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ÖZET

KOBİ’LERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN YERİ VE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM:

DENİZLİ İLİ UYGULAMASI

Doğan, Özlem

Yüksek Lisans, İşletme Eğitimi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

Haziran – 2011, 171 sayfa

Bu çalışmada, amaç KOBİ’lerde iç kontrol sistemi risk odaklı iç denetim ile

ilgili yöneticilerinin görüşlerini ortaya koymak ve mevcut durumla ilgili bir bakış açısı

geliştirmektir. Günümüzde küresel çapta meydana gelen muhasebe krizleri işletmelerde

kontrol mekanizmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Özellikle ülke

ekonomilerinde önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin gerek ulusal gerek uluslararası

düzenlemelerle iç kontrol sistemi ve buna bağlı olarak risk odaklı iç denetim

uygulamalarına yaklaşımları işletmelerin gelecekteki durumlarını yakından

etkileyecektir.

 Araştırma ülke sanayisinde önemli bir yere sahip olan Denizli ilinde

gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Denizli ili sınırları içerisinde KOBİ profili

taşıyan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 106 işletmeye

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda toplanan veriler SPSS 15.0 For Windows programı

ile analiz edilmiş olup, Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) ve Tukey testi kullanılarak

istatistiksel anlamlılık ilişkileri tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda KOBİ’lerin önemli bir bölümünde etkin bir iç kontrol

sisteminin bulunmadığı (%51,9) saptanmıştır. Genel olarak KOBİ’lerde personel sayısı,

Basel II hakkındaki bilgi düzeyi ve yıllık satış cirosu arttıkça işletmelerin iç kontrol

sistemi ve risk odaklı iç denetime verdikleri önemin arttığı da gözlenmiştir. Ayrıca

işletmelerde bir iç denetim ekibi bulunmamaktadır. Bu duruma sebep olarak KOBİ’ler,

iç kontrolün işletme için gerekli bir sistem olarak görülmediği (%43,4) ve konuyla ilgili

eğitimli personel azlığı(%34) belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İç Kontrol Sistemi, Risk Odaklı İç denetim, KOBİ
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ABSTRACT

The Place of Internal Control System in SMEs ( Small and Medium sized Enterprises)

and Risk based Internal Auditing

City of Denizli Implementation

Dogan, Ozlem

Master Degree, Department Of Business Education

 Thesis Advisor: Prof.Dr. Yildiz OZERHAN

June - 2011, 171 Pages

In this study, the aim is to present managers’ opinion about internal control

system risk based internal auditing in SMEs and to develop a point of view about

current situation. In this day and age, accounting crises emerging on global scale

presented the importance of control mechanism in business once again. Specially,

having an important place in country economies SMEs’ internal control system with

both national and international arrangement and accordingly their approach to

implementetions of risk based internal auditing will closely influence business’

following situation.

The survey was carried out in Denizli which has an important place in country’s

industry. Survey data implemented on 106 businesses which carry SME profile in the

border of Denizli, which are in business at Denizli Organised Industrial Site. Following

the research, data collected are analysed with SPSS 15.0 For Windows and statistically

significance connections are fixed by using one-way analysis of variance and Tukey

test.

Following the research, it is determined that there isnot an efficient internal

control system in an important part of SMEs (%51,9). In general, as the staff numbers,

knowledge level of Basel II and annual sales turnover increase, it is observed that the

importance that management gives to internal control system and risk based internal

auditing also increases. Besides there isnot an internal auditing team in businesses. It is

showed as a reason that SMEs arenot seen as an essential system for business (%43,4)

and the fewness of educated personel about the topic (%34).

Key Words: Internal Control System, Risk Based Internal Auditing, SME
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1.GİRİŞ

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de istihdamın ve üretimin büyük bölümünü

karşılayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) değişime hızlı ve kolay

uyum sağlayabilen yapılarıyla ülkemiz ekonomisine çok önemli katkıda

bulunmaktadırlar. Türkiye’deki işletmelerin %99,5’i KOBİ olup, istihdamın %64’ü

katma değerin %36’sı KOBİ’lere aittir. KOBİ’lerin ekonomiye olan katkılarını beş ana

başlıkta toplamak mümkündür ( TBB, 2004:1):

 İstihdam yaratılması,

 Esneklik sayesinde yeniliklere hızla uyumu,

 Girişimciliği teşvik,

 Butik üretim sayesinde ürün farklılaşması,

 Büyük işletmelere ara malı temini.

İç kontrol, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları

tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama

sisteminin güvenirliği, yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu

konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış ve iş süreçleri içinde yer almasından

dolayı bir sistem olarak nitelendirilen bir kavramdır (Uzun, 2010,

http://www.icdenetim.net/makaleler/83-isletmelerde-ic-kontrol-sistemi).

Denetim ve kontrol çoğu zaman aynı anlamda kullanılsa da geniş kapsamlı

olarak düşünülmelidir. Çünkü kontrol faaliyetleri yürütüldüğü esnada yapılır. Kontrol

içinde bulunan zaman parçasındaki işlemleri ele alır. Denetim ise geçmiş bir zaman

parçası içindeki işlemleri konu alır ve inceler. Etkili bir kontrolün bulunmaması halinde

etkili denetimden de söz edilemez. İç kontrolün yapılmadığı işlemlerde sağlıklı bir

denetim de yapılamaz (Ararat, 2004:129).

Reel sektörümüzün ağırlıklı olarak kurumsallaşmış aile şirketi yapısında ve

KOBİ ölçeğinde kuruluşlardan oluştuğu dikkate alındığında; işletme sahiplerinin,

yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin işletmelerinde iç kontrol sisteminin varlığı ve

işlerliği konusunda bilgi sahibi olmaları kurumsal risk yönetimi açısından önemlidir

(Uzun, 2009).
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Basel II düzenlemeleri ve yeni yasalaşan Türk Ticaret Kanunu ile işletmeler;

bankalarla olan ilişkilerinde ve kredilendirme sürecinde şeffaf ve kurumsal bir ticaret

ortamının kuralları içinde faaliyet göstereceklerdir. Oyunun yeni kurallarına uyum

sağlayabilmek için hazırlıklı olmanın koşullarından birini, işletmelerde iç kontrol

sisteminin varlığı ve işlerliği oluşturmaktadır. İşletmelerin iş hacimlerinin artması,

küresel rekabetin hızlanması, ani krizlerin ortaya çıkması ve riskli faaliyetlerin

kaçınılmaz hale gelmesi, işletmelerde denetlenmesi gereken işlemlerin artmasına neden

olmuştur. Buna paralel olarak denetimde yüzde yüz incelenmeden, önce örneklemeye

ardından iç kontrole, son olarak da işletme risklerine odaklanılmıştır. Risk odaklı

denetim, risk yönetimi süreçlerinin çıktılarından yararlanarak, iç denetimde odak

noktası olarak riski yüksek alanları seçmektedir (Özer, 2008:67).

Risk odaklı iç denetim, risk yönetimi süreçlerinin çıktılarını kullanmak suretiyle

denetimde odak noktası olarak yüksek riskli alanları seçmektedir. Böylelikle denetimde

etkinliğin arttırılması, maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır (Kishalı, Pehlivanlı,

2006:75).

Risk odaklı iç denetimin kapsamı şöyle sıralanabilir (Basel Komitesi, 2000) :

 İç kontrol sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve

değerlendirilmesi

 Risk yönetimi yöntemlerinin ve risk değerlendirme metodolojilerinin

uygulanmasının ve etkinliğinin incelenmesi,

 Elektronik bilgi sistemi ile elektronik hizmetler de dahil olmak üzere

yönetim ve mali bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi,

 Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin

incelenmesi,

 İşletmenin risk tahmini ile bağlantılı olarak kendi sermayesinin

değerlendirme sisteminin incelenmesi,

 Hem işlemlerin hem de belirli iç kontrol sistemi işleyişinin denetlenmesi,

 Yasal ve düzenleyici otoritelerin koşullarına, etik kurallara, politika ve

yöntemlerin uygulanmasına riayetin incelenmesi,

 Düzenleyici raporlamanın doğruluk, güvenirlik ve zamanında kontrolü.



3

İç denetim faaliyetlerini düzenleyen kuruluşların yanı sıra çeşitli ulusal ve

uluslararası düzenlemeler mevcuttur. Bunların arasında son yıllarda özellikle

KOBİ’lerin finansal destek sağlama konusundaki en büyük araçlarından biri olan banka

kredileri Basel II kriterlerine göre değişiklik gösterecektir. Basel II kriterlerine göre,

KOBİ’ler taşıdığı risk seviyesine göre derecelendirme notu alacaklar ve aldıkları bu not

kullandıkları kredi maliyetini etkileyecektir. Yüksek risk taşıyan işletmeler daha yüksek

faiz oranlarına katlanmak zorunda kalırken daha az risk taşıyan işletmeler daha düşük

faiz oranlarıyla borçlanacaktır (Doğan, 2009).

1.1.Problem Durumu

Uzay (1999) çalışmasında işletmelerde iç kontrol sisteminin bağımsız dış

denetim karar sürecindeki yerini belirleme açısından iç kontrol konusunu incelemiştir

ve bu çalışma sonraki çalışmalara kaynak teşkil edebilecek önemli bir çalışmadır.

Çalışma kapsamında benzerlerinden farklı olarak Türkiye’deki denetim firmalarına

anket uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’deki bağımsız dış denetime tabi

işletmelerin %25’inde etkin bir iç kontrol sisteminin olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de

genel olarak hangi sektörlerde etkin bir iç kontrol sisteminin olduğu sorusuna şu

sıralama ile cevap verilmiştir: Kamu iktisadi teşebbüsleri, holdingler, yabancı sermayeli

kuruluşlar, finans kesimi (bankalar) ve tekstil sektörüdür. Genellikle yurt dışında eğitim

görmüş olan veya yabancı yöneticilerin bulunduğu işletmelerde iç kontrole daha çok

önem verildiği tespit edilmiştir. Bu oranın ilerleyen yıllarda yapılan çalışmalarda

giderek artış göstermesi olumlu bir durumdur.

KOBİ’ler açısından iç kontrol ve risk odaklı iç denetim hakkında bilgi veren

kaynak kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda giderek artış göstermektedir. Aksoy’un

(2007) Basel II ve İç Kontrol isimli çalışması KOBİ’lerde iç kontrolü Basel II bakış

açısıyla değerlendiren bir kaynaktır. Basel II uygulamaları çerçevesinde KOBİ’lerde iç

kontrol sistemi ve sistemin gerekliliği üzerinde durulmuş ve gerek kurumsallaşma

gerekse finans sektöründeki yansımaları açısından oldukça önemlidir.

Basel II düzenlemesi de işletmeleri bankacılık sektöründe kredi elde etmede risk

derecelendirmesine tabi tutması dolayısıyla işletmelere iç kontrol sistemi kurmaları

açısından yenilikler getirmektedir (Kurt ve Okan, 2008:148, Can ve Akyüz, 2008:98,
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Aktaş, Altay ve Küçüközmen, 2008:305, Kutlu ve Demirci, 2008:200). Özellikle

KOBİ’lerde iç kontrol sisteminin, iç denetimin ve risk yönetiminin gerekliliği Basel II

düzenlemeleri bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

KOBİ’lerde iç kontrol sistemi ile ilgili en yakın çalışma Güney’e (2009) aittir.

Bu çalışmada KOBİ’lerde iç kontrol sistemi ile ilgili geniş bir literatür taraması

yapılmıştır ve İstanbul’da 32 adet inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeye anket

uygulanarak veriler elde edilmiştir. Yapılan araştırmanın hem KOBİ’lerde yapılması

hem de bir durum çalışması olması yönüyle araştırmamıza yakın çalışmalardan biridir.

Ancak araştırmamızda sektör sınırlaması yapılmamış birçok farklı sektörden işletmeye

ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada iç kontrol sisteminin etkinliği, kontrol yetersizliği

ve hangi alanlarda ortaya çıktığı ile ilgili bilgiler verilmiş, etkin bir iç kontrol sisteminin

nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Biçer (2006) araştırmasında iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasında iç

denetimin rolünü ortaya koymuş ve bir işletmede yapılan iç denetim uygulamasını

değerlendirmiştir. Çalışmada araştırmamızdan farklı olarak mevcut bir iç denetim yapısı

incelenmiştir.

İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından Haziran 1999’da yapılan iç denetim

tanımı, “işletmelerin operasyonlarını geliştirerek katma değer yaratmak amacıyla

oluşturulan bağımsız ve objektif bir danışmanlık ve denetim aktivitesi olup, aynı

zamanda işletmelerin amaçlarına ulaşması için mevcut risk yönetimi, kontrol ve

kurumsal yönetim işlevlerini değerlendirerek, etkinliklerin artması için sistematik bir

yaklaşım getirmeyi amaçlar” şeklinde ifade edilmiştir (Krogstad vd,1999:28, IIA,2000;

Bou-Roud,2000:183; PWC,2004:29; Nagy ve Cenker, 2002:130; Uzay,2003:209;

Kamiloğlu, 2003:7, aktaran Memiş, 2007:463).

Yılancı’nın (1999) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi üzerine yaptığı

araştırmada işletmelerin sadece %71’inde iç denetim ekibinin bulunduğu saptanmıştır.

Araştırmanın Türkiye’nin önde gelen işletmelerinde uygulandığı düşünüldüğünde bu

oran iç denetim ve dolayısıyla iç kontrol açısından zayıf olunduğunun bir göstergesi

sayılabilir.
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Memiş’in (2007) Türkiye’de iç denetim profilinin belirlenmesine ilişkin yaptığı

araştırma Türkiye’deki iç denetim uygulamalarını tespit etmek amacıyla İstanbul Sanayi

Odası’na 2005-2006 faaliyet döneminde kayıtlı 500 işletmeden iç denetçi istihdam eden

300 işletme hedef alınarak yapılmıştır. Araştırmada özellikle borsaya kayıtlı olan

işletmelerde iç denetim biriminin bulunduğu borsaya kayıtlı olmayan işletmelerde iç

denetim ekibine önem verilmediği ortaya konulmuştur. Ayrıca anket çalışmasına katılan

işletmeler Türkiye genelinde iç denetime gerekli önemin verilmediğini yasal

düzenlemelerin bu konuda yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Son yıllarda gerek SPK

gerek BDDK ve yeni TTK ile birlikte iç denetimle ilgili önemli düzenlemeler

gerçekleştirilmektedir.

Abdioğlu (2008) İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı Kapsamında İç

Denetim Rolü: İMKB-100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma isimli araştırmada

diğer çalışmalardan farklı olarak İMKB’ye kayıtlı olan işletmelerde yönetim yönlü

olarak iç denetime değinmiştir. Çalışma kapsamında İMKB 100 endeksine kayıtlı

şirketlere gönderilen anketler sonucu 47 şirketten veriler elde edilmiş ve sonuç olarak iç

denetimin işletmelerde kurumsal yönetim anlayışı sisteminin bütünleyici bir parçası

olduğu saptanmıştır. İşletme içerisinde sistemli çalışan bir iç denetim ekibinin

bulunması kurumsal yönetime ilişkin değerler, bulgu ve önerilerin üst yönetime

sunulabilmesi ve böylelikle kurumsal yönetime ilişkin birlikteliğin üst kademelere

taşınması sağlanabilecektir.

Tanç (2009) yaptığı araştırmada iç denetim ve risk odaklı iç denetim kavramları

üzerinde durmuş ve tekstil sektöründe bir işletmede bilgisayar destekli olarak risk

odaklı iç denetim uygulamasına değinmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak sadece

bir işletme üzerinde risk odaklı iç denetim uygulamalarının bilgisayar programı

desteğiyle gerçekleştirilmesinden bahsetmiştir.

Özer (2008)  Risk Odaklı İç Denetim ve Bir Uygulama başlıklı çalışmasında

İMKB 100 endeksindeki işletmelere bir anket uygulanmış ve sonuç olarak işletmelerin

%40,5’inde iç denetimin, risk odaklı iç denetim yaklaşımında planlandığı %57,5’inde

ise işletme yönetiminin istekleri doğrultusunda şekillendiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca

çalışmada Türkiye’de ki büyük organizasyonel yapılara sahip işletmelerde iç denetim

biriminin bulunduğuna ancak denetim biriminin büyük işletmelerin yanında küçük ve
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orta ölçekli işletmelerde kurulup faaliyete geçirilmesinin işletmelerin kurumsallaşması

yönünde büyük faydalar sağlayacağına dikkat çekilmiştir.

Kaşıkçı (2006) çalışmasında risk odaklı iç denetim uygulamasına yer veren bir

işletmedeki durumu incelenmiştir. Risk odaklı iç denetimin uygulama yönüne ağırlık

verilmiş ve işletmenin satın alma birimiyle ilgili bir iç denetim planı hazırlanmıştır.

Çalışma işletmenin tek bir fonksiyonundan hareketle oluşturulsa da işletmenin risk

olgunluğunun belirlenmesi, risklerin ölçülmesi ve risk odaklı denetim planının

değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Pehlivanlı ve Kishalı (2006) çalışması Türkiye’de Risk Odaklı İç Denetim

alanında gelinen noktayı belirleme ve denetimin risk değerleme ve risk odaklı iç

denetim uygulamalarını ne ölçüde kapsadığını belirlemek adına önemlidir. Çalışma

İMKB 100 endeksinde olan işletmelere anket uygulaması yönüyle diğer çalışmalarla

benzer yönler taşımaktadır. Ancak çalışmada geçmişte yapılmış benzer bir çalışmadan

farklı olarak yıllar itibariyle işletmelerin iç denetim birimine sahip olma açısından

gelişmelerin olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca iç denetim konusunu bankacılık

sektörünün reel sektöre göre daha yakından takip ettiğine dikkat çekilmiştir.

Saltık (2007) çalışmasında iç kontrol sistemine kamu açısından bir

değerlendirme yapmıştır ve kamu da iç kontrol sistemi uygulamasına yer vermiştir.

Bununla ilgili olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Intosai

Standartları ve Avrupa Birliği İç kontrol Standartları ve COSO çerçevesi gibi yasal

düzenlemelere değinilmiştir. Ayrıca bu düzenlemelerle 5018 Sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanunun benzerliklerinin ortaya konulması açısından kamuda da

iç kontrol sistemine önem verildiği görülmektedir.

Uzun vd. (2009) çalışmasında Capital 500 listesindeki reel sektör işletmelerine

anket gönderilmiş ve 108 işletmeden dönüş alınmıştır. Çalışma hem hissedarlara hem de

yasa koyuculara öneriler getirilmesinde önemli bir değerlendirmedir. Ayrıca reel

sektörde ki iç denetim uygulamaları açısından yasal düzenlemelerin zayıf olduğu ve

belli büyüklüğe sahip olan işletmelerin iç denetim uygulamasına yabancı olmadıkları

ortaya konulmuştur (Uzun vd., 2010).
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Kurnaz ve Çetinoğlu (2010) yaptıkları araştırmada Türkiye’de 500 büyük sanayi

işletmesine uyguladığı anket çalışması ile işletmelerin risk odaklı iç denetim üzerine

bakış açılarını ortaya koymaya çalışmıştır. Araştırma sonucunda işletmelerin mevcut ve

gelecekte karşılaşabilecekleri risklere karşı güvende olmayı istedikleri, risk odaklı

denetim uygulamalarının işletmeye katma değer sağlayacağı ancak bu uygulamalardaki

en büyük problemin uygulamaların maliyetli olduğunun düşünülmesi, kalifiye eleman

eksikliği ve teknolojik alt yapı eksikliği gibi durumlar olduğu ortaya konulmuştur.

Yapılan araştırmalar genel olarak iç kontrol ve iç denetimin ayrı ayrı ele alındığı

çalışmalardır. Ayrıca genel olarak belirli büyüklükteki işletmelere yönelik anket

uygulamaları ya da tek büyük bir işletmenin yaptığı uygulamaların incelenmesi

şeklindedir. KOBİ statüsündeki işletmelerin iç kontrol sistemine ihtiyaçları, risk ve risk

odaklı iç denetime bakış açılarını ortaya koyan literatürde yeterli çalışma

bulunmamaktadır.

1.2. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada amaç, reel sektörün önemli aktörleri olan KOBİ’ler de iç kontrol

sistemi ve risk odaklı iç denetim uygulamaları ile ilgili işletme yöneticilerinin

görüşlerini ve konu ile ilgili mevcut durumlarını ortaya koymaktır. Araştırmada şu

sorulara yanıt aranmıştır:

 KOBİ’lerde iç kontrol sistemine sahip olma durumu nedir?

 İşletme yöneticilerinin iç kontrol sisteminin gerekliliği hakkındaki

görüşleri nelerdir?

 KOBİ yöneticilerinin Basel II hakkındaki bilgi düzeyi nedir?

 KOBİ’lerde risk kavramı hakkındaki yönetici görüşleri nelerdir?

 KOBİ’lerde risk odaklı iç denetim ile ilgili bakış açısı nedir?

 KOBİ’lerin en çok kullandıkları finansman kaynakları nelerdir?

 KOBİ’lerde iç kontrol-iç denetim ilişkisi üzerine yönetici görüşleri

nelerdir?

 KOBİ yöneticilerinin danışmanlık hizmetlerinden faydalanma durumu

nedir?

 KOBİ yöneticilerinin denetim alanındaki gelişmelere bakış açısı nedir?
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 KOBİ’lerde iç kontrol birimlerinin çalışmalarının ve raporların işletme

kararlarına etkisi hakkındaki görüşleri nedir?

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir:

H1a: KOBİ’lerin hukuki yapıları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere bakış

açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H1b: KOBİ’lerin hukuki yapıları ile risk kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları

arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H1c: KOBİ’lerin hukuki yapıları ile risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin

ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H2a: KOBİ’lerin personel sayıları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere bakış

açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H2b: KOBİ’lerin personel sayıları ile risk kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları

arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H2c: KOBİ’lerin personel sayıları ile risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin

ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H3a: KOBİ’lerin yıllık satış ciroları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere

bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H3b: KOBİ’lerin yıllık satış ciroları ile risk kavramına ilişkin ifadelere bakış

açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H3c: KOBİ’lerin yıllık satış ciroları ile risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin

ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H4a: KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumları ile iç kontrol

kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H4b: KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumları ile risk kavramına

ilişkin ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H4c: KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumları ile risk odaklı iç

denetim kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H5a: KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri ile iç kontrol kavramına

ilişkin ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H5b: KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri ile risk kavramına ilişkin

ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H5c: KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri ile risk odaklı iç denetim

kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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1.3. Araştırmanın Önemi

Bir işletmenin kurumsallaşmasında, güvenirliğinde, faaliyetlerin mevzuat ve

kurallara uygun olarak yerine getirilmesinde, operasyonların etkinliği ve verimliliğinde

iç kontrol sisteminin varlığı ve işlerliği oldukça önemlidir.

İşletmelerdeki iş süreçlerinde oluşan veya oluşabilecek risklerin ve bu riskleri

karşılamak için tasarlanan kontrollerin değerlendirilmesine yönelik iç kontrol değerleme

çalışmasının gerçekleştirilmesi ve belirlenen kontrollerin işlerliğinin test edilmesi

gerekmektedir. İşletmelerimizde uluslararası standartlarda iç denetim faaliyetinin

gerçekleştirilmesi ise, işletme içi ve dışı kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanılması

ile mümkün olacaktır.

Günümüzde dünyada ve ülkemizde bilinen birçok kurumun iç denetim birimi,

sağladığı avantajlar sebebiyle risk odaklı iç denetim yaklaşımını benimsemektedirler.

Ancak yine de pek çok organizasyon için risk odaklı iç denetim yaklaşımı son yıllarda

şekillenen bir kavramdır. Risk odaklı denetim yaklaşımı kamuda, bankacılık sektöründe

ve artık reel sektörde risk yönetimini süreçlerine başarılı bir şekilde dahil etmiş ya da

dahil etmeyi isteyen kurumlar tarafından büyük ilgi görmektedir. Gerek uluslararası İç

Denetçiler Enstitüsü’nün yayınladığı standartlar gerek ise organizasyonların ayakta

kalabilmek için riski yönetme zorunlulukları risk odaklı iç denetime olan ilginin daha da

artacağının bir göstergesidir (Kaşıkçı, 2006).

KOBİ’ler, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de ekonominin en hayati en

önemli organlarıdır. KOBİ’lerin sayısı ve ekonomideki ağırlığı konusunda genel olarak

kullanılan bilgiler, Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verilerine dayanmaktadır. Buna göre,

Türkiye’deki üretim birimlerinin %99’u KOBİ’dir. Bu işletmeler; ekonomiye dinamizm

ve rekabetçi bir boyut kazandırarak piyasa mekanizmasının etkinliğini artırma,

sürdürülebilir kalkınmayı sağlama ve kalkınmayı tabana yayma gibi önemli işlevleri ile

Türk ekonomisinin dinamiğini oluşturmaktadır. Ayrıca, bugün KOBİ’ler imalat

sanayisinin %99,33’ünü oluşturmakta ve toplam istihdamın %56,3’ünü sağlamaktadır.

İmalat sanayindeki istihdamın ise %67,6’sı küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde

yer almaktadır (KOSGEB, 2007).
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Küresel rekabet içindeki sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen şirketlerin,

kontrol, denetim ve risk yönetimine öncelik verdiği görülmektedir. Hem mevcut

varlıklarına hem de gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli

şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans sergilemek için şirket içi

kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilirlik şirketlerin önceliğini oluşturmaktadır (Uzun,

2009). Ancak literatüre bakıldığında KOBİ’lerde küresel rekabette kendine yer edinme,

birbiri ardına gelen küresel krizlerden daha az etkilenme gibi durumların zorunlu hale

getirdiği risk odaklı iç denetim alanında yapılmış çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu

araştırmanın iç kontrol sistemi ve risk odaklı iç denetim konusuyla ilgili olarak,

KOBİ’lerin mevcut durumlarının ortaya konulmasına, KOBİ yöneticilerinde farkındalık

yaratılmasına ve konuyla ilgili önerilerin işletmelere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

1.4. Araştırmanın Varsayımları

 Bu çalışma maliyet ve zaman kısıtları da dikkate alınarak Denizli Organize

Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBİ’lerin işletme yöneticileri, ortakları varsa iç

denetim birimi sorumlusu ya da muhasebe sorumlularından elde edilen bilgilerle

gerçekleştirilmiştir.

Araştırmaya ait anket formunu dolduran KOBİ yöneticilerinin fikirleri

KOBİ’leri temsil etmektedir.

Araştırmayla ilgili varsayımlar şunlardır:

 Kullanılan ölçek konunun tüm ayrıntılarını kapsadığı varsayılacaktır.

 Söz konusu ölçeğin uygulanmasında deneklerin (yöneticilerin) ölçekte

bulunan her bir ifadeyle ilgili gerçek durumu yansıtacak şekilde cevap

verdikleri öngörülmüştür.

 Araştırmacı tarafından sorulan sorularda herhangi bir yönlendirme

yapılmamıştır.
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1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları

 Araştırma coğrafi olarak Denizli ili Organize Sanayi Bölgesi içerisinde

faaliyet gösteren KOBİ’ler ile sınırlandırılmıştır.

 Araştırmada zaman, maliyet ve kontrol güçlüğünden dolayı örneklem

alma yoluna gidilmiştir.

 1.6. Tanımlar ve Kısaltmalar

İç kontrol Sistemi: İşletme faaliyetlerinde etkinlik ve yeterlilik, finansal

raporlama konusunda güvenilirlik, mevcut yasa ve düzenlemelere uygunluk sağlanarak

işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve bu konuda makul bir güvence sağlamak

amacıyla oluşturulan bir süreçtir.

Risk:  İşletme faaliyetlerinin amaçlarını ulaşmasını engelleyecek her türlü tehdit

ve olaylar olmakla birlikte, işletmenin kaçırabileceği fırsatlardır.

KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

SOX: Sarbanes Oxley Kanunu

IIA: Institute Of Internal Auditors (İç Denetçiler Enstitüsü)

COSO: The Comitte Of Sponsoring Organizations

AICPA: Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü

IFAC: Uluslararası Muhasebe Uzmanları Federasyonu

SPK: Sermaye Piyasası Kanunu

TTK: Türk Ticaret Kanunu

A.O (Aritmetik Ortalama ): Serideki sayıların toplamının seri birim sayısına

bölünmesiyle bulunur.

s.s. (Standart Sapma ): Serideki değerlerin aritmetik ortalamadan farklarının

karelerinin ortalamasıdır.
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f: Frekans

t: t testine ilişkin parametre

p: Önemlilik testlerine ilişkin parametre değeri
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2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1.İÇ KONTROL SİSTEMİ

2.1.1.İç Kontrol Sistemi Kavramı

Modern iş dünyasında iç kontrol hem özel sektör hem de kamu sektöründe

dünyaca kabul edilmiş bir kavramdır. Bir kurumda tüm faaliyetler belirlenen amaca

ulaşılması için tasarlanmış yönetim sistemi ve yönetimin içine yerleştirilmiş kontrol

sistemi olarak iki yapıda gerçekleşmektedir. Kontroller yönetim sisteminin hedeflerine

ulaşmasına güvence sağlamak için oluşturulmuş kurallar, yöntemler ve yapılardan

oluşur. Bu kontroller faaliyetlerin sadece tek bir safhasıyla sınırlandırılmamış, kurumun

tüm fonksiyonlarına ve yapılarına yayılmıştır. Dolayısıyla tüm faaliyetler iç kontrol

kapsamında yer alır (Saltık, 2007a:58).

İşletmeler sürekli gelişen ve değişen ekonomik ilişkiler sonucu fiziki olarak

büyüdükçe faaliyetleri artmakta ve karmaşıklaşmaktadır. İşletmede yapılan işlem

sayısının artması da işletme yönetiminin faaliyetlerini kontrol etme imkânını

etkilemektedir. İşletme yönetiminin karmaşıklaşan işletme faaliyetlerinin ve işlemlerin

hatalardan arındırılmış olup olmadığını kontrol etmesi ancak bir iç kontrol sistemi ile

mümkündür (Acındı, 2007:3).

