit edilen ve belki de bu sebeple oran olarak mesleki hileler 

içinde en düşük paya sahip olan hile türü olmakla birlikte en fazla ortalama kayba neden 

olan hiledir.
212

  

Temel olarak fraud, işverenlerin çalışanlarına güvenerek, şirketin bilgi, nakit, donanım, 

malzeme, banka hesapları, sistemler vb. varlıklarına erişim izni vermesi ile başlamakta ve 

bu güven sonucu kontrol edilmeyen personelin aradaki iyi niyeti suistimal etmesiyle, şirket 

varlıklarını kendi nam ve hesabına kullanıp kendisine fayda sağlaması ya da kendisine 

fayda sağlamasa bile şirkete zarar vermesi şeklinde devam etmesidir.
213

 

 

Medya işletmelerinin gazete, dergi vb. üretimi yapan bölümlerinde hammadde alımlarında 

düşük kaliteli ürünün yüksek fiyatla alınması, fiyatına göre eksik miktarda ürün alınması, 

üretilen malzemelerin hurda adı altında düşük fiyatla satışı, dağıtım şirketlerinde eksik ürün 

taşınması, ürün götürülen mesafelerin fazla bildirilmesi, çalışma saatinden fazla mesai 

beyan edilmesi, reklam şirketlerinde reklam ücretinin olağandan düşük gösterilmesi, 

süresinin daha kısa gösterilmesi gibi çalışan hileleriyle karşılaşılabilirken genel olarak 

personelin iş amaçlı yapmış olduğu seyahatlerinde, şirket tarafından karşılanan giderleri 

şişirme, olmayan harcamaları varmış gibi gösterme gibi çalışan hileleri ile 

karşılaşılmaktadır. 

 

Danışmanlık hizmetleri herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden, medya işletmesinin 

faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı 

denetlenen ile birlikte kararlaştırılan ortak akıl faaliyetleri ve bununla bağlantılı diğer 

hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve eğitim 

vermek, bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir.  Danışmanlık fonksiyonu olmayan ve salt 
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güvence sağlamaya yönelik bir iç denetim, dış denetim faaliyetinden farksız bir nitelik 

kazanacak ve fonksiyon itibariyle zayıflayacaktır. Böylece, denetimin amaç ve 

fonksiyonlarına tam olarak ulaşılması mümkün olmayacaktır. Çünkü denetim faaliyetinin 

esas gayesi kurumun faaliyetlerinin, çalışmalarının geliştirilmesidir.
214

   

 

Şirket içindeki stratejilerin, politikaların veya uygulama usullerinin oluşturulması için 

toplantılara katılmak ve görüş vererek katkı sağlamak, strateji, politika ve uygulama 

usulleri ile ilgili hazırlanan yönetmelik, uygulama talimatları vb. dokümanlara görüş 

vermek, yeni ürün veya hizmetlerin tasarlanması ve uygulamaya alınması aşamasında görüş 

vermek, iç denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi aşamasında, uygulayıcılara yapılan 

yanlışlıklar ve yapılması gerekenler ile ilgili yol göstermek, tavsiyede bulunmak, iç 

denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi aşamasında, iş yapış yöntemlerinin 

kolaylaştırılmasına yönelik önerilerde bulunmak, iletişimde olunan çalışanlar ile yapılan 

görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve uyulması gereken kurallar ile ilgili 

hatırlatma ve bilgilendirmelerde bulunmak, çalışanların tereddüt ettikleri hususlar ile ilgili 

danışmak amacıyla sorduğu soruları cevaplamak, çalışanlar arasında bilgi alışverişi 

sağlamak, kurum personeli için gerekli olan, konusuyla ilgili çeşitli eğitim programları 

düzenlemek ve eğitimler vermek, daimi veya geçici yönetim komitelerine dahil olarak 

görüş bildirmek, amaca yönelik toplantılara katılmak ve görüş bildirmek, kurum içi sınırlı 

süreli veya belirli projelere katılmak, proje ekiplerinde yer alarak, gerçekleştirilen proje 

adımlarına ilişkin görüş vermek, sistem dönüşümlerine yönelik proje ekibi içinde yer 

almak, birleşme veya devir almalarda, bu amaçla oluşturulan ekipler içinde yer almak, bir 

felaket veya olağanüstü nitelikteki olaydan sonra oluşturulan acil durum ekipleri içinde yer 

almak, özel bir talebi karşılamak amacıyla oluşturulan ekiplere katılmak, Acil bir işi 

yetiştirmek amacıyla kurulan geçici ekiplere katılmak gibi alanlarda iç denetim biriminden 

danışmanlık hizmeti vermesi istenebilir.
215

  

                                                 
214

 http://www.icdenetim.net/makaleler/66-danismanlik-fonksiyonu, Erişim Tarihi 15 Nisan 2012 
215

 http://www.icdenetim.net/makaleler/66-danismanlik-fonksiyonu, Erişim Tarihi: 15 Nisan 2012 

 

http://www.icdenetim.net/makaleler/66-danismanlik-fonksiyonu
http://www.icdenetim.net/makaleler/66-danismanlik-fonksiyonu


104 

 

Örneğin Ciner Medya Grubu bünyesindeki dergilerin iade oranlarında yaşanan artış üzerine 

yönetim iç denetim biriminden konu ile alakalı çalışma yapmasını istemiştir. Yapılan 

çalışma sonucunda bayilere gönderilecek dergi sayılarında herhangi bir ölçütün olmadığı, 

bir önceki ay dergi satışlarına göre bayilere dergi gönderildiği belirlenmiştir. Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun açıkladığı nüfus ve sosyokültürel gelişmişlik verilerine göre yeniden 

bir dergi dağıtım planlaması yapılmış, çalışma sonucunda nüfusu artmakta olan ve 

sosyokültürel açıdan gelişen bölgelere daha çok dergi gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yapılan bu çalışma ile hem dergi tirajlarında artış yaşanırken, dergi iade oranlarında da 

düşüşler olmuştur.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

TURKUVAZ MEDYA GRUBU BÜNYESİNDE 

 İÇ DENETİM UYGULAMASI 

 

4.1. Çalışmanın Amacı 

Uygulama bölümünün amacı; tez çalışmasının önceki bölümlerinde teorik olarak anlatılan 

medya işletmelerinde iç denetim faaliyetlerinin uygulamada iç denetçiler tarafından nasıl 

yerine getirildiğinin incelenmesidir.  

4.2. Çalışmanın Kapsamı  

Bu tez çalışmasının uygulama bölümünde, medya sektöründe önemli bir yere sahip olan 

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan iç denetim biriminin işletme içerisindeki yeri, 

bölümün yapısı ve iç denetim faaliyetlerinde izlenen yol ve yöntemler incelenmiştir. 

4.3. Turkuvaz Medya Grubu İle İlgili Genel Bilgiler 

Turkuvaz Medya Grubu; televizyon-radyo yayıncılığı, gazete-dergi yayıncılığı, gazete-

dergi basımı, medya dışı ürünler satışı ve yurt çapında gazete-dergi dağıtımı ana dallarında 

faaliyet göstermekte olan, Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarından biridir. 

Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında; ulusal kanal olan ATV, İzmir bölgesinde yayın 

hayatına devam eden yerel kanal Yeni Asır TV, ATV’nin yurtdışı kanalı ATV Avrupa, 

haber kanalı olarak A Haber, çocuk kanalı olarak MinikA Junior ve MinikA Go; çeyrek 

yüzyıllık Sabah gazetesi, Türkiye’nin en büyük yerel gazetesi olan Yeni Asır, spor gazetesi 

FotoMaç ve Takvim gazetesi bulunmaktadır. 

Aralarında Aktüel, Forbes, Cosmopolitan ve Home Art gibi ünlü markaların da bulunduğu;  

kadın, erkek, anne-çocuk sağlığı, spor, otomotiv, mutfak, enerji, sinema, ekonomi, 
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magazin, güncel haber, dekorasyon alanlarında gruba ait ve lisanslı yirmi iki adet derginin 

yayıncısıdır. 

Türkiye’deki iki ulusal basın dağıtım ağından biri olan Turkuvaz Dağıtım Pazarlama, grup 

bünyesinde faaliyet göstermektedir. Radyo ATV, Turkuvaz Radyo ve Romantik Radyo 

Turkuvaz Medya Grubunun ulusal lisanslı radyolarıdır.  

Turkuvaz Medya Grubu Türkiye’de beş bölgede konumlanmış matbaaları, kitapçılık şirketi, 

reklam şirketi, prodüksiyon şirketi ve değişik alanlarda faaliyet gösteren internet siteleri ile 

büyük bir medya şirketidir. 

4.4. İç Denetim Bölümünün İdari Yapısı 

İç denetim bölümü, iç denetim yöneticisi dahil on iki kişiden oluşmaktadır. Bölümün 

yapılandırılmasında, bir iç denetim grup başkanı, bir iç denetim grup başkan yardımcısı, iki 

baş denetçi, dört tane denetçi ve dört tane denetçi yardımcısı bulunmaktadır. 

4.4.1. İç Denetim Bölümünün Turkuvaz Medya Grubu İçerisindeki Yeri 

Medya grubuna bağlı tüm şirketlerin mali ve idari açıdan incelenmesi ve faaliyetlerinin 

bağımsız olarak değerlendirilmesi ile gerekli hallerde üst yönetime danışmalık hizmetinde 

bulunmak, verilen etüt, araştırma ve soruşturma işlevlerini yerine getirmek amacı ile 2002 

yılında iç denetim bölümü kurulmuştur. İç denetim bölümü idari ve işlevsel olarak 

Turkuvaz Medya Grubu yönetim kuruluna bağlıdır ve medya grubuna bağlı tüm şirketler iç 

denetim bölümü tarafından denetlenmektedir. 