Tarihsel sürece bakıldığında ise iç kontrol ile ilgili olarak ilk kapsamlı araştırma

1949 yılında Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü (Günümüzdeki adı Amerikan

Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü AICPA) hazırladığı raporda iç kontrolü, “

organizasyon planı ile işletme varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu

ve güvenirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini artırmak, saptanmış yönetim

politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen ve uygulamaya konulan tüm

önlem ve yöntemler bütünü” şeklinde tanımlamıştır (Alagöz,

http://www.alialagoz.com.tr/doc-dr-alialagoz makaleleri/isletmelerde_ic_kontrol.pdf).
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1978 yılında İç Denetçiler Enstitüsü (IIA- Institute Of Internal Auditors)

tarafından yayınlanan “İç denetim Mesleki Uygulama Standartları” adlı raporda iç

kontrol konusu ile ilgili şu tanım yapılmıştır: İşletme içinde elde edilen bilgilerin doğruluk,

güvenirlik ve dürüstlüğü, işletme politikası ve planı ile yasal düzenlemelere uygunluk, işletme

varlıklarının korunması, işletme kaynaklarının etkin kullanımı, işletmece belirlenmiş hedeflere

ulaşılması amaçlarına erişmede bir sigorta işlevi görmek üzere düzenlenen kontroller

bütününden ibarettir (Uzay, 1999:7).

1980’lerde meydana gelen denetim skandallarının ardından iç kontrolü yeniden

tanımlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini belirlemek üzere Coso Sponsor

Organizasyonlar Komitesi (The Comitte Of Sponsoring Organizations) raporu

oluşturulmuştur (Memiş, 2006:69). Treadway Komisyonu olarak bilinen Sahte Mali

Raporlama Ulusal Komisyonu 1985 yılında kurulmuştur. Treadway Komisyonu’nun en

önemli hedefi; sahte mali raporların nedenlerini belirlemek ve meydana gelme

olasılığını azaltmaktır. Komisyonun himayesinde iç kontrol literatürü yeniden gözden

geçirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmuş, sponsor kurumların iç kontrol

sisteminin kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için genel kabul görmüş

standartlar belirleyen bir proje gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucu Treadway

Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi, “İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve

Raporu’nu yayımlamıştır ve bu rapor COSO iç kontrol modeli olarak bilinmektedir”

(Saltık, 2007a: 60).

COSO Raporu’na göre iç kontrol, “işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği,

finansal raporlamanın güvenirliği uyulması gereken yasa ve düzenlemelere uyumun

sağlanması konularında amaçlara ulaşmada kabul edilebilir bir güven sağlamak için

düzenlenmiş, bir işletmenin yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personeli tarafından

gerçekleştirilen bir süreçtir” (Yılancı, 2006:29).

1990 yılında yürürlüğe giren ve AICPA tarafından yayınlanan 55 no’lu

standartta (SAS 55) iç kontrol, “işletmenin özel amaçlarının başarılmasında uygun bir



15

güveni sağlamak için yönetim tarafından belirlenen politikalar ve yordamlardır”

şeklinde tanımlanmıştır (Kalkınoğlu, 2003:74).

Görüldüğü üzere AICPA’nın yaptığı iç kontrol tanımında IIA’nın yapmış olduğu

tanımlamaya büyük ölçüde paralellik arz etmektedir. Farklı kurumlarca yapılan iç

kontrol tanımlarına da bakıldığında pek fazla farklılık görülmemekte ve iç kontrol

sisteminin bir bütün olarak işletme içinde uygulanan tüm kontrolleri kapsadığı

gözlenmektedir. Buradan her kontrol sistemi, işletme tarafından belirlenen amaçların

gerçekleştirilmesi ve bu hedeflere ulaşılacağına dair yeterli ölçüde güven duyulmasına

yönelik olarak oluşturulmaktadır (Sawyer, çev.Özer,1988/2008).

COSO Raporu iç kontrol açısından bir milat özelliği taşımaktadır. Bu rapor iç

kontrol konusu önem kazanmış ve tüm Dünya’da kabul gören bir yapıya kavuşmuştur.

1992 yılından sonra “iç kontrol” konusu ile ilgili olarak yapılan tüm uluslararası

düzenlemeler, COSO iç kontrol raporunu temel hareket noktası olarak belirlemişlerdir

(Madendere, 2004:24).

Enron ve Worldcom gibi büyük firmalarda yaşanan ve küresel etkiler doğuran

denetim skandallarının ardından 2002 yılında ABD’de Sarbones-Oxley Yasası (SOX)

çıkarılmıştır. Bu şirketlerde yaşanan skandalların sebepleri ise oluşturulmamış ya da

etkin olmayan iç kontrol sistemine bağlanmıştır. Bu nedenle yasa daha çok iç kontrol

sistemlerinin etkin işleyişini sağlamak için yapılan düzenlemeleri içermektedir. SOX iç

kontrol sistemlerinin yapılandırılmasında işletme yöneticilerine önemli sorumlulukların

getirilmesinin yanında, iç ve dış denetçilerin denetim hizmetinin verilmesi esnasında

yakın işbirliği içinde olmalarını öngörmektedir (Aksoy, 2005a:138).

Uluslararası Muhasebe Uzmanları Federasyonu (IFAC) tarafından yapılan

tanımlamaya göre iç kontrol sistemi, işletme varlıklarının korunması, yanlışlıkların ve

yolsuzlukların önlenmesi ve bulunması, muhasebe bilgilerinin doğru ve güvenilir

olması, zamanında hazırlanması, işletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına
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uygunluğunun sağlanması amaçlarına ulaşmak için işletme faaliyetlerinin düzenli ve

etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayan, işletme yönetimi tarafından kabul edilmiş

politika ve prosedürlerden oluşur (Kepekçi, 2004:65).

Ülkemizde de TÜRMOB’un IFAC üyesi olması nedeniyle Uluslararası Denetim

Standartları çevrilerek yayınlanmıştır. Bu standartlardan 400 numaralı standarda göre iç

kontrol sistemi, bir işletmenin hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak amacıyla şirket

yönetimi tarafından belirlenmiş tüm politika ve prosedürleri ifade eder. İç Kontrol

sistemi, yönetim politikalarına bağlılık, işletme varlıklarının korunması, yolsuzluk ve

hataların önlenmesi ve tespit edilmesi, muhasebe kayıtlarının doğruluğunun ve

güvenirliğinin sağlanması mali raporların doğru ve zamanında hazırlanması gibi şirket

verimliliğini artıracak yöntemleri ve prosedürleri kapsamaktadır (Aksoy, 2007:217).

Ülkemizde iç kontrole ilişkin bir diğer düzenleme Sermaye Piyasası Kurulu

(SPK) tarafından 2006 yılında yayınlanan ve yürürlüğe giren Seri X, 22 numaralı

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ile yapılmıştır.

Bu tebliğ esas itibariyle IFAC’ın bir alt kolu olan Uluslararası Denetim ve Güvence

Standartları Kurulu’nun (Internal Auduting and Assurance Standarts Boards,IASSB)

çıkardığı standartlara dayanmaktadır. Tebliğ büyük oranda Uluslararası Denetim

Standartlarının çevirisi niteliğindedir (Kula, Kaynar, Keskin ve Köylü, 2006:119).

SPK tarafından yayınlanan Seri X, 22 numaralı tebliğin 10. Kısım 11.

Maddesine göre iç kontrol sistemi; işletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişiler ile

diğer ilgili personel tarafından; işletmenin amaçlarına ulaştığına, faaliyet ve işlemlerin

etkin olarak gerçekleştirildiğine, kanun ve düzenlemelere uyulduğuna dair makul bir

güvence sağlamak üzere tasarlanan ve uygulanan bir sistemdir (SPK Tebliğ, Kısım

10,Madde 11).
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İç kontrol sisteminin sağladığı kontrol ortamı çalışanların bilgi eksikliklerinin

getireceği zararlara karşı işletmeyi koruyacak ve olası hata ve düzensizliklerin

azalmasını sağlayacaktır (Bozkurt, 2000:121).

Bir işletmede iç kontrol sisteminin bulunmaması durumunda para ve mal kaybı,

hatalı kararlar alınması, suiistimal ve dolandırıcılıklarla karşı karşıya kalınması, gelir

kaybı ve hedeflere ulaşamama sonuçları ortaya çıkacaktır (Uzun,

http://www.icdenetim.net/makaleler/83-isletmelerde-ic-kontrol-sistemi).

İç kontrol, anlık bir durum ya da olay değildir, işletmenin süre giden

faaliyetlerini yürüttüğü bir yöntemler serisidir. Dolayısıyla işletmeye sonradan eklenen

bir parça değil, işletmenin kuruluşunda, inşa edilen ve organizasyonun ayrılmaz bir

parçasıdır. İç kontrol, faaliyetlerin gerek belirlenen amaçlara gerekse ilgili mevzuat ve

düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülmesini amaçlar (Rezaee, çev.Özer 1995/2007).

İç kontrol sistemi bu kadar gerekli olmasına rağmen günümüzde hala birçok

işletme bu sisteme sahip değildir. Bunun iki nedeni olabilir. Bunlardan ilki; birçok

yöneticinin bir iç kontrol sistemini nelerin oluşturduğunu bilmemesi ya da

inanmamasıdır. Bir diğer sebep ise; yönetimin bir iç kontrol yapısındaki prosedürlerin

etkisiz olduğuna inanmasıdır. Aslında her iki sebepte geçersizdir. Çünkü iç kontrol

herkesin günlük hayatında belli bir ölçüde uyguladığı basit bir kavramdır (Keten,

2002:51).

İç kontrol sistemi işletmede faaliyetlerin yürütüldüğü süreçlerde yerleşmiştir ve

kurum kültürünü şekillendirir. Ayrıca iç kontrol sistemi, içsel veya dışsal faktörler

nedeniyle sürekli değişen risklere karşı hemen tedbir alabilme yeteneğine sahip olmalı,

meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık ya da zayıflığın, uygulanması gereken

düzeltici önlemleri kapsayacak şekilde işletme yönetimine rapor edilmesini sağlayan

mekanizmaları kullanmalıdır (Saltık, 2007b:6).
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2.1.2.İç Kontrol Sisteminin Amaçları

İç kontrol sisteminde amaçların belirlenmesi kaliteli bir kontrol açısından

önemlidir. Sistemin amaçları belirlenmeden sağlıklı olarak kontrol faaliyetlerini

yürütmek mümkün değildir. Bir başka deyişle, amaçlar belirlendikten sonra bu amaçlara

ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerinin ve politikalarının belirlenmesi gerekmektedir.

Buradan hareketle iç kontrol sisteminin amaçlarını genel amaçlar ve özel amaçlar olarak

ikiye ayırmak mümkündür (Güney, 2009:6).

2.1.2.1.İç Kontrol Sisteminin Genel Amaçları

İç kontrol sisteminin genel amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür (Demir,

1999:90):

 İşletmenin varlıklarını korumak; İşletmelerin sahip oldukları fiziksel

varlıklar çalınmaya, yanlış kullanılmaya ve suistimallere açıktır. Yönetim

bu olumsuzlukları önlemeye yönelik kontrol unsurları oluşturmalıdır

(Köroğlu ve Uçma, 2006).

 İşletmede üretilen muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve

güvenirliğini sağlamak; işletme yönetiminin aldığı kararlarda en önemli

dayanağı muhasebe bilgi sistemi verileridir. Sağlıklı karar almak doğru

ve güvenilir bilgi elde etmekten geçmektedir. Çeşitli nedenlerle

muhasebe verilerinin doğru ve güvenilir olmama olasılığı bulunmaktadır.

Bu nedenle iç kontrol sisteminde oluşturulan politika ve prosedürler

muhasebe bilgilerinin olabildiğince doğru ve güvenilir olmasını

sağlamaya yöneliktir (Bozkurt, 2000).

 İşletme faaliyetlerinin işletme yönetimince belirlenen politikalara

uygunluğunu sağlamak; İşletme faaliyetlerinin işletme yönetimince

belirlenen politikalara, plan ve kurallara uygunluğunu sağlayacak kontrol

usul ve yöntemlerinin kabul edilmesinden yine işletme yönetimi

sorumludur. Yasalara uygunluğu sağlamak ve işletme amaçlarını

yasaların çizdiği sınırlar içinde geliştirmek için yönetim politikaları
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kabul eder ve bunlara bağlı olarak kontrol usul ve yöntemlerini

belirleyerek işletme çalışanlarına iletir (Azaltun, 1999:16).

 İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak;

İşletmede gerçekleşen maliyetler planlanan maliyetlerin altında

gerçekleşmiş ise kaynakların etkin kullanıldığı kabul edilmektedir.

Kaynakların verimli kullanımı ise doğru ve uygun zamanda en az

kaynağı kullanarak işletme amaçlarına ulaşılmasını ifade eder (Kepekçi,

1998).

 İşletmenin belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmasını sağlamak; Bir

işletmenin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşma derecesi işletme

faaliyetlerinin etkinliğinin göstergesidir. İşletme tarafından oluşturulacak

iç kontrol sistemi bu etkinliğin en üst düzeye çıkarılmasını amaçlar

(Bozkurt, 2000).

2.1.2.2.İç Kontrol Sisteminin Özel Amaçları

Özel kontrol amaçları belirlenmeden önce, işlem gruplarını bölümler düzeyinde,

işletme fonksiyonlarına göre, mali tablolar sınıflamasına göre veya işlem döngülerine

göre bölümlemek gerekir. İkinci adımda işlemlerin bölümlendirilmesine uygun olarak,

genel kontrol amaçları, özel kontrol amaçlarına dönüştürülür. Üçüncü adım olarak özel

kontrol amaçlarına dönüştürülmüş genel amaçlar, işletmenin amaçlarının

gerçekleşmesini sağlayacak usul ve yöntemlere dönüşür (Kepekçi, 1998).

İç kontrol bu amaçları gerçekleştirmek üzere yönetsel ve muhasebe kontrolü

olarak ikiye ayrılır (Güredin, 2000):

Yönetsel Kontrol: İşletme yönetiminin planları, faaliyetlerin verimliliği ve

yönetim politikalarına bağlılıkla ilgili tüm yöntem ve yordamları kapsar. Yönetsel

kontroller işletme politikalarına uyum sağlayabilmek için kullanılan önemli bir araçtır.

İşletmenin ekonomik faaliyetlerini en az kayıpla atlatarak, hedeflerine ulaşmasını

destekleyerek, işletme çalışanların yaptıkları hareketlerin ne şekilde sonuçlanacağının

bilinmesini sağlar (Güney, 2009:14).

Muhasebe Kontrolü: İşletme varlıklarının korunması ve finansal kayıtların

güvenirliği ile doğrudan ilgisi olan tüm usul ve yöntemleri kapsar. Bu tür kontroller
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genel olarak yetkilendirme, gerçeklik, bütünlük, kayıtlarda doğruluk, işlemlerin

sınıflandırılması şeklindeki kontrollerdir.

İç kontrol bir işletmenin gitmek istediği yöne giderek sürprizlerden kaçınmasına

yardımcı olur. Böylece işletmenin amaçlarına ulaşmasına büyük katkıda bulunur ve

işletmenin sürekliliğine yardımcı olur (Yılancı, 2001:24).

2.1.3.İç Kontrol Sisteminin Önemi

Dünyada yaşanan küresel etkili muhasebe ve denetim krizlerinin ardından

işletmelerde iç kontrol sisteminin önemi ortaya çıkmış ve ABD’de Sarbonenes-Oxley

Yasası (SOX) çıkarılmıştır. Bir işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı

işletmenin hedeflerine ulaşılmasında, finansal raporlamada güvenirliği sağlamanın yanı

sıra yönetimce belirlenen plan ve politikalara ve yasal mevzuat ve düzenlemelere

uygunluğun sağlanması açısından önemlidir ( Aksoy, 2007:215).

İç kontrol bir işletmenin gitmek istemediği yollara gitmesinin önlenmesi ve

hedefleri doğrultusunda ilerlemesine katkı sağlar. Bu açıdan işletmenin amaçlarına

ulaşmasına yardım eder ve sonuçta da işletmenin devamlılığını artırır (Yılancı,

2003:41). Ancak iç kontrol sisteminin olmadığı ya da etkinliğinin sağlanmadığı

durumlarda; şirket varlıklarının kaybına, yönetimin eksik ya da hatalı kararlar almasına,

suistimallere ve çeşitli kayıplara sebep olabilir (Memiş, 2006:76).

Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasipleri Enstitüsü (AICPA) 1947 yılında iç

kontrolle ilgili olarak bir çalışma yayınlaşmıştır. Buna göre (Bozkurt, 1998:121):

 İşletmeler büyüklüklerinde ve alanlarında meydana gelen karmaşık yapı ve

genişleme sonucunda, yönetim etkili kontrol faaliyetleri altında ortaya çıkan

çeşitli rapor ve analizlere güvenmek zorundadırlar.
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 İyi bir iç kontrol yapısının sağlayacağı ortam; çalışanların bilgi eksikliklerinin

getireceği zararlara karşı işletmeyi koruyacak ve olası hata ve düzensizliklerin

azalmasına neden olacaktır.

 Çeşitli sınırlamalar nedeniyle bağımsız denetçilerin işletmelerde yapacakları

denetimlerde iç kontrol yapısına güvenmeden çalışmaları durumu ortadan

kalkacaktır.

İşletmede güçlü bir iç kontrol yapısının oluşması, iş konusunda bir şirketin daha

nitelikli, daha uygun bilgiyle birlikte yatırımcı güveni kazanarak ve kaynakların

azalmasını önleyerek, mevcut kanunlar ve düzenlemeler ışığında daha iyi kararlar

almasını mümkün kılar ve işletmeye rekabet avantajı kazandırır. (Alpman,

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DeloitteMakaleleri/Ic%20Kontrol%20

Sistemi%20260407%20Antalya.pdf)

İşletmede etkin bir kontrol sisteminin bulunması işletme yönetiminin bilgi

ihtiyacının sağlıklı şekilde karşılanmasını kolaylaştırır ve işletme politikalarının

başarısını ve işletme faaliyetlerinin verimliliğini olumlu yönde etkileyerek işletmeye

rekabet avantajı kazandırır (Ökten, 2004). Ancak iç kontrolün olmadığı veya

etkinliğinin sağlanamadığı durumlarda işletme varlıkları her türlü hileye, kayıplara ve

suistimallere açık hale gelecek ve yönetimin eksik ve hatalı kararlar almasına neden

olunacaktır (Memiş, 2006).

İşletmelerde iç kontrolü kurmak üst yönetimin görevidir ancak bu görev sistemi

kurmakla bitmez. Sistemin işleyip işlemediği, eksik yönlerinin tespit edilmesi için

kurmay düzeyde iç denetim bölümü oluşturulur (Kiracı, 2003).

Yetki ve sorumlulukların belirlendiği, birimler arasında koordinasyonun

sağlandığı ve iç kontrol sisteminin var olduğu işletmelerde, iç kontrol sisteminin etkin

olup olmadığı işletme politikalarına uygun olarak çalışıp çalışmadığı da önem taşır. İç

kontrol sistemi olmadan da faaliyetlerin sürdürülebileceği görüşü yakın bir geçmişe

kadar kabul gören bir görüştü. Ancak günümüzde artık iç kontrol sisteminin işletme
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faaliyetlerinde etkinlik sağlanması, belirlenen işletme hedeflerine ulaşmada itici bir güç

oluşturduğu genel kabul görmektedir (Aksoy, 2005a:139).

İç kontrol sistemi işletmede tam, zamanında ve doğru bilgiye ulaşılması, mali

tablolarda hata riskinin en aza indirilmesi, işlerin azami güven içinde yapılması,

işlemlerin sekteye uğramasına engel olunması konularında yönetime yardımcı olur

(Pwc, 2004). Ayrıca iç kontrol sistemi o işletmede yürütülmekte olan iç denetim ve

bağımsız denetim faaliyetlerini de doğrudan etkiler (Güredin, 2000:135). Bağımsız dış

denetçiler kayıtlarda olabilecek eksiklikleri ve kayıtların doğruluğu ile ilgili kapsamlı

kontroller için, iç denetçi ve yöneticiler ise kontrollerin kar üzerindeki etkisini görmek

için iç kontrol sistemi ile ilgilenirler (Uzay, 1999:13).

2.1.4.İç Kontrol Sisteminin Özellikleri

Bir işletmeyi esas amaçlarına ulaştırmak amacıyla kurulacak iç kontrol

sisteminin bir takım özellikleri taşıması gerekir: iyi hazırlanmış bir plan, etkin bir

muhasebe sistemi, iyi bir çalışma sistemi, yeterli sayıda ve kalitede personel ile iyi

çalışan bir iç denetim bölümüdür (Yılancı, 2001:41).

İç kontrol sistemi sonradan işletmeye ilave edilen bir birim olmaktan ziyade

işletmenin kuruluşu ile birlikte var olan ve işletmenin tüm faaliyetlerine nüfuz eden bir

sistemdir. İşletmede ilgili birimler tarafından yerine getirilen faaliyetler, temel yönetim

süreçleri aracığıyla yönetilir. İç kontrol sistemi de bu süreçlere entegre edilmiş ve

faaliyetlerin bir parçası haline gelmiştir.

İç kontrol sistemi bir işletmedeki yönetim kurulu, yönetim ve diğer çalışanlar

tarafından işletilir. İşletme de çalışan her birey yerine getirdiği faaliyetler ile iç kontrol

sistemini etkiler ve iç kontrolden etkilenir. İç kontrol sisteminin insan özelliğindeki en

önemli nokta çalışanların görev tanımların yapılması ve sorumluluk alanlarının

çalışanlarca iyi bilinmesidir. Bunun sağlanabilmesi için işletmedeki işlerin nasıl ve
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kimler tarafından yerine getirileceği ve bu görevler arasındaki ilişkilerin açık ve net

olarak belirlenmesi gerekir.

İç kontrol sistemi bir işletmenin amaçlarına ulaşması ile ilgili makul düzeyde bir

güvence sağlar ancak kesinlik ve garanti veremez. İç kontrol sisteminin doğasında var

olan insan faktörü bunun en önemli sebeplerindendir. Karar verme sürecinde bulunan

kişilerin yapabileceği yanlışlıklar, çalışanlarca yapılabilecek basit hatalar ya da

anlaşmalı olarak kontrol mekanizmalarının sabote edilmesi iç kontrol sisteminin tam bir

güvence vermesini engellemektedir.

İç kontrol sistemi işletmeyi farklı yönleriyle ele alır. İşlemede kaynakların etkin

ve verimli kullanılması, güvenilir finansal tablolar hazırlanması ve işletmenin uyması

gereken yasa ve düzenlemeler açısından farklı yönlere odaklanma imkanı verir (Yılancı,

2006:30-32).

2.1.5.İç Kontrol Sisteminin Temel Unsurları

Amerikan Sertifikalı Muhasipleri Enstitüsü (AICPA) tarafından benimsenen

COSO tarafından yapılan iç kontrol tanımı şu şekildedir (Sawyer, Dıttenhofer, Schıner,

James, çev. Aksoy 2003/2007): “İç Kontrol, mali tabloların güvenirliği, faaliyetlerin ve

işlemlerin etkinliği ve verimliliği, faaliyetlerin yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlama

konusunda sınırlı bir güvence vermek üzere, şirket üst yönetimi veya yönetim kurulu tarafından

oluşturulan ve kontrol edilen bir yöntemler bütünüdür.”

İşletme faaliyetlerinde kanun ve yönetmeliklere uygunluk, finansal raporların

doğruluğu, yapılan işlemlerin etkililiği ve etkinliğini sağlayan güçlü bir iç kontrol

sistemi işletmenin amaçlarına ulaşması açısından önemlidir. COSO raporu iç kontrol

amaçlarının kontrolün beş unsuruna dikkat edilmesi halinde başarılı olunacağını

belirtmektedir. Bu şekilde işletmede bütünlüğü sağlama, yüksek risk alanlarını
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belirleme ve iç kontrolün etkilerini tam olarak belirlemeye yardımcı olma hedeflerine

varılmış olunur (Tuttle ve Vandervelde, 2007:243).

İç kontrolü dinamik bir süreç olarak tanımlayan AICPA tarafından yayınlanan

COSO Report’ta 78 nolu standart iç kontrolün beş unsurdan oluştuğunu içermektedir.

Bunlar:

 Kontrol Çevresi

 Risk Değerlendirmesi

 Kontrol Faaliyetleri

 Bilgi ve iletişim

 Gözlemleme

Bu beş unsur büyüklüğü her ne olursa olsun her işletmede uygulanabilmektedir

(Demir, 1999:99).Ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasası’nda

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği ile COSO Report’ta belirtilen iç

kontrol sisteminin beş ana unsuru kabul edilmektedir (Kula, 2008:35).

2.1.5.1.Kontrol Çevresi

Kontrol çevresi işletme yönetiminin tüm davranış, tutum ve hareketlerinden

oluşur. İşletme yönetiminin yönetim felsefesi, işlem tarzı, organizasyon yapısı, yetki,

sorumluluk dağılımı, personel politikaları ve uygulamalarını içerir. Muhasebe sistemi ne

kadar iyi dizayn edilirse edilsin eğer personel sorumlulukları dağıtımında bir hata

yapılmışsa ya da personelin kendini geliştirebilmesi için gerekli bilgi ve eğitim

verilmiyor ise sistem ancak personel kalitesi kadar işleyecektir (Türedi, 2005).

Uluslararası standart ve uygulamalara bakıldığında kontrol ortamını oluşturan

veya etkileyen başlıca faktörler şunlardır (Watchorn, 2005:14):

 Ahlaki ve dürüstlük değerleri



25

 Yeterlilik konusunda kararlı olma

 Yöneticilerin katılımı

 Yönetim felsefesi ve çalışma tarzı

 Organizasyonel yapı

 Yetki ve sorumlulukların devri

 İnsan kaynakları politikaları ve uygulamalar

Kontrol ortamı, iç kontrolün temel unsurudur, iç kontrol sisteminin başarılı ya da

başarısız olması iç kontrol sürecinin yer aldığı kontrol ortamına bağlıdır. Kontrol ortamı

işletmenin iş yapma tarzını ifade eder. İç kontrol sisteminin en önemli faktörü çalışanlar

olduğundan işletme bünyesindeki her bireyin sorumluluklarını ve yetkilerinin sınırını iyi

bilmelidir (Saltık, 2007a:61).

İşletme yöneticileri ve çalışanlar işletme içinde iç kontrole yönetime yönelik

olarak pozitif ve destekleyici bir ortam oluşturmalı ve sürdürmelidir. İç kontrol,

işletmenin hedefleri bağlamında riskleri kavrayabilmek üzere gerekli mekanizmaları

oluşturduğundan, yönetim iç kontrol faaliyetlerini uygulamaya koyacak ve bunları

izleyip değerlendirecektir. Bu aşamada yönetimle çalışanlar arasında iletişimin

sağlanması gereklidir. Yöneticiler kontrollere uyarak örnek teşkil etmelidir. Yöneticiler

iç kontrolü destekleyen yaklaşımlarıyla da iç kontrol hedeflerini ve özellikle etik

davranışları özendiren performans değerlemeleri yapmalıdır. Yaptırımlar ve hesap

verme sorumluluğu bu yetki ve sorumlulukların işletme geneline yayılmasını sağlar

(Saltık, 2007b:14).

Büyük işletmelerde insan kaynakları politikaları, güçlü bir iç kontrol çevresinin

kurulmasını kolaylaştırır. İşletmenin büyüklüğü işlemlerin resmi yetkilerle yapılmasını

sağlar. Ancak küçük işletmelerde işletme sahipleri ve yöneticilerinin ya da üst düzey

yöneticilerin dürüstlüğü önemlidir. Küçük işletmelerde, büyük işletmelerde resmi olarak

yapılan politika ve uygulamalar sözlü olabilir. Resmi belgelerde tercih edilebilir ancak

her zaman gerekli değildir (Demir, 1999:100).
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2.1.5.2. Risk Değerlendirmesi

Mali raporlamanın genel kabul görmüş standartlara uygun olarak

hazırlanmasının sağlanması açısından yönetimin yapmış olduğu risk tanımlama ve

analizlerinden oluşur.  İşletmeler ekonomik, endüstriyel ve faaliyet koşullarının sürekli

değişmesi nedeniyle iç ve dış kaynaklı çeşitli risklerle karşı karşıyadırlar (Selimoğlu,

2008:98). Bu risklere şunlar örnek verilebilir; faaliyet çevresinde meydana gelen

değişimler, yeni personel alınması, yeni veya yenileştirilmiş bilgi sistemi, hızlı büyüme,

yeni teknoloji, yeni alanlar, ürünler veya faaliyetler, şirketin yeniden yapılanması dış

faaliyetler ve muhasebe bildirimleri gibi.

Denetçiler bir işletmenin risk belirleme sürecinde işletmenin finansal

tablolarında yer alan yönetim iddiaları ile tutarlı finansal verilerin kaydedilmesini,

işlenmesini ve raporlanmasını olumsuz yönde etkileyen iç ve dış olayları ve şartları göz

önünde bulundurur (Uzay, 1999:92).

Risk değerlendirmesi için öncelikle işletmenin hedeflerinin belirlenmesi daha

sonra ise bu hedeflere ulaşmaya engel olabilecek risklerin tanımlanması, risklerin

meydana gelme olasılık ve önceliklerine göre değerlendirilmesi, sürdürülebilir-kabul

edilebilir risk düzeyinin belirlenmesi ve bunlara uygun olarak kontrol faaliyetlerinin

hazırlanarak risklerin yönetilmesi gerekir (Bozkurt, 2010:133).