4.4.2. İç Denetim Yönetmeliği ve İç Denetim Bölümünün Amaç Yetki ve 

Sorumlulukları  

İç denetim bölümünün amaç, yetki ve sorumlulukları, Turkuvaz Medya Grubu yönetim 

kurulu tarafından onaylanan yazılı bir yönetmelik ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre, iç 

denetim bölümünün amacı, yönetim kurulu üyelerine sorumluluklarını yerine 

getirmelerinde yardımcı olmak amacıyla incelenen faaliyetlerle ilgili analizleri, önerileri, 
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fikirleri ve bilgileri raporlamak, danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, gerekli hallerde 

verilen etüt, araştırma ve soruşturma faaliyetlerini yerine getirmektir. Bu amaçla, iç 

denetim bölümünün başlıca görevleri iç denetim yönetmeliğinde aşağıdaki gibi 

belirtilmiştir: 

 Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı kuruluşlarda ilgili mevzuatlar uyarınca tutulması 

ve muhafazası gereken kanuni defter ve belgelerin mevzuat hükümleri ve Medya 

Grubu ortak hesap planına uygun olarak tutulmasını, muhasebe belge ve 

kayıtlarının, bu kayıtlara dayanılarak çıkarılan mali tablo, rapor ve beyannamelerin 

doğruluğunun kontrol edilmesi ve sağlanması,  

 İşlemlerin yönetim talimatları, prosedürler, şirket politikaları, şirket hedefleri ve 

genel yönetim standartları ile uygunluğunun incelenmesi, 

 Medya grubuna bağlı şirketin, yönetsel ve muhasebesel iç kontrollerinin, 

yeterliliğinin ve etkinliğinin belirlenmesi, 

 Mali bilgilerin, belirlenme, ölçülme, sınıflandırma ve raporlanma yöntemlerinin 

doğruluğunun ve güvenilirliğinin gözden geçirilmesi, 

 Medya grubuna bağlı şirketlerde kurulmuş olan sistemlerin, politika, prosedür ve 

kanunlara uygunluğun incelenmesi, yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi, 

gerekli görülenlerin güncellenmesinin önerilmesi ve güncelleme gerçekleşmelerinin 

takip edilmesi, 

 Medya grubuna bağlı şirket varlıklarının korunma yöntemlerinin incelenmesi,  

 Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımının değerlendirilmesi, şirket 

performansını arttıracak fırsatların belirlenmesi ve uygun olan durumlarda 

önerilerde bulunulması, 

 Faaliyetlerin ve programların, belirlenmiş şirket hedef ve amaçlarına ulaşmayı 

sağlayacak şekilde ve planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediğinin incelenerek 

belirlenmesi, 

 Gözden geçirip onaylanması için yönetim kuruluna yıllık iç denetim planı 

hazırlayarak sunulması,  
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 İhtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmeti verilmesi, 

 Yönetim Kurulu tarafından istenilen etüt, araştırma, özel çalışmalar ile diğer işlerin 

yapılması 

 Başta yasal ve operasyonel riskler olmak üzere, özellikli alanlardaki risklerin 

değerlendirmesi, risklerin tanınması ve değerlendirilmesi işlevinin yerine 

getirilebilmesi için medya grubunun tüm faaliyet alanlarında, faaliyet ortamının 

değişmesi, yeni personel istihdamı, bilgi sistemlerinin yenilenmesi, büyümeye 

yönelik faaliyetler, yeni teknoloji kullanımı, yeni ürün ve hizmetlerin sunulması, 

birleşme ve devralmalar, ekonomik yapıdaki ve yasal düzenlemelerdeki 

değişikliklerin etkisini dikkate alarak, faaliyetlerin devamı ve genişletilmesi 

hususlarını da gözden geçirerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda Yönetim 

Kurulu’na bilgi ve görüş verilmesi, 

 Medya grubunun risk yönetim sisteminin yeterliliğini ve etkinliğini bir bütün olarak 

incelemek ve değerlendirmek, risk değerlendirme metodolojilerinin uygulanmasını 

ve etkinliğini incelemek, risk tahmini ile bağlantılı olarak medya grubunun öz 

kaynağının değerlendirilmesi sisteminin incelenmesi 

 Limit ihlalleri, yetki alınmadan alım-satım yapılan işlemleri ve üzerinde mutabık 

kalınmayan değerleme işlemleri veya muhasebeleştirme farklılıkları gibi hususların 

araştırılmasıdır. 

İç denetim yöneticisi, medya grubuna bağlı şirketlerde geniş ve kapsamlı iç denetim 

faaliyetlerini yönlendirmekle yetkilidir. İç denetim bölümünde çalışan kişiler görev ve 

sorumlulukları nedeni ile medya grubuna bağlı şirketlerdeki para ve para hükmündeki kağıt 

ve senetleri, ambar ve depolarında bulunan mal ve malzemeleri, gizli de olsa işlemlere 

ilişkin bütün dosya ve defterleri inceleme, tüm kayıtlara, faaliyetlere, teçhizata, stoklara, 

personele ve bilgilere serbestçe erişim yetkisine sahiptir. Ayrıca, ihtisas gereken bazı 

konularda, yönetim kurulu onayı ile uzmanların danışmanlığına başvurulabilir.  
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Turkuvaz Medya Grubu iç denetim yönetmeliğine göre iç denetim yöneticisinin 

sorumlulukları: 

 İç denetim faaliyetlerine temel oluşturacak politikaları oluşturmak, 

 Genel kabul görmüş denetim standartlarına göre iç denetim programları geliştirmek 

ve yürütmek, 

 Oluşturulmuş iç kontrollerin geliştirilmesi için öneriler hazırlamak, 

 Denetlenen faaliyet ve işlemlerle ilgili planları ve prosedürleri değerlendirmek, 

 İç denetim raporlarının sonuçlarını ve dağıtımını onaylamak,  

 İç denetim raporunda medya grubuna bağlı şirket yönetimine bildirilen aksaklıkların 

düzeltilmesini sağlayacak faaliyetlerin yeterliliğini değerlendirmek ve onaylamak. 

 Düzeltici faaliyetin yetersiz olduğu durumlarda, yöneticiler ile görüşerek, tatmin 

edici bir çözüme ulaşılmasını sağlamak, 

 Yönetim kurulu ve üst yönetimin isteği üzerine yapılacak özel incelemele, 

soruşturma ve teftiş faaliyetlerini yürütmek, 

 İstenildiği takdirde gerekli konularda danışmanlık yapmaktır. 

4.4.3. İç Denetim Bölümünde Görev Yapan İç Denetçilerin Özellikleri 

İç denetim bölümünde görev yapan iç denetçilerden iki tanesi Sertifikalı İç Denetçi 

(Certified Internal Auditor - CIA), iki tanesi de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

(SMMM) belgelerine sahiptir. İç denetçilerin hepsi üniversite mezunu olup 4 tanesi yüksek 

lisans eğitimi yapmaktadır. 

 

4.5. İç Denetim Bölümü Tarafından Uygulanan İç Denetim Türleri 

İç denetim bölümü tarafından mali tablolar denetimi, uygunluk ve sözleşme denetimi, 

sistem ve süreçlerin denetimi, performans ve faaliyet denetimi, suistimal, hile ve yolsuzluk 

denetimleri ile danışmanlık hizmetleri yerine getirilmektedir. Bilgi sistemlerinin denetimi 

mevcut denetçiler tarafından yapılmakta ancak bölüm içerisinde bilgi sistemleri denetçileri 

istihdamı için yeni bir yapılanma oluşturulması planlanmaktadır. İç denetim bölümü 
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tarafından yerine getirilen denetim faaliyetleri denetçilerin tecrübe ve denetlenen birimlerin 

özelliklerine göre çeşitli denetim türlerinin birlikte uygulanması sonucunda 

gerçekleştirilmektedir. 

4.5.1. Mali Tablolar Denetimi 

İç denetim bölümü tarafından mali tablolara temel oluşturan muhasebe verilerinin 

doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırmak amacı ile özellikle riski ve likiditesi yüksek 

alanlar incelenmekte, mali raporlardaki verilerin, denetlenen birimin varlık ve 

yükümlülüklerinin gerçek değeriyle, finansman kaynaklarıyla, varlıklarının yönetimiyle ve 

tahsis edilen bütçe ödenekleriyle uyumlu olup olmadığı kontrol edilmektedir.  

Mali tablolar denetimini yerine getiren iç denetçiler kasa sayımı, mutabakat işlemleri, gider 

hesaplarının gözden geçirilmesi, kayıtların hesap dönemlerinin incelenmesi, muhasebe 

sistemlerinin ve yöntemlerinin incelenmesi gibi faaliyetleri yerine getirmektedirler. İç 

denetçiler fatura, çek, tahsil ve tediye makbuzları, mutabakat mektupları gibi kaynak 

belgelerde yer alan tutarların doğruluğunu ve bu belgelerden muhasebe kayıtlarına tam ve 

doğru aktarıldığını incelemektedirler. Örneğin personelin yurtdışı seyahatte bulunduğu süre 

içerisinde yaptığı harcamalar karşılığında fatura getirmesi ve yaptığı harcamaya ait 

belgeleri muhasebe birimine teslim etmesi gerekmektedir. Faturalı harcamalar Yurtdışı 

Seyahat Giderleri hesabı altında giderleştirilmektedir. Ancak fatura alınamamış ve belgesiz 

olarak yapılan harcamalar ilgili mevzuat hükümlerince gider hesapları dahilinde 

giderleştirilemeyeceğinden, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler hesabı altında kayıt 

edilmesi gerekmektedir. Denetçiler yapılan kontroller esnasında, personele ait belgesiz 

harcamaları içeren ve gider hesapları altına kayıt edilen harcamaların, ilgili mevzuat 

hükümlerince Kanunen Kabul Edilmeyen giderler hesabına aktarılarak muhasebe 

kayıtlarının düzeltilmesini sağlamışlardır. 
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4.5.2. Uygunluk Denetimi 

Turkuvaz Medya Grubu iç denetim bölümü, faaliyetlerin işletme yönetimi tarafından 

oluşturulmuş kural, politika, yönergeler ve yasal mevzuat açısından ne derece uygun yerine 

getirildiğini araştırmak amacı ile uygunluk denetimleri yerine getirmektedirler.  

İç denetçiler incelenmekte olan medya grubuna bağlı şirket, bölüm veya faaliyet ile ilgili 

olarak yönetim tarafından hazırlanmış olan talimat ve prosedürleri temin ederek, 

faaliyetlerin bu kurallara uygun bir biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini 

araştırmaktadırlar. Ayrıca iç denetçiler işletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelerin 

gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini ve belirlenen kurallar çerçevesinde 

gerçekleştirildiğini incelemektedir. Örneğin RTÜK kanunu ve sirküleri uyarınca “Tele-

alışveriş hariç her türlü reklam yayınının oranı bir saat başından bir sonraki saat başına 

kadarki yayın içinde %20’yi aşamaz” denilerek bir saat içerisinde 12 dakika reklam 

yayınlanabileceği hükme bağlanmıştır. Denetçiler tarafından medya grubu bünyesindeki 

televizyon kanalları reklam kuşak ve yayın süreleri incelenerek, ilgili kanunlara aykırı 

herhangi bir durumun olup olmadığı takip edilmektedir. 

İç denetim bölümü medya grubuna bağlı şirketler tarafından imzalanan tüm sözleşmeleri 

temin ederek, sözleşmelerin şirket amaç ve hedeflerine uygun olarak düzenlenip 

düzenlenmediğini, sözleşmelerin yetki ve sınırları dahilinde ilgili yöneticiler tarafından 

imzalanıp imzalanmadığını incelemektedir. İç denetçiler sözleşme şartlarının bağlı 

şirketlere getireceği hak ve yükümlülükleri belirleyerek, sözleşme şartlarının uygun bir 

şekilde yerine getirilip getirilmediğini araştırmaktadır. Örneğin medya grubuna bağlı bir 

şirketin yayınladığı program esnasında konuk ve sunucuya kısa mesaj aracılığı ile soru 

sormak ve programa anlık mesaj atmak amaçlı kurulan sistemin incelenmesi ile şirket ile 

kısa mesaj hizmeti sağlayan firma arasında gelir paylaşımını içeren bir sözleşmenin olduğu 

ve bu sözleşmeye göre programa atılan her kısa mesajdan medya şirketine % 20 oranında 

pay verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Ancak yapılan denetimler sırasında sözleşme 

hükümlerinde % 20 oranında bir kar paylaşımı yapılacağı beyan edilmişken, ilgili firmanın 
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sözleşme şartlarına aykırı davranarak % 13 oranında bir kar payı ödemesinde bulunduğu 

tespit edilmiştir. 

4.5.3.Performans ve Faaliyet Denetimi 

Turkuvaz Medya Grubu iç denetim bölümünün yerine getirmekte olduğu denetim 

çalışmaları içerisinde performans ve faaliyet denetimi de yer almaktadır. Denetime 

başlamadan önce iç denetçiler denetlenecek olan medya grubuna bağlı şirket, bölüm veya 

faaliyet yöneticisi ile ön görüşme yaparak genel bilgiler elde etmektedirler. Bağlı şirket, 

bölüm veya faaliyet amaçlarına ulaşılmak için oluşturulmuş politika ve prosedürler mevcut 

ise temin etmekte, işlemler için yetkilendirilmiş kişiler ile görüşmeler yaparak iş akışları 

hakkında bilgiler elde edilmektedir. Örneğin gazete basımı esnasında kullanılan alüminyum 

plaka hurdaları ve hurda gazete kağıtlarında yaşanan artışın nedenini araştıran iç denetçi, 

ilgili prosedürleri inceleyerek iş akışları ile ilgili genel bilgi sahibi olmaktadır. Daha sonra 

ürünlerin hurda olarak değerlendirilmesinde yetkili olan kişiler ile görüşme yaparak hangi 

ürünlerin hurda olarak değerlendirildiğini öğrenmekte, yazılı bir prosedür oluşturulmuş ise 

temin etmektedir. Faaliyetlerin bu prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğini incelemektedir.  

İç denetçi mevcut yıla ait hurda miktarını, medya grubuna bağlı şirketin geçmiş yıllardaki 

hurda miktarları ve sektörün ortalama hurda miktarı ile karşılaştırmaktadır. İç denetçi, bağlı 

şirket çalışanlarının müşteri işletme ile anlaşma yaparak üretilen malzemelerin hurda adı 

altında düşük fiyatla satışının gerçekleştirilme ihtimalini göz önünde bulundurarak, 

hurdaların satılması ile ilgili prosedür, işlem ve süreçleri incelemektedir.  

İç denetçi hurdalardaki artışın, kalitesiz malzeme satın alımından, üretim sürecindeki 

aksaklıktan veya üretim sürecinde çalışan personelin dikkatsizliğinden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığını araştırarak üst yönetime faaliyetlerin iyileştirilmesi için öneriler 

sunmaktadır. 
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4.5.4. Danışmanlık Hizmetleri 

Yönetim kurulunun özel istekleri doğrultusunda iç denetim bölümü tarafından zaman 

zaman danışmanlık hizmetleri verilebilmektedir. Örneğin, ilan gelirlerinde yaşanan düşüş 

sebebiyle gazete ilanları alımında barter yoluna gidilmesi konusunda üst yönetim iç 

denetçilerden bu konu ile ilgili olarak inceleme yaparak görüş ve tavsiyelerini bir rapor ile 

üst yönetime iletmelerini talep etmiştir. Yapılan çalışma sonucunda iç denetim birimi barter 

yolu ile alınacak ilanların o günkü şartlarda nakit sıkıntısı çeken inşaat sektörüne 

kaydırılması gerektiği yönünde bir görüş beyan etmiş ve yönetim tarafından bu görüş 

olumlu olarak değerlendirilmiş ve bu konuda reklam şirketi barter çalışmalarını ilgili 

sektöre kaydırmıştır. 

4.5.5. Yolsuzluk, Suistimal ve Hile Denetimleri 

Turkuvaz Medya Grubu iç denetim bölümü yolsuzluk ve hile konularında da denetim 

yapmaktadır. Yolsuzluk ve hile ile ilgili denetimler genel olarak üst yönetimden gelen 

talepler, duyumlar ve doğrudan bölüme yapılan ihbarlar doğrultusunda yapılmaktadır. 

Yolsuzluk ile ilgili bir iç denetim yapılacağı zaman iç denetim yöneticisi iç denetçilerin 

uzmanlık, bilgi, tecrübe ve yeteneğine göre görev dağılımı yaparak iç denetim ekibini 

yönlendirmektedir. Ayrıca gerekiyorsa hukuk ya da bilgi işlem bölümüne danışılarak, öneri 

ve tavsiyeleri dikkate alınmaktadır. Başka bilim dallarında uzmanlık gerektiren konularda 

da bir uzman danışman iç denetim ekibine dahil edilerek görüşlerine başvurulabilmektedir.  

İç denetim bölümünün böyle bir denetimde temel hedefleri; yolsuzluğa karışanları, 

yolsuzluk ve hilenin boyutlarını, yolsuzluk için kullanılan yöntemleri ve yolsuzluğa nelerin 

sebebiyet verdiğini çıkarmaktır. Bu hedefler doğrultusunda iç denetim ekibi uygun iç 

denetim yaklaşımını ve programını belirleyerek çalışmaya başlamaktadır. 

Yolsuzluğun aydınlatılmasına yönelik olarak;  

 Yolsuzluğun meydana geldiği organizasyon yapısının tanınması,  
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 Yolsuzluğun meydana geldiği organizasyon yapısında görevlerin ayrılığı ilkesinin 

ne derece dikkate alındığının araştırılması, 

 İzne çıkmayan personel, personelin hayat standardındaki ani değişiklikler gibi 

önemli göstergelerin araştırılması, 

 Muhasebe kayıtları incelenerek, usulsüz işlemlerin kanıt olarak ortaya çıkarılması, 

 Yolsuzluk etrafındaki kişi veya işletmelerden konu ile ilgili bilgi ve belgeler elde 

ederek çapraz kontroller yapılması, 

 Yolsuzluğun nasıl, ne zaman ve kimler tarafından yapılmış olabileceğine dair 

fikirler elde edebilmek için denetim alnında fiziksel gözlemler yapılması, 

 Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda detaylı çalışmaların yapılması, gibi 

konularda detaylı çalışmalar yapılmaktadır: 

4.5.6. Bilgi Teknolojileri Denetimi 

İç denetim bölümü tarafından yerine getirilen bilgi teknolojilerinin denetimi, bilgi 

teknolojilerinin farklı bir alanda uzmanlık gerektirmesi sonucu sınırlı olarak yapılmaktadır. 

Yapılan incelemeler çoğunlukla bilgi teknolojileri bölümü desteği ve çeşitli programlar 

yardımı ile gerçekleştirilmektedir. İç denetçiler genellikle bilgisayar kayıtlarına erişimin 

yetkilendirilmesi, yedekleme, arşivleme ve medya grubu bünyesinde kullanılan 

sistemlerinin erişim ve kullanımı gibi teknik bilgi gerektirmeyen konularda araştırma 

yapmaktadır. Denetim esnasında Access, Maestro, SAP, Arkitex, DSAP, SAP IS Media vb. 

programlar da kullanılmaktadır. 

İç denetim bölümünün yapılandırılmasında bilgi sistemleri denetimi için bölüm içerisinden 

bir grubun uzmanlaşması veya bu konuda uzman birkaç kişi istihdam edilerek bilgi 

sistemleri denetimlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 

COBIT iç kontrol sisteminin medya grubu bünyesinde kurulması için çalışmalar 

yapılmaktadır. 
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4.6. İç Denetim Faaliyetlerinin Planlanması  

Turkuvaz Medya Grubu iç denetim bölümünde denetimler medya grubuna bağlı şirketler 

bazında yapılmaktadır. İç denetim yöneticisi, üst yönetimin özel talepleri, önceki 

denetimden bu zamana kadar geçen süre, bağlı şirketlerde meydana gelen önemli 

değişiklikler ve bağlı şirketlerin genel yapısına göre öncelikler belirleyerek yıllık iç 

denetim planı oluşturmaktadır.  