Etkin risk yönetimi sisteminin sağladığı birtakım faydalar vardır. Bunlar güven,

onay, teminat, kredibilite ve bilgidir. Güven, dış kontrol çevresinin etkin ve verimli

olarak, risklerin en aza indirilmesine yönelik tüm işlem bazında işlediği anlamına

gelmektedir. Onay, kontrol, uygunluk ve gözlemleme prosedürlerinin istenilen seviyede

çalıştığına dair onay verme anlamına gelir. Teminat, sistemin ani değişiklik ve

değişimlere cevap verebileceğine ilişkin teminat sağlanmasını ifade eder. Kredibilite,

dışarıya karşı kontrollerin gerekli seviyede olduğuna dair her türlü gereğin yerine

getirildiğini gösterme imkanı anlamındadır. Bilgi ise kontrol çevresini etkileyebilecek

tüm önemli olayların bilgisine sahip olma anlamı taşır (Aksoy, 2005b:175).
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2.1.5.3. Kontrol Faaliyetleri

Kontrol faaliyetleri yönetimin direktiflerinin başarıyla yürütülmesini sağlamaya

yardımcı politika ve prosedürlerden oluşur. Kontrol faaliyetleri işletmenin her

kademesinde uygulanır; onaylama, yetkilendirme, doğrulama, gözlemleme, faaliyet

güvenliği ve görevlerin ayrılığı şeklinde sıralanabilecek eylemleri kapsar (Baydarol,

2007:36).

Kontrol faaliyetleri hatalı ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesine

yönelik olarak önleyici kontrol faaliyetleri, hata ve mevzuata aykırılıkların ortaya

çıkarılmasına yönelik olarak düzeltici kontrol faaliyetleri ve tespit edilen hata ve

aykırılıkların düzeltilmesine yönelik olarak düzeltici kontrol faaliyetleri olarak

tasarlanıp uygulanmalıdır. Mali hizmetler birimince yapılacak ön mali kontroller

önleyici kontrol faaliyetlerine örnek gösterilebilir. İşletmedeki harcama yetkilisinin

ödeme emri belgesini kontrol edilmiştir kaydıyla imzalanması düzeltici kontrol

faaliyetlerine örnek verilebilir. Diğer kayıp ve risklerin yüksek olduğu ve ilave

kontroller gerektiren alanlarda yetersiz kontrolleri tamamlayıcı kontrol faaliyetlerinin

uygulanması mümkündür (Candan, 2006:14; Bozkurt, 2010:134).

İşletme faaliyetlerinin hangi amaçlarla, hangi kriterlere göre ve hangi metotlarla

tasarlanıp uygulanacağı kuruluşların yönetimleri tarafından belirlenecektir (zorunlu ön

mali kontrole tabi tutulan iş ve işlemler hariç). Ancak, öngörülen bu faaliyet ve

süreçlerin Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan standart ve yöntemlere aykırı

olmaması gerekmektedir (Candan, 2006:14).

2.1.5.4. Bilgi ve İletişim

Bilgi sistemleri esas olarak çeşitli kontrol faaliyetlerini yürütmek için gerekli

olan bilgileri bir araya getirir. Finansal raporlamaya uygun bir bilgi sistemi, işlemleri ve

durumları (koşulları) tanımlamak, bir araya getirmek, analiz etmek, kaydetmek ve

raporlamak için oluşturulan yöntemlerle işletmenin varlık ve borçlarının hesabını verme
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sorumluluğunu sürdürmek için oluşturulan yöntemlerle işletmenin varlık ve borçlarının

hesabını raporlamanın ötesinde, iç kontrol politika ve prosedürlerinin açıkça anlaşılması

ve bu politika ve prosedürlerle ilgili olan bireylerin nasıl çalıştığı ve sorumlulukları ile

ilgilidir (Doyrangöl, 2002:2).

SAS 78’e göre bir bilgi sistemi şu özelikleri taşımalıdır (Demir, 1999:102):

 İşletmede gerçekleşen tüm işlemleri açıklamalı ve kayıt altına almalıdır.

 Yapılan işler hakkında zamanlamayı temel alarak, etkili ve detaylı bilgiyi

finansal raporlama için uygun sınıflandırmaya fırsat vermelidir.

 Yapılan işlerin parasal değerleriyle finansal tablolarda kayıtlanmasına

izin vermelidir.

 Finansal tablolardaki ilgili açılamaları ve işleri uygun olarak sunmalıdır.

Kişilerin sorumluluklarını yerine getirmesini olanaklı kılan gerekli bilgilerin

belirlenmesi, ayıklanması ve belirli bir sistem dahilinde ve zamanında iletilmesi gerekir.

Çünkü işletme yönetiminin zamanında ve doğru karar alması uygun, doğru, zamanlı,

geçerli ve ulaşılabilir bilginin varlığına bağlıdır. İç ve dış kaynaklardan elde edilen

bilginin ilgili ve yetkili birimlere ulaşmasını sağlayacak yatay, dikey ve çapraz iletişim

kanallarının işlerliği bilgiye dayalı karar üretecek üst yönetim için hayati öneme

sahiptir.

 Bilgi edinmeye ilişkin alt yapı ve sistemler, faaliyetlerin ve mali raporlamayla

ilgili işlerin yürütülmesini ve kontrol edilmesini mümkün kılan uygulamalara ilişkin

bilgileri içermelidir. Bunlar yalnızca işletme içinde üretilen bilgilerle ilgili değildir aynı

zamanda karar alma sürecinde ve dış raporlamada ihtiyaç duyulan dışsal olay, faaliyet

ve şartlarla ilgili bilgileri de kapsar. (Hollyman, çev. Aksoy 2003/2007; Bozkurt,

2010:134).

Küçük ekonomik işletmeleri göz önüne alırsak bilgi sistemleri genellikle daha az

resmi olan küçük ya da orta büyüklükteki işletmelerde daha etkin çalışır. Küçük

ekonomik işletmelerde karışık muhasebe prosedürleri, muhasebe kayıtları ya da yazılı

politikalar yoktur. Küçük bir işletmede düşük yönetim düzeyinde etkili bir iletişim
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büyük işletmelere göre daha kolaydır. Küçük ekonomik işletmelerde iletişim yönetim

tartışmaları şeklinde yer almaktadır. Resmi iletişim kanalları genellikle büyük

işletmelerde söz konusudur (Demir, 1999:103).

İşletme içerisinde aşağıdan yukarıya etkin bir iletişim sisteminin olması ile

kişiler, yaptıkları bireysel işlerin diğer işlerle bağlantısını ve iç kontrol sistemi

içerisinde sahip olduğu rolü algılayabileceklerdir (Coso Report, 1992). Ayrıca iletişim

finansal raporlamanın da üstünde iç kontrol politikaları ve prosedürlerinin daha açık

anlaşılmasını sağlar. İletişim, politika kılavuzlarından, notlardan, işletmenin

organizasyon yapısından ve büyüklüğünden de etkilenir (Demir, 1999:102).

2.1.5.5. Gözlemleme

İç kontrol sisteminin zaman içindeki performansını ve kalitesini değerleme

sürecidir. Kontrollerin oluşturulması ve çalıştırılmasını sürekli izlemeyi ve gerekli

düzenlemeleri yapmayı kapsar (Azaltun, 1999:33).

Gözetim kontrol faaliyetlerinin ve diğer planlanmış işlerin zaman içinde düzgün

işleyip işlemediğini inceler. İç kontrolün değişen hedeflere, ortama, kaynaklara ve

risklere ayak uydurmasını sağlamak bakımından iç kontrol sistemini izlemek gereklidir.

İç kontrol sisteminin etkinliği uygun gözetim yöntemleriyle işletmenin normal

faaliyetleri esnasında değerlendirilir. Değerlendirme faaliyeti iki şekilde yapılır.

Birincisi; faaliyetler devam ederken bizzat gerçekleştiren kişiler ve onları hiyerarşik

olarak denetlemekle görevli yöneticiler tarafından yapılan sürekli izleme ve kontrol

faaliyetidir. İkincisi ise, iç denetim fonksiyonu kullanılarak yapılan bağımsız denetim

faaliyetidir. Genellikle her iki yöntemin birlikte yer aldığı bir izleme yöntemi

kullanılmaktadır (Saltık, 2007a:17).
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İzleme de denilen gözetim, bir anlamda iç kontrol faaliyetlerinin etkinliğini ve

sürekliliğini sağlamaktadır. Bu nedenle gözetimi bir süreç olarak düşünmek gerekir. Bu

süreç;

 Kontrol faaliyetlerinin uygun personel tarafından yapılıp

yapılamadığının,

 Kontrol faaliyetlerinin uygun olan şekilde ve zamanda yerine getirilme

durumu,

 Belirlenen alanda gerekli düzeltme işlemlerinin yapılıp yapılmadığının

izlenmesini kapsar (Yılancı, 2006:82).

Küçük işletmelerde gözetim faaliyeti yöneticiler veya işletme sahipleri

tarafından yapılır. Büyük ölçekli işletmelerde ise iç denetçiler bu görevi üstlenmiştir.

Çünkü iç denetçiler, oluşturulmuş iç kontrol prosedürlerinin uygulanışını ve

uygunluğunu belirlemek için incelemeler yapan kişilerdir (Demir, 1999:103; Yılancı,

2006:82).

2.1.6. İç Kontrol Sistemi İle İlgili Yasal Düzenlemeler

2.1.6.1. Sarbanes- Oxley Yasası’na Göre İç Kontrol

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-Oxley yasası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki borsalarda işlem

gören halka açık şirketlerin tamamını kapsayacak şekilde 30 Temmuz 2002’de

imzalanmıştır (Pws, http://www.pwc.com/tr/tr/audit/sarbanes-oxley.jhtml).

Yasanın temeli yöneticilerin ve şirket çalışanlarının şirkete ilişkin görevlerinde

sadakat ve bağlılık ilkelerine uygun hareket etmelerini sağlamak ve buna uygun

davranmayanların da ciddi cezalar almasına dayanmaktadır. Şirket yöneticileri ve

çalışanlar için oldukça ağır para ve hapis cezaları öngörülmüş olup yasa ile ABD’de
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bağımsız denetime ilişkin yeni bir sistem kurulmuş ve bağımsız denetim hizmeti

görecek şirketlerin bu kurala uymaları zorunlu hale getirilmiştir (Eroğlu, 2003:1).

Yasanın getirdiği hükümler en çok yönetim kurulu, üst yönetim, bağımsız

denetçiler, iç denetçiler, standart koyucu otoriteler, kurumsal yatırımcılar ve bireysel

yatırımcıları etkilemiş olup şirket üst yönetimi ile bağımsız dış denetçilere önemli

sorumluluklar getirilmiştir (Aksoy, 2005a:154). Yasa uyarınca bağımsız denetçilerin iç

kontrol sistemini incelemenin yanı sıra sistemin etkiliğine yönelik olarak işletme

yönetimi tarafından hazırlanan iç kontrol raporunu da tasdik etmeleri zorunluluğu

getirilmiştir (Aksoy, 2005b:172).

Sarbones Oxley içerisinde iç kontrol 404, 301, 302 ve 103. maddeler olmak üzere

dört kısımda görülmektedir.

 SOX Madde 404:

Madde 404’e göre; işletmede hazırlanan yıllık raporlar içerisinde iç kontrol

sistemi ile ilgili bir kısım bulunmalı ve bu kısımda yönetim iç kontrol sisteminin

kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi ile ilgili yapmış olduğu faaliyetleri beyan

etmelidir (http://www.soxlaw.com/s404.htm).

 SOX Madde 302:

Bu maddeye göre şirket yetkilileri güvenilir finansal raporlama için gerekli iç

kontrolleri uyguladıklarına dair imza ve tasdikten sorumludurlar. 302 no’lu maddenin

amacı; şirket yöneticilerinin şirket bünyesindeki düzgün olmayan ve mevzuata ayıkırı

uygulamalardan habersiz olduklarını iddia etmelerini engellemektir. Böylece hisse

senetleri halka arz olmuş veya arz olacak şirketlerin kamunun aydınlatılmana ilişkin

yapacakları bildirimlerde bütün belgelerin gerçek ve doğru bilgi olduğu şirket

yetkililerince güvence altına alınmış olmaktadır. Getirilen bu düzenleme ile birlikte

şirket yöneticileri gerçekten bilgileri bulunmasa bile kasten ya da ihmal sonucu yapılmış

bir onaylama veya tasdikten sorumlu olacaklardır (http://www.soxlaw.com/s404.htm,

aktaran Acındı, 2011/2007).
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 SOX Madde 103:

Kanunun 103. Maddesi denetim, doğrulama, kalite kontrol ve bağımsızlık

standartlarından oluşmaktadır (Güney, 2009:19).

Denetim raporlarının onaylayacak olan bağımsız denetçi tarafından kullanılması

için, denetim, tasdik ve kalite kontrol standartlarına göre bir yapı belirlenmelidir

(http://www.auditnet.org/articles/SOX&IA.htm).

Bağımsız denetim firmaları denetim faaliyetlerini gerçekleştirirken denetimin

yapıldığı firmanın iç kontrol sisteminin varlığını ve etkinliğini daha sıkı denetlemelidir.

Yasa iç kontrol sistemlerinin yapılandırılmasında işletme yönetimlerine önemli

sorumluluklar getirmesinin yanı sıra iç ve dış denetçilerin denetim hizmetlerinin

verilmesi esnasında yakın işbirliği içinde olmalarını da öngörmektedir (Süer, 2004).

 SOX Madde 301:

Yasaya göre, borsaya kayıtlı şirketlerde iç kontrol ve iç denetimden sorumlu

Denetim Komitesi kurulması hüküm altına alınmıştır. Denetim komiteleri yönetim

kurulunun bir komitesi olacak ve komitece her yıl iç kontrol sistemine ilişkin olarak

hazırlanacak raporun, genel müdür ve üst düzey yöneticilerin de onay vermesi ile

faaliyet raporunun ekinde yayınlanacaktır. Ayrıca bu madde aşağıdaki şartları da ele

almaktadır.

 Denetim komitesi üyelerinin bağımsızlığı,

 Denetim komitesinin işletmeyi denetleyecek bağımsız denetçiyi seçme ve

denetleme sorumluluğu ve ücretinin ödenmesi,

 Dış denetim raporlarının kontrol ve gözetimi, dış raporlama, finansal raporlama

da dahil dış denetim içinde yer alan çalışmaların gözetimi

 İç kontrol sisteminin yapısı ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi sorumluluğu,

 Denetim firması tarafından sunulacak raporların incelenmesinden doğrudan

sorumludur (Aksoy, 2007:288; Süer, 2004).

Genel olarak Sarbanes Oxley Yasası’nın maddelerine (404, 302, 103, 301)

bakıldığında iç kontrol sistemi ile ilgili olarak işletme yönetiminin sorumlulukları

artırılmıştır. Şirket yönetimlerince hazırlanacak iç kontrol sistemi değerlendirme
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raporlarının hazırlanması, onaylanması ve bağımsız denetim raporuyla beraber

değerlendirilmesi gerekli hale getirilmiştir.

Bu doğrultuda işletme yönetimince hazırlanan ve yönetim kurulu başkanı

imzasıyla Amerikan Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu’na  (SEC) sunulan yıllık

raporlarda; yeterli ve uygun bir iç kontrol sistemi ile iç kontrollerin kendisince

tasarlanarak oluşturulduğu, işler durumda yürürlükte tutulduğu, şirketçe kullanılan iç

kontrol sisteminin, iç kontrollerin, iç kontrol usul ve esasları ile iç kontrol yapısı

etkinliğinin kendilerince değerlendirildiği, iç kontrollerin etkinliğine dair yapılan

değerlendirmelerin hata içerip içermediği, işletme yönetimi tarafından yapılacak

değerlendirmelerin genel kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı,

iç kontrol mekanizmaları ve prosedürlerindeki tüm açık ve zayıf noktalar ile yönetimin

bu konuda vardığı sonuçların denetim komiteleri ve bağımsız dış denetçilere bildirildiği,

iç kontrol sistemine ilişkin değişiklikler, eksiklikler, zayıflıklar ve bunlara ilişkin alınan

önlemlerin tamamının yine kendilerince hazırlanacak şirket iç kontrol raporunda

belirtildiği, şeklindeki hususları onayladığını açıkça beyan edecek ve bu beyanların

sorumluluğunu bizzat üstlenecektir (Aksoy, 2007:288-289).

2.1.6.2. COSO Raporu’na Göre İç Kontrol

COSO modeli olarak bilinen İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve başlıklı rapor,

Amerika Birleşik Devletleri’nde Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar

Komitesi tarafından 1992’de yayımlanmıştır (Saltık, 2007a:13). COSO şu örgütlerin

bileşiminden oluşmaktadır (Aksoy, 2007:220):

 Amerikan Muhasebe Birliği (AAA- American Accounting Association)

 Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasipleri Enstitüsü (AICPA- American

Institute of Certificated Public Accountans)

 Finans Yöneticileri Enstitüsü (FEI- Financial Executives Institute)

 Uluslar arası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA- Institute of Internal Auditors)

 Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (IMA- Institute of Management

Accountants)
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1992 yılında yayınlanan COSO İç Kontrol Bütünleşik Yapı Raporu’nda  iç kontrol dört

kısımda incelemiştir (Yılancı, 2006:28).

Birinci kısımda iç kontrol, sisteminin üst düzey yöneticiler düzeyinde

değerlendirilmektedir.

İkinci kısımda iç kontrol sisteminin tanımı ve unsurları; yöneticiler, yönetim

kurulu üyeleri ve diğer işletme yöneticilerinin kendi iç kontrol sistemlerini

değerlendirebilecekleri kriterler incelenmektedir.

Üçüncü kısım da yayınlanmış finansal tabloların hazırlanması esnasında iç

kontrolle ilgili kamuya açık raporlama yapacak işletmelere rehberlik sağlanması için

hazırlanmıştır.

Dördüncü kısım: iç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde kullanılacak

kriterleri içeren bir rehber niteliğindedir.

COSO Report’a göre bir işletmede iç kontrol sistemi şunları yapabilir (Yılancı,

2006:30):

 Bir işletmenin performans ve karlılık hedeflerine ulaşmasında ve

kaynaklarının zararlara karşı korunmasında yardım edebilir,

 Güvenilir finansal raporlama yapılmasının sağlanmasına yardım edebilir,

 İşletmenin yasalara ve yönetmeliklere uyumlu çalışmasına yardım

edebilir.

COSO Report’a göre iç kontrol bir süreçtir ve insanlar tarafından gerçekleştirilir

ve hedeflere uygun güven koşulu vardır. Hedeflerden biri güvenilir finansal raporlama

olup raporda özellikle değinilmiştir. Güvenilirlilikle kastedilen finansal tabloların

içeriğinden çok hazırlanışındaki doğruluktur. Finansal tablolar, Genel Kabul Görmüş

Muhasebe Standartlarına (GKMS) uygun biçimde ve doğru olarak hazırlanmalıdır

(Uzay, 1999:10).
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2.1.6.3. İç Denetçiler Enstitüsü’ne Göre İç Kontrol

İç Denetçiler Enstitüsü Raporu (Instute Of Auditors- IIA) tarafından 1978

yılında yayınlanan “İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” adlı çalışmada iç

kontrol konusu geniş olarak ele alınmış ve iç denetimin faaliyet alanının, örgütün iç

kontrol yapısının etkinliği, yeterliliğinin değerlendirilmesi ve denetlenmesinden

oluştuğu belirtilmiştir (IOMA, çev. Güven 2003/2008).

1983 yılında yapılan “İç Denetçi” adlı çalışma yayınlanmış, bu çalışmada iç

kontrol konusunda ulaşılan başlıca sonuçlar şu şekildedir (Uzay, 1999:7):

 Kontrol, işletmenin belirlediği amaçlara ulaşılması ihtimalini artırmak

için yönetim tarafından yapılan bir faaliyettir.

 Kontrol, yönetimin planlanması, örgütlenmesi ve yönlendirilmesi ile

meydana gelir.

 Kontrol kavramı, genel bir terim olup idari kontrol, yönetim kontrolü ve

iç kontrol gibi türleri mevcuttur.

 Kontrol sistemi, bir örgütte kavramsal olarak vardır. Yani işletmenin

amaçlarını başarmak için kontrol sistemi örgütte kullanılan sistemlerle

bütünleşir.

 Yönetim planları, organizasyonlar ve faaliyetler, belirli amaçların

başarılmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Kontroller, önleyici, tespit

edici veya yönlendirici şekilde olabilir. Bu tür kontroller hem yönetsel

kontroller hem de muhasebe kontrolleri için uygundur.

 İç denetim, amaçlara ulaşmada uygun bir güvenin olup olmadığını

belirlemek için planlama, organizasyon ve yönetim süreçlerinin

değerlendirilmesi ve incelenmesidir.

Uluslar arası İç Denetçiler Enstitüsü 1999 yılında iç kontrolün tanımını tekrar

yapmıştır. Buna göre (Demirbaş, 2005:169); İç kontrol, bir örgüt yönetiminin ayrılmaz

parçası olup; faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik, bütçenin uygulanması, finansal tablolar ile

ilgili raporlar dahil olmak üzere finansal raporlama ve iç ile dış kullanımına ilişkin diğer

raporların güvenilirliği, yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygunluk amaçlarının
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gerçekleştirilmesi konusunda makul bir güvence sağlayan, organizasyon faaliyetlerinde

devamlılık temelinde bir seri eylem ve aktivite olan mutlak olmayan fakat makul düzeyde

güvence sağlayan organizasyon yönetiminin önemli bir parçasıdır.

2.1.6.4. Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre İç Kontrol

Ülkemizde iç kontrol ve iç kontrol sistemine ilişkin temel SPK düzenlemesi

1996 tarih ve (X,16) seri no’lu ‘Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında

Tebliğ’e dayanmaktadır (SPK).ABD’de yaşanan küresel denetim skandallarının

ardından yayınlanan SOX Yasası ile SPK tebliğinde de değişikliklere gidilmiştir.

SOX’un mini bir versiyonu olarak kabul edilebilecek (X:19) seri no’lu SPK tebliği ile

ülkemiz uygulamasına sokulan düzenleme hükümleri, bilahare SPK’nın 12.06.2006

tarih ve (X:22) seri no’lu Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları

Hakkında Tebliğ’e aktarılmıştır ve uygulanmaktadır (Aksoy, 2007:256).

SPK Tebliği Seri:X Madde 22, 10. Bölüm Madde 11’de iç kontrol şöyle

tanımlanmıştır:
İşletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişiler ile diğer ilgili personel tarafından;

işletmenin amaçlarına ulaştığına, faaliyet ve işlemlerin etkin olarak gerçekleştirildiğine, kanun

ve düzenlemelere uyulduğuna dair makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanan ve uygulanan

bir sistemdir. Bu amaçla, iç kontrol sistemi söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından

tehdit oluşturan faaliyet risklerinin de ortaya konulmasını sağlayacak şekilde tasarlanır ve

uygulanır. İç kontrol sistemi;

a) Kontrol çevresini,

b) İşletmenin risk değerlendirme sürecini,

c) Finansal raporlama ve iletişim ile ilgili faaliyet süreçlerini de içeren bilgi

sistemlerini,

ç) Kontrol işlemlerini ve

d) Kontrollerin gözetimini içerir.

Sarbanes-Oxley Yasası ile kıyaslandığında birçok noktada benzerlik gösteren

deyim yerindeyse hem SOX hem de Uluslar arası Denetim Standartları’nın (UDS) ilk

kısıtlı Türkiye versiyonunu oluşturan düzenlemelerdir. Tebliğin ilk maddelerinde
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ülkemizde de borsaya kote edilmiş şirketlerdeki iç kontrol sisteminin çalışmasını

sağlamak amaçlı SOX Yasası’na ve UDS’ye paralel düzenlemeler getirilmiş ve gerek iç

gerekse dış denetçilerin sorumlulukları ciddi ve önemli oranda artırılmıştır (Aksoy,

2007:256).

SPK düzenlemesi uyarınca iç kontrol sistemi yönetim politikalarına uymak da

dahil olmak üzere işlerin düzenli ve etkin yürütülmesi, varlıkların korunması, hata ve

hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve belirlenmesi, muhasebe kayıtlarının doğru ve

eksiksiz olması ve mali bilgilerin güvenilir olarak zamanında derlenmesi amacıyla

işletmede uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm yöntemleri

kapsamaktadır (Aksoy, 2005a:160).

2002 yılında SPK Tebliği’nde SOX doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır.

Bunlardan biri dış denetçilerin borsaya kote edilmiş şirketlerin iç kontrol sistemlerinin

oluşturulmasında sorumluluk almaları yasaklanmıştır. Bu yasaklama, iç kontrol

sisteminin kurulmasının danışmanlık hizmetleri arasında olmasından kaynaklanmıştır.

Yani denetim hizmeti verilen bir müşteriye aynı anda danışmanlık hizmeti verilmesinin

bağımsızlığı ortadan kaldıracağı belirtilmiştir. Buna karşın, bağımsız denetim veya

doğrulama gerektiren diğer hizmetlerin verilmediği müşterilere iç kontrol sistemi ile

ilgili danışmanlık yapılması bağımsızlık açısından sakınca oluşturmayacaktır (Aksoy,

2007:257).

ABD’de SOX yasası paralelinde denetim hizmeti verilen bir müşteriye aynı anda

danışmanlık hizmeti verilmesinin bağımsızlığı ortadan kaldıracağı düşünülmüş ve

bağımsız denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda çalışan dış denetçilerin, bağımsız

denetim hizmeti verdikleri firmalara, bağımsız denetim hizmeti verdikleri dönemde

bedelli veya bedelsiz olarak danışmanlık hizmeti vermeleri yasaklanmıştır.

Ayrıca SPK düzenlemeleri ile SOX paralelinde, denetimden sorumlu komite

kurma zorunluluğu getirilmiştir. Denetimden sorumlu komite iç kontrol sisteminin
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işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. İç kontrol sistemi ile ilgili olarak ortaklığa

ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın

muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde

değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu

komite tarafından belirlenir.

Bunların yanı sıra denetimden sorumlu komite kamuya açıklanacak yıllık ve ara

mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve

doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin

görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak

bildirir. Mali tablo ve raporların kurulun muhasebe standartları ile genel kabul görmüş

muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından, kendilerince

incelendiğinden gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan, Türk Ticaret Kanunu ve

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklık ve aracı kurumun yönetim kurulu

sorumludur (Aksoy, 2007:258).

2.1.6.5. Yeni Bankacılık Kanunu’na Göre İç Kontrol

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun üçüncü kısım birinci bölümünde yer alan

23. Maddeye göre iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata

uygun olarak tesis edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması,

finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, banka içindeki yetki ve

sorumlulukların belirlenmesi, yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

 Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması,

faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve

konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi

ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. İç kontrol, risk yönetimi ve

iç denetim sistemlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine, oluşturulacak birimlere,

icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumlulukları ile Kuruma yapılacak

raporlamalara ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir (2. Bölüm madde 29).



39

Bankalar, iç kontrol sistemi kapsamında, faaliyetlerinin mevzuata, iç

düzenlemelerine ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve

raporlama sisteminin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde

edilebilirliğini her seviyedeki personeli tarafından uyulacak ve uygulanacak sürekli

kontrol faaliyetleri ile sağlamak, görevlerin fonksiyonel ayrımlarını, yetki ve

sorumlulukların paylaşımını, fon ödemelerini, banka işlemlerinin mutabakatını,

varlıkların korunmasını ve yükümlülüklerin kontrol altında tutulmasını temin etmek,

maruz kalınan her türlü riskin tanınması, değerlendirilmesi ve yönetimi için gerekli alt

yapıyı hazırlamak ve yeterli iletişim ağını oluşturmak zorundadır. İç kontrol faaliyetleri

yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak iç kontrol birimi ve personeli tarafından

yürütülür (Bankacılık Kanunu 2. Bölüm madde 30).

Bankaların, yönetim kurullarınca yönetim kurulunun denetim ve gözetim

faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere denetim komitesi oluşturulur.

Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim komitesi üyeleri icraî görevi

bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim komitesi, yönetim kurulu

adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve

yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu Kanun ve ilgili

düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,

bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön

değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim

kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, bu Kanun kapsamında ana ortaklık

niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin

konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur (1.

Bölüm madde 24).

Ayrıca aynı kanunun altıncı kısım 66. Maddesince; öncelikle iç kontrol, risk

yönetimi ve iç denetim sistemleri, muhasebe ve finansal raporlama birimi, finansal

tablolar ve raporları ile risk grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgi ve belgeler

olmak üzere her türlü kayıt, bilgi, belge, yapı ve sistemlerini konsolide denetime uygun

ve hazır hale getirmek zorundadırlar.
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Bankacılık Kanununun yanı sıra Basel Komitesi’nin 1998 yılında yayınlamış

olduğu ‘Bankalarda İç Kontrol Sistemlerinin Çerçevesi’ adlı çalışmada ;

 Etkili bir iç kontrol sisteminin banka yönetiminin ve bankanın sağlıklı bir

şekilde işlemesinin en kritik bileşenlerinden biri olduğu,

 Bankaların ve de bütün bir finansal sistemin güvenliği için etkili iç

kontrollerin esas teşkil ettiği,

 Her bankanın kendi yapısı ve faaliyetlerinin doğası, karmaşıklığı ve risk

yapısı ile uyumlu bir iç kontrol sistemini oluşturması gerektiği

belirtilmiştir.

Bir bankada var olması gereken iç kontrol sistemlerinin kimler tarafından

oluşturulacağı, kapsamının ne olacağı, işleyişinin nasıl sağlanacağı gibi tüm sorulara on

üç prensip halinde cevap veren çalışmada; “iç kontrol sistemi” bir banka

organizasyonundaki tüm personeli, bütün süreçleri, yönetim kademelerini, politikaları,

mevzuatı, uygulamaları, bilişim-iletişim ağlarını, maddi ya da soyut bütün malları,

kısacası herkesi ve her şeyi kapsayan ve bankanın bireysel özelliklerine bağlı olarak

değişebilecek nitelik ve sayıda alt sistemlerden meydan gelen bir üst (çerçeve-şemsiye)

kontrol sistemidir. Bu sistemin etkinliğinin ve yeterliliğinin sağlanması ve gerekiyorsa

düzeltici-tamamlayıcı önlemlerin alınması görevi ise, banka içerisinde “iç

denetim”(internal audit) birimi/bölümüne, tüm bir bankacılık sistemi için ise

“düzenleyici otoriteye” (supervisors) tevdi edilmiştir (Yavuz, 2002:40).

2.1.6.6. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre İç Kontrol

13.01.2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, 6102 sayılı Yeni

Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun 1.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kanununun 366. Maddesi gereğince yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek,

kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç

denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve
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komisyonlar kurabilir. 367. Madde de işletmelerin iç kontrol sistemlerinin biçimsel ve

formel tanımına yer veren bir düzenleme yer almaktadır (Cömert, 2008:26).

(1) Yönetim Kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönetmeliğe

göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye

devretmeye yetkili kılınabilir. Bu yönetmelik şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan

görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu

belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir

biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu yönetmelik hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

(2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

 Yeni Kanun, şirketlerin denetimi için tamamen yeni kabul edilebilecek bir

sistem öngörmektedir. Buna göre, hali hazırda şirketlerin zorunlu organları arasında

sayılan ve konuyla ilgili uzmanlığı bulunması gerekmeyen denetçi (murakıp) vasıtasıyla

yapılan denetim, yeni düzenleme ile yerini bağımsız denetim şirketlerine veya Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler vasıtasıyla yapılacak

bağımsız denetime bırakmıştır. Yapılacak denetim, finansal tabloları ve/veya konsolide

finansal tabloları ve yıllık raporları da içerecek şekilde düzenlenmiştir. Denetimin,

Uluslararası Denetim Standartları’na göre yapılması öngörülmüştür. Yeni Kanun ile

denetim sistemine ilişkin getirilen bir diğer yenilik, işlem denetçilerine yer verilmesidir.

Söz konusu işlem denetçileri, şirketin kuruluş, sermaye artırımı ve azaltılması, birleşme,

bölünme, tür değiştirme, menkul değer ihracı gibi işlemlerini denetleyen denetçilerdir.

Yeni Kanun’da ayrıca herhangi bir pay sahibinin istemiyle özel denetim

yapılabilmesine imkan tanınmıştır. Genel Kurul, pay sahibinin özel denetim istemini

kabul ederse mahkeme tarafından özel denetçi atanmaktadır. Yeni Kanun ile şirketlerin

denetiminin, şirketlerin ölçeğine göre ya bağımsız denetim kuruluşları ya da en az bir

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir uzman tarafından

yapılması öngörülmüştür. Buna göre, küçük ve orta ölçekli şirketlerin denetimini en az

bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yapacak, büyük

ölçekli şirketlerin denetimi ise bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacaktır. Bir

bağımsız denetleme kuruluşunun, şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi

yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için

değiştirilecektir (Pwc, 2011).
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Kontrol yönetimin en temel fonksiyonlarından biridir ve evrensel ifadesiyle iç

kontrol işletme faaliyetlerinin verimliliği ve etkililiği, finansal raporlamanın güvenirliği,

yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluğu sağlamak amacıyla işletme içinde

oluşturulan ve işletmenin tüm çalışanları tarafından etkilenen bir süreçtir. İç kontrol

sisteminin etkili bir şekilde tasarlanıp işletilmesi ve sürekli gözetiminde temel

sorumluluk işletmenin üst düzeydeki yönetim birimine ülkemiz de 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 gerektirmesi sebebiyle uzmanlık isteyen bir özellik arz etmektedir. Bu

nedenle işletmelerde yönetim kurulunda karar almaya etki edecek sayıda ve denetim

komitesinde görev yapan üyelerin bulunması evrensel kabul görmüş bir düzenleme

standardıdır (Cömert, 2008:26).

2.1.6.7. Basel II Kriterlerine Göre İç Kontrol

Basel düzenlemeleri çok çeşitli yenilikler içermekte olup, derecelendirme ve iç

denetim/iç kontrol fonksiyonu ve etkinliğini ön plana çıkarmaktadır. Derecelendirme ve

iç denetim/iç kontrol fonksiyonunu kritik faktörlerden birisi olarak ön plana çıkaran

Basel II kredi riski, sermaye yeterliliği ve bilançolar başta olmak üzere, banka, işletme

ve ilgili taraflar ve ülkemiz açısından çok çeşitli etkiler doğurmaktadır. Bu doğrultuda

Basel II ile beraber, tüm işletmelerde derecelendirme ve buna bağlı olarak iç kontrol

sisteminin önemi son derece artmıştır. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda derecelendirme

ve buna bağlı iç kontrol ve denetim sistemlerinin kurulması ve etkinliğinin sağlanması

yönünde hızlı bir süreç yaşanması mümkündür. (Aksoy, 2007:147).

İç kontrol sistemi, sermaye değerlendirme sürecinde özel bir yere sahiptir. Bu

sistemin etkinliği arttıkça sermaye değerleme süreci daha da etkin işler Basel

düzenlemeleri doğrultusunda tüm iş akış ve süreçlerinin içine yerleştirilmiş ve

etkinliğinin bağımsız ve yetkin denetçiler tarafından denetlenen bir iç kontrol sisteminin

varlığı önemlidir. İç kontrol sisteminin etkinliğine yönelik bağımsız denetçi ve iç

denetçilerin görüş, öneri ve değerlendirmeleri ile ortaya konulan düzeltici, önleyici ve

geliştirici mahiyetteki öneriler ışığında yönetimin iç kontrol sisteminin eksikliklerinin

giderilmesine yönelik icraatları önem taşımaktadır (BIS, 2000:98).
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Basel Komitesi’nce iç kontrol sisteminin yararları operasyonel verimliliğin ve

etkinliğin kazanılması, finansal ve yönetimsel açıdan eksiksiz ve güvenilir bilginin

zamanında elde edilmesi, yasalara ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması olarak

belirtilmiştir. Basel düzenlemeleri gereğince gözetim otoritesinin, yönetimin iç kontrol

eksikliklerini giderici etkin önlemleri en kısa zamanda karara bağlaması gerekmektedir

(Cenk, 2005).

Basel düzenlemelerinde şirketlerin katlanacakları kredi maliyetlerinin temeli

olan kredi riskinin hesaplanmasında dikkate alınacak unsurlar; şirketin sermaye yapısı,

yönetim kalitesi, kurumsal yönetim ilkelerinin varlığı ve denetim mekanizmalarının

işlerliğidir. Dolayısıyla, Basel II kredi değerlemesi ve kredi riskinin tespitinde iç

denetim sisteminin varlığı firmaların kredibilitesine doğrudan etki edecek temel

belirleyicilerden birisidir. Ülkemizde reel sektörün ağırlıklı olarak kurumsallaşmamış

aile şirketi yapısında ve küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ)  ölçeğinde

kuruluşlardan oluştuğu dikkate alındığında; kredi veren kuruluşlar KOBİ’lerin iç

kontrol ve iç denetim sistemlerini değerlendirerek kredi kullandıracaklar; aksi takdirde

hizmet vermekten kaçınacaklardır (Kurt ve Okan, 2008:148).

Basel II standartları ile birlikte işletmeler derecelendirme şirketleri tarafından

değerlendirilecek olup bu değerlendirme yapılırken işletmelerin finansal tablolarına,

kurumsal yönetim yapılarına, muhasebe standartlarına, denetim ve iç kontrol

sistemlerine bakılacaktır. İşletmeler eğer uluslararası standartlarda iç kontrol sistemi

kurmak istiyorlarsa da asgari 6-12 aylık bir süre de bu sistemi kurabilmektedirler

(Doğan, 2009:76). Önceleri daha ziyade büyük işletmeler tarafından iç kontrol

sistemine önem verildiği gözlenirken Basel II kriterleri ile birlikte KOBİ’lerin de

kurumsal yönetim anlayışını benimsemeleri ve iç kontrol sistemlerini kurmaları zorunlu

hale gelmiştir (Kurt ve Okan, 2008:151).

2.1.7. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi

Bir işletmenin faaliyetlerinde etkinlik sağlaması ve üretilen bilgilerin

güvenilirliğinin yüksek olması, işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin varlığına

bağlıdır (Aksoy, 2006:467). İç kontrol sisteminin tasarımı ve bu sistemin işlevsel bir
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biçimde sürdürülmesi işletme yönetiminin sorumluluğu altındadır. Denetçiler ise iç

kontrol sistemini inceleyerek ve değerleyerek yönetimin bu sorumluluğunu gerektiği

gibi yerine getirip getirmediğini belirler (Uyar, 2003).

İç kontrol sisteminin değerlenmesi genellikle dört aşamada gerçekleştirilir.

 Sistemin tanınması,

 Sistemin ön değerlemesi,

 Sistemin uygulamadaki etkinliğinin test edilmesi,

 Sistemin son değerlemesi,

Sistemin tanınması aşamasında denetçi iç kontrol sistemi hakkında bilgi toplar

ve bu bilgileri çeşitli yöntemler kullanarak raporlar.

Sistemin ön değerlemesi aşamasında ise denetçi iç kontrollere ne kadar

güvenebileceği konusunda bir karar verir ve bu kararına dayanarak denetim programı

hazırlar (Uzay, 1999:108). Denetçi her önemli kıymet hareketi için iç kontrolün bir ön

değerlendirmesini yapmalıdır. Ön değerlemedeki asıl amaç, finansal tablolarda yer alan

tutarların ve bu tutarları etkileyen kıymet hareketlerinin maddi doğruluğunun

araştırılması ve ne dereceye kadar güvenilir kontrol yordamlarının bulunduğunun veya

kontrol açısından hangi önemli aksaklıkların var olduğunun saptanmasıdır. Ön

değerlendirme safhası iç kontrol sisteminin kuvvetli ve zayıf yönlerinin başlangıçta

araştırılmasıdır (Zorluoğlu, 2003:135).

Üçüncü aşamada ise bir işletmede var olduğu iddia edilen iç kontrol sisteminin

gerçekten amaçlara uygun olarak çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi yani kontrol

testlerinin uygulanmasıdır (Uzay,1999:108). Bu testlerde denetçi örnekleme yöntemiyle

bir işlemi ele alır ve bu işlemi başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar gözden

geçirir. Böylece işletmede işlemlerin iç kontrollere uygun olarak yapılıp yapılmadığı

araştırılmış olur (Gürbüz, 1990:74).
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Son aşamada ise denetçi iç kontrol sistemini son bir kez daha değerlendirir. Yapılan

testlerin ön değerlendirmeyi doğrulayıp doğrulamadığı araştırılır. Denetçi iç kontrol

yapısı hakkında yaptığı değerlendirme sonuçlarını çalışma kağıtlarına aktarır ve iç

kontrol sisteminin güçlü ve zayıf taraflarını, denetim teknikleri üzerindeki etkileri ve

işletme yönetimine bildirilmesi gereken aksaklıkları açık ve net bir biçimde belirtir

(Uzay, 1999:109).
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2.2.  İÇ DENETİM

2.2.1. İç Denetim Kavramı

Basit anlamda gözlem, sayma ve kayıtların çift yönlü kontrolü şeklinde yapılan

denetim sürecinin arkasındaki iç denetim, uzun yıllar boyunca çok üzerinde durulmadan

ve herhangi bir değişikliğe uğramadan kısmi bir şekilde yürütülmüştür (McNamee,

1995:34).

Etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasında önemli bir unsur olan iç

denetim, işletme faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla işletme içinde

oluşturulmuş bağımsız bir değerlendirme fonksiyonudur (Pickett, 2000:5).

Türkiye’de hangi tür işletmelerde ya da sektörlerde etkin bir iç kontrol

sisteminin mevcut olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak Uzay tarafından 1999

yılında yapılan bir araştırmada bağımsız dış denetçilere Türkiye’de genel olarak hangi

sektörlerde etkin bir iç kontrol sisteminin olduğu sorulmuş ve bu soruya şu sıralama ile

cevap verilmiştir: Kamu iktisadi teşebbüsleri, holdingler, yabancı sermayeli kuruluşlar,

finans kesimi (bankalar) ve tekstil sektörüdür. Genellikle yurt dışında eğitim görmüş

olan veya yabancı yöneticilerin bulunduğu işletmelerde iç kontrole daha çok önem

verildiği gözlenmiştir (Uzay, 1999:210).

Büyük şirketlerdeki hissedarlar ve yönetim kurulu üyeleri, şirket çalışanlarının

faaliyetlerinin etkinliğinden haberdar olmak ve onları gözlemlemek istemektedirler.

Hissedarların bu istekleri, yetki sahibi vekil/müdür ve diğer çalışanların faaliyetlerinin,

denetim komitesinin bir bölümü şeklinde hizmet veren iç denetim departmanları

tarafından sağlanmaktadır. Özellikle halka açık anonim ortaklıklarda, ortak sayısının

çokluğu ve ortaklar grubunun arz ettiği nitelik bakımından, iç denetim iç kontrol

sisteminin etkinliğini sağlayan bir unsur olmaktan çıkmış ve faaliyetlerin gidişatını

tarafsız olarak yansıtmaya yarayan bir çalışma özelliği kazanmıştır (Adams, 1994:10).
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İç Denetim, işletme faaliyetlerinin kuruluş amaçları doğrultusunda verimlilik ve

rekabet gücünü arttıracak bir biçimde yönlendirilmesini, işletme varlıklarının rasyonel

olarak yönetilmesini, yatırım ve yönetim danışmanlığını, işletmede hata ve hilelerin

önlenmesini sağlamaya yönelik ve yönetime bağlı olarak çalışan ancak yürütülen

faaliyetler açısından bağımsız denetçiler tarafından yürütülen denetimdir (Özer,

1997:79).

İç denetim kavramının tarihsel gelişimine bakacak olursak, özellikle İkinci

Dünya Savaşı sonrasında işletme organizasyonları ve sistemlerindeki değişmeye paralel

olarak iç denetim uygulamalarında köklü bir değişim başlamıştır (Dittenhofer,

2001:443).

Modern anlamda profesyonel iç denetim uygulamalarında iki dönüm noktasının

bulunduğunu söylemek mümkündür. Bunlar, Victor Z. Brink’in Modern İç Denetim

kitabının basılması ve 1941 yılında İç Denetçiler Enstitüsü olarak anılan ‘The American

Institute of Internal Auditors-IIA’nın kurulmasıdır (Memiş, 2008:77).

Brink’e (1991:7)’e göre iç denetim uygulaması, organizasyonun iç kontrol

sisteminin incelenmesi ve değerlenmesi işlevini yerine getirerek modern bir yaklaşım

halini almıştır ( Brink, çev.Memiş 1991/2008).

1947 yılında IIA tarafından yayımlanan raporda iç denetim, “bir organizasyona

hizmet etmek amacı ile, organizasyon içerisindeki faaliyetleri incelemek ve değerlemek

için organizasyon bünyesinde oluşturulmuş bağımsız bir değerleme fonksiyonudur.”

diye tanımlanmıştır (Memiş, 2008:77).

1994 yılında IIA tarafından iç denetim ile ilgili yeni bir tanım yapılmıştır. Bu

tanıma göre (Kurnaz ve  Çetinoğlu, 2010:32):
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İç denetim, organizasyona bir hizmet olarak organizasyon içinde kurulmuş bağımsız bir

denetim fonksiyonudur. İç denetimin amacı, araştırılmış faaliyetlerle ilgili bilgi, tavsiye, tahmin,

analiz sağlanması amacıyla sorumlulukların etkili bir şekilde yerine getirilmesinde kuruma ve

yönetimi de içeren organizasyonun üyelerine yardımcı olmaktır. Amaç etkili bir kontrolü

desteleyen uygun bir maliyeti de içerir.

2000’li yıllara kadar geçerli olan bu tanım işletme çevresinde meydana gelen

değişimlerle birlikte yerini yeni tanımlara bırakmıştır. İç Denetçiler Enstitüsü’nün

yeniden düzenlediği Mesleki Uygulamalar Yapısı çerçevesinde yapmış olduğu yeni

tanım şöyledir (Yılancı, 2006:7):

“İç denetim, bir organizasyonun faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek için dizayn

edilmiş bağımsız, tarafsız bir güven ve dayanışma eylemidir.” Ayrıca iç denetim, bir

organizasyonun risk yönetimi, kontrol ve kurumsallıkla ilgili süreçlerinin etkinliğini

değerlendirmek ve geliştirmek için sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım getirerek

organizasyonun amaçlarını başarmasına yardım eder.

İç denetim kavramının tarihsel süreç içerisinde farklı açılardan tanımlanmıştır.

Bu bağlamda iç denetimin iç denetimin tarihsel süreç içerisinde nasıl algılandığına ve

nasıl bir gelişim gösterdiğine bakıldığında, iç denetimden beklenen faydalara bağlı

olarak tanımlamalar yapıldığı görülmüştür. 1950’li yıllarda işletme varlıklarının

korunması, 1960’lı yıllarda işletme verilerinin güvenirliğinin denetlenmesi, 1970’li

yıllarda uygunluk denetiminin yapılması, 1980’li yıllarda işletme etkinliğinin

denetlenmesi, 1990’lı yıllarda işletme amaçlarına ulaşılması ve 2000’li yıllar itibariyle

işletmeye artı değer katma şeklinde gelişmiştir.

21. yüzyılda işletme yönetiminde iç denetimin proaktif bir rol üstlenmesi

gerektiği ortaya çıkmıştır. Önceleri sadece geçmiş uygulamaların kontrollerini içermesi

nedeniyle reaktif bir süreç olan iç denetim faaliyeti, danışmanlık ve değer katma gibi

işlevler ile birlikte aynı zamanda proaktif bir süreç haline gelmiştir (Uzay, 1999:2-4).
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İç denetim bir örgütte aşağıdaki elemanların olup olmadığını belirlemek için

finansal ve finansal nitelikte olmayan faaliyetlerin ve kontrollerin iç denetçiler

tarafından sistematik olarak değerlendirilmesine ilişkin bir süreçtir. Söz konusu

elemanlar (Sawyer, çev.Uzay 1988/1999):

 Finansal ve işletme faaliyetleri ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve

güvenirliği,

 İşletme için olası risklerin tanımlanması ve minimum hale getirilmesi

 Dış düzenlemelere ve kabul edilebilir iç politika ve yordamlara uyulması

 Yeterli standartlara uygunluk

 Kaynakların etkin ve verimli kullanılması

 Örgütsel amaçların etkin bir şekilde başarılmasıdır.

Bugünkü anlamda iç denetim tanımına aşağıdaki aşamalardan geçilerek

ulaşılmıştır (Pickett, 2000):

 Kurum içinde, iç işlemlerin kontrol edilmesi süreci

 İşlem bazlı sürekli denetim yaklaşımı,

 İstatistiki yöntemler kullanarak denetim,

 Olasılık esasına dayalı bir yaklaşımla denetim,

 Anlık belirli noktaların kontrol edilmesine yönelik denetim,

 Risk analizine dayalı denetim,

 Sistem tabanlı yaklaşımla denetim,

 İdari işlemlerinde denetim kapsamına dahil edilmesi

 Yönetim denetimi,

 Risk odaklı denetim

Yapılan iç denetim tanımlarına bakıldığında iç denetim güvence verme ve

danışmanlık hizmeti verme fonksiyonlarını içermektedir. Güvence verme fonksiyonu,

işletme içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin varlığına, işletmedeki risk yönetimi, iç

kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin

doğruluğuna ve tamlığına, varlıklarının korunduğuna, faaliyetlerinin etkili, ekonomik,

verimli, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair işletme içindeki ve

dışındakilere yeterli güvencenin verilmesidir.
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Danışmanlık hizmeti verme fonksiyonu ise, işletmenin hedeflerini

gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir

şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır

(Soydam, 2008). İç denetimin yöneticilere verdiği danışmanlık hizmeti sayesinde,

yöneticiler; işletmedeki süreçlerde meydana gelen problemlere çözüm bulunması,

süreçlerin yeniden yapılandırılması ve sistemlerin geliştirilmesi gibi konularda iç

denetçilerden öneriler almakta ve bu önerileri dikkate almak suretiyle ileride ortaya

çıkması muhtemel sorunların önüne geçme imkanı bulmaktadır (Sarens ve De Belde,

çev. Memiş 2004/2007).

Ülkemizde 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak

yürürlüğe giren5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetim

Türk Kamu Yönetimi’ne dahil edilmiş ve kurumların iç işleyiş ve faaliyetlerine dönük

teftiş ve denetim sistemi yeniden yapılandırılmıştır. 5018 Sayılı Kanunun 63.

Maddesinde iç denetim şu şekilde tanımlanmıştır (Soydan, 2008; Şahin, 2008): Kamu

idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve

verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak

amacıyla yapılan yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerin 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.

2.2.2. İç Denetimin Amacı ve Önemi

İç denetim, işletme üst yönetiminin kararlarının bir yansıması olan

yönetmeliklere ve yazılı prosedürlere ne derece uyulduğunu tespit etmek ve varsa

olumsuz gelişmeleri raporlama görevini üstlenmiştir.

İç denetimin amacı, gözden geçirilmiş faaliyetlerle ilgili nesnel analizler,

değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetimin tüm üyelerine

sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmede yardımcı olmaktır (Kurnaz ve

Çetinoğlu, 2010:26).
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İç denetimin amacı ve kapsamı işletme yönetiminin ihtiyaçlarına, işletmenin

yapısına ve büyüklüğüne göre belirlenmektedir. İç denetçinin başlıca sorumlulukları

şunlardır (Uzay, 1999:37):

 Muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin incelenmesi,

 Finansal ve faaliyetlerle ilgili bilgilerin incelenmesi,

 Bir örgütte finansal olamayan kontroller de dahil faaliyetlerin etkinliği,

verimliliği ve yeterliliğinin incelenmesi,

 İşlemlerin iç ve dış düzenlemelere, koşullara, kanunlara uygunluğunun

incelenmesi

 Belirli alanlarda özel araştırmalar yapılmasıdır.

İç denetim fonksiyonunun uygulanma amacı ilk zamanlarda hırsızlığa engel

olmak, hataları bulmak ve yanıltmaları önlemek iken, II. Dünya Savaşı’ndan sonra iç

kontrolün kapsamı faaliyetlerin etkinliğinin değerlenmesi yönünde gelişmeler

göstermiştir. İç denetimin amacına ulaşabilmesi için iç denetçilerin hazırladıkları

raporları üst yönetim kademelerine yani yöneticilere sunması gerekir. Çünkü gittikçe

artan ve ağırlaşan sorunlar ile yönetim sorumluluklarının işletmelerin yararına hizmet

edecek bir şekilde çözümlenmesi için buna ihtiyaç vardır (Sağlar ve Tuan, 2009:346).

İç denetim fonksiyonunun yeterli ve etkin bir biçimde yürütülmesi, yönetim

hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve güvence altına alınmasını sağlar. Güçlü bir iç

denetim, işletmedeki denetim mekanizmalarının sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

Böylelikle, operasyonel risklerin, dolandırıcılığın ve gelir kaybının oluşması

engellenerek, işletmenin verimliliği ve rekabet gücü artar. İşletmeler büyüyüp kurumsal

bir yapıya ulaştıkça ilave operasyonel problemler doğmakta ve bunların çözümü için

denetim birimlerine başvurulmaktadır. Bu çerçevede iç denetim, operasyonel birimlerin

belirlenen politikalara uyumunda, etkin bir kontrolün ve birlikteliğin sağlanmasında

önemli bir rol oynamaktadır (Uzun, 2007:3).

İç denetimin amacı, işletmeye yararlı olmak için denetim faaliyetlerini

sürdürmek ve işletmede çalışanların sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine
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getirmelerinde onlara yardımcı olmaktır. Ayrıca işletmedeki varlıkların korunup

korunmadığının, işletme yönetimi tarafından belirtilen politikalara ne kadar

uyulduğunun, yasa, yönetmelik ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun

kayıtların tutulup tutulmadığının tespit edilmesidir. İç denetçiler, iç denetim sonucunu

işletme yöneticilerine raporlayarak, planlanan verimliliğin ne düzeyde gerçekleştiğinin

görülmesini sağlar. İç denetimin amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 İşletmedeki işlemlerin önceden belirlenmiş işletme politikalarına

uygunluğunu ve doğruluğunu kontrol altında tutmak,

 İşletme varlıklarının fiili durumları ile kaydi durumları arasındaki ilişkiyi

kontrol altında tutmak,

 İşletme politikalarının etkinliğin ölçmek,

 Muhasebe sürecinin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda

devamını sağlamak,

 İşletmede yaşanabilecek yolsuzlukları önlemek ve yapılmış olanları

ortaya çıkarmak,

 İşletmede çalışan tüm yöneticilerine kaynakların etkin ve verimli bir

şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi sağlamak,

 Yönetime yardımcı olmak ve üst yönetime danışmanlık yapmak,

 Denetim sonucunda maddi açıdan tasarruf sağlamak ve kazançlar elde

etmek.

Buradan anlaşılacağı üzere iç denetim bir işletmenin her türlü faaliyetlerini

kapsayacak şekilde geniş amaçlara sahiptir (Doğan, 2009:45).

İç denetimin temel amaçlarından biri de risk yönetim süreçlerinin tam, etkin ve

verimli olduğu konusunda üst yönetime objektif bir güvence sağlamaktır. Buradan

hareketle, iç denetim faaliyeti üst yönetime, sorumluluklarını yerine getirmesinde

yardımcı olmak için danışmanlık yapar, yol gösterir ve işlerin yapılmasına yönelik

imkanlar sağlar. Ayrıca iç denetim, örgüte yararlı olmak için denetim faaliyetlerini

sürdürmek ve örgütte çalışanların sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine

getirmelerinde onlara yardımcı olur.
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Modern iç denetimin temel yararlarını şu şekilde sıralamak mümkündür

(Pehlivanlı, 2010; Biçer, 2006:52).

 İç denetim güvenilir bilgi sağlama ihtiyacını karşılar. Etkin bir iç denetim

aynı zamanda iç kontrol sisteminin etkinliği ile de yakından ilgilidir.

İşletmede etkin bir iç kontrol sistemi mevcut ise iç denetimde de etkinlik

yüksek seviyede olacaktır. Sonuç olarak, işletme hakkında bilgi edinmek

isteyen tarafların güvenilir bilgiye ulaşmaları kolaylaşacaktır.

 Etkin bir iç denetimin varlığı işletme varlıklarının ve kayıtlarının

korunmasını sağlar.

 İç denetimin kapsamına faaliyetlerin etkinliği de dahildir. Bu kapsamda

iç denetimin etkin çalışması halinde verimsiz faaliyetler elimine

edilebilecektir.

 İlgili yasal düzenlemelere uygunluğu sağlar.

 Temel iş projelerinin, planlarının belirlenen hedeflere ulaşılmasına

yardımcı olur.

 Şirketin sermaye ve fonlarının bütünlük ve veriminin teminat altına

alınması ve iç ve dış risklere karşı korunması amacı ile önlem alır ve

öneri geliştirir.

 Yönetim performansının değerlendirilmesine yardımcı olur.

 İç denetim çalışmaları ile şirkete saygınlık ve finansal tablolara güveni

sağlar.

İç denetim, yönetimin bir parçası olarak fonksiyonel anlamda bağımsızlığa sahip

bir mekanizma olarak hareket eder ve bu nedenle kurum ve kuruluşlarda yönetsel hesap

verilebilirliğin yerleşmesine büyük katkılar sağlar. Ayrıca iç denetim, bireysel eylemleri

incelemek yerine sistem odaklı bir denetim faaliyetine dayanmakta ve program

sonuçlarının kalitesi üzerinde odaklanmaktadır (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:35).

Esas itibariyle iç denetim, iç sınırlara veya coğrafi sınırlamalara bakılmaksızın

bir kurumun tüm faaliyetlerini kapsamaktadır. İç denetim faaliyeti; yönetim, risk

yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin kurumun karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesi,

tanımlanması ve bu risklerle mücadele konularında yeterliliğinin ve etkinliğinin
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belirlenmesini de kapsamaktadır. İç denetim kurum yönetimine ayna tutarak, işletme

körlüğü içerisinde görülmeyen birçok konuyu teşhis ederek çözüm yolları aranmasını

sağlamaktadır. Risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim bilgi sistemlerinin ölçülmesinde ve

raporlanmasında anahtar rol oynayan iç denetim süreçleri, uluslararası arenada rekabet

eden kurum ve kuruluşların piyasadaki itibar ve imajının da bir göstergesi niteliğine

bürünmüştür. Bir kurumda iç denetimin varlığı ve gelişmişlik düzeyi kurum kültürünün

ifadesi olarak nitelendirilebilir (Uzun, 2005:17).

2.2.3. İç Denetim Standartları

İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukuki ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu,

karmaşıklığı ve yapısı farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından

gerçekleştirilmektedir. Söz konusu farklılıkların, her ortamdaki iç denetim uygulamasını

etkilemesine rağmen, iç denetçilerin sorumluluklarının yerine getirilmesi söz konusu

olduğunda Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na uyum, önem arz

eder. İç denetçilerin bu standartlara uyumunun hukuken kısmen engellenmesi

durumunda, iç denetçiler diğer standartlara uymalı ve uyamadıkları kısımla ilgili olarak

özel durum açıklaması yapmalıdır (TİDE, 2007:15).