Yılık iç denetim planında iç denetim faaliyetlerinin tahmini süreleri belirlenmektedir. Bu 

süre genellikle bir hafta ile altı hafta arasında değişmektedir. İç denetim yöneticisi, iç 

denetim faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek iç denetim faaliyetlerini 

yerine getirecek iç denetçileri görevlendirmektedir. Bir iç denetim ekibinde görev alacak iç 

denetçilerin sayısı ve deneyimi incelenecek olan bağlı şirketin yapısı, yapılacak olan 

denetimin amacı ve kapsamına göre değişmektedir. Ancak genellikle denetim ekibi bir 

başdenetçi, bir denetçi ve iki denetçi yardımcısından oluşmaktadır. 

İç denetçiler iç denetim planını hazırlarken, önceki raporlarda belirtilen iç denetim 

sonuçları, önceki denetimi gerçekleştiren iç denetçilerin gözlemleri ve tespit edilen riskli 

alanlara ilişkin iç denetçi tarafından alınan notları inceleyerek risk değerlemesi 

yapmaktadır. Bu şekilde belirlenen riskli alanlar iç denetim kapsamına alınmaktadır. 

Bununla birlikte denetim yapılacak bağlı şirket gazete üretim şirketi ise kağıt ve mürekkep 

satın almaları ve stok, pazarlama şirketi ise satış ve alacaklar, dağıtım şirketi ise bayi 

ödeme işlemleri, nakliyeci ödeme ve hak ediş işlemlerinin incelenmesi, reklam şirketi ise 

alacakların incelenmesi önem kazanmaktadır.  

4.7. Ön Araştırma Yapılması 

İç denetim yöneticisi denetim faaliyetine başlanmadan önce denetlenecek şirket yönetimini 

denetim faaliyetinin gerçekleştirileceğine dair bilgilendirmektedir. Bu bildirimde iç 

denetim faaliyetinin başlangıç ve bitiş tarihi, açılış toplantısı tarihi, denetimden sorumlu iç 

denetçilerin isimleri, denetim alanı, denetim amaç ve hedefleri açıkça belirtilmektedir. 

 



116 

 

Ayrıca ön araştırma ve iç denetim faaliyetinin yürütülmesi sırasında gerekli olan bilgi ve 

belgelerin listesi de bağlı şirket yönetimine sunulmaktadır. Böylece ön araştırmanın daha 

sağlıklı yapılması ve denetim süresinin daha etkin kullanılması sağlanmaktadır. 

 

Medya grubu bünyesinde yaklaşık on yıldır iç denetim bölümünün bulunuyor olmasından 

dolayı, iç denetçiler denetlenecek olan bağlı şirketleri yakından tanımaktadırlar. İç 

denetçiler, medya grubuna bağlı şirketlerin faaliyet konuları, personel yapısı, fiziksel 

özellikleri gibi temel bilgilere daha önceki denetimleri sırasında sahip olmuşlardır. Ayrıca 

denetim birimi bünyesinde oluşturulan “ denetim el kitabı” ile medya grubuna bağlı her 

şirket hakkında detaylı bilgi ve denetim sırasında yapılması gerekenler ile incelenecek 

alanlar ve bu alanlarda yapılması gereken çalışmaları belirlemişlerdir. Ancak yeni bir 

denetime başlamadan önce bağlı şirket hakkında daha fazla bilgi edinmek, önceki 

denetimden bu zamana kadar geçen sürede meydana gelen değişiklikleri öğrenmek amacı 

ile detaylı bir ön araştırma yapılmaktadır. Denetim yinelenen bir denetim ise, öncelikli 

olarak çalışma kağıtları gözden geçirilmektedir. Önceki iç denetim raporlarında 

tanımlanmış problemler, şirketin rapora verdiği cevap ve bağlı şirket yöneticisi tarafından 

planlanmış bulunan iyileştirici önlemlerin incelenmesi bağlı şirket için temel risk oluşturan 

alanların belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. 

 

Turkuvaz Medya Grubuna bağlı şirketlerde yapılacak ilk denetimde, şirketin faaliyet 

alanları, fiziksel özellikleri, organizasyon şeması gibi bağlı şirket hakkında temel bilgiler 

bağlı şirket yönetiminden talep edilmektedir. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili sektör 

araştırması yapılarak bilgi sahibi olunmakta, riskli olabilecek alanlar belirlenmeye 

çalışılmaktadır. 

 

İç denetçiler denetlenecek şirketin faaliyetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için 

şirket yetkilileriyle görüşmeler yaparak soru formları hazırlamaktadırlar. Sorulara verilen 

cevaplar, iç denetim faaliyetinin hangi alanlarda yoğunlaştırılması gerektiği ve riskli 

alanların belirlenmesinde iç denetçiye yardımcı olmaktadır. Denetim yapılacak saha uzakta 
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olsa dahi, sorular elektronik posta ve posta yolu ile gönderilmemekte yüz yüze yapılması 

tercih edilmektedir. Görüşmeler, iç denetçinin denetim sahasına ulaşmasında sonra ve 

denetim çalışmasına başlamasından önce yapılmaktadır.  

 

İç denetçiler, çalışanlarla görüşmeleri sonucu elde ettikleri bilgileri doğrulamak amacı ile 

fiziksel gözlem yoluna başvurmaktadırlar. Bu bazen fiziksel yapıyı, süreçleri ve çalışmaları 

gözlemlemek veya incelemek şeklinde olmaktadır. Örneğin göreve yeni başlayan bir 

denetçi yardımcısının medya grubu bünyesindeki matbaa tesislerine götürülerek, 

hammadde olan kâğıdın kamyondan indirilmesinden, mamul olan basılı gazetenin 

üretilmesine kadar geçen süreci adım adım izleyerek bilgi ve tecrübe kazanması 

amaçlanmaktadır. 

4.8. İç Denetim Programının Hazırlanması 

Denetim programı, iç denetçiler tarafından yapılan ön araştırma faaliyetinin sonuçlarına 

dayandırılıp yazılı olarak hazırlanmaktadır. Hazırlanan iç denetim programı, incelenmesi 

gereken işlem ve süreçleri tanımlamakta, uygulanacak olan iç denetim süreçlerinin 

göstermekte, yapılacak olan test çalışmalarını belirtmektedir. İç denetim programı, 

denetime başlanmadan önce hazırlanmakta ve gerekli olduğu takdirde denetim sırasında 

değişiklik yapılabilmektedir. 

 

4.9. İç Denetim Programının Yürütülmesi 

4.9.1. Denetim Sahalarına Ayırma  

Denetim planlaması ve programlanması yapıldıktan sonra, denetim konusu şirketin faaliyet 

alanı ve çalışmalarına göre denetim sahalara ayrılarak, her bir denetim sahasında 

uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar belirlenmektedir. Örneğin Sabah Gazetesi’nin 

denetimi yapılırken şirketin gelir, gider, maliyet ve kar zarar durumu çalışmaları bir sahada, 

baskı, satış, bayi risk bilgileri bir sahada, reklam ve ilan alımları, promosyonlar ayrı bir 

sahada ele alınmakta ve denetim personeli arasında her bir grup paylaştırılmaktadır. 
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Gelir, gider, maliyet ve kar zarar sahasında çalışmaya başlayacak denetçi bu alanlarda 

yapacağı çalışmaları denetimin programının öngördüğü belirli bir çerçevede 

gerçekleştirmektedir. 

4.9.2. Kanıtlar ve Çalışma Kağıtları 

Denetim kanıtı denetçinin, yaptığı denetim çalışmaları esnasında faydalandığı ve  görüşünü 

oluşturmak için kullandığı bütün bilgilerdir. İç denetçiler iç denetim faaliyeti sırasında elde 

ettikleri kanıtlar doğrultusunda denetim sonucuna ulaşmaktadır. İç denetçiler elde ettikleri 

kanıtları çalışma kağıtlarında belgelendirmektedirler.  

İç denetçiler yapmış oldukları iç denetim faaliyetleri ile ulaştıkları sonuçları çalışma 

kağıtlarına kaydetmektedirler. İç denetim bölümü standart çalışma kağıtları 

kullanmamaktadır. Ancak genel olarak çalışma kağıtlarında, denetlenen bağlı şirket veya 

bölümün adı, denetim faaliyetinin dönemi ve konusu, denetim tarihi, çalışma kağıdını 

hazırlayan kişinin adı ve parafı, çalışma kağıdında belirtilen bir tutar olduğu takdirde bunun 

döviz cinsi, çalışma kağıdının referans numarası ve rapor referans numarasının yazılacağı 

özel bir bölüm bulunmaktadır. Çalışma kağıtlarının içeriği denetimin amacına göre 

değişmektedir. 

Çalışma kağıtlarının düzenli olarak dosyalanması, gözden geçirilmesinin kolaylaştırılması 

ve rapor yazılması sırasında iç denetçiye yardımcı olması amacıyla referanslama sistemi 

kullanılmaktadır. İç denetçiler çalışma kağıtlarının hazırlanması sırasında çeşitli semboller 

kullanabilmektedirler. Bu sembollerin açıklaması çalışma kağıtlarının en altına 

yazılmaktadır. 

Çalışma kağıtları sürekli dosyalar ve cari dosyalar olmak üzere iki farklı dosyada 

saklanmaktadır. Çalışma kağıtlarının bulunduğu dosyalar iç denetim bölümü çalışma 

alanında bulunan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.  
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4.9.3. Değerlendirme  

İç denetçiler medya işletmesi bünyesinde çeşitli testler yaparak, belirli alanları 

değerlendirmektedirler. Nakit tahsilat ve satış işlemleri, ödeme işlemleri, alacak ve satış 

işlemleri, stoklar ve satın alma işlemleri, personel değerlendirmesi ve genel değerlendirme 

yapılarak denetim faaliyetleri yürütülmektedir. 