İç denetim, işletme yönetiminin ve tüm çalışanlarının sorumluluklarını etkin bir

biçimde yürütmeleri için işletme içerisinde gerçekleşen bir eylemdir. Bu faaliyetlerin

etkin bir biçimde yürütülebilmesi ve kalitesinin ölçülebilmesi ancak iç denetim

standartlarıyla mümkünüdür. Ülkemizde İç Denetçiler Enstitüsü, İç Denetim ve Mesleki

Uygulama Standartları  (1998) tercüme kitabında iç denetim standartlarının amaçları şu

şekilde belirtmiştir:

 Yönetimin bütün kademelerine, yönetim kuruluna, kamuya, dış

denetçilere ve ilgili diğer mesleki kuruluşlara iç denetimin rolünü ve

sorumluluklarını aktarmak,

 İç denetim faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için temel

hazırlamak,

 İç denetim faaliyetlerini geliştirmek.
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İç denetim, yönetim kurulu ve işletme yönetiminin kontrol ve denetimle ilgili

yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur. Dolayısıyla da birincil amacı bu

grubun yükümlülüklerinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için işletme içinde bir denetim

birimi oluşturulmalıdır. Ayrıca bu birim, dolaylı olarak ta dış denetçilere, kamuya ve

diğer işletme dışı taraflara da hizmet etmektedir. İşletme içi ve dışı bu grupların iç

denetimin işletmede üstlendiği önemli rolü anlayabilmelerini sağlamak standartların en

temel aracıdır (Yılancı, 2006:90).

İç denetim departmanı üst yönetim ve yönetim kurulu tarafından oluşturulan

politikalar çerçevesinde işletmenin ve fonksiyonlarının tamamlayıcı bir parçasıdır.

İşletme varlıklarının her türlü zarara karşı korunduğunu, faaliyetlerin belirlenen

politikalara uyum içinde yürütüldüğünü araştırmak olan iç denetim faaliyeti,

işletmedeki kontrollerin etkililiğini ölçmeyi ve bu kontrolleri değerlemeyi hedef alır. Bu

nedenlerle etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasına katkı sağlar. İç denetim

fonksiyonunun yeterli ve etkili bir şekilde yürütülmesi, yönetimin hedeflerinin

gerçekleşmesinde bir güvence oluşturur. Güçlü bir iç denetim işletmedeki kontrol

mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını sağlar ve dolayısıyla operasyonel risklerin,

hilenin ve gelir kayıplarının oluşmasını engelleyerek işletmenin verimliliği ve rekabet

gücünün artmasına katkıda bulunur( Doyrangöl, 2002:3).

Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, iç denetim

hizmetlerinin temel ilkeleri üzerinde yapılan titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır.

Tüm iç denetçiler çalışmalarını standartlara uygun olarak yapmakla yükümlüdür.

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü üyeleri ve Uluslararası İç Denetçiler IIA Etik

Kuralları’na uygun davranacaklarını taahhüt ederler, bu standartlara bağlılığı da gerekli

kılar. Standartlar mesleki uygulama çerçevesinin bir bölümünü oluşturur (Karcıoğlu ve

Yanık, 2010:231).

İç denetim standartları, nitelik ve performans standartları olarak iki ana grupta

toplanır.
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Nitelik standartları;

 İç denetim faaliyetinin amacı,

 Yetki ve sorumlulukların tanımlanması,

 Bağımsızlık,

 Tarafsızlık

 Mesleki yeterlilik,

 Mesleki özen ve dikkat,

 Sürekli mesleki gelişim,

 Kalite güvence ve geliştirme programından oluşur.

Performans standartları ise;

 İç denetim faaliyetinin yönetimi,

 İşin niteliği,

 Görev planlaması,

 Görevin yapılması,

 Sonuçların raporlanması,

 Gelişmelerin izlenmesi

 Bakiye riskin yönetimce üstlenilmesinden oluşur.

İç denetim standartları IIA’nın Standartlar Kurulu tarafından belirlenmekte ve
sürekli olarak ta gözden geçirilmektedir (Uzun,
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/%C4%B0%C3%A7%20De
netim/%C4%B0%C3%A7%20Denetim%20Nedir-Makale.pdf).

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’nün iç denetime ilişkin bazı ilke, standart

geliştirme çaba ve çalışmaları sonucunda ortaya çıkan genel ve en önemli iç denetim

standartları aşağıdaki gibidir (Yurtsever, 2003:8-9):

 İç denetçilerin denetledikleri faaliyetlerden bağımsız olmaları

gerekmektedir.(Bağımsızlık)

 İç denetim yeterli ve gerekli mesleki özen gösterilerek yürütülmelidir.

 İç denetimin kapsamı, kurumun iç kontrol sisteminin verimliliğinin ve

yeterliliğinin incelenmesi, değerlendirilmesi ile üstlenilen

sorumlulukların yerine getirilmesindeki kaliteyi içermelidir. (Denetimin
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Kapsamı) Ayrıca işletmenin her faaliyeti ve her birimi iç denetim

kapsamına girmelidir.

 Denetim faaliyeti, denetimi planlama, ölçme, bilginin değerlendirilmesi,

sonuçların iletilmesi ve gözlemleme safhalarını içermelidir.(Denetim

faaliyetleri)

 İç denetim departmanının yöneticisi, departmanı kurallara uygun olarak

yönetmelidir ( İç denetim departmanının yönetimi)

Bu standartların amaçları, işletme yönetiminin tüm kademelere, yönetim

kuruluna, kamuya, dış denetçilere ve ilgili diğer mesleki kuruluşlara iç denetimin rolünü

ve sorumluluklarını aktarmak, iç denetim faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve

değerlendirilmesi için temel hazırlamak ve iç denetim faaliyetlerini geliştirmek olarak

sıralanabilir. (Alptürk, 2008:32).

2.2.4. İç Denetim Türleri

Şekil 1: İç Denetim Türleri (Gönülaçar, 2007:6)

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

(Çavuşoğlu ve Duru, 2007).
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Uygunluk Denetimi: Bir örgütün mali işlemlerinin ve diğer faaliyetlerinin

belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek

amacıyla incelenmesidir. Bu denetim türünde belirlenmiş kriterler farklı kaynaklar

tarafından belirlenir. Uygunluk denetimi, iç denetçiler, dış denetçiler ve kamu

denetçileri tarafından yürütülür. Uygunluk denetimi üst makamlar ve yasal mevzuat

tarafından önceden saptanmış kurallara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. Bu üst

makamlar işletme içinden olabileceği gibi işletme dışından da olabilir. Uygunluk

denetiminde ulaşılan sonuçlar geniş kitleye değil, sınırlı olarak sadece ilgili kişi ve

kuruluşlara raporlanır. Bu nedenle uygunluk denetimi genellikle iç denetçiler tarafından

gerekli durumlarda ise dış denetçiler tarafından yapılır (Alptürk, 2008:23).

Performans Denetimi: Kurum ya da kuruluşun görevlerini yerine getirirken

kullandığı fiziki, mali ve beşeri kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik

derecelerinin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme yapılırken, riske dayalı maliyet

unsuru ile kaynakların etkin ve etkili şekilde kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır

(Alptürk, 2008:23).

Sistem Denetimi: Denetlenen sürecin ya da birimin (sistemin) amaçlarına

ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin

değerlendirilmesidir. Başka bir deyişle, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol

sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi,

eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğun araştırılmasıdır (Doğan, 2009:89).

Bilgi Teknolojileri Denetimi: Denetlenen birimin bilgi sistemlerinin güvenli

olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu denetim türü ayrıca denetlenen 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 önlenmesi derecesi olarak tanımlanabilir

(Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:36).

İç denetim türlerinin yanında iç denetimin iki ana işlevi bulunmaktadır. Bunlar

mali denetim ve yönetsel denetimdir.
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Mali denetim, aktiflerin varlığını saptama, hileli işlemlerin yapılmasını önleme

ve varsa açığa çıkarma, iç kontrol sistemlerinin incelenmesini de kapsayan muhasebe ve

rapor verme sistemlerinin güvenilirliğini kontrol etme eylemlerinden oluşur.

Yönetsel denetim, klasik anlamdaki denetim sadece işletmenin mali ve

muhasebe alanlarına yönelik iken modern iç denetim anlayışına göre denetim tüm

işletme faaliyetlerinin ve işlemlerinin denetlenmesidir. Muhasebe denetimi temel olarak

genel kabul görmüş muhasebe standartlarını, ulusal ve uluslararası standartları dikkate

alır. Yönetsel denetimde esas alınacak temel, işletmenin ana sözleşmesi, yönetim ve

işletme politikaları ve özellikle işletmenin faaliyet alanını ve üretim, satış, pazarlama

vb. faaliyet süreçlerini ayrıntılı olarak tanımlayan, karar alma aşamalarında yetkili ve

sorumlu kişileri belirleyen yazılı usullerdir (Alptürk, 2008:22).

2.2.5. İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi

İç kontrol kaynakların etkin, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde

kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata ve yönetmeliklere uygunluğu, faaliyetler

hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, varlıkların korunması,

yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan

bir yönetim aracıdır. Bununla beraber kontrol faaliyetlerinin tasarım ve uygulama

eksikliklerinin olabileceği bu nedenle tam bir güvence sağlayamayacağı dikkate

alındığında iç kontrol sisteminin sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması

gerekmektedir. Bu durum iç denetim faaliyetinin rolünü açıkça ortaya koymaktadır

(Güney, 2009:91).

İşletme üst yönetimi işletme kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli

kullanıldığı hususunda gerekli güvenceyi verebilmesi için iç kontrol süreçlerini

değerlendirerek söz konusu süreçlerin yeterliliği ve etkinliği hakkında bilgi sahibi

olması gerekir. Üst yöneticinin bu bilgiye sahip olabilmesi ve gerekli tedbirleri

alabilmesi için , işletmede uygulanan iç kontrollere ilişkin süreçlerdeki hata ve riskleri

ortaya konulması gerekir. Bu da ancak iç denetim tarafından iç kontrollere ilişkin

süreçlerin denetlenmesiyle gerçekleşecektir (Gürkan, 2006).
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İç denetim, iç kontrolün önemli ancak farklı bir boyutunu oluşturmaktadır. İç

kontrol, bir kurumda kuruma ait politikaların ve hükümet politikalarının istenilen

sonuçlara ulaşması; programların israf, hile ve kötü yönetimden korunması; güvenilir ve

zamanında bilginin elde edilmesi, korunması, rapor edilmesi ve gerektiğinde karar alma

mekanizmalarında kullanılması amacıyla oluşturulan organizasyon, politika ve

prosedürler bütünüdür. Ne kadar ayrıntılı ve özenli bir biçimde tasarlanmış olursa olsun,

hiçbir kontrol mekanizması hataların ortaya çıkarılması ve önlenmesi bakımından yüzde

yüz güvence sağlamaz. Bu nedenle yönetimin iç kontrol yapısının etkinliğini düzenli bir

biçimde izlemesi ve gözden geçirmesi gerekir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:40).

İç denetim işletme yönetimine yönelik bir hizmettir. Bu çerçevede iç kontrolün

incelenip değerlendirilmesi ve en üst yöneticiye güvence sağlaması iç denetimin

fonksiyonları kapsamına girmektedir. İç denetim faaliyeti işletmenin iç kontrol

sisteminin bir parçasıdır ve iç denetimin kapsamına yalnızca finansal kontrol değil, iç

kontrolün bütün yönleri dahil olur. (Yörüker, 2004:8).İç kontrol ise, süreçlerin denetimi,

işletme içinde üretilen her türlü bilginin tamlığı, doğruluğu ve güvenilirliği;

operasyonların etkililiği ve verimliliği, hukuka ve iç mevzuata uyumu işletme

varlıklarının korunmasını ifade etmektedir. İç denetimin başarısından iç denetçiler, iç

kontrolün başarısından ise işletme yöneticileri sorumludur ( Gönülaçar, 2007:13).

İç denetim faaliyetleri bunların yanı sıra iç kontrol sisteminin etkinliğini ve

başarı düzeyini araştırarak, sistemin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığını ve işletmenin

amaç ve hedeflerini hangi düzeyde karşılandığını araştırmaktadır (Şengür, 2005:10).

İç denetim, esas itibariyle, organizasyonun kabul edilmiş hedeflerinin

gerçekleşmesindeki etkinliği ölçmek ve değerlendirmek suretiyle risk yönetimi, kontrol

ve yönetişim hakkında işletme yönetimine bağımsız ve tarafsız bir görüş sunar. Ayrıca,

iç denetimin bulguları ve tavsiyeleri denetlenen alanlardaki yöneticilere yarar sağlar.

Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim; hedeflerin gerçekleşmesini, uygun risk

değerlendirmesini, iç ve dış raporlamadaki ve hesap verme sorumluluk süreçlerindeki

güvenilirliği, yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uyumu, organizasyon için

saptanan davranışsal ve ahlaki standartlara uymayı sağlamak üzere belirlenmiş

politikaları, prosedürleri ve faaliyetleri kapsar.
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İç denetim, özellikle, organizasyonun risk yönetimini, kontrolünü ve

yönetişimini geliştirmede işletme yönetimine yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız

bir danışmanlık hizmeti de sağlar. İç denetimin danışmanlık hizmeti; yönetimin

organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak üzere uygulamaya koyduğu

politikaların, prosedürlerin ve faaliyetlerin sistemli ve düzenli bir biçimde

değerlendirilmesi ve geliştirmeye yönelik tavsiyelerde bulunulması yoluyla iç denetim

becerilerinden yararlanır. Bu tür danışmanlık çalışması iç denetimin risk yönetimi,

kontrol ve yönetişim hakkında sunduğu görüşe katkıda bulunur (Yörüker, 2004:9).

Şirket ve kurumların risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçleri ile

ilgili bağımsız ve tarafsız güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini yerine getiren iç

denetim, şirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine katkı

sağlamaktadır. Şirketlerde iç kontrollerin yeterliliğinin değerlendirilmesi, iç denetim

faaliyetine ihtiyacı doğurur. Bu nedenle iç kontrol ve iç denetim birbirinden farklı ancak

birbirinin tamamlayan iki kavram olarak değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmelere

göre, şirketin kurumsallaşmasının temellerinden biri de iç kontrollerin varlığının

gerekliliğidir. Şirket içi kontrollerin yerindeliği ve yeterliliğinin değerlendirilmesi iç

denetim faaliyeti ile ifade bulur (Uzun,2009).
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2.3. RİSK ODAKLI İÇ DENETİM

2.3.1. Risk Kavramı

Risk, bir organizasyonu bütünüyle etkileyecek olan 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

etkileyebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Özeren, 2000:42).

Tüm işletmeler birtakım risklerle karşı karşıyadırlar. Bir işletmenin hayatta

kalması ve başarılı olabilmesi için amaçlarına ulaşması temel öneme sahiptir. Ancak bu

amaçların hepsinin ya da bir bölümünün başarılamama olasılığı her zaman mevcuttur.

Bu nedenle risklerin tanımlanması ve yönetilmesi iş dünyasında bir zorunluluk haline

gelmiştir (Bodine, Pugliesse ve Walker, 2001:65).

Farklı bilim dallarında pek çok farklı tanımı yapılan risk kavramı, bir

organizasyonun hedeflerine ulaşmasını engelleyen her türlü olay olarak ifade edilebilir.

Risk organizasyonun amaçlarına ulaşmasını ve stratejilerini başarılı bir şekilde

gerçekleştirmesini olumsuz yönde etkileyen bir tehdittir. Buradan hareketle riskle ilgili

özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

 Risk değişen bir tehdittir.

 Bu tehdit bir olayla ilgilidir.

 Olayın meydana gelmesi organizasyonun amaçlarına ulaşmasını
etkileyecektir.

Risk işletme amaçları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir; bu etki olumlu

da olabilir (Griffiths, 2005:17).

Planlanan amaçlara ulaşmayı etkileyen her türlü engel bir risktir. Ancak risk,

bünyesinde sadece tehlike ve belirsizliği değil; fırsatları da barındıran çok yönlü bir

kavramdır. Daha önceleri işletmeler riski sadece tehlike ve belirsizlik olarak algılarken,

günümüzde bir fırsat olarak ta algılamaktadır (Tüzün, 2002:25).
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Tanımlarda da belirtildiği üzere riskten bahsetmek için organizasyonun

başarması gereken bir hedefi olması gereklidir. Hedefi olmayan bir organizasyon için

riske maruz kalma durumu da söz konusu olmayacaktır. Riskin organizasyonu nasıl

etkileyeceği, organizasyonun hedeflerinin neler olduğuna bağlıdır. Hedeflere göre

hedefleri etkileyecek olaylar, organizasyonlara fırsat ya da tehditler yaratabilir. Aynı

olay bir organizasyon için fırsat yaratırken diğer bir organizasyon için tehdit olabilir

(Griffiths, 2005:2).

İç denetim konusunda oldukça önemli bir yeri olan IIA’ya göre risk, “Amaçlara

ulaşmanın üzerinde etkiye sahip olabilecek bir olayın meydana gelmesindeki

belirsizliktir.” IIA’ya göre risk, sonuçları ve meydana gelme olasılığı açısından

ölçülebilir bir kavramdır (Pickett, 2004:39). İç denetimin bakış açısına göre risk bir

organizasyonun nabzıdır. İç denetçilerde bu nabzı tutmak için işletmede bulunmaktadır.

İç denetçi, işletmenin tehditleri basit bir şekilde hoş görmesinden ziyade riskleri

kabullenmesini ve yönetmesini sağlamalıdır. İşletmelerde risk yönetimi olumlu bir

süreç olarak değerlendirilmeli ve sadece yolunda gitmeyen olumsuzluklar olarak

bakılmamalıdır. İç denetçi, risklerin kurum içinde etkin bir şekilde yönetildiğine dair

yönetime gerekli güvencenin verilmesi için destek olmalıdır (Griffiths, 2005:17).

Bir işletmede riskleri etkileyen faktörler aşağıdaki faktörlere bağlı olarak

değişebilir (Gauthier, 2006:13):

 İşletmenin faaliyet çevresindeki değişiklikler,

 Bilgi sisteminin yenilenmesi veya değiştirilmesi,

 İşletmenin yeniden yapılanması,

 Yeni ürünler veya faaliyetler,

 İşe yeni alınan personelin iç kontrol sistemini farklı algılaması,

 Üretim ve bilgi sistemlerindeki yeni teknolojiler,

 İşletmelerin hızlı büyümeleri,

 Yeni muhasebe düzenlemelerine uyum ya da bu ilkelerdeki değişiklikler.
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2.3.2.Risk Türleri

Bir işletmenin karşılaşabileceği riskler çok farklı şekillerde sınıflandırılabilir.

İşletmenin yapısal ve sektörel özellikleri bu sınıflandırmayı etkiler. Her işletme kendine

özgü bir risk yorumuna sahiptir. Bu yorum işletmenin bulunduğu piyasa, kültür ve

misyonuyla tutarlılık arz etmektedir (Pickett, 2003:159).

İşletmelerin karşılaştıkları riskleri, genel olarak üç gruba ayırmak mümkündür.

Bunlar sistematik risk, sistematik olmayan risk ve sistemik risk olarak ifade edilebilir.

Sistematik olmayan riskleri işletmenin bulunduğu sektöre ait özelliklerin ortaya

çıkardığı risklerdir. Operasyonel riskler ve kredi riskleri örnek olarak verilebilir (Akgüç,

1998:867).

Operasyonel risk, operasyonun gerçekleştirilmesindeki hataya, aksaklıklara

veya suiistimallere dayalı risklerin yanı sıra organizasyon, iş akışı, teknoloji, insan gücü

çerçevesinde oluşabilecek, kurumu maddi veya itibari kayba uğratacak, kredi veya

piyasa riski dışında kalan ve geçmiş verilerden yola çıkılarak istatistiksel ölçümleme

yapılabilecek her türlü risklerdir (Kishalı ve Pehlivanlı, 2006:77).

Operasyonel risklerin ölçümü, bu grupta yer alan risklerin tamamının

sayısallaştırılamaması nedeniyle oldukça zordur. Ayrıca operasyonel kayıplarla ilgili

verilerin kısıtlı olması, her işletmenin özelliklerinin farklı olması nedeniyle dış verilerin

kullanıma uygun olmaması, iç de dış verilerin entegre edilmesindeki ve insan

faktörünün yönetimindeki zorluklar, hem bu risklerin hesaplanma maliyetlerini

artırmakta hem de güvenilir sonuçlara ulaşılmasını engellemektedir (Aksel, 2001:2).
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Operasyonel riskleri kendi içinde aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür

(Griffths, 2005:22):

 Rekabet riski: İşletmenin rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlamak

amacıyla her türlü faaliyette ekonomiklik ve üretim kalitesini artırmada

başarısız olma ihtimalidir.

 Fiziksel risk: işletmede meydana gelebilecek güvenlik ve kaza önleme

tedbirlerindeki eksiklikler, kuruma ait binalar, araçlar, makine ve

teçhizatlarla ilgili emniyet problemleri bu riskleri doğuran unsurlar

arasında sayılabilir.

 Sözleşme riski: Yüklenici firmaların hizmet ya da malları istenilen

zamanda, istenilen maliyetle ve özellikte teslim edememe riskidir.

Kredi riski; borçluların borcunu ödeyememesi ihtimalinden kaynaklanan

risklerdir (Kishalı ve Pehlivanlı, 2006:77).

Ekonomik, politik ve sosyal yaşamın yapısı ve değişkenliğinden kaynaklanan

riskler de sistematik risklerdir, tüm piyasaları ve bu piyasalarda işlem gören kurumları

etkiler. Piyasa riskleri bu grupta sayılabilir (Akgüç, 1998:865).

Piyasa riski, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanır. Faiz oranı

riski, kur riski, mal fiyatları riski gibi.

Piyasa riskini ölçülmesi ve yönetilmesinde kullanılan araçlardan biri olan riske

maruz değer, finansal piyasalarda belli güven aralığında belli bir dönem içinde meydana

gelebilecek en yüksek zararı geleceğe yönelik bir bakışla parasal değeri cinsinden ifade

eden bir yöntemdir (Bolgün, Akçay, 2003:207).

Sistemik risk ise, mali piyasalarda ve mali kurumlarda yaşanabilecek, tüm mali

sisteme yayılabilecek ve sonuçta ödeme sistemlerini ve sermaye hareketlerine aracılığı

tehlikeye sokacak finansal felaketleri ve tehlikeleri ifade eder. Sistemik riskler,

genellikle krizler sonrası gündeme gelen olası zararları da kapsamaktadır. Sistemik
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riskler ölçülemedikleri için nasıl yönetileceği bugünden açıkça belli değildir. Ancak bu

risklerin yönetimi için yüksek oranda likidite tutulması önerilmektedir ( Alp, 2002:184).

Bunların dışında diğer risk türleri prestij riski; işletmenin itibarını kaybetmesi

durumunda oluşabilecek risklerdir, yasal riskler; işletmenin yasalara aykırı hareket

etmesi durumunda oluşabilecek risklerdir, stratejik riskler; yanlış alınan kararlardan

kaynaklanan risklerdir, makroekonomik riskler; makroekonomik değişmelerden

kaynaklanan risklerdir (Görener, 2010:23).

Riskler, analiz edilirken sahip oldukları özelliklere göre üç açıdan

sınıflandırılabilir(Uyar,2006, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/suleyman/004/):

 Bazı risklerin işletmelerde gerçekleşme olasılığı düşüktür. Ayrıca riskin

varlığı durumunda ortaya çıkabilecek zarar çok azdır. Bu tür riskler için

katlanılacak kontrol maliyeti daha yüksek olacağından herhangi bir

çalışmaya gerek kalmayacaktır. Şirketin bu risklere ve maliyete

katlanması daha karlı olacaktır.

 Bazı risklerin gerçekleşme ihtimali yüksektir ancak ortaya çıkabilecek

zarar düşük olabilir ya da tam tersi bazı risklerin gerçekleşme olasılığı

düşük ancak ortaya çıkaracağı zarar büyük olabilir. Bu alanlar da orta

dereceli risk bölgeleridir ve işletme ikinci derecedeki bu riskli alanları

denetleyebilir.

 Asıl denetlenmesi ve şirket kaynaklarının aktarılması gereken nokta ise

üçüncü tip risk alanıdır. Bu alanda hem risklerin gerçekleşme ihtimali

yüksek hem de işletmeyi uğratacağı zarar büyüktür. Denetçileri ve şirket

yöneticilerini asıl ilgilendiren riskler bu alandaki riskler olmalıdır. Bu

alanda ki tekniğe risk odaklı denetim denir ve işletmeye katma değer

yaratacaktır.
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2.3.3. Risk Yönetimi

Risk yönetimi, 1970’lerin ilk yarısında doğup gelişen ve pazar ekonomilerinin

evrimini etkileyen önemli bir kavramdır. Risk yönetimi; risklerin tanımlanmasını,

değerlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreçte işletmeler amaçlarını

gerçekleştirebilmek ve sürekliliği sağlayabilmek için ortaya çıkabilecek riskleri en iyi

şekilde değerlendirmeli ve yönetmelidir (Merna ve Al-Thani, çev. Görener 2005/2010).

Günümüz koşullarında işletmeler çok çeşitli risklerle karşı karşıyadırlar. Bu

nedenle işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için birçok yönetim stratejileri

geliştirmek durumundadır. İç denetçiler ise bu yapı içerisinde organizasyonların risk

yönetim faaliyetlerinin geliştirilmesine ve risk yönetim süreçlerinin yönlendirilmesine

değer katma fırsatı yakalamaktadırlar.

Risk yönetiminin ana amacı, riskin sonuçlarına karşı farkındalığı arttırarak zarar

verici olayların oluşma sıklıklarını ve sonuçlarının şiddetini azaltmaktır. Risk yönetimi

organizasyon kültürünün bir parçası haline getirildiğinde, organizasyondaki her çalışan

tarafından benimsendiğinde ve organizasyonun bütün faaliyetlerine dahil edildiğinde

pek çok fayda sağlamaktadır. Her ne kadar risk yönetiminin başarısında kurum

içerisindeki her çalışan pay sahibi ise de, bu konuda esas sorumluluk kurum yönetimine

aittir (Kaşıkçı, 2006:27).

Treadway Komisyonu Sponsor Kuruluşu COSO tarafından 2004 yılında

yayınlanan ve risk yönetiminin temel unsurlarının ve risk yönetimi prensiplerinin

açıklandığı ‘Kurumsal Risk Yönetimi- Bütünleşik Model’ çalışmasında kurumsal risk

yönetimi şöyle tanımlanmıştır (COSO, 2004

http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf): “Kurumsal risk

yönetimi, işletmenin yönetim kurulu, yönetimi ve diğer personeli tarafından gerçekleştirilen,

strateji dahilinde ve kurumun bütününde uygulanan, kurumu etkileyebilecek potansiyel olayları

tanılamak ve riski kurumun risk iştahı dahilinde yönetmek üzere tasarlanmış, örgütsel amaçların

başarılmasına yönelik makul ölçüde güvence sağlamak üzere oluşturulmuş bir süreçtir.”



68

Risk yönetimi, işletmeler için uzmanlık gerektiren ve teknik anlam taşıyan bir

kavramdır. Bu alanda işletme yöneticilerine yardımcı olmak amacıyla birçok kabul

edilmiş ve/veya kabul edilebilir model ve yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu noktadaki en

temel adımlar; risklerin tanımlanması, ölçülmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesidir

(Tanç, 2009:74; Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:89).

İç denetçiler işletmenin risk yönetim süreçlerinin yeterliliği hakkında bir görüş

belirtebilmek için risk yönetim süreçlerinin beş temel hedefe uygun olduğundan emin

olmalıdır. Risk yönetimi sürecinin beş temel hedefi şunlardır (Kaşıkçı, 2006:28):

 İş stratejileri ve faaliyetlerden kaynaklanan risklerin belirlenmesi,

tanımlanması ve öncelik sıralarının tespit edilmesi,

 Yönetimin, denetim komitesinin ve yönetim kurulunun işletmenin

stratejik planlarını gerçekleştirilmesi amacına yönelik risk kabulü dahil

işletmenin kabul edebileceği risk düzeyinin tespit edilmesi,

 Riskleri yönetimin ve yönetim kurulunun kabul edilebilir bulduğu

seviyelere düşürmek veya başka yollarla yönetmek amacına yönelik

olarak riski azaltma faaliyetlerinin düzenlenmesi ve uygulanması,

 Riskleri ve risk yönetimi amacına yönelik kontrollerin etkinliğini

dönemsel olarak yeniden değerlendirmek için devamlı izleme

faaliyetlerinin yürütülmesi,

 Risk yönetimi süreçlerinin sonuçları hakkında, yönetime ve yönetim

kuruluna dönemsel raporlar verilmesi, kurumun kurumsal yönetim

süreçleri kapsamında; riskler, risk stratejileri ve kontroller hakkında

hissedarlara ve diğer hak sahiplerine dönemsel bilgi verilmesidir.

2.3.4.Risk Yönetim Süreci

Risklerin tanımlanması: İşletmelerin karşı karşıya olabilecekleri risklerin sayısı

çok fazladır. Bu nedenle risk tanımlama hem katı hem de sistematik olmalı, işletmenin

faaliyette bulunduğu çevredeki sürekli değişimlerle baş edebilecek kadar esnek

olmalıdır.
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Riskler örgütün büyüklüğüne ve niteliğine göre çok farklı şekillerde

gruplandırılabilir. Örneğin, tüm işletmelere yönelik riskler değişen politik ve rekabetçi

çevre, yasa ve düzenlemelere uygunluk, finansal ve diğer yönetim bilgilerinin

güvenilirliği ve/veya zamanlaması, varlıkları ve bilgi sistemlerini koruma, kurumsal

kültür ve işletme çalışanlarının dürüstlüğü, teknolojiye yatırım, hile sayılabilir. İşletme

stratejilerine ilişkin riskler arasında satın alma ile genişleme, yükselen piyasalara

yatırım, kilit süreçler için dış kaynaklardan yararlanma, yeni ürünler, sermaye arttırmak,

örgütsel yeniden yapılanma, tedarik zincirindeki önemli değişiklikler, üretim/pazarlama

konusunda ortak girişimler, önemli sermaye yatırımı projeleri gibi unsular sayılabilir.