 

Kasa sayımı nakit sistemi denetiminin ana faaliyet konusunu oluşturmaktadır. Kasa sayımı 

içeriği iç denetim birimi yöneticisi tarafından prosedüre göre gerçekleştirilmektedir. İç 

denetçi prosedür çerçevesinde nakit tahsilatı işlemlerinin test edilmesi amacıyla denetimi 

gerçekleştirilen şirket kasasında mevcut olan nakit, pul, çek ve diğer bütün kalemleri 

belirlemektedir. Sayım sonunda ise kasada bulunan olan nakit, pul, çek ve diğer bütün 

kalemlere ait miktarların belirtildiği bir tutanak düzenlenmektedir. Daha sonra iç denetçiler, 

sayım sonuçlarının defter kayıtları ile uygunluklarını karşılaştırmaktadır. İç denetçiler 

yabancı para kasasında bulunan nakdin döviz alış kuru ile değerlenip değerlenmediğini, 

kasadaki tutarların sistem kayıtları ile mutabık olup olmadığını incelemektedir. 

 

Nakit ödemeler ile ilgili oluşturulmuş kontrollerin etkinliğini ölçmek amacıyla nakit 

ödemeler değerlendirilmektedir. Bu amaçla iç denetçi ilk olarak tediye makbuzlarını 

seçmektedir. İç denetçi mesleki deneyimine ve yargısına dayanarak belirli bir sayıda örnek 

tediye makbuzu seçmektedir. Tediye makbuzları destekleyici belgelerle incelenmekte ve 

tüm tediye makbuzlarının muhasebe kayıtlarına geçirilip geçirilmediği kontrol 

edilmektedir.  

İç denetçi işletmenin satış ve pazarlama birimi ile yaptığı görüşmeler neticesinde şirketin 

satış politikaları ve stratejileri ile fiyatlandırma, sipariş alım ve teslimatı, fatura 

düzenlenmesi ve tahsilat işlemleri ile ilgili bilgi toplayarak, satış işlemlerini 

değerlendirmektedir.  

İç denetçi örnekleme yoluyla satış işlemleri seçmektedir. İç denetçi belirlenmiş olan satış 

işlemleri ile ilgili mahsup fişlerinin, faturaların ve irsaliyelerin, şekil şartlarına uygun 



120 

 

olarak düzenlenip düzenlenmediğini, gerekli onayların alınıp alınmadığını, tarih, fiyat, 

miktar ve tutar olarak birbirleri ile uygun olup olmadığını araştırmaktadır. Ayrıca iç denetçi 

faturada belirtilmiş olan birim fiyatları üst yönetim tarafından onaylanmış ilgili döneme ait 

fiyat listeleri ile karşılaştırmaktadır. 

Medya Grubu politikası olarak bağlı şirketlerin en az yılda bir defa yurt içi ve yurt dışında 

bulunan tüm alıcı ve satıcıları ile mutabakat yapmaları gerekmektedir. Mutabakat 

mektupları bağlı şirketler tarafından hazırlanmakta ve gönderilmektedir. Mutabakat 

mektubuna verilen cevaplar da yine bağlı şirkete gönderilmektedir. İç denetçiler mutabakat 

mektubu düzenleme sorumluluğunda olan personelin diğer görevlerle ilgili yetkilerini 

öğrenerek görevlerin ayrılığı ilkesine göre yetki dağılımının gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğini araştırmaktadır. İç denetçiler gelen mutabakat mektuplarının 

üzerinde şirket kaşesi olduğunu ve imzaların eksiksiz olup olmadığını kontrol etmektedir. 

Mutabakat mektuplarının üzerinde yazılı olan bakiyeler, gelen cevaptaki bakiyeler ve bağlı 

şirket kayıtlarındaki bakiyeler ile karşılaştırılmaktadır.  

İç denetçi alacakların ne zamandan beri tahsil edilmediğinin saptanması ve alacakların 

tahsil edilebilme yeteneğinin belirlenmesi amacıyla alacakların temerrüt durumunu 

incelemekte, borç yaşlandırma tablosu hazırlamaktadır. Alacağın tahsil yeteneği, tahsil 

süresi ile ters orantılıdır. Alacak yaşlandırması yapılırken, alıcılar hesabı yardımcı 

hesaplarının dökümü alınmaktadır. Yardımcı hesapların bilanço tarihindeki bakiyelerinin 

ne kadar bir süredir açık bulunduğu hesaplanmaktadır. Alacakların bilançoda tahsil 

edilebilir değeri ile gösterilip gösterilmediğini tespit etmek için, tahsili geciken alacaklar 

için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılmadığı incelenmektedir. 

Satın alma değerlemeleri işletme faaliyetlerinin niteliği ve büyüklüğü göz önüne alınarak 

ağırlıklı olarak gazete ve dergi üreten, üretim firmalarında uygulanmaktadır. İç denetçi 

yetkili kişilerle görüşme yapmakta, satın alma ile ilgili prosedür oluşturulmuş ise temin 

etmekte, satın alma sisteminin işleyişini gözlemlemekte ve gerekli gördüğü takdirde örnek 

bir satın alma işlemi seçerek kayıt sistemini yeniden incelemektedir. İç denetçi, satın alma 
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talebinin açılması, fiyat tekliflerinin toplanması, optimum fiyat teklif eden firmaya siparişin 

verilmesi, siparişin teslim alınması ve kayıt edilmesi sorumluluklarının farklı kişilerde olup 

olmadığını incelemektedir. Bu ön araştırma sonucunda iç denetçi yapacağı testin kapsamını 

belirlemektedir.  

İç denetçi, örnek olarak belirli bir sayıda satın alma işlemi seçmektedir. Bu satın alma 

işlemleri ile ilgili olarak satın alma sipariş formu, satıcı irsaliyesi, ambar giriş kontrol 

formu, satıcı faturası, satın alma sözleşmesi ve muhasebe fişlerinin mevcudiyeti, belgelerin 

tarih, tutar ve miktar olarak birbirleri ile uyumu ve belgelerdeki yetkili onayları 

incelenmektedir. Ayrıca iç denetçi seçilmiş olan her satın alma işlemi için yazılı fiyat 

teklifleri ve satın alma bölümü tarafından hazırlanmış olan mukayese tablolarını 

inceleyerek, yapılan satın alma işleminin en uygun fiyat ve kalitede gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğini araştırmaktadır. 

İç denetçi teslim alınan hammadde ve malların güvenilir bir ortamda fiziksel açıdan zarar 

görmeyecek şekilde depolanıp depolanmadığını gözlemlemektedir. Depoların korunma 

yöntemleri, depolara giriş çıkış yetkisine kimlerin sahip olduğu hakkında yetkili kişilere 

sorular sorarak bilgi toplamaktadır. İç denetçi stokların ambara giriş çıkışı sırasında 

kullanılmakta olan ilk madde malzeme giriş formu, istek formu, iade fişi gibi belgeler, 

belgelerin içerikleri, belgeler üzerinde bulunması gereken onaylar ve belgelerin dosyalanma 

yöntemleri hakkında bilgiler toplamaktadır. İç denetçi tarafından stok yaşlandırması 

yapılarak uzun süredir hareket görmeyen stoklar belirlenmektedir.  

Personel listesi, personel testini yerine getiren iç denetçi tarafından iç denetim tarihi 

itibariyle temin edilir, örnekleme yoluyla belirli bir sayıda personel seçilmektedir. İç 

denetçi, örnekleme yoluyla belirlenmiş kişilerin personel dosyalarını temin etmekte ve 

nüfus cüzdanı, sabıka kaydı, diploma gibi asgari bulunması gereken evrakların mevcut olup 

olmadığını incelemektedir. Belirlenmiş olan personelin maaş bordrolarının aritmetik 

doğruluğu da iç denetim bölümünün kullandığı bir bilgisayar programı ile yeniden 

hesaplanarak doğrulanmaktadır. 
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Banka maaş ödeme talimatları temin edilerek, belirlenmiş olan personellere yapılan 

ödemelerin gerçekleştiği kontrol edilmektedir. Ayrıca ilgili aya ait icmal bordrolarının net 

ödenebilir tutarları ile banka ödeme talimatlarının toplam tutarı karşılaştırılmaktadır. 

 

Denetçiler ilgili şirketin bölüm ve birimlerinde yürüttükleri denetim çalışmaları ile 

topladıkları denetim kanıtları ve yaptıkları denetim testleri sonucunda ilgili birim 

yöneticileri ile kapanış toplantısı yapmadan önce kendi aralarında bir genel değerlendirme 

yapmakta, kullandıkları denetim kanıtları ve yapılan testlerin sonuçlarını beraber gözden 

geçirmektedirler. 

4.9.4. Kapanış Toplantısı  

İç denetim faaliyeti tamamlandıktan sonra ilgili bağlı şirket veya bölüm yöneticileri ile 

kapanış toplantısı yapılmaktadır. Kapanış toplantısı yapılmasının amacı, iç denetim 

faaliyeti sırasında tespit edilmiş aksaklıkların konuşularak, herhangi bir yanlış anlaşılmanın 

engellenmesi, aksaklıkların iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için gerekli önlem ve 

yöntemlerin tartışılmasıdır. Denetim yapılan alan ile ilgili olarak yapılacak olan iyileştirme 

önlem ve yöntemlerin uygulanma zamanları kapanış toplantısı sırasında konuşulmaktadır.  

İç denetim faaliyeti sonucunda tespit edilen aksaklıkların önemli olması, zaman 

kaybetmeden düzeltilmesi gereken bir durum olması veya önemli bir risk unsuru 

oluşturmasına göre iç denetçiler bu aksaklıkları ve iyileştirme yöntemlerini denetim 

faaliyeti sırasında gerekli yönetim kademesi ile görüşebilmektedirler. 

Kapanış toplantısı esnasında taslak raporun hazır olması durumunda, görüşme taslak rapor 

üzerinden konuşularak yapılabilmektedir. Bu durumda ilgili yönetim kademesinin görüşme 

sırasında vermiş olduğu bilgi ve cevaplar, taslak rapora verilen cevaplar olarak 

değerlendirilmekte ve nihai rapora eklenmektedir. 