Sektöre özgü riskler olarak örneğin, havayolları için yolcu güvenliği, otomotiv sektörü

için ürün güvenilirliği ve emniyeti, bankacılık sektörü için kredi, madencilik sektörü

için çevre koşulları, eğlence sektörü için lisans koşullarına uygunluk, ilaç sektörü için

ürün güvenliği, perakendecilik sektörü için müşteri memnuniyeti sayılabilir ( Şahin,

2005:14).

Riskin ölçülmesi, riskler belirlendikten sonra her riskin büyüklüğünün (parasal

olarak), kötü sonuçlara yol açma olasılığının ve süresinin tespit edilmesi gerekir.

Risklerin ölçülmesi sırasında, istatistiksel hesaplamalardan yararlanıldığı için risklere

ilişkin verilere ihtiyaç duyulur. Ancak burada bazı riskler için verilere ulaşmak kolay

iken, operasyonel riskler gibi riskler için verileri bulmak zor olabilir. Ürünlerin

fiyatlamasını da içeren niceliksel yöntemler, risk yönetimi kararları için önemli bir girdi

oluşturmaktadır. Risk ölçümü için genel bir yaklaşım değişik durumlar karşısında

şirketin risk hassasiyetinin belirlenmesidir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:89).

Risklerin kontrol edilmesi, risklerin kötü etkilerinin azaltılması amacıyla

riskten kaçınma, riski azaltma ve riski dengeleme gibi yöntemler kullanılır (Kurnaz ve

Çetinoğlu, 2010:89).

 Riskten kaçınma yönteminde işletmenin risk düzeyi oldukça büyüktür ve risk

bütünüyle kontrol edilemiyor ya da riski kontrol etmenin maliyeti oldukça yüksektir.
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Böyle bir durumda işletmenin riske yol açan faaliyete devam edip etmeme kararını

gözden geçirmesi bir zorunluluktur (Pickett, 2003:136).

Riski azaltma yönteminde riskin olasılık ya da etkisi azaltılarak işletme için daha

kabul edilebilir bir hale getirilmesine çalışılır (Hillson, çev. Tanç 2002/2009).

Risklerin izlenmesi, risk yönetimi sürecini etkililiğini ve etkinliğini etkileyen en

önemli faktörlerden birisi de izleme ve gözden geçirme aşaması oluşturulmasıdır. Bu

süreç, özellikle yönetsel eylem planlarının sürekliliğini ve güncel kalmasını temin

etmektedir. Günümüzde sürekli değişiklik gösteren işletme çevresi, bir riskin

gerçekleşme olasılığını ve etki düzeyini etkileyen faktörlerin de sürekli değişim içinde

olacağını göstermektedir (Tanç, 2009:94). Risklerin doğru bir şekilde belirlenmesi,

ölçülmesi ve risk profilindeki değişikliklerin izlenmesi için, şirket içerisinde yönetim

bilgi sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir (Kurnaz ve Çetinoğlu,2010:89).

2.3.5. Risk Yönetiminin Önemi

Şirketlerde risk yönetiminin rolü son yıllarda çok büyük değişikliklere

uğramıştır. Önceleri birçok şirket risk yönetimini sadece şirketin önemli demirbaşlarını

sigortalatmak olarak algılanmaktaydı. Finansal kurumlar, risk yönetimi konusunda bu

diğer sektördeki şirketlere göre daha önde olmuşlar ve son yıllara kadar genel olarak

sadece faiz ve yabancı para ile ilgili riskleri aktif olarak yönetmişlerdir. Fakat son

yıllarda kurumlar farklı risk türlerini de, operasyonel ve stratejik riskler gibi dikkate

almaya ve bunları aktif olarak yönetmeye başlamışlardır. Bir kurum mevcut risklerini

yönetirken birbirinden tamamen farklı olan iki tür yol izleyebilirler. Birincisi mevcut

risklerini tek tek ele alıp yönetmek, ikincisi ise tüm risklerin bir spektrumun parçası

olarak görüp tüm risklerini bir risk yönetimi programı çerçevesinde bütün olarak

yönetmektir (Alptürk, 2008:238).
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Günümüz iş dünyasında riskleri anlamak ve bunları etkili bir şekilde yönetmek

bir tercih olmaktan çıkmış ve çok temel bir işletme faaliyeti haline gelmiştir. Özellikle

geçen yirmi yıl içinde batıda yaşanan büyük işletme başarısızlıkları sonucunda

hissedarlar ve işletmelere taraf olan gruplar karşı karşıya olunan riskler konusunda daha

fazla şeffaflık, risk yönetim süreçlerinin sağlamlığı ve işletme, raporlama ve uygunluk

amaçlarının başarılabilirliğine dair uygun güvence düzeyi talep eder hale gelmişlerdir

(Funston, 2003:59).

Yapılan çalışmalarda zayıf yönetim ve ana riskleri kontrol etmede kullanılan

yetersiz risk yönetim prosedürlerinin işletmelerin başarısızlığa düşmelerinde en sık

rastlanan nedenler arasında sayılmaktadır. Risk yönetim prosedürleri ve genel olarak ta

risk yönetiminin kalitesi ile finansal kaynakların yeterliliği şirketlerin ödeme gücü

yetersizliğine karşı korunmada en önemli faktörler arasındadır. Başka bir deyişle etkin

bir risk yönetimi, bir şirketin ödeme gücü yetersizliğine düşüp düşmeyeceğini önceden

tespit edebilmek için, şirketin maruz kaldığı ana risklerin potansiyel etkilerini

belirlemelidir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:88).

2.3.6. Risk Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

İşletme yönetiminin birincil görevi, işletme faaliyetlerinin uygun ve sağlam bir

şekilde yürütülmesidir. Bu nedenle, temel özelliği yönetim kademeleri arasında yeterli

bilgi ve iletişimin sağlanması olan iç kontrol kültürünün, örgüt içerisinde kurulması

sorumluluğu ise işletme yönetimine aittir. İç kontrol sistemi, organizasyon içinde

bağımsız olarak kurulan ve işletme faaliyetlerini bağımsızca inceleyen, analiz eden ve

değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetimin tüm üyelerinin

sorumluluklarını etkili biçimde yerine getirmesine yardımcı olan bir sistemdir. Başka

bir deyişle etkin bir iç kontrol sistemi, risk yönetimi ve işletmenin güvenilir ve sağlam

bir şekilde faaliyetlerini yürütmesi, kanun ve düzenlemelere uyum sağlaması açısından

önemlidir.



72

İç-dış denetim, uygunluk fonksiyonları, yetki ve sorumlulukların devredilmesi

ile görevlerin paylaşımı gibi düzenlemeler, iç kontrolün çerçevesini oluşturur. Diğer bir

taraftan işletme faaliyetlerinin büyüklüğü ve özelliğine göre iç denetim fonksiyonuna

sahip olmalıdır. İç denetim fonksiyonu, iç kontrol sistemlerinin yeterliliği ve etkinliğini

değerlendirmekten sorumludur. Bu durum, tüm uygulanabilir politika ve prosedürlere

uygunluğunun sağlanması ve şirketin politika, uygulama ve kontrollerinin, faaliyetleri

için uygun ve yeterli düzeyde olup olmadığının değerlendirilmesini içerir.

İç denetim, şirket faaliyetlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

için tasarlanmış bağımsız bir faaliyettir. İç denetim fonksiyonu, tarafsızlığının ve

objektifliğinin korunması açısından denetlenen birimlerin faaliyetlerinden bağımsız

olmalı, şirketin faaliyetlerine karışmamalı yani çıkar çatışmalarından kaçınmalıdır.

İşletme içerisinde iç denetim kontrol sisteminin kesintisiz ve etkili şekilde sürmesine

yardımcı olmasının yanı sıra dolandırıcılığın tespitini ve önlenmesini sağlar ve tasarruf

olanaklarının belirlenmesi suretiyle de kuruma ilave değer kazandırır.

Denetim sonucu ve tespit edilen bulgular, denetim komitesi, yönetim kurulu ve

üst yönetime raporlanmalıdır. Denetlenen birimlerce, iç denetim tarafından tespit edilen

zayıflıklar için gerekli tedbirler alınmalıdır (Kurnaz ve  Çetinoğlu, 2010:90).

2.3.7. Risk Odaklı İç Denetim

Risk yönetimi, kurum yönetiminin temel sorumluluklarındandır. İşletmenin

belirlenen hedeflere ulaşması için, işletme yönetiminin kurum içinde sağlam risk

yönetimi süreçlerinin bulunmasını ve kullanılmasını sağlaması gerekir (Kishalı ve

Pehlivanlı, 2006:83).

Ekonomik sistem, finans sektörü ve reel sektörün bütününden meydana

gelmektedir. Finans sektöründe meydana gelebilecek krizler reel sektörü nasıl

etkilemekte ise, reel sektördeki krizler de finans sektörünü etkilemektedir. Bu nedenle
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risk yönetimi sistemlerinin her iki sektör için de kurulmuş ve etkin kullanılıyor olması

gerekmektedir (Bolgün ve Akçay, 2003:319).

Denetimin risk odaklı yapılması, denetim faaliyetinin geçmişin hatalarını arama

amaçlı ya da bir işlem veya şahsa odaklı olarak yürütülmesi yerine gelecekte kurumun

daha iyi yönetilmesine çevrilmesinin en kısa ifadesidir (Kaya,

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/icerikdetaydh224.pdf).

Risk odaklı denetim yaklaşımı ilk olarak 1995 yılında ABD’de ortaya çıkmıştır.

Burada gelişimi ortaya çıkaran üç sebep bulunmaktadır. Bunlar (Özsoy, 2004):

 Finansal teori ve uygulamalar ile birlikte teknolojik alandaki gelişmeler

kurumların faaliyetlerinin tür ve kapsamını genişletmiştir.

 Türev ürünler ile diğer karmaşık finansal ürünlerin yaygınlaşması ve

türev ürünlerde görülen yaratıcılık, ticari faaliyetlerdeki çoğalma ve

varlığa dayalı menkul kıymetlerle birlikte ikincil piyasalarda görülen

gelişmeler finansal sistemi önemli ölçüde değiştirmiştir.

 1990’lı yıllarda ABD bankacılık sisteminde yaşanan konsolidasyon, artan

sayıda büyük ve karmaşık bankaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Modern iç denetimin gelişimi risk odaklı denetime gelene kadar birçok

aşamadan geçmiştir. Bunlar:

Tablo1.

Modern İç Denetimin Gelişimi

1950’ler               Varlıkların Korunması
1960’lar               Kurum verilerinin güvenilirliği
1970’ler               Uygunluk Denetimi
1980’ler               Kurum Etkinliğinin Denetimi
1990’lar               Kurum amaçları doğrultusunda denetim
2000’ler       Risk Odaklı Denetim
(Kaynak: Uzun, 2007:20).
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1950’lerden 2000’li yıllara kadar geçen süre zarfında iç denetimde meydana

gelen metodolojik değişimler tabloda görüldüğü şekilde gerçekleşmiştir. Tablo 1’de

görüldüğü üzere risk odaklı denetim 2000’li yıllarda yaygınlık kazanmıştır. Ancak ilk

risk odaklı denetim uygulamalarına ve bu yaklaşımı geliştirme çabalarına 1990’lı

yıllarda rastlanılmaktadır.

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün 1999 yılında yaptığı tanıma göre; iç

denetim kurumun risk yönetimini, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini

değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik olarak sistemli ve disiplinli bir yaklaşım

getirerek, kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan bir faaliyet olarak

tanımlanmıştır (TİDE, 2006:25).

Risk odaklı denetimin başlangıç noktası, işletmenin hedefleri olup, odak noktası

ise bu hedeflere ulaşmayı engelleyen risklerdir. Risk odaklı denetimden farklı olarak,

sistem odaklı denetim yaklaşımında kontrollere ve geleneksel denetim yaklaşımında ise

finansal olaylara odaklanılmaktadır. Risk odaklı denetimi diğer iç denetim

yaklaşımlarından ayıran en önemli özellik yönetimin risk değerleme sürecini anlamaya

ve analiz etmeye odaklanmasıdır (Kaşıkçı, 2006:23).

Risk odaklı iç denetim, her işletmenin karşılaştığı en kritik risklerin

tanımlanması, işletmelerin risk yönetim sistemlerinin ve potansiyel kötü senaryolara

karşı ne ölçüde duyarlı olduğunun değerlendirilmesine dayanan yapısal bir süreçtir. Bu

sürecin en önemli işlevi, şirketin devamlılığı bakımından en büyük mali risk içeren

faaliyet alanlarını tanımlamaktır. Bu alanlar ise, iş kolları, coğrafik faaliyet alanları veya

şirket içi operasyonları kapsayabilir. Bu yaklaşımla işletme faaliyetlerinde en riskli

alanlar ve konular belirlenerek o alanlara yönelik detaylı çalışmalar yapılır.

Risk odaklı iç denetim, en riskli alanların belirlenmesine ve kaynakların bu

alanlara aktarılmasına yönelik olması nedeniyle şirketin iş stratejilerinin anlaşılması, üst

yönetimin yeterliliği, risk alma eğilimleri, şirketin finansal durumları ve gelecekteki
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durumlarının değerlendirilmesi bu sistemin en temel parçalarıdır (Kurnaz ve Çetinoğlu,

2010:94).

Günümüz küresel iş çevresinin değişen dinamikleri paralelinde iç denetim

fonksiyonunun rolü, mali sonuçların ve prosedür açısından uygunlukların

değerlendirilmesi ve üst düzey kararların alınması, organizasyonun risklere karşı

korunması ve kontrol sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayan bir yapıya doğru

değişim göstererek üst yönetime stratejik destek olma yönünde değişmekte ve

gelişmektedir.

Yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip denetim kadrosu bulunmayan firmalar

birçok riskle karşı karşıya kalmakta ve bunlara karşı zamanında ve yeterli seviyede

önlemlerin alınması konusunda sıkıntı yaşayabilmektedirler. Objektif ve bağımsız bir iç

denetim faaliyeti, iç kontrol sistemi ve risk yönetim süreçlerinin tasarlanması ve

uygulanmasındaki etkinliği değerlendirirken, sistematik ve disiplinli bir yaklaşım ile

yönetime ve yönetim kuruluna destek olmaktadır.

Finansal açıdan başarısızlığa düşen birçok şirketten alınan ders göstermiştir ki

iyi yönetişim, risk yönetimi ve iç kontroller bir şirketin başarısı ve uzun ömrü için

gereklidir.  Tarafsız ve objektif bakış açısı ile tasarlanan bağımsız bir iç denetim

faaliyeti şirkete ve yönetime önemli ölçüde destek ve güvence sağlamaktadır (Eşkazan,

2011).

2.3.8. Risk Odaklı İç Denetimin Kapsamı

Risk odaklı denetim süreci, risklerin tanımlanması, risklerin ölçülmesi, risk

ağırlıklarının belirlenmesi, risklerin sınıflandırılması, risklerin minimize edilmesi veya

transfer edilmesi aşamalarından oluşur. İşletmenin içinde bulunduğu olası tüm riskler

tanımlanır. Bu riskler ağırlık derecesine göre sıraya konur ve risk derecesi belirlenir.

Risklerin en aza indirilmesi için gereken önlemler alınır ve uygulanır. Risk denetimine
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ilişkin raporlama yapılır ve son aşama olarak ta risk yönetimi etkinleştirilir ve denetlenir

(Özbek, 2003).

Risk odaklı iç denetim, denetim kaynaklarının sınırsız olmadığı denetlenecek

birim faaliyetlerinin farklı risklerle karşı karşıya olduğu ve denetlenecek birim

faaliyetlerinin göreceli olarak farklı önem derecelerine sahip olduğu varsayımlarına

dayanmaktadır. Buna göre risk odaklı denetimin kapsamı şu şekilde sıralanabilir

(Kishalı ve Pehlivanlı, 2006:79):

 İç kontrol sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve

değerlendirilmesi,

 Risk yönetimi ve yöntemlerinin ve risk değerlendirme metodolojilerinin

uygulamasının ve etkinliğinin incelenmesi,

 Elektronik bilgi sistemi ile elektronik hizmetler de dahil olmak üzere

yönetim ve mali bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi,

 Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin

incelenmesi,

 İşletmenin risk tahmini ile bağlantılı olarak kendi sermayesini

değerlendirme sisteminin incelenmesi,

 Hem işlemlerin hem de belirli iç kontrol sistemi işleyişinin denetlenmesi,

 Yasal ve düzenleyici otoritelerin koşullarına, etik kurallara, politika ve

yöntemlerin uygulanmasına uyumun incelenmesi,

 Düzenleyici raporlamanın doğruluk, güvenirlik ve zamanındalığının

kontrolüdür.

İç denetim birimi, risk değerlendirmesi çerçevesinde işletmenin hiyerarşik

yapısı, stratejik planlarında yer alan hedefleri ve ana işlem süreçleri ve önemli projeleri

dikkate alarak risk odaklı denetim planlaması yapar. Yapılan çalışma sonucunda

denetim konuları belirlenir. Söz konusu denetim konuları, taşıdıkları risk değerlerine

göre derecelendirilerek yüksek risk alanları belirlenir. Dereceleme yapılmasında not

uygulaması yapılabilir. Bunun için en az risk değeri olarak 1, en fazla risk değeri olarak

5 notu verilerek risk derecelemesi yapılabilir. Buna göre yıl içinde yapılacak olan

denetimin hangi alandan veya departmandan başlanacağı belirlenir (Gürkan, 2006:3).
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2.3.9. Geleneksel İç Denetim İle Risk Odaklı İç Denetim Karşılaştırması

Risk odaklı iç denetime yönelik bakış açılarından biri de bu tekniğin bir süreç

olarak değerlendirilmesidir. Geleneksel olarak denetim faaliyeti, denetim

fonksiyonunun sahip olduğu temel uzmanlık alanı olarak kabul edilen kontrollerin

incelenmesiyle başlar ve sona erer. Bu yaklaşımla ilgili olarak oluşabilecek problemler

iki farklı açıdan değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi, işletme yönetimi kendisi için

yabancı olabilecek bir kavram olan kontrolleri gerçek anlamda anlayamamaktadır.

İşletme yönetimi kontrollerin doğasını kavrasa dahi artan kontrol ihtiyaçlarını gereksiz

ilave yük olarak değerlendirme eğilimindedir. İkincisi de, işletmenin iç denetim

fonksiyonu, bir kontrol uzmanı olarak değerlendirilmemelidir. İşletme yönetimi hiçbir

zaman tüm yönleriyle kontrolleri ve işletme faaliyetlerini anlayamamaktadır. Bu

nedenle iç denetçi işletme yönetimini herhangi bir konuda ikna etme çabasına girerken,

kesinlikle yönetimin anlayacağı dilden konuşmalıdır. Yönetimi herhangi bir konuda

ikna edebilmek için konunun onlar için öneminden, amaçlarından, başarıya ulaşma

yollarından ve bunun nasıl ölçülebileceğinden söz edilmelidir (Grifffiths, 2005:5).

Risk odaklı iç denetimin amacı aşağıdaki konularda yönetim kuruluna bağımsız

güvence vermektir (Tanç, 2009:143):

 Yönetim tarafından işletmede oluşturulan risk yönetimi süreçlerinin

amaçlandığı şekilde yürütüldüğü,

 Bu risk yönetimi süreçlerinin hatasız olarak tasarlandığı,

 Yönetimin riskleri kabul edilebilir bir seviyeye düşürmek amacıyla

risklere karşı göstermiş olduğu tepkilerin yeterli ve yetkin olduğu,

 İşletme yönetiminin müdahale etmek istediği bu riskleri yeterince

azaltacak etkin bir kontrol çerçevesinin varlığı.

Risk odaklı denetimle birlikte denetimde geçmişe yönelik bakış açısı değişmiş

ve denetim artık yönünü geleceğe doğru çevirmiştir. Yapılacak denetimde, iç denetçi

artık geçmişte meydana gelen olaylarla ilgilenmek yerine gelecekte olabilecek olaylara

odaklanarak, işletmelerin amaçlarına ulaşmasına engel teşkil edebilecek her türlü

ayrıntıyı dikkate alır duruma gelmiştir (Görener, 2010:33).
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Geleneksel denetim riski doğal risk, kontrol riski ve ortaya çıkartma riski olarak

tanımlamıştır. Doğal risk, iç kontrol prosedürlerinin olmadığı durumlarda, bir hesap

bakiyesinde veya işlemler grubunda önemli hata veya düzensizliklerin oluşma

olasılığıdır. Kontrol riski ise, bir hesap bakiyesi veya işlemler grubunda oluşacak

önemli hata veya düzensizliklerin, oluştuğu anda iç kontrol sistemi tarafından ortaya

çıkarılmama olasılığıdır. Ortaya çıkartma riski ise denetçinin finansal tablolardaki

önemli hata ve düzensizlikleri bulup çıkarmada başarılı olamama olasılığıdır (Kishalı ve

Pehlivanlı, 2006:79).

Tablo 2.

Geleneksel İç Denetim İle Risk Odaklı İç Denetim Karşılaştırması

Özellikler Geleneksel İç Denetim Risk Odaklı İç Denetim
İç Denetimde
Odak Nokta

İç Kontrol Risk

İç Denetim Reaktif olaylardan sonra
harekete geçme ve aralıklı
gözetim

Proaktif, gerçek zamanlı, sürekli
gözetim

Risk Değerleme Risk Faktörleri Senaryo Planlaması
İç Denetim Testleri Kontrol Odaklı Risk Odaklı
İç Denetim
Metodları

Kontrol testlerindeki
ayrıntıların eksiksiz olması
önemli

İş risklerinin çerçevesinin geniş
olarak belirlenmesi önemli

İç Denetim
Tavsiyeleri

İç kontrole yönelik titiz,
fayda-maliyet etkinliği
sağlanmalı

Risk yönetimine yönelik, risk
çeşitlendirmesi, riskten sakınma,
risk paylaşımı, riskin transfer
edilmesi

Organizasyonda İç
Denetimin Rolü

Bağımsız denetim
pozisyonunda

Risk yönetimi ve üst yönetimle
bütünleştirilmiş

(Kaynak: Kishalı ve  Pehlivanlı, 2006:82).

Risk odaklı denetim yaklaşımı ile iç denetimin riske ve kontrollere bakış açısı

değişmiş ve iç denetçilere daha fazla değer yaratmak için bir fırsat sunulmuştur.

Denetçiler bu yaklaşımın uygulanmaya başlaması ile birlikte yönetimin risklerle nasıl

başa çıktıklarını incelemeye başlamış ve organizasyonun çevresinde ve içinde meydana

gelen her türlü değişime karşı daha duyarlı hale gelmiştir (Özsoy, 2004:2).

Geleneksel ve risk odaklı iç denetim arasındaki farkı gösteren bazı temel

özellikleri şöyle sıralamak mümkündür (Bayer, çev.Kurnaz, 1999/2007).
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Geleneksel iç denetimin özellikleri;

 Yıllardır önceden belirlenmiş denetim programları kullanılmaktadır.

 Yapılan denetimler artık rutin hale gelmiştir.

 Kullanılmakta olan denetim sistemi sıkıcı ve kolay bir çalışmadır.

 Raporlar olası çözümler önermeksizin sadece sorunlara işaret etmektedir.

 Denetime getirilen bu yaklaşım tepkisel, olay sonrası ve devamsızdır. İç

denetçilerde stratejik planlama inisiyatiflerinin gözlemcileridir.

Risk odaklı iç denetimin genel özellikleri:

 Yeniden şekillendirilen denetim programları işletmenin faydalanacağı

şekilde kullanılır ve gelenek haline getirilir.

 Risk konularını bulmak için yüksek seviyede risk odaklı iç denetim

gerçekleştirilir.

 İş riski denetimi kurumun ortaklığıyla yapılır.

 Raporlarda başarılı uygulamalar etkinlik ve değer katılan hizmetler ele

alınır. Denetlemeye yönelik bu yaklaşım zorlayıcı ve gerçek zamanlıdır

Risk odaklı iç denetim de denetçiler stratejik planlamaya katılımcıdırlar.

2.3.10. Risk Odaklı İç Denetim İle İlgili Düzenlemeler

İç denetim uygulamalarında her ülkede profesyoneller arasında oluşan genel

temayüller etkili olmakla birlikte, o ülkenin konu ile yasa ve düzenlemeleri de dikkate

alınmaktadır. Ülkemizde risk odaklı denetim ile ilgili düzenlemelerden bazıları şu

şekildedir (Tanç, 2009:160):

 BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de

yayınlanarak yürürlüğe giren “Bankaların İç Sistemleri Hakkında

Yönetmelik’in 26. maddesine göre ‘etkin bir iç denetim sistemi, iç

denetim biriminin risk değerlendirmelerine dayalı olarak gerçekleştirilir.

İç denetimde risk değerlendirmeleri iç denetim birimi tarafından maruz

kaldığı riskler ve bunlara ilişkin kontroller dikkate alınarak denetim

çalışmalarında öncelik verilecek alanların, dikkate alınacak ayrıntıların
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ve denetimin sıklığının belirlenmesine yönelik yürütülen bir işlemdir”

ifadesine yer verilmiştir.

 Kamu kurumlarına iç denetim kavramı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim

Kontrol Kanunu ile gelmiştir. Kanunun 63. maddesinde iç denetim

kavramı tanımlanmış ve iç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer

katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve

verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

rehberlik yapmak amacıyla tasarlanan bağımsız ve nesnel güvence

sağlayan bir danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. 5018 Sayılı

Kanun’da yapılan bu tanım her ne kadar iç denetim alanında dünyadaki

gelişmelerin yakalandığının bir göstergesi sayılsa da, risk yönetimi kamu

kesimi için yeni bir kavram olarak görülmektedir (Kaya;Kaşıkçı,2006).

Ayrıca aynı kanunun İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik’in 6. maddesinde “Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra dahil

tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve

programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla,

denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulur.” şeklinde

ifade edilmektedir. Aynı yönetmeliğin 8. maddesinde de “İç denetim

birinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını

kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır ifadesi yer almakta olup, 36.

madde de ‘iç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi

esastır. Kamu idarelerinin maruz kalabileceği risklerin tespit edilerek

sürekli ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, risk odaklı iç denetim

planı ve programı hazırlanır. İç denetim bu olan ve programa uygun

olarak yapılır” şeklinde ifade edilmektedir (Tanç, 2009:99).

 Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde 378’de pay senetleri borsada işlem

gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve

devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli

önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla,

uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle

yükümlüdür’ ifadesi yer almaktadır. Ayrıca bu maddenin gerekçesi

olarak; hüküm, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde kurumsal

yönetim ilkelerinin bir uygulamasıdır. Tüm anonim şirketler için

öngörülmüş bulunan finans denetimi (Tasarının 375 inci maddesinin (c)
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bendi) ve denetim komitesi (auditing committee) yanında bir diğer iç

kontrol mekanizmasıdır. Bu komitenin denetim komitesinden farkı

denetim komitesinin yönetimi gözetim altında tutmasına karşılık bu

komitenin sadece risklere odaklanmasıdır. Ayrıca denetim geçmişe

yönelik bir inceleme olduğu halde, risk teşhisi geleceğin yorumuyla

ilgilidir. Denetimin yönetilmesi söz konusu olmadığı halde, risk

yönetilebilir ve yönetilmelidir. Amaç, yönetime, yönetim kurulunu ve

genel kurulu devamlı uyanık (teyakkuz) tutmak, gereğinde organlarca

derhal etkili önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu sebeple komite

sorumluluk sisteminin merkezinde yer alır ifadesine yer verilmiştir

(http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-378/).
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2.4. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER

2.4.1. Türkiye’de KOBİ’ler

Küçük ve esnek yapıları ile ekonomiye önemli katkılar sağlayan KOBİ’ler tüm

dünyanın gündeminde de yer almaktadır. Rekabetin ve değişimin çok yoğun yaşandığı

günümüzde, istihdamın büyük bölümünü sağlayan KOBİ’ler değişimlere kolay uyum

sağlayabilen yapılarıyla ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadırlar. Türkiye’deki

işletmelerin %99,5’i, istihdamın %64’ü, katma değerin %36’sı KOBİ’lere aittir

(TBB,2004). KOBİ’lerin ihracat içindeki payları %8 iken, yatırımlardaki payları ise

%6,5 oranındadır. Ülkemizdeki işletmelerin önemli bir bölümü KOBİ kapsamında yer

almakla birlikte, ülke ekonomisine katkılarının sayılarına oranla düşük olduğu

söylenebilir (Yaşar ve Topçu, 2008:9).

KOBİ’ler ülke ekonomisine yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve ödedikleri

vergiler açısından katkıda bulunurken, coğrafi açıdan ülkemizin bütün bölgelerine

dağılmış olmaları nedeniyle bölgesel kalkınmada son derece önemli rol oynamaktadır.

KOBİ’ler büyük işletmelerin yapamadıkları ya da yapmak istemedikleri yeni fikirlerin,

malzemelerin, süreçlerin ve hizmetlerin temel kaynağını oluşturmaktadır. Büyük

işletmeler ölçek ekonomisinin maliyet avantajından yararlanmak amacıyla makine, araç

gereç ve işgücüne yaptıkları büyük yatırımlar nedeniyle aynı ürünü uzun süre üretmeye

bağlı kalmaktadırlar. KOBİ’ler, büyük işletmeler gibi yüksek maliyetli yatırımlara bağlı

kalmadıkları için daha esnek üretim imkanlarına sahiptirler. (Yılmaz,

www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../kucuk.doc).

Türkiye’de farklı kuruluşlar tarafından farklı KOBİ tanımları yapılmıştır. AB ile

işbirliği ve karmaşık tanımlardan kaynaklanan sıkıntıları gidermek adına Sanayi ve

Ticaret Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu 18.11.2005 tarih ve 25997 Sayılı Resmi

Gazete’de yayınlanan KOBİ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması hakkındaki

yönetmeliğe göre KOBİ kriterleri aşağıdaki gibidir:
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Tablo 3.

KOBİ Tanımı ve Sınıflandırması

Sınıflandırma Çalışan Sayısı Yıllık Satışları
Mikro Ölçekli İşletme 1-9 1.000.000 TL
Küçük İşletme 10-49 5.000.000 TL
Orta Ölçekli İşletme 50-250 25.000.000 TL
(Kaynak: Güney, 2009:33)

Yeni Türk Ticaret Kanunu ise Türkiye’de daha çok esnaf ve sanatkâr tanımı

içinde yer almalarını da dikkate alarak sadece küçük, orta ve büyük işletme kümelerini

tanımlama gereği duymuştur. Ancak 2005 KOBİ Tanımı ve Yönetmeliği’nde yıllık 5

milyon olarak belirlenen satışlar ve ciro sınırları sırası ile küçük işletmelerde 12 milyon

ve mikro ölçekli işletmelerde 6 milyon TL olarak yükseltilmiştir. Orta büyüklükteki

işletmelerde ise yıllık satışlar tutarı 25 milyon TL’den 50 milyona yükseltilirken bilanço

değerinde aleyhte bir değişikliğe gidilerek 25 milyonluk bilanço değeri sınırı 20 milyon

olarak düşürülmüştür. Genel Kurul Tutanakları’ndan da bu ölçülerin halen Sanayi ve

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanmış bulunan yürürlükteki küçük ve orta ölçekli işletme

ölçüler ile tam uyuşmadığı ve bu ölçülerin birbirleri ile tutarlı olmalarının gerektiğine

değinilmiş ve uygulamada ölçüt karmaşasına neden olmaması için 1522′nci maddeyle

bağlantı kurulması uygun görülmüştür (Sirkeci,

http://www.kobipostasi.net/2011/01/16/yeni-turk-ticaret-kanunu-ve-kucuk-

girisimcideki-hayal-hirikligi/, 2011).

MADDE 1522- (1) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşleri alınarak,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî

Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, bu kanunun ticari defterler ile finansal tablolara ve

raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır. Bu maddenin

gerekçesini incelediğimizde, küçük ve orta ölçekli işletmeler, AB ile ortak girişimlerin veya bir

AB politikası bağlamında yürütülen programların, uygulamaların, girişimlerin, teşviklerin ve

kredilerin konusudur denilmektedir. Tabii, AB ile ortak girişim veya AB politikası bağlamında

yürütülen her bir program veya uygulamaların her biri ayrı bir uygulama ve düzenlemeye tabi

olacaktır. IFRSB, KOBİ’ler için ayrı finansal raporlama standartları yayınlamıştır. Dolayısıyla

özellikle şahıs şirketleri için yapılan düzenlemeler açısından işletme büyüklüğü özel bir önem

kazanmıştır. İşletme büyüklüğü ölçüsü konusu yasaya girdiğine göre söz konusu büyüklüğün
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tespiti özel bir önem kazanmakta olup işletme büyüklüğünün ilgili kuruluşlarla birlikte

yapılması hüküm altına alınmıştır. Büyüklük ayırımında kullanılacak ölçü, kanunda belirtilen

ticari defterler, finansal tablolar ve raporlamaya ilişkin bütün hükümlere uygulanacaktır. İşletme

büyüklüğü ölçüsünün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Muhasebe Standartları

kuruluşunun görüşleri alınması şartıyla ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmesi

yapılacaktır. Çünkü işletmeler buna göre stratejilerini tayin edeceklerdir (Akçakoca, 2011,

http://www.ozdogrular.com/content/view/15806/)

MADDE 1523, 1’inci Paragraf; Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini asamayanlar küçük

sermaye şirketi olarak kabul edilir:

a) Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bulunan bilânço toplamı 6 milyon Türk

Lirası

b) Hesap döneminin son gününden (bilânço günü) önceki on iki ay içindeki satışlar

toplamı 12 milyon Türk Lirası.

c) Yıllık ortalama çalışan sayısı 50 kişi.

Tablo 4.
 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre İşletme Ölçekleri

İşletme Ölçeği Ölçeklerin Uygulanışı
Mikro -
Küçük En az ikisini aşmayanlar
Orta -
Büyük En az ikisini aşanlar

(Kaynak: Yeni TTK)

2’inci fıkra; birinci fıkrada öngörülen büyüklük ölçütlerinden en az ikisini asan ve

aşağıdaki üç ölçütün ikisini asmayanlar orta büyüklükte sermaye şirketi olarak kabul edilir.

a) Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bulunan bilânço toplamı 20 milyon Türk

Lirası,

b) Hesap döneminin son gününden önceki on iki ay içindeki satışlar tutarı 50

milyon Türk Lirası,

c) Yıllık ortalama çalışan sayısı 250 kişi.

4’ncü fıkra; ikinci fıkrada belirtilen ölçütlerden en az ikisini asan sermaye şirketi büyük

sermaye şirketi olarak kabul edilir. Menkul kıymetleri, Türkiye’de menkul kıymetler

borsalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu’nun her yıl ilân edeceği listede yer alan ülkelerin

menkul kıymetler borsalarında işlem gören ya da işlem görmek üzere kota edilmiş yahut
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kotasyon için başvurusu yapılmış bulunan bir şirket, bu fıkradaki ölçütleri aşmamış olsa bile,

büyük sermaye şirketi olarak kabul edilir.

1523’ncü maddenin 5’nci fıkrasında ise, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen

büyüklük ölçütleri, bilânço günü itibarıyla, birbirini izleyen iki faaliyet döneminde aşılmışsa

veya bu ölçütlerin altında kalınmışsa şirketin büyüklük yönünden konumunun değişeceği

hükmü getirilmektedir (Sirkeci, 2011, http://www.kobipostasi.net/2011/01/16/yeni-turk-ticaret-

kanunu-ve-kucuk-girisimcideki-hayal-hirikligi/).

TTK ile anonim ve limited şirketlerin denetiminde köklü değişiklikler yapılmaktadır.

Limited şirketler için de denetim kurulu, pay defteri gibi yenilikler getirilerek limited şirketlerin

anonim şirketlere benzemesi sağlanmaktadır. Şirketlerde murakıplık sistemi yerine, bütün

sermaye şirketleri için ''bağımsız denetim'' zorunlu olmaktadır. Kanuna göre, büyük ve orta

ölçekli şirketler, bağımsız denetim şirketlerince denetlenecek, küçük şirketlerde ise bağımsız

denetim, en az 2 yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir tarafından

yapılacaktır. Bağımsız denetim şirketlerinin, pay sahipleri ve kamuya karşı doğru rapor verme

sorumluluğu bulunmaktadır. Bu gerçekleştirilmezse şirket, cezai, tazminat ve sır saklamadan

doğan sorumluluklarla karşı karşıya kalacaktır.

Kanuna göre, denetçi, şirket genel kurulunca seçilecektir. Seçilen denetçiler Türkiye

Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirket web sitesinde ilan edilecektir. Denetçinin, her faaliyet yılı

ve her halde görevini ifa edeceği faaliyet yılı bitmeden seçilmesi şarttır. Hesap yılının dördüncü

ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin

veya herhangi bir pay sahibinin talebi üzerine, mahkemece atanacaktır.

Kanuna göre denetim, Türkiye Muhasebe Standartları'na ve esas sözleşme hükümlerine

uygunluk denetimi ve şirketlerin yılsonu finansal tabloları ile yıllık raporların ve envanter de

dahil olmak üzere, tüm mali işlerin denetimidir. Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal

tablolar ve yıllık rapor düzenlenmemiş sayılacaktır. Denetim, şirketin varlığını ve geleceğini

tehdit eden yakın tehlikeleri teşhis sistemlerinin şirkette bulunup bulunmadıklarını ve gerekli

önlemlerin alınıp alınmadığını da kapsar. Denetçinin bağımsızlığı konusunda çok titiz olan

kanun, denetçi ile denetlenecek olan şirket arasında her türlü ilişkiyi denetçiliğe ve etiğe aykırı

görmektedir. Denetlemenin, mesleğin gereklerine ve etiğine uygun olarak ve gelecekteki

risklerin tespitini de kapsayacak şekilde yapılması gerekir.
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Denetleme, denetçilik mesleğinin gerekleri ile meslek etiğine ve uluslararası

standartlara uygun olarak ve özenle yapılır. Denetleme, şirketin veya topluluğun, durumunun

dürüstlük ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını; yansıtılmamışsa bunun sebeplerini;

bu birinci fıkranın ikinci cümlesi anlamında aykırılıkları ve yanlışları açıkça ortaya koyacak

tarzda yapılır ve gerçeği dürüstçe belirtir (Sağlam, http://www.huseyinust.com/Thread-Yeni-

TTK%E2%80%99ya-gore-limited-ve-anonim-Sirketlerin-denetimi).

Çalışmamız gereği KOBİ’leri iç kontrol ve denetim alanında en çok etkileyen bir diğer

düzenleme olan Basel II Sermaye Uzlaşısına göre KOBİ tanımlarına yer verilmiştir.

2.4.2. Basel II ve KOBİ’ler

Risk yönetimi ile ilgili olarak en önemli gelişmelerden biri de Basel II’nin kabul

edilmesi ile bankacılık sektöründe yaşanmıştır. Bankaların finansal yapılarında piyasa

risklerinin oldukça önemli bir rol üstlendiği hususunun daha iyi anlaşılması ve sektörde

ortaya çıkan gelişmeler paralelinde 1996 yılında Basel II yayınlanmıştır. Basel

Bankacılık Denetim Komitesi’nin yayınladığı Basel II uzlaşısının temel amacı

bankaların maruz kaldıkları riskleri daha iyi ölçmek ve bunu minimum sermaye düzeyi

ile ilişkilendirmek, ulusal ve uluslararası denetim uygulamalarını güçlendirmek ve genel

kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumlu finansal tablolar yolu ile piyasa disiplinini

sağlamaktır (BDDK, 2005).

Basel II uygulaması ile KOBİ’ler aşağıda ifade edilen konulara yönelik olarak

gerekli düzenlemeleri yapmak durumundadır (Kurt ve Okan, 2008:149):

 Öz sermaye yapılarının güçlendirilmesi

 Kurumsal yönetim anlayışının geliştirilmesi,

 Kayıt dışı işlemlerin kayıt altına alınması,

 Şeffaf ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun finansal raporların

sunulması vb. şeklindedir.

Basel II Sermaye Uzlaşısı öncelikle KOBİ’leri yıllık toplam satış cirosu 50

milyon Euro’dan az işletmeler olarak tanımlamaktadır. KOBİ kredileri dolayısıyla

bankacılık sektörünün maruz kalacağı riskleri göz önünde bulundurarak perakende ve
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kurumsal KOBİ olmak üzere ikili bir sınıflama yapmıştır. Sınıflamanın ayrıntıları ve

bankacılık sisteminden kullanacakları kredileri miktarına göre KOBİ’ler aşağıdaki

tablodaki gibidir.

Tablo 5.
Basel II Sermaye Uzlaşısına Göre KOBİ’lerin Sınıflandırılması ve Risk
Ağırlıkları

Kredi Türü Kredi Tutarı
Yıllık Toplam

Cirosu Risk Ağırlığı
Kurumsal KOBİ

Kredisi
1 Milyon Euro’dan

Fazla
50 Milyon

Euro’dan Fazla
Derecelendirme

Notuna Göre

Perakende KOBİ
Kredisi

1 Milyon Euro’dan
Fazla

50 Milyon
Euro’dan Az

Standart Oran %75

(Kaynak: Doğan, 2009:62).

Tablo 5’te kredi tutarı 1 Milyon Euro’nun üstünde olan krediler Kurumsal

KOBİ, 1 Milyonun altındakiler ise Perakende KOBİ olarak tanımlanmıştır. KOBİ’ler

perakende ve kurumsal olarak sınıflandırıldıktan sonra Basel düzenlemelerine göre risk

ağırlıkları da farklılık göstermektedir (Doğan, 2009:62).

Perakende KOBİ kapsamına giren işletmeler için herhangi bir dış

derecelendirme notu söz konusu olmayıp, bu işletmeler için bankacılık sisteminden

kullanacakları kredilerin risk ağırlığı olarak standart oran %75 uygulanacaktır.

Kurumsal KOBİ kapsamına giren işletmeler için ise uygulanacak oran, dış

derecelendirme işlemi sonucunda alacakları nota göre dörde (%20, %50, %100, %150)

ayrılmaktadır (Can ve Akyüz, 2008:97).

Basel II düzenlemesi ile Kurumsal KOBİ risk ağırlığı belirlenirken

derecelendirme notuna göre belirlenmektedir. Basel II düzenlemesi ile birlikte

derecelendirmeye tabi tutulacak işletmeler için derecelendirme notu belirlenmiştir.

Derecelendirme kavramı ile kastedilen işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmeme

olasılığıdır. İşletmeler geçmişteki performansları, mali verileri, yönetsel nitelikleri ve

gelecekteki planlarına kadar bir dizi faktörün katılımıyla derecelendirme notu

almaktadırlar. Aldıkları derecelendirme notlarına göre risk seviyeleri belirlenmektedir.

Alınan derecelendirme notu sayesinde de risk kavramı herkes için aynı şeyi ifade

edebilen bir anlama sahip olmaktadır (Doğan, 2009:62).
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Basel II Sermaye Uzlaşısı, bankalarda etkin risk yönetimini ve piyasa disiplini

geliştirmek, sermaye yeterliliği ölçümlerinin etkinliğini artırmak ve bu sayede sağlam

ve etkin bir bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal istikrara katkıda bulunmak için

hazırlanmıştır. İçerisinde sermaye yükümlülüğünün nasıl hesaplanacağı, maruz kalınan

risklerin nasıl yönetileceği, sermaye yeterliliğinin nasıl değerlendirileceği ve nasıl

kamuya açıklanacağına dair hükümler yer almaktadır.

Basel II Sermaye Uzlaşısı her ne kadar bankacılık sektörü ile ilgili bir

düzenleme olsa da, içeriği ve sonuçları itibari ile reel sektörü de yakından ilgilendiren

bir özellik taşımaktadır. Ülkemizde de uygulamaya geçmesi ile birlikte işletmeler

açısından denetim faaliyetleri geçmişe oranla çok daha önemli hale gelmektedir. Bu

durum ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler açısından birtakım zorlukların yanı sıra

fırsatları da beraberinde getirecektir. Uygulamadan kaynaklanacak denetim

faaliyetlerine verilecek önem, işletmelerin daha etkin bir iç denetim sistemini

oluşturmaları sonucunu beraberinde getirecektir (Can ve Akyüz, 2008:97).

2.4.3. KOBİ’lerde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

İç kontrol bir şirket veya kuruluşun mevcut mevzuat ve kuruluş amacı

doğrultusunda belirlenen politika, yöntem, uygulama prosedürleri ve limitlere uygun

olarak hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünü ve güvenirliğini, veri sistemindeki

bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla, yönetim tarzı ve

organizasyon yapısında her seviyedeki personel tarafından yürütülen faaliyetlerin

tamamıdır.

Geçmişte meydana gelen skandallara bakıldığında bu skandalların odak

noktasında işletmelerde iç kontrol sistemlerinin olmaması ya da etkin olarak

çalıştırılamaması özel bir rol oynamıştır. Bu nedenle skandallar sonrası çıkarılan tüm

küresel düzenlemelerde ve standartlarda iç kontrol konusunda özel bir önem verilmiştir.

İç kontrol sisteminin oluşturulması ve iç denetimin özel önem kazanmasında, ortak

amaç olan faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini yükseltmek, işletmeye ait varlıkların

korunmasını temin etmek, işletme politikalarına uyum sağlamak ve işletme

faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve özel yönergelere uygunluğunu sağlamak,

işletme faaliyetlerindeki tüm iş akışları ve süreçler içinde iç kontrol bulunup
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bulunmadığı ya da bulunması durumunda etkin olup olmadığının saptanması etkilidir

(Aksoy, 2007:106).

İç kontrol bir süreç olup, yönetimin sorumluluğu altında sürekli ve sistematik bir

şekilde yürütülmesi gerekir (Topuz, 2007:53).İç kontrol sistemi şirket ortakları,

yöneticileri ve çalışanları tarafından yürütülen bir süreçtir. Bu süreç içinde iç kontrol

sisteminin amaçlarından biri de işletmelerin hedeflerine ulaşabilmesidir. KOBİ’lerin

ulaşması gereken hedeflerden biride faaliyetlerinde verimli olabilmektir. KOBİ’lerde de

iş yaşamları boyunca verimli çalışıp istedikleri amaçlara ulaşabilmeleri için iç kontrol

sisteminin kurulması ve çalıştırılması gereklidir (Güney, 2009:71).

Basel II ile birlikte KOBİ’lerde başta olmak üzere tüm işletmelerde

değerlendirme ve buna bağlı olarak iç kontrol sistemlerinin önemi son derece artmıştır.

Çünkü Basel II doğrultusunda yapılacak derecelendirme ve daha yüksek derecelendirme

notunun alınmasında, işletmede iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin kurulmuş olup

olmadığı, kurulmuşsa etkinliğinin sağlanıp sağlanamadığı gibi hususlar oldukça önem

arz etmektedir (Aksoy, 2007:107).

KOBİ’lerde etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için kontrol edilmesi

gereken faaliyet alanları şunlardır (Güney, 2009:72).

 Yönetim,

 Üretim ve hizmetler,

 Stok yönetimi,

 Satış ve pazarlama,

 Muhasebe ve mali kontrol,

 İç ve dış satın alma,

 Personel ve bordro yönetimi,

 Güvelik, kalite ve bilgi sistemleridir.
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KOBİ’lerde iç kontrol sisteminin kurulması maliyetli bir unsur olsa da sağladığı

faydalar açısından önemlidir. Bu faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür (Öndeş,

2000:82):

 İşletmede faaliyetlerin etkili ve verimli olmasının yanı sıra, üretilen

bilginin güvenilir olmasını,

 İşletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanlarca uyulması gerekli

politika ve kuralların varlığı,

 Üretim faaliyetlerinde olabildiğince kaynak israfından kaçınılmasını,

 İşletmenin varlıklarının amaç dışı kullanımlarının ve fiziki kayıplarının

önlenmesini sağlar.

İç kontrol sistemi ve iç denetim, işletmelerin kurumsallaşmasında ve risk

yönetiminin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Önceleri çoğunlukla büyük ölçekli

firmalar iç kontrol sistemi ve iç denetime yer verirken, Basel II düzenlemeleri ile

birlikte artık KOBİ’lerin de kurumsal yönetim uygulamalarını benimsemeleri ve iç

kontrol sistemi ve iç denetimi gerçekleştirmeleri zorunlu hale gelmiştir (Kurt ve Okan,

2008:150).

Güçlü bir iç kontrol sistemi KOBİ’lerin büyüme ve gelişim süreçlerini kontrol

edilebilir bir ortamda gerçekleştirebilmelerine ve çalışmalarını daha profesyonel bir

yapıda yerine getirmelerine yardımcı olur (Güney, 2009:73).

2.4.4. KOBİ’lerde Risk Odaklı İç Denetim

Basel II ile birlikte KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerde etkin bir risk

yönetim sisteminin kurulması ve etkinliğinin sağlanması süreci yaşanacaktır. İşletmeler

risklerini ve risk değerlendirme süreçlerini yeni baştan gözden geçirecekler ve risklerini

en etkin şekilde yönetebilecekleri etkin risk yönetim süreç, sistem ve alt yapılarını

oluşturacaklardır (Aksoy,2007:107).
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Bankaların sermaye yeterliliği standartlarını yeniden belirleyen ve risk

yönetimini ön plana çıkaran Basel II düzenlemesi ile birlikte bankaların davranışını

etkileyecek olan yeni risk yönetimi anlayışı kredi müşterilerine de yansıyacaktır.

Ülkemizde Basel II ile birlikte kredinin subjektif yöntemlerle ‘iyi’ veya ‘kötü’ kredi

olarak belirlenmesi sürecinden, kredinin çeşitli unsuları ile ‘çok riskli’ veya ‘az riskli’

olduğunun belirlenmesi sürecine girilerek, fiyatlamaların buna göre yapılması

kaçınılmazdır. Bu risk odaklı kredi fiyatlaması gelişmiş veya gelişmekte olan tüm

ekonomilerde ve ülkemizde önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin kullanacakları

kredilerin miktarlarını/fiyatlarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecektir.

Kullandırılan kredinin türünden vadesine, teminatından firma kredi notuna kadar çeşitli

kriterler firmaların kullanacakları kredilerin fiyatına yansıyacaktır (Elmaz ve Öz,

2009:398).

Basel II risk odaklı sermaye yönetimini ve risk odaklı kredi fiyatlamasını esas

aldığından, banka ve kredi kuruluşlarının etkin risk yönetimini hayata geçirmeleri

gerekmektedir. Kredi fiyatının firmanın taşıdığı riske göre belirlenmesi Basel II’nin

geleneksel kredi değerlemesinden farklı olarak ortaya çıkmıştır. Basel II kredi riskinin

ölçülmesi, kredi kullanan firmanın riski ve kredi işleminin kendisinden kaynaklanan

risk olmak üzere iki ana unsura bağlıdır. Bunlardan ilki, kredi kullanan işletmenin risk

düzeyinin belirlenmesi başka bir deyişle derecelendirme notunun belirlenmesinde,

öncelikle firmanın finansal verileri etkilidir. Burada finansal verilerin doğruluğu ve

güvenirliği önem taşımaktadır. Doğru ve güvenilir finansal bilgi sunan işletmelerin

derecelendirme notu daha yüksek olacaktır. Diğer unsur ise işletmenin sermaye yapısı,

kurumsal yönetim ilkelerinin varlığı, ürün/hizmet gelişimi, denetim mekanizmalarının

işleyişi gibi niteliksel verilerdir (TBB, 2004).

Risk yönetimi ile ilgili olarak (Aktaş, Altay ve Küçüközmen, 2008) yapılan bir

araştırmada Konya’da faaliyet gösteren KOBİ’lere risk ve risk yönetimi ilgili sorular

sorulmuştur. İşletmeler hangi risklere maruz kaldıkları sorusuna, işletmelerin  %36’sı

hammadde fiyatının artması riskini birinci sırada belirttikleri görülmüştür. İşletmelerin

%15’i ürünün satılamaması riskinden, %28’i kur riskinden, %18’i faiz riskinden ve

%8’i de operasyonel risklerden etkilendiklerini belirtmişlerdir. Ancak “Bu risklere karşı
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önlem alıyor musunuz?” sorusuna %63’ü hayır cevabını vermiştir. Yapılan araştırmaya

göre işletmelerin %89’u risk yönetimi hakkında bilgi sahibi değildir. İşletmelere neden

risk yönetimi uygulamalarına ya da risk yönetimi sistemine sahip olmadıkları sorusu

sorulmuş karşılığında işletmelerin % 38’i risk yönetim araçlarını tanımadıklarını, %34’ü

gerek duymadıklarını ve %28’i ise uzman insan kaynağı olmamasını gerekçe

göstermiştir. İşletmelere olağanüstü durumlar için bir senaryoları olup olmadığı

sorulmuş ve %67’si “hayır” cevabını vermiştir.

Türkiye ekonomisinde ve istihdamında son derece önemli yere sahip olan

KOBİ’lerin bu süreçte yalnız bırakılmaması ve yapılacak yasal düzenlemelerle ve

denetlemelerle işletmelerin teşvik edilmesi gerekir.

KOBİ’lerin küçük olması ve sermayelerinin düşük olması her zaman için bir

dezavantaj olarak düşünülmemelidir. Küçük olmanın sağladığı esneklik ve değişimlere

hızlı ayak uydurabilme potansiyeli yüksek olacaktır (Kutlu ve Demirci, 2008:211).

KOBİ’ler, büyük işletmeler gibi yüksek maliyetli yatırımlara bağlı kalmadıkları

için daha esnek üretim imkanlarına sahiptirler. Bu da, talep değişikliklerine kısa sürede

uyum sağlama, tam rekabet şartlarına çabuk ulaşma ve bu sayede milli gelire, istihdama,

verimliliğe, müteşebbis yetiştirmeye katkı sağlama gibi çok önemli işlevleri yerine

getirmektedir. Ekonomide ortaya çıkan konjonktürel dalgalanmalardan büyük

işletmelere göre daha az etkilenmekte olan KOBİ’ler, bu dalgalanmalardaki olumsuz

etkilenmeleri elimine edebilmekte ve geçici talep artışlarını karşılayarak ani fiyat

artışlarını engellemektedir. Bunun yanı sıra tamamlayıcılık roller nedeniyle, ekonomide

ön plana çıkmışlar ve büyük işletmelerin yan sanayi gereksinimlerini karşılayarak

ekonomiye fayda sağlamaları nedeniyle oldukça önemli bir yer tutmaktadırlar (Yılmaz,

www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../kucuk.doc).
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3. YÖNTEM

3.1. Araştırma Modeli

Tanımsal nitelikteki araştırmalar geçmişte ya da halen var olan bir durumu

olduğu gibi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Başka bir deyişle, bu tür araştırmaların

içeriği gerçeğin ne olduğunu bulmak ve var olan duruma anlam verilmesine yönelik

araştırmalardan oluşmaktadır (Karasar, 2008). Bu bağlamda bu araştırma, KOBİ’lerde

iç kontrol sisteminin yeri ve risk odaklı iç denetim konusunda KOBİ’lerin

yöneticilerinin görüşlerinin alınmasına ve konuyla ilgili olarak farkındalıklarının ortaya

konulmasına yönelik uygulamalı ve betimsel bir çalışmadır.

3.2. Evren ve Örneklem

Araştırma coğrafik olarak Denizli ilinde gerçekleşmiştir. Denizli 1973 yılında

yapılan ekonomik ve sosyal gelişmişlik sıralamasında 63 il arasında 38. sırada yer almış

ve bugün de 81 il arasında 12. sıraya kadar ilerlemiştir. Bu ilerlemedeki en büyük pay

ilde yer alan KOBİ’lere aittir. Ülkemiz istihdamına, iç ve dış ticaretine önemli katkılar

sağlayan Denizli diğer illere de model teşkil etmektedir. 2000 yılında yapılan

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde ilk 500’de 11 işletme ile ikinci

500’de 15 işletme ile yer almıştır. Çalışan sayısına göre yapılan tanımlamaya göre

listede yer alan işletmelerin 4 tanesi KOBİ olarak nitelendirilirken tekstil sektörünün

emek yoğun bir sektör olduğu dikkate alınarak çalışan sayısı dışarıda bırakıldığında bu

işletmelerin 21 tanesi KOBİ kapsamındadır (Uzel ve Köprülü,

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/umutozelozlemkoprulu.pdf).

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin bir kesiti olma

özelliği taşıması nedeniyle Denizli’de faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşturmaktadır.

Denizli ilindeki meslek gruplarına göre Denizli Ticaret Odası’na kayıtlı 2009 yılı

verilerine göre 12.598 üye bulunmaktadır. Denizli il merkezinde bulunan odalar dışında

Acıpayam, Babadağ, Buldan, Sarayköy, Tavas ilçelerinde de ticaret odaları

bulunmaktadır (DTO, 2010:89).
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Araştırmanın bu kadar büyük bir alanı kapsaması söz konusu alana ulaşmada

maliyet ve zaman sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle araştırmacı açısından

kolay ulaşılabilirlik, maliyet ve zaman faktörleri de dikkate alınarak küme örnekleme

yöntemi kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak araştırma Denizli Organize Sanayi

Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBİ’ler de yapılmıştır.

Küme örnekleme, tanımlanan ana kütle hacminin çok büyük, birimlerin geniş

coğrafi alana yayılmış olması ve bu birimlerle ilgili güncel bir çerçevenin bulunmaması

veya bir liste oluşturmanın hem masraflı hem de çok zaman alacak olması durumunda

başvurulan bir örnekleme yöntemidir (Yıldız, 2007:34).

Küme olarak seçilen Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren

Denizli Ticaret Odası’na kayıtlı 136 firma yer almaktadır. Ancak araştırmanın yapıldığı

Mart 2011 tarihi itibariyle kayıtlı görünmesine rağmen faaliyetini geçici olarak

durduran 10 işletme, KOBİ tanımları dışında kalan 5 işletme bulunmaktadır. Araştırma

kapsamında hazırlanan anket için Denizli Ticaret Odası’nın da desteği ile geri kalan 121

işletmeyle telefonla görüşülmüş olup işletme yöneticilerinden (işletme müdürü,

muhasebe müdürü, insan kaynakları müdürü, vs) randevu talep edilmiştir. Randevu

taleplerimizin 13 tanesi sonuçsuz kalmıştır. Anketlerin 95 tanesi yüz yüze görüşülerek

uygulanmış olup, 13 tanesi işletmelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle e-mail yoluyla elde

edilmiştir.

3.3. Verilerin Toplanması

Literatür taraması olarak ta bilinen ikincil veri toplama yöntemi önceden ortaya

konulmuş, yazılmış, basılmış, yayınlanmış veya yayınlanmamış her türlü belgenin

incelenmesi ve taranmasına dayalı bir yöntemdir (Karasar, 1991). Araştırmada

kullanılan ikincil veriler basılı yayınlardan ve internetten elde edilmiştir. Denizli Ticaret

Odası gibi resmi kurum ve kuruluşlardan elde edilen basılı yayınlar yanında, basılmış

kitaplar ve resmi internet sitelerinden gerekli olan bazı yayınlar ve istatistiksel veriler

ikincil veri olarak derlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurumu resmi sitesinde tez taraması
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yapılmış ve fayda sağlayacağı düşünülen tezlerin listesi çıkarılarak faydalı olan kısımlar

ikincil veri olarak kullanılmıştır.

Bu kaynaklarda öncelikle iç kontrol sistemi ve risk odaklı iç denetim ile ilgili

kavramlar açıklanmış, yasal mevzuatın yanı sıra ulusal ve uluslar arası düzenlemeler

incelenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar genellikle İMKB’de işlem

gören şirketler üzerinde yapılmıştır. Bu araştırmada da farklı olarak KOBİ

yöneticilerinin iç kontrol sistemi ve risk odaklı iç denetim ile ilgili olarak düşünceleri

ortaya konmaya çalışılmıştır.