Kapanış toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler iç denetçi 

tarafından çalışma kağıtlarına kaydedilmekte ve cari dosyada muhafaza edilmektedir.  
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4.10. İç Denetim Raporunun Hazırlanması 

 

4.10.1. İç Denetim Raporu Çeşitleri  

İç denetim birimi tarafından  denetim raporu, inceleme raporu, soruşturma raporu ile 

yönetim tarafından verilen etüt, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini içeren bilgi notu 

hazırlanmaktadır. 

İç denetim yöneticisi, gerçekleşmiş olan iç denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen 

önemli risk ve olası riskleri üst yönetimin bilgisine sunmak amacı ile üç ayda bir yönetim 

kuruluna sözlü raporlama yapmaktadır. 

Büyük risk taşıyan, zaman kaybetmeden düzeltici bir önlem alınması gereken durumlarda 

veya uzun bir süredir devam eden bir iç denetim faaliyetinin durumu hakkında yönetim 

kurulunu bilgilendirmek amacı ile yazılı veya sözlü olarak ara raporlamalar 

yapılabilmektedir. Ara raporlarda belirtilen konular, nihai raporda tekrar ele alınmaktadır.  

Raporun en başında medya grubunun adı, raporun başlığı, rapor referans numarası, denetim 

tarihi, denetlenen bağlı şirket, bölüm veya fonksiyonun adı, denetim konusu olan dönem, iç 

denetim konuları ve denetim faaliyetini yerine getiren iç denetçilerin isimleri 

belirtilmektedir. 

Raporun ilk bölümünde yönetici özeti bulunmakta ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde 

raporun özü ve büyük risk taşıyan, zaman kaybetmeden düzeltici bir önlem alınması 

gereken durumlar burada belirtilmektedir. 

Yönetici özetinin ardından raporda yapılmış olan iç denetim faaliyetinin içeriğinin 

okuyucular tarafından anlaşılmasını sağlayacak genel bilgiler verilmektedir. Bu bölümde, 

denetlenmiş olan bağlı şirket, bölüm veya fonksiyon hakkında genel bilgiler verilmekte, iç 

denetim faaliyetinin hangi tarihler arasında gerçekleştiği belirtilmekte, denetime konu olan 

faaliyet dönemi ve denetime konu olan faaliyet alanları belirtilmektedir.  
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Giriş bilgilerinin ardından kasa sayımı ile personel bilgileri verilmekte ve denetlenen 

şirketin mali durumunu içeren denetim bilgileri belirtilmektedir. Gerçekleşmiş olan 

denetim faaliyeti sonucunda elde edilen denetim sonuçları ve iç denetçilerin görüş ve 

önerileri denetim konularına göre alt başlıklara ayrılmaktadır. Daha sonra her konu için 

tespit edilmiş olan sonuçlar ve öneriler maddeler halinde belirtilmektedir.  

Rapor içerisindeki her başlık altında önceki iç denetim sonuçlarına da yer verilmektedir. Bu 

bölümde amaç, önceki iç denetim sonuçlarının takip edilerek gerekli iyileştirici önlemlerin 

alınıp alınmadığının belirlenmesi ve raporlanmasıdır. Önceki iç denetim sonuçları bu 

bölümde maddeler halinde sıralanmaktadır. Denetlenmiş olan bağlı şirket veya bölüm 

yöneticilerinin bu sonuçlara verdikleri cevaplar da sonuç ve önerilerin altına eklenmektedir. 

En son olarak ise ilgili sonuç ve öneriler doğrultusunda iyileştirici önlemlerin alınıp 

alınmadığı belirtilmektedir. 

Sonuçlar, faaliyetlerin belirlenen hedef ve amaçlara, prosedürlere, yasal düzenlemelere ve 

etkin kontrol yöntemlerine uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini 

belirtmektedir. Önerilerde ise, faaliyetlerin iyileştirilmesi, performansın arttırılması, kontrol 

sistemlerinin etkinleştirilmesine yönelik öneri ve tavsiyeleri yer almaktadır. Her maddede 

denetlenmiş olan şirket, bölüm veya fonksiyon yöneticisi tarafından verilmiş olan cevaplar 

da yer alır. 

Rapora iç denetim faaliyeti sırasında iç denetçiler tarafından hazırlanmış olan çalışma 

tabloları da eklenmektedir. Raporun en üstüne üst yönetim için bir özet oluşturulur. 

Yönetim özetinde belirtilen konuların yanına referans numarası verilerek konunun 

ayrıntılarının rapor içerisinde rahatlıkla bulunması sağlanmaktadır.  

4.10.2. İç Denetim Sonuçlarının Raporlanacağı Taraflar  

İç denetim faaliyeti sonucunda hazırlanan iç denetim raporları, yönetim kurulu başkan ve 

başkan vekiline gönderilmektedir, İç denetim faaliyeti sonuçları ile ilgili bilgi edinmeleri 

amacı ile yapılan iç denetim çalışması bağlı şirket ise bağlı şirket genel müdürüne, bölüm 

ise ilgili bölümden sorumlu yöneticiye de gönderilmektedir. 
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4.11. İzleme 

İç denetçiler ve ilgili bağlı şirket veya bölüm yöneticileri, kapanış toplantısında iç denetim 

faaliyeti sonucunda elde edilen sonuçların düzeltici önlemleri hakkında konuşmaktadırlar. 

Düzeltici önlemlerin zaman kaybedilmeden yerine getirilmesi gerektiği durumlarda ve 

riskin yüksek olduğu alanlarda iç denetim bölümü ilgili bağlı şirketten veya bölümden 

destekleyici belgeleri talep etmekte, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğini incelemektedir. Riskin nispeten düşük olduğu durumlarda ise bir 

sonraki iç denetim faaliyeti sırasında önceki iç denetim sonucunda elde edilen sonuçların 

düzeltilip düzeltilmediğini incelenmekte ve iç denetim raporunda raporlamaktadır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Gelişmiş ülkelerde şirket ve kurum içi denetim sistemlerinin kurulması ile kurulan 

sistemlerin sağlıklı çalışmasının sağlanması, gerek kamuda gerekse özel sektörde en çok 

önem verilen konulardan biridir. 1990’lı yılların ilk yarısından bu yana, gelişmiş ülkelerin 

hükümetleri ve büyük özel sektör şirketleri, bünyelerinde iç denetim sistemleri kurmak için 

çaba göstermektedirler. Özellikle 2000’li yılların başında Enron, WorldCom, Xerox gibi 

uluslararası şirketlerde yaşanan skandallar sonrası konu daha da büyük önem kazanmış ve 

dünya genelinde, kamu otoritesi ile yatırımcıların korunması yolunda çıkarılan yasalarla 

çok önemli adımlar atılmış, özellikle halka açık şirketlerde iç denetim sistemleri 

oluşturmak ve bu sistemlerin etkin işleyişini takip etmek zorunlu hale gelmiştir. İç denetim 

konusunda bugün dünyada, özellikle de iş çevrelerinde gelinen nokta, iç denetimin 

vazgeçilmezliğidir. Yöneticiler, iç denetim ile kendilerini güven altına almakta, olası risk 

ve hataları minimize etmektedirler. İç denetim, gerek kamu gerekse özel sektör 

işletmelerinde suistimallerin önlenmesi, verimsizliklerin ortadan kaldırılması, yasa ve 

düzenlemelere uyum ile çıkar sahiplerinin haklarının korunması konularında en önemli 

düzenleyici mekanizma olarak kabul edilmektedir.  

İç denetim konusu Avrupa Birliği ülkeleri mali yönetim sistemlerinde de büyük önem 

taşımaktadır. Avrupa Birliği üyeleri ve aday ülkelerde, en azından kamu idarelerinde iç 

denetim sistemleri oluşturulması zorunludur. Ülkemizde de Avrupa Birliği ile entegrasyon 

sürecinde mali konuları düzenleyen müzakereler sırasında gündeme alınmış olan iç denetim 

ve iç kontrol olgusu, 5018 Sayılı Kanun içinde yer almış ve ülkemiz kamu idarelerinde, 

mali yönetim ve kontrol çerçevesinde zorunlu hale gelmiştir. Ülkemiz özel sektör 

işletmelerine bakıldığında; Sermaye Piyasaları Kanunu mevzuatına tabi ve hisseleri borsada 

işlem gören şirketler, aracı kurumlar ve bankaların iç denetim sistemleri oluşturdukları 

görülmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun tam anlamıyla yürürlüğe girmesi ile tüm 

sermaye şirketlerinde risklerin erken teşhisi ve önlenmesi hükümleri çerçevesinde, etkin iç 

denetim sistemleri oluşturulması kaçınılmaz hale gelecektir.  
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Küreselleşen piyasalar, teknolojik gelişmeler, ticaret ve sermaye akımlarının serbestleşmesi 

ve iş kültürünün değişmesi, kurumların yönetsel ve örgütsel süreçlerini değiştirmiş, farklı 

ve alternatif fonksiyonlara olan ihtiyacı artırmıştır. Gelişen teknoloji ile verimlilik artarken, 

iletişim ve iş akışları hız kazanmıştır. Medya işletmeleri de teknolojik ve sosyo-ekonomik 

gelişmelerden nasibini alarak yenilenme, büyüme, farklı alanlarda yeni ürünler üretme 

yoluna gitmiş ve bu süreçte ilerlemeler sağlamıştır. İnternet aracılığı ile haber ve bilgiye 

ulaşma oranları giderek artarken, gazete tirajlarında düşüş yaşanmış, ilan ve reklamlar 

mecmualardan, dijital medyaya kaymıştır. Yaşanan bu değişimlere tüm medya 

işletmelerinin zamanında ve yeterli seviyede uyum sağlayamaması, bazı medya işletmeleri 

açısından riskli durumlar ortaya çıkartırken, değişimlere ayak uydurabilen, olası riskleri 

öngörüp ona göre pozisyon alan işletmeler açısından yeni mecralar ve alanlarda büyüme 

olanakları sağlamıştır. 

Küreselleşen dünyada medyanın çok önemli bir güç haline geldiği artık bilinen bir 

gerçektir. Ancak bu gücü ne kadar etkin kullanabildiği halen tartışma konusudur. 

Günümüzde medya oligopolleşme, piyasaya giriş engelleri ve özellikle finansman olmak 

üzere çeşitli sorunlar yaşamakta ve bu sorunları aşmak için uğraş vermektedir. Medya 

sektörü finans sorununu en yoğun yaşayan sektörlerin başında gelmektedir. Medya 

işletmeleri mal ve hizmet sektörlerinin her ikisinde birden yer almakta, bir yandan kamu 

hizmeti sağlarken bir yandan da ürün ortaya koymakta olup yapıları gereği düşük kar 

marjıyla çalışan işletmelerdir. Gazete kağıtlarının pahalılığı, tirajlarda yaşanan düşüş, ilan 

ve reklamların dijital mecralara yönelmesi, ileri teknoloji yatırımlarının artması finansal 

anlamda medya işletmelerini çok etkilemiştir. Piyasada tutunabilmek için işletme 

imkanlarını daha çok seferber eden medya işletmelerinde amaç ve hedeflere ulaşmada, 

işletme imkanlarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı sorusunun cevabı bu süreçte 

önem kazanmış, sektörde mali açıdan atılan her adım çok önemli hale gelmiştir. 

Zor sektörel şartlar altında faaliyet göstermeye çalışan medya işletmesi; bünyesinde 

mevzuata uygunsuzluk, hata, hile, verimsizlik ve risklere yönelik olarak engelleyici ve 

tespit edici bir mekanizmanın bulunmaması halinde; amaç ve hedeflere ulaşmada verimlilik 
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ve etkinlilik kavramlarını değerlendirme imkanı bulamamakta, mali ve idari açıdan 

karşılaşılabilecek olası riskler önceden fark edilememektedir. Tüm bu etkenler bir araya 

geldiğinde medya işletmelerinde, gerek medya sektörü pazar yapısı gerekse sektörde 

uygulanan esnek politika ve prosedürler sebebiyle iç denetim birimlerinin mutlaka 

bulunması gerekmektedir. İç denetim faaliyetlerinin medya işletmelerinde etkin olarak 

yürütülmesi, amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılacak risk ve sorunları minimize etmek 

açısından önemlidir. 

Üst yönetim için çok değerli bir kontrol aracı, önemli bir yönetsel fonksiyon olan iç 

denetim; yönetim kurulu ve üst yöneticilere kurumda yürütülen iş ve işlemlere ilişkin 

makul bir güvence sağlamaktadır. İç denetim kurum içinde mevzuata uygunsuzluk, hata, 

hile, verimsizlik ve risklere yönelik olarak engelleyici ve tespit edici bir mekanizmadır. Üst 

yönetimin, kurumsal yönetim ilkelerinden hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri 

çerçevesinde hareket etmesine fayda sağlamakta, varlığı ve faaliyetleri ile bu ilkelerin 

sağlıklı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. İç denetim bir yönetim aracı 

olup yönetici ve çalışanların hatalarını bulmayı, onları yargılamayı değil iş süreçlerindeki 

eksiklerini kapatmayı, aksaklıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan kurum 

çapında güvenilmesi ve desteklenmesi gereken bir fonksiyondur. 

Medya işletmelerinde bulunacak iç denetim birimlerinin denetlenen birimlerden bağımsız 

ve tarafsız olması ve denetçilerin, denetim görevi dışında başka görevlerde 

çalıştırılmamaları gerekmektedir. İç denetimin hedef ve kapsamını, denetçilerin yetki ve 

sorumluluklarını içeren, denetim biriminin medya işletmesi içerisindeki yerini gösteren ve 

denetçilerin üst yönetim tarafından imzalanmış bir yönetmelik ile çalışmaları, denetim 

biriminin medya işletmesi içerisindeki konumunu ve yetkilerini garantiye alacaktır. 

İç denetim biriminde çalışacak personel; medya işletmesinde reklamdan dağıtıma, 

televizyondan, promosyona, matbaadan, mobil medya birimine kadar geniş bir alanda ve 

farklı sektörlerde yer alan şirketlerde, denetim faaliyetlerini yerine getirebilecek bilgi 

seviyesine sahip olmalıdır. Gerekli yetkinlik, iç denetim personelinin sürekli ve sistematik 
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olarak eğitime tabi tutulması ve güncel mesleki mevzuatı takip etmesiyle sürdürülmelidir. 

Mesleki eğitim takip edilmesi ve sertifikaların alınması, denetçilerin yetkinliği konusunda 

önemli bir kıstastır. 

İç denetçiler, görevlerini herhangi bir müdahaleye uğramaksızın bağımsız bir şekilde yerine 

getirebilmeli, yönetim ve denetlenen birim tarafından denetçilere gerekli çalışma koşulları 

sağlanmalıdır. İç denetçiler yürütülen denetim faaliyetinde dürüstlük ve yansızlığını 

etkileyebilecek herhangi bir müdahaleye izin vermemelidir. 

Medya işletmesinin tüm faaliyet ve birimleri denetim kapsamına alınmalı ve kontrol 

edilmelidir. Denetçi, denetim görev ve kapsamına giren bütün alanlar ile işletmenin 

yararına olacak her durumda gerekli olan bütün verilere rahatça ulaşabilmeli, kayıtları 

inceleyebilmelidir. Ayrıca gerekli görülen hallerde sektörel araştırmalar yaparak üst 

yönetime danışmanlık hizmeti vermelidir. 

Medya işletmelerinde, etkin bir iç denetim sisteminin kurulması için gerekli altyapının 

oluşturulması gerekmektedir. Bu yapının oluşturulmasında üst yönetim aktif rol almalı, 

denetim birimi ve denetim kültürünün işletme içerisinde oluşturulması için gerekli 

çalışmaları yapmalıdır.  

Medya grubunun karşılaşabileceği finansal riskler, personel riski, teknolojik altyapı riskleri, 

faaliyet riskleri, yasal riskler vb. tüm risk alanları dikkate alınarak, ilgili birimler ve üst 

yönetime güvenilir, zamanında ve uygun formatta bilgi verilmeli, bu alanlarda alınabilecek 

önlemlerin tespiti yapılmalı ve öngörülen riskler minimize edilmeli, ilgili medya 

işletmesinin birimleri durumdan haberdar edilerek gerekli çalışmaların yapılması 

sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak kamuoyunu bilinçlendirme, biçimlendirme ve yönlendirme gibi önemli 

kamusal fonksiyonları bulunan medya işletmeleri sahip olduğu bu özelliklere rağmen temel 

noktalarda piyasada var olan diğer işletmeler ile aynı özellikleri taşımakta, medya 

işletmeleri de kar elde etme amacını gütmektedir. Rekabet şartlarının yoğun yaşandığı ve 
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kar oranlarının düşük olduğu medya işletmelerinin amaç ve hedeflerine ulaşmada işletme 

imkanlarının etkin ve verimli kullanımı, olası risk ve eksikliklerin önlenmesi ile etkili bir 

mali denetimin hem üst yönetime hem de kamuoyuna sağlayacağı faydalar dikkate alınarak, 

medya işletmeleri bünyesinde iç denetim departmanlarının kurulması ve medya sektöründe 

uzmanlaşmış denetçilerin yetiştirilmesi önem arz etmektedir. 

  



131 

 

KAYNAKÇA 

 

 

KİTAPLAR 

 

AHLENİUS, Britt “Handbook in Performance Auditing Theory and Practice”, 

Stockholm, 1999 

AKARKARASU, Nahit, “Halka Açık Şirketlerde İç Denetim ve Denetim Kurullarının 

Etkinleştirilmesi İçin Öneriler”, İstanbul, SPK Yeterlik Etüdü, 2000 

ALPTÜRK, Ercan, “Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi”, 

Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ocak 2008  

ALTUĞ, Osman, “Finansal Yönetim”, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayın No:466 

Meslek Yüksek Okulu Yayın No:1998/001, 1988 

ALTUNCU, Hasan, Kütük, Zafer, “Vergisel İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi”, Ankara, 

Vergi Denetmenleri Derneği Yayınları, 2008 

ARCAGÖK, Sait, Erüz, Ertan, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi”, Ankara, 

Hesap Uzmanları Derneği, 2006 

ASLAN, Sinan, “Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim”, İstanbul, Avcıol Basım 

Yayın, 2003 

ATAMAN, Ümit, Hacırüstemoğlu, Rüstem,  “Muhasebe Denetimi Uygulamaları”, 

İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2001 

BİLİCİ, Nurettin, “Vergi Hukuku”, Ankara , Seçkin Yayınları, 2008 

BOZKURT, Nejat, “İşletmelerin Kara Deliği Hile: Çalışan Hileleri”, İstanbul, Alfa Yayınları, 

2009 

CANGEMİ, Michael P., Singleton, Tommie, “Managing The Audit Function: A 

Corporate Audit Department Procedures Guide”, England 3. bs.,  John Wiley & Sons 

Yayınları, 2003 

CASCARİNO Richard, “Auditor's Guide to Information Systems Auditing”, England, 

John Wiley & Sons Yayınları,2007  



132 

 

DURMUŞ, Ahmet Hayri, Arat, Mehmet Emin, “İşletmelerde Mali Tablolar Tahlili 

İlkeler ve Uygulamalar”, İstanbul, Marmara Üniversitesi Nihad Sayâr Eğitim Vakfı, 2000 

ERDOĞAN, Melih, “Denetim”, Ankara, 2.Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Şubat 2005 

ERDAMAR, Cengiz, Basık, Feryal Orhon,  “Finansal Muhasebe ve Tekdüzen 

Muhasebe Sistemi”, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 3. Baskı, 2010 

GÜREDİN, Ersin, “Denetim”, İstanbul, Beta Yayınları, 8. Baskı, Ağustos 1998 

KAVAL, Hasan “Muhasebe Denetimi”, Ankara, Gazi Kitapevi, Ekim 2005 

KEPEKÇİ, Celal, “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç 

Denetimin Rolü”, Eskişehir, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 

251/17, 1982 

KEPEKÇİ, Celal, “Bağımsız Denetim”, Ankara, 2. Baskı, Cem Web Ofset, 1996 

KILINÇ, Levent, “Muhasebe Uygulamaları”, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

2006 

KURNAZ, Niyazi, Çetinoğlu,Tansel, “İç Denetim Güncel Yaklaşımlar”, Kocaeli, 

Umuttepe Yayınları, 2010 

PEHLİVANLI, Davut, “Modern İç Denetim Güncel İç Denetim Uygulamaları”, 

İstanbul, Beta Yayınları, 2010 

PEHLİVANLI,  Davut, “Hile Denetimi Metodoloji ve Raporlama”, İstanbul, Beta, 2011 

PİCKETT, K.H. Spencer, “The Internal Auditing Handbook”, England, 4.bs., John 

Willey & Sons Yayınları, 2000 

POLLİTT, Christopher “Performance Audit and Public Management Report”, A.B.D. 

1997 

SEVİLENGÜL, Orhan, “Genel Muhasebe”, Ankara, Gazi Kitapevi, 13.Baskı, 2007 

ŞİMŞEK, Alper, ÖZKÖK, Servet, “Vergi Muhasebesi”, Ankara , Oluş Yayıncılık, 2005 

YILANCI, Münevver, “İç Denetim Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine 

Bir Araştırma”, Eskişehir, T.C. Osmangazi Üniversitesi Yayınları No:086, 2003 

YÖRÜKER, Sacit, “Denetim Terimleri Sözlüğü”, Ankara, Sayıştay Yayınları, Eylül 1999 

 



133 

 

MAKALELER  

 

ASLAN, Bayram, “Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak İç Denetim”, Sayıştay Dergisi, 

Sayı:77, Nisan-Haziran 2010 

ÇAĞRI, Hasan, “İşletme Yönetimi”, İstanbul, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, Sayı 

25, Nisan 1999 

DÖNMEZ, Adnan, Karausta,Tamer, “Çalışanların Mesleki Hile Algısı Ve İhbar Hattı 

Kullanarak Rapor Etme Eğilimleri Üzerine Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari 

Bilimler Fakültesinde Yapılan Bir Araştırma”, Mali Çözüm, Sayı: 104, Mart-Nisan 

2011 

DOYRANGÖL, Nuran Cömert “İşletme Çevresindeki Olumsuz Gelişmeler Karşısında 

İç Denetimin Yeri ve Önemi”,
 
Mali Çözüm, Yıl:12, Sayı:60, 2002 

KAVUT, Lerzan, “Ulusal ve Uluslararası Bağımsız Denetim Firmalarında Çalışan 

Denetçilerin Bağımsız Denetim Hizmetinin Kalitesine İlişkin Tutumları,” Yönetim 

Dergisi, Yıl:13, S:41, Ocak 2002 

KİRACI, Murat, “Faaliyet Denetimi ile İç Kontrol İlişkisi”, Osmangazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, C.4, Sayı.2, Aralık 2003 

KOCABAY, İbrahim, “İşletmelerde İç Denetim”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 198, Şubat 

1998 

ÖZER, Hüseyin “Performans Denetimi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 7, Ocak-Mart 1992 

ÖZEREN, Baran, “İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları” İnceleme, 

Sayıştay Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi, Sayıştay Yayın İsleri Müdürlüğü, Birinci 

Basım, Ağustos 2000 

SELİMOĞLU, Seval Kardeş “Faaliyet Denetimi”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XV, No: 1-2, 1999 

SEZER, Halit, “İç Denetimin Fonksiyonel Yapısı”, İstanbul, Active Bankacılık ve Finans 

Dergisi, Sayı 16, 2001 

TORAMAN, Cengiz, “Gelişen Bilgi Teknolojilerinin Denetime Olan Etkisi”, Mali 

Çözüm, Yıl: 12, Sayı: 61, Ekim-Kasım-Aralık 2002 

TUAN, Kadir, Sağlar, Jale, “İç Denetçinin Örgüt İçindeki Yerinin Denetim Faaliyetleri 

Açısından Önemi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Sayı:11, Ocak 2004 



134 

 

UZUN, Ali Kamil, “Organizasyonlarda İç Denetim Fonksiyonu ve Önemi”, Active 

Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:1, Sayı:6, Nisan-Mayıs 1999 

UZUN, Ali Kamil, “Geleceğin Yönetiminde İç Denetim”, Mali Çözüm, Sayı: 42, Ocak-

Şubat-Mart 1998 

UZAY, Şaban, “İç Denetimin Geleceği ve Yeni Eğilimler”, XXII. Türkiye Muhasebe 

Eğitimi Sempozyumu Muhasebe-Eğitim: Eğilim ve Etkileşimler, Belek/Antalya: T.C. Gazi 

Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, 21-25 Mayıs 2003 

 

RAPORLAR 

 

Bankalarda İç Denetim Sistemleri, Basel Bankacılık Gözetim Komitesi Raporu, Eylül 

1998 

DEMİR, Şeref,  “UFRS Değerleme Hükümleri”, Sirküler Raporu, Sayı: 2007-1 

ÖZEL, Kamile, “İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Mali Yönetiminde 

Toplam Kalite Uygulamaları Ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Ankara, Devlet 

Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Mayıs 2007 

 

BELGELER 

 

Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçilerle İlişkisi, 

Bankacılık Gözetimine İlişkin Basel Komitesi Tarafından Yayımlanan Danışma 

Belgesi, Temmuz 2000 

Sayıştay Başkanlığı, Performans Denetimi Kavramlar, İlkeler Metodoloji ve 

Uygulamalar Kitapçığı, Ankara:2002 

“Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi”, İç Denetim 

Enstitüsü Yayınları, 2008 

“Uluslararası İç Denetim Sempozyumu, 02.10.1995”, İç Denetim Enstitüsü Yayınları, 

No:1, 1995 

UZUNAY, Vildan “Cobit”, Ankara, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Yayınlanmış Ders Notu, 2007 



135 

 

TEZLER 

 

İÇTEN, Orkun, “Bilgi Sistemlerinin Denetimi ve Türk Bankacılık Sektörü 

Uygulaması”, İstanbul, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 

Basılmamış Doktora tezi, 2002 

KORKUT, Beliz, “Merkez Bankalarında İç Kontrol ve Risk Ölçümü”, Ankara, 

Yayınlanmış Uzmanlık Yeterlilik Tezi, T.C. Merkez Bankası, 2004 

ÖZSOY, Arzu “Basın İşletmelerinde Mali Denetim”, İstanbul, Yayınlanmış Yüksek 

Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi S.B.E. Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Dalı, 

2004 

ŞAHİN, Selçuk, “Risk Yönetimde İç Denetimin Rolü” Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 2005 

 

İNTERNET 

 

http://www.icdenetim.net/makaleler/66-danismanlik-fonksiyonu, Erişim Tarihi 15 Nisan 

2012 

http://www.icdenetim.net/makaleler/66-danismanlik-fonksiyonu, Erişim Tarihi:15 Nisan 

2012 

http://www.icdenetciler.net/2009-10-23/bt-denetimi, Erişim Tarihi: 19 Nisan 2012 

http://www.sap.com/turkey/about/index.epx, Erişim Tarihi: 22 Nisan 2012 

http://www.sap.com/industries/media/solutions-overview.epx, Erişim Tarihi: 22 Nisan 

2012  

http://www.maestrosoftware.com/left_menu_item.asp?menu_id=9&baslik_id=1, Erişim 

Tarihi 24 Nisan 2012  

http://www.arkitex.agfa.net/, Erişim Tarihi: 24 Nisan 2012  

http://www.fotoware.com/en/Solutions/By-roles/, Erişim Tarihi: 24 Nisan 2012 

http://www.atlassian.com/software/jira/, Erişim Tarihi: 24 Nisan 2012 

http://www.icdenetim.net/makaleler/66-danismanlik-fonksiyonu
http://www.icdenetim.net/makaleler/66-danismanlik-fonksiyonu
http://www.icdenetciler.net/2009-10-23/bt-denetimi
http://www.sap.com/turkey/about/index.epx
http://www.sap.com/industries/media/solutions-overview.epx
http://www.maestrosoftware.com/left_menu_item.asp?menu_id=9&baslik_id=1
http://www.arkitex.agfa.net/
http://www.fotoware.com/en/Solutions/By-roles/
http://www.atlassian.com/software/jira/


136 

 

http://www.acfe.com/about/statistics.asp, Erişim Tarihi: 11.03.2012 

http://www.icdenetimmerkezi.com/bilgibankasi_det.php?p=1143, Erişim Tarihi: 19 Nisan 

2012 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html, Erişim Tarihi:02.04.2012 

http://icdenetim.kulturturizm.gov.tr/belge/1-72739/ic-denetim.html, Erişim Tarihi:30 Mart 

2012 

http://www.eciia.org, Erişim Tarihi:30/03/2012 

http://www.icdenetim.net/makaleler/62-kriz-yonetiminde, Erişim Tarihi.12.04.2012 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras08icdenetimstandart.pdf,Erişim Tarihi: 

30/03/2012 

http://www.denetimnet.net/Pages/kriz_ic_denetim.aspx; Erişim Tarihi:15.03.2012 

http://www.banden.com.tr/hizmetler/hile-denetimi/ Erişim Tarihi:20.03.2012 

http://www.ustatlar.net/bt-acl-it/bt-it-acl/161-bilgi-denetimi.html, Erişim Tarihi: 15 Nisan 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acfe.com/about/statistics.asp
http://www.icdenetimmerkezi.com/bilgibankasi_det.php?p=1143
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html
http://icdenetim.kulturturizm.gov.tr/belge/1-72739/ic-denetim.html
http://www.eciia.org/
http://www.icdenetim.net/makaleler/62-kriz-yonetiminde
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras08icdenetimstandart.pdf
http://www.banden.com.tr/hizmetler/hile-denetimi/
http://www.ustatlar.net/bt-acl-it/bt-it-acl/161-bilgi-denetimi.html