İşletmelerde iç kontrol sistemi ve risk odaklı iç denetim konusunda KOBİ

yöneticilerinin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada veri toplama

tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu, incelenen literatür, konuyla

ilgili yapılmış benzer anket uygulamaları ve uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır.

 Araştırmada 95’i bireysel ziyaretler sonunda yüz yüze görüşülerek, 13’ü e-mail

yoluyla olmak üzere toplam 108 anket elde edilmiş ancak 2’si eksik bilgi içermesi

nedeniyle 106 anket değerlendirmeye alınmıştır.

Anketin ilk bölümünde işletmelerin demografik özelliklerine ve iç kontrol

sistemlerinin olup olmadığının incelendiği 14 soruya yer verilmiştir. İkinci bölümde ise

iç kontrol sistemi, risk ve risk odaklı iç denetim ile ilgili amaç, kapsam ve önem belirten

24 ifadeye yer verilmiş ve KOBİ yöneticilerinin konuyla ilgili görüşleri ortaya konmaya

çalışılmıştır. İkinci bölümde yer alan ifadelerin önem düzeyleri Likert tipi beşli ölçek ile

(Kesinlikle Katılmıyorum, Az Katılıyorum, Orta Düzeyde Katılıyorum, Çok

Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum) derecelendirilmiştir.
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Anketin tamamı Cronbach’s Alpha testine tabi tutulmuştur ve anketin güvenirlik

katsayısının test sonrası a=0,863 olduğu ölçülmüştür. Buradan anketin yüksek derecede

güvenilir olduğuna ulaşılmıştır.

3.4. Verilerin Analizi

Hazırlanan anket Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBİ

yöneticilerine uygulanmıştır. Uygulama yapıldıktan sonra kişilerin ölçme aracına

verdikleri cevaplar bilgisayar ortamında oluşturulan veri tabanına aktarılmış ve bu

veriler SPSS 15.0 (Statistical Packages for the Social Sciences) programı aracılığıyla

analiz edilmiştir.

Anket verilerinin analizinde Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi

(Anova) kullanılmıştır. Bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi, tek bir bağımsız

değişkene ilişkin iki veya daha fazla grubun bağımlı bir değişkene göre ortalamalarının

karşılaştırılarak, ortalamalar arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde anlamlı olup

olmadığını test etmek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir (Kılıç,Ural,2005:185).

Varyans analizi farklı grupların birbirinden farklı olup olmadığını gösterir. Ancak

farklılıkların hangi gruplar arasında olduğuna ilişkin bilgi içermez. Bunun için varyans

analizlerine ilave olarak Tukey testinin yapılmasında yarar vardır

(http://www.istatistikmerkezi.com/makale,spss-bagimsiz-orneklem-tek-yonlu-varyans-

analizi,124.html).

Araştırmanın anketinde KOBİ yöneticilerinin düşüncelerini tespit etmek için iç

kontrol sistemi ve risk odaklı iç denetim ile ilgili yargılara cevap vermeleri istenmiştir.

Katılım derecesine göre Kesinlikle Katılmıyorum=1, Az Katılıyorum=2, Orta Düzeyde

Katılıyorum=3, Çok Katılıyorum=4, Kesinlikle Katılıyorum=5 şeklinde

puanlandırılmıştır.
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Araştırma sonucunda elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda

çeşitli istatistiki çözümlemeler (frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma,

anova, bağımsız gruplar için t testi) kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırmada elde

edilen bulgulara ait aritmetik ortalamaların yorumlanmasında aşağıdaki aralıklar dikkate

alınmıştır (Özdamar, 2003).

Aritmetik Ortalama Aralıkları

Çok Düşük 1-1,79

Düşük 1,80-2,59

Orta           2,60-3,39

Yüksek 3,40- 4,19

Çok Yüksek           4,20- 5,00



98

4. BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde araştırmaya katılan KOBİ’lere ait özelliklere ilişkin dağılımlar ve

KOBİ’lerin bu özellikleri ile konuyla ilgili görüşleri arasındaki istatistiksel anlamlılık

ilişkileri incelemiştir.

4.1. Araştırmaya Katılan Kobi’lere Ait Özelliklere İlişkin Bulgular

Tablo 6.

Araştırmaya Katılan Kobi’lerin Özelliklerine Göre Dağılımları

Araştırmaya Katılan
KOBi’lere Ait Bulgular

Gruplar F %

Anonim Şirket 40 37,7

Limited Şirket 60 56,6

H
uk

uk
i

Y
ap

ı

Kollektif Şirket 6 5,7

Tekstil- Dokuma 55 51,9

Gıda 11 10,4

Metal Eşya-Makine Araç-Gereç Yapımı 10 9,4

Kimya ve Plastik Ürünler 6 5,7

Orman Ürünleri-Mobilya 5 4,7

İnşaat 4 3,8

Madencilik Sanayi 4 3,8

Dayanıklı Tüketim Malları 3 2,8

Taş- Toprağa Dayalı Sanayi 3 2,8

Diğer 3 2,8

Fa
al

iy
et

 A
la

nı

Otomotiv 2 1.9

25’den az 28 26,4

25-50 32 30,2

51-100 14 13,2

101-250 17 16,0

Pe
rs

on
el

 S
ay

ısı

251 ve üzeri 15 14,2



99

0-3 yıl 8 7,5

4-7 yıl 16 15,1

8-11 yıl 23 21,7
Fa

al
iy

et
 S

ür
es

i

12 ve üzeri  59 55,7

İhracat Yok 48 45,3

%25’in altında 8 7,5

%26-%50 17 16,0

%51-%75 10 9,4

İh
ra

ca
t O

ra
nı

%75’in üzeri 23 21,7

1 Milyon TL altı 56 52,8

1-10 Milyon TL 36 34,0

Y
ıll

ık
 S

at
ış

C
ir

ol
ar

ı

10 Milyon ve Üzeri 14 13,2

Şirket Ortakları 101 95,3

Banka Kredisi 75 30,8

Factoring 11 10,4

Diğer Kişi ve Firmalar 16 15,1

İş
le

tm
el

er
in

 D
ah

a 
Ç

ok
K

ul
la

nd
ık

la
rı

Fi
na

ns
m

an
K

ay
na

kl
ar

ı

Diğer 6 5,7

İşletmeler de iç kontrol sistemi ve risk odaklı iç denetim hakkında KOBİ

yöneticilerinin görüşlerini ortaya koymak için hazırlanan anket formaları Denizli

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBİ’lerdeki çeşitli yönetim

departmanlarında bulunan 106 yönetici tarafından doldurulmuştur. Tablo 6’ya

bakıldığında, KOBİ’lerin %56,7’si limited şirket, % 37,7’si anonim şirket ve %5.7’si

ise kolektif şirkettir. Buradan hareketle araştırmaya sermaye şirketlerinin (%94,3) daha

yüksek düzeyde katıldığını söylemek mümkündür.

Ankete katılan KOBİ’ler arasında faaliyet alanı tekstil-dokuma olan işletmeler

%51,9 ile ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada % 10,4 ile gıda sektörü, üçüncü olarak

%9,4 ile metal eşya-makine araç- gereç yapım sektörü yer almaktadır. Diğer faaliyet
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alanlarından ankete katılım ise, %5,7 kimya ve plastik ürün işletmeleri, %4,7 orman

ürünleri- mobilya işletmeleri, %3,8 madencilik ve inşaat işletmeleri, %2,8 dayanıklı

tüketim malları işletmeleri yer almaktadır. Ankete katılan işletmelerin %1,9’u ise

otomotiv sektöründe faaliyet göstermektedir.

Ankete katılan KOBİ’lerin personel sayılarına bakıldığında, % 26,4’ünün 25’ten

az, % 30,2’sinin 25-50 arasında, %13,2’sinin 51-100 arasında, %16’sının 101-250

arasında, %14,2’sinin ise 250 ve üzerinde personel çalıştırdığı saptanmıştır.   Faaliyet

sürelerine bakıldığında KOBİ’lerin  %7,5’inin 0-3 yıl, %15,1’inin 4-7 yıl, %21,7’sinin

8-11 yıl, %55,7’sinin ise 12 yıl ve üzerinde faaliyet gösterdiği saptanmıştır. Buradan

işletmelerin önemli bir kısmının (%55,7) uzun yıllardır faaliyette olduğu yorumunu

yapmak mümkündür. İşletmelerin ihracat durumlarına bakıldığında, KOBİ’lerin

%45,3’ünün ihracat yapmadığı belirlenmiştir. İhracat yapan işletmelere bakıldığında ise

üretimlerinin %25’nin altında ihracat yapanlar %7,5,  %26-50 arasında ihracat yapan

işletmeler %16,  %51-75 arasında ihracat yapanlar %9,4 ve %75’in üzerinde ihracat

gerçekleştiren işletmeler %21,7’lik orana sahiptir. İhracat yapmayan işletmelerden

sonra üretimlerinin %75’in üzerinde bir bölümünü ihraç eden işletmeler, ihracat

yapmayanlardan sonra %21,7 ile ikinci sırada yer almaktadır.

Ankete katılan işletmelerin %52,8’inin yıllık satış cirosu 1 Milyon TL’nin

altında, %34’ünün 1-10 Milyon TL arasında, %13,2’sinin ise 10 Milyon TL’nin

üzerinde yıllık satış cirosu olduğu saptanmıştır. KOBİ’lerin ticari faaliyetleri esnasında

en çok kullandıkları finansman kaynaklarına bakıldığında %95,3 ile şirket öz kaynakları

birinci sırada yer almaktadır. Anket sonuçlarına göre KOBİ’lerin en çok kullandıkları

diğer finansman kaynakları sıralandığında  %30,8 ile banka kredisi, % 15,1 ile diğer kişi

ve firmalar, %10,4 ile factoring, %5,7 ile bu finansal kaynaklar dışında kalan finansal

kaynaklar gelmektedir. Buradan en çok kullanılan finansman kaynaklarının şirket öz

kaynakları  (%95,3) ve banka kredisi (%30,4) olduğu yorumunu yapmak mümkündür.
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Tablo 7. Ankete Katılan KOBİ’lere Ait Bulgular

KOBİ'lere Ait
Bulgular Gruplar f %

Evet 40 37,7
Hayır 60 56,7

İşletmede İç kontrol
Sistemi

Bulunmaktamıdır?
Kısmen 6 5,7

İşletme için gerekli bir sistem değildir. 46 43,4
İç kontrol sistemi için gerekli eğitim personel
bulunmamaktadır. 36 34

Basit anlamda muhasebe-finansman birimi tarafından
yapılmaktadır. 34 32,1

Bu konuda herhangi bir yasal zorunluluk yoktur. 24 22,6

İç Kontrol
Bulunmamasının

Nedenleri Nelerdir?

İç kontrol sistemini oluşturmak oldukça maliyetli bir
süreçtir. 21 19,8

Evet
14 13,2

Hayır
45 45,5

Yakın Gelecekte İç
Kontrol Sistemi

Oluşturmayı
Düşünüyor
Musunuz?

Kararsızım
30 28,3

Çok Az 68 64,2
Az 15 14,2
Orta 15 14,2

Basel II Hakkında
Bilgi Düzeyiniz Nedir

İyi 8 6,6
YMM tarafından yapılan vergi denetimi 56 52,8

Kalite ve ISO denetimleri 43 40,6

Diğer 24 22,6

Bağımsız Dış Denetim 18 17

Bilgi Sistemleri Denetimleri 17 16

Özel Amaçlı Denetimler 17 16

Usulsüzlük Denetimleri 9 8,5

İşletmede Bulunan
Denetim Türleri

Nelerdir?

İç Denetim 5 4,7

Evet 61 57,5

İşletmenin
Danışmanlık

Hizmetlerinden
Faydalanma

Durumu Hayır 45 42,5

Pazarlama 28 26,4

Finansman 24 22,6

Üretim 19 17,9

Dış Ticaret 19 17,9

Muhasebe 17 16

Bilgi Teknolojileri 10 9,4

Diğer  5 4,7

Danışmanlık Hizmeti
Alınan Alanlar

İç Denetim 0 0
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Tablo 7 incelendiğinde araştırmaya katılan KOBİ’lerin % 51,9’unda bir iç

kontrol sisteminin mevcut olmadığı belirlenmiştir. KOBİ’lerin %32,1’inde ise kısmi bir

iç kontrol sistemi bulunmakta iken, %16’sında ise iç kontrol sistemi mevcut olduğu

saptanmıştır. KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olmama nedenlerine bakıldığında,

işletmelerin %43,4’ü iç kontrol sistemini gerekli bulmamaktadırlar. KOBİ’lerin %34’ü

konuyla ilgili eğitimli personel bulunmadığı, %32,1’i, sistemin basit anlamda

muhasebe-finansman birimi tarafından yapılmakta olduğu, % 22,6’sı konuyla ilgili bir

yasal zorunluluk bulunmadığı, %19,8’i ise sistemi oluşturmanın oldukça maliyetli

olacağı için bir iç kontrol sistemine sahip olmadıkları belirlenmiştir. İşletmeler ayrıca

yakın bir gelecekte iç kontrol sistemi oluşturma konusuna olumsuz yaklaşmaktadırlar.

KOBİ’lerin % 45,5’inin yakın bir gelecekte iç kontrol sistemi kurmayı düşünmediği,

%13,1’inin düşündüğü ve %28,3’ünün ise bu konuda kararsız olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin Basel II hakkında ki bilgi düzeyine bakıldığına,

yöneticilerin sadece %6,6’sının konuyla ilgili iyi derecede,  %14,2’snini orta ve az

düzeyde, %64,2 ‘sinin ise çok az düzeyde bilgiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmaya katılan KOBİ’ler de mevcut denetim türleri incelendiğinde sırasıyla

%52,8 ile YMMM tarafından yapılan vergi denetimi, %40,6 ile Kalite ve ISO

denetimleri, %22,6 ile diğer denetim türleri (işletmenin faaliyet alanı ve yönetim biçimi

ile ilgili denetimler), %17 ile bağımsız dış denetimler, %16 ile bilgi sistemleri ve özel

amaçlı denetimler, %8,5 ile usulsüzlük denetimleri, %4,7 ile de iç denetim yapıldığı

saptanmıştır.

KOBİ’lerin danışmanlık hizmetlerinden faydalanma durumuna bakıldığında

işletmelerin %57,5’i danışmanlık hizmeti almakta iken %42,5’inin ise danışmanlık

hizmeti almadığı ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili işletmelerin, %26,4’ü pazarlama

alanında, % 22,6’sı finansman alanında, %17,9’u üretim ve dış ticaret alanında, %16’sı

muhasebe alanında, %9,4’ü bilgi teknolojileri alanında, %4,7’si ise diğer alanlarda (iş

ve işçi güvenliği gibi) danışmanlık hizmeti aldığı saptanmıştır. İç denetim alanında ise

işletmelerin danışmanlık hizmeti almadığı saptanmıştır.
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4.2. Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin, İç Kontrol, Risk ve Risk Odaklı İç Denetime

İlişkin Frekans Dağılımları

Tablo 8.

KOBİ’lerin İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadeler İle İlgili Değerlendirmeleri

İç Kontrol Sistemi İle İlgili İfadeler

K
es

in
lik

le
K

at
ılm

ıy
or

um

K
at

ılm
ıy

or
um

A
z 

K
at

ılı
yo

ru
m

 K
at

ılı
yo

ru
m

K
es

in
lik

le
K

at
ılı

yo
ru

m A.O. s.s.

f 1 6 13 42 44
İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve
doğru yapılmasını sağlayacak prosedürler yer
almaktadır. % 0,9 5,7 12,3 39,6 41,5

4,15 0,91

f 1 6 15 54 30İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana
sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun
olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir. % 0,9 5,7 14,2 50,9 28,3

4,00 0,86

f 2 9 13 45 37Yönetsel olarak mali ve parasal konularda
kimlerin sorumlu olduğu resmi bir yetki devri ile
belirlemiştir. % 1,9 8,5 12,3 42,5 34,9

4,00 0,99

f 1 9 16 47 33
İşletmede çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları açık ve net bir şekilde
belirlenmiştir. % 0,9 8,5 15,1 44,3 31,1

3,96 0,94

f 3 8 16 44 35İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi
gerçekleştiren ve kontrol eden tarafından ayrı
ayrı onay almaktadır. % 2,8 7,5 15,1 41,5 33,0

3,94 1,02

f 2 9 12 54 29
İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması
konusunda veri tabanı oluşturulması ve bunun
için gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını
gerekli buluyorum. % 1,9 8,5 11,3 50,9 27,4

3,93 0,94

f 2 13 15 45 31
İşletmenin politika ve amaçlarıyla uyumlu bir iç
kontrol sisteminin varlığının işletmeye avantaj
sağlayacağını düşünüyorum. % 1,9 12,3 14,2 42,5 29,2

3,84 1,04

f 1 9 21 54 21
İşletmede mevcut raporlama sistemi işletme ana
hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının yönetimce
değerlenmesine imkan vermektedir.

% 0,9 8,5 19,8 50,9 19,8

3,80 0,88

İfadeler KOBİ’lerin katılım düzeylerine göre büyükten küçüğe doğru

sıralanmıştır. Tablo 8’e bakıldığında; “İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve

doğru yapılmasını sağlayacak prosedürler yer almaktadır.” ifadesi 4,15 ortalama ile,

“İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere

uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.” ve “Yönetsel olarak mali ve
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parasal konularda kimlerin sorumlu olduğu resmi bir yetki devri ile belirlemiştir.”

ifadelerine 4,0 ortalama ile, “İşletmede çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları açık

ve net bir şekilde belirlenmiştir” ifadesine 3,96 ortalama ile, “İşletmemizde yapılan

kayıtlar, işlemi gerçekleştiren ve kontrol eden tarafından ayrı ayrı onay almaktadır.”

ifadesine 3,94 ortalama ile , “İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması

konusunda veri tabanı oluşturulması ve bunun için gerekli teknolojik alt yapının

hazırlanmasını gerekli buluyorum.” ifadesine 3,93 ortalama ile “İşletmenin politika ve

amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol sisteminin varlığının işletmeye avantaj sağlayacağını

düşünüyorum.” ifadesine 3,84 ortalama ile, “İşletmede mevcut raporlama sistemi

işletme ana hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının yönetimce değerlenmesine imkan

vermektedir” ifadesine ise 3,80 ortalama ile KOBİ’lerin tüm ifadelere yüksek düzeyde

katıldığı ortaya çıkmıştır.

Tablo 9.

KOBİ’lerin Risk Kavramına İlişkin İfadelerle İlgili Değerlendirmeleri

Risk Kavramı İle İlgili İfadeler
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A.O. s.s.

f 2 8 18 48 30İşletme tarafından firmayı ve sektörü etkileyen
yeni kanun ve düzenlemeler yakından
izlenmektedir.

% 1,88 7,5 16,98 45,3 28,3

3,91 0,96

f        2 7 20 50 27
İşletmemiz müşteri demografisinde ve
beklentilerinde ortaya çıkabilecek değişiklikler
izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

% 1,88 6,6 18,86 47,2 25,5
3,88 0,93

f 2 8 24 43 29İşletme faaliyetleri değişen piyasa koşullarına
göre güncellenmektedir.

% 1,88 7,5 22,64 40,6 27,4
3,84 0,98

f 1 16 21 47 21İşletmemizde riski yönetmek ve etkilerini
hafifletmek için yeterli ve sürekli olarak
çalışmalar yapılmaktadır. % 0,94 15 19,81 44,3 19,8

3,67 0,99

f 4 11 27 43 21İşletme olarak kurumsal risk anlayışı
geliştirmekteyiz.

% 3,77 10 25,47 40,6 19,8
3,62 1,04

f 4 12 28 48 14İşletmemizde yönetim ve çalışanlar tarafından
kabul edilebilir ve kabul edilemez riskler net
olarak bilinmektedir.

% 3,77 11 26,41 45,3 13,2

3,53 0,99
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f 3 16 25 46 16
Global ekonomik değişiklikler ile ülke
ekonomisinde meydana gelen değişimler
yakından izlenmekte ve gerekli önlemler
alınmaktadır. % 2,83 15 23,58 43,4 15,1

3,53 1,02

f 6 16 28 45 11İşletmemizde departmanlar bazında risk
değerlemesi yapılmaktadır.

% 5,66 15 26,41 42,5 10,4
3,36 1,04

Tablo 9 incelendiğinde ankete katılan KOBİ’ler risk kavramı ile ilgili olarak,

“İşletme tarafından firmayı ve sektörü etkileyen yeni kanun ve düzenlemeler yakından

izlenmektedir.” ifadesine 3,91 ortalama ile, “İşletmemiz müşteri demografisinde ve

beklentilerinde ortaya çıkabilecek değişiklikler izlenmekte ve gerekli önlemler

alınmaktadır.” ifadesi 3,88 ortalama ile, “İşletme faaliyetleri değişen piyasa koşullarına

göre güncellenmektedir.” ifadesine 3,84 ortalama ile, “İşletmemizde riski yönetmek ve

etkilerini hafifletmek için yeterli ve sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır.” ifadesine

3,67 ortalama ile, “İşletme olarak kurumsal risk anlayışı geliştirmekteyiz.” ifadesine

3,62 ortalama ile, “İşletmemizde yönetim ve çalışanlar tarafından kabul edilebilir ve

kabul edilemez riskler net olarak bilinmektedir.” ve “Global ekonomik değişiklikler ile

ülke ekonomisinde meydana gelen değişimler yakından izlenmekte ve gerekli önlemler

alınmaktadır.” ifadelerine 3,53 ortalama ile yüksek düzeyde katılım ölçülmüştür.

Katılımcılar, “İşletmemizde departmanlar bazında risk değerlemesi yapılmaktadır.”

ifadesine ise 3,36 ortalama ile orta düzeyde katılım göstermişlerdir.

Tablo 10.

KOBİ’lerin Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerle İlgili
Değerlendirmeleri

Risk Odaklı İç Denetim Kavramı İle İlgili
İfadeler
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f 2 11 24 48 21İşletme çalışanları hangi davranış ve fiillerin,
işletme davranış kurallarına uygun olup
olmadığını tam olarak bilmektedirler. % 1,88 10,4 22,64 45,28 19,81

3,70 0,97

f 0 11 37 39 19İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları
işletme için her türlü tehditlerin ve fırsatların
değerlendirilmesini kolaylaştırır. % 0 10,4 34,9 36,79 17,92

3,62 0,90

f 10 41 38 17 14Risk odaklı iç denetim uygulamaları
işletmenin faaliyetlerinde katma değer
yaratacaktır. % 9,43 38,7 35,84 16,03 13,02

3,58 0,87
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f 1 20 28 38 19İşletme çalışanlarının niteliklerini artırmak
için, işletmemizde sürekli olarak hizmet içi
eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. % 0,94 18,9 26,41 35,84 17,92

3,51 1,03

f 2 12 39 36 17Risk odaklı iç denetim uygulamaları şirket
idaresinde etkinlik sağlanmasına yardımcı
olur. % 1,88 11,3 36,79 33,96 16,03

3,51 0,96

f 1 15 41 35 14
İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları
işletmelerin bankacılık sisteminden kredi elde
etme olanaklarını önemli ölçüde
etkileyecektir. % 0,94 14,2 38,67 33,01 13,2

3,43 0,93

f 28 39 16 15 8İşletme yönetimi olarak ihtiyaç duyduğu
konularda profesyonel danışmanlık
hizmetlerine sıkça başvurmaktadır. % 26,41 36,8 15,09 14,15 7,54

2,39 1,23

f 70 25 5 4 2İşletmemizde iç denetim konusunda bir ekip
bulunmaktadır.

% 66,03 23,6 4,71 3,77 1,88
1,51 0,89

Tablo 10’da ankete katılan KOBİ’lerin risk odaklı iç denetim kavramı ile ilgili

değerlendirmeleri incelendiğinde, “İşletme çalışanları hangi davranış ve fiillerin,

işletme davranış kurallarına uygun olup olmadığını tam olarak bilmektedirler.”

ifadesine 3,70 ortalama ile, “İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları işletme için

her türlü tehditlerin ve fırsatların değerlendirilmesini kolaylaştırır.” ifadesi 3,62

ortalama ile, “Risk odaklı iç denetim uygulamaları işletmenin faaliyetlerinde katma

değer yaratacaktır.” ifadesine 3,58 ortalama ile, “İşletme çalışanlarının niteliklerini

artırmak için, işletmemizde sürekli olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.”

ve “Risk odaklı iç denetim uygulamaları şirket idaresinde etkinlik sağlanmasına

yardımcı olur.” ifadelerine 3,51 ortalama ile, “İşletmede risk odaklı iç denetim

uygulamaları işletmelerin bankacılık sisteminden kredi elde etme olanaklarını önemli

ölçüde etkileyecektir.” ifadesine 3,43 ortalama ile yüksek düzeyde katıldıkları ortaya

çıkmıştır. KOBİ’ler, “İşletme yönetimi olarak ihtiyaç duyduğu konularda profesyonel

danışmanlık hizmetlerine sıkça başvurmaktadır” ifadesine ise 2,39 ortalama ile düşük

düzeyde, “İşletmemizde iç denetim konusunda bir ekip bulunmaktadır.” İfadesi ise 1,51

ortalama ile çok düşük düzeyde katılım ölçülmüştür. Buradan KOBİ’lerin dışarıdan

danışmanlık hizmeti almadıkları ve iç denetim konusunda bir ekibe sahip olmadıkları

saptanmıştır.
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4.3. Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin Hukuki Yapıları İle İç Kontrol, Risk ve Risk

Odaklı İç Denetime İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması

KOBİ’lerin iç kontrol, risk ve risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin olarak

ankette sorulan 24 soruya verdikleri cevaplar ile, KOBİ’lerin hukuki yapıları arasında

anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için her ifadenin; frekans, aritmetik

ortalama, standart sapma ve bu dağılımla ilgili anlamlılık değerleri ortaya konulmuş

olup, “İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadeler”, “Risk Kavramına İlişkin İfadeler” ve

“Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadeler” in genel ortalaması ile araştırmaya

katılan KOBİ’lerin hukuki yapıları karşılaştırılarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı

ortaya çıkarılmıştır.

Tablo 11.

“İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin
Hukuki Yapılarına Göre Karşılaştırılması (n.106)

İç Kontrol Kavramı İle İlgili İfadeler Hukuki
Yapı n A.O. s.s. t p

A.Şti. 40 4,37 0,67
Ltd.Şti 60 3,56 1,06

İşletmenin politika ve amaçlarına uyumlu bir
iç kontrol sisteminin varlığının işletmeye
avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Koll.Şti 6 3,16 1,47

10,11 0,000

A.Şti. 40 4,45 0,60
Ltd.Şti 60 3,71 0,96

İşletmede çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları açık ve net bir şekilde
belirlenmiştir. Koll.Şti 6 3,16 1,33

11,33 0,000

A.Şti. 40 4,62 0,62
Ltd.Şti 60 3,93 0,86

İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve
doğru yapılmasını sağlayacak prosedürler yer
almaktadır. Koll.Şti 6 3,16 1,47

12,99 0,000

A.Şti. 40 4,47 0,64
Ltd.Şti 60 3,76 0,93

İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi
gerçekleştiren ve kontrol eden tarafından ayrı
ayrı onay almaktadır. Koll.Şti 6 2,16 1,47

21,33 0,000

A.Şti. 40 4,35 0,62
Ltd.Şti 60 3,86 0,85

İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana
sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun
olarak yapılıp yapılmadığı kontrol
edilmektedir. Koll.Şti 6 3,00 1,26

9,33 0,000

A.Şti. 40 4,42 0,78
Ltd.Şti 60 3,76 1,00

Yönetsel olarak mali ve parasal konularda
kimlerin sorumlu olduğu resmi bir yetki devri
ile belirlemiştir. Koll.Şti 6 3,50 1,38

6,71 0,002

A.Şti. 40 4,20 0,79
Ltd.Şti 60 3,63 0,82

İşletmede mevcut raporlama sistemi işletme
ana hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının
yönetimce değerlenmesine imkan
vermektedir. Koll.Şti 6 2,83 0,98

10,18 0,000
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A.Şti. 40 4,37 0,70
Ltd.Şti 60 3,75 0,93

İşletme faaliyetlerinin denetimi ve
raporlanması konusunda veri tabanı
oluşturulması ve bunun için gerekli teknolojik
alt yapının hazırlanmasını gerekli buluyorum. Koll.Şti 6 2,83 1,17

11,35 0,000

A.Şti. 40 4,40 0,43
Ltd.Şti 60 3,75 0,67

İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin Genel
Ortalaması

Koll.Şti 6 2,97 1,14

20,87 0,000

Tablo 11’de KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, hukuki yapılarına göre katılım

derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu ile

Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 incelendiğinde KOBİ’lerin hukuki

yapıları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel

ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir

(p=0,00<0,05). İç kontrol kavramı ile ilgili ifadeler tek tek incelendiğinde, ifadelere

verilen cevaplar ile KOBİ’lerin hukuki yapıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir

farklılık tespit edilmiştir. İç kontrol kavramı ile ilgili ifadelere en yüksek katılım anonim

şirket türündeki KOBİ’lerde iken en düşük katılım ise kollektif sirket türünde ki

KOBİ’lerde ölçülmüştür. Bu duruma gerek araştırmaya katılan kollektif şirket sayısının

az olması etki ettiği söylenebileceği gibi kollektif şirketlerin gerek çalışan sayısı gerekse

iş hacmi açısından diğer şirket türlerine göre kurumsallaşmanın oldukça az olduğu bir

şirket türü olması sonucundan da kaynaklanabileceği yorumu yapılabilir.

Tablo12.

“Risk Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin Hukuki
Yapılarına Göre Karşılaştırılması (n.106)

Risk  Kavramı İle İlgili İfadeler Hukuki
Yapı n A.O. s.s. t p

A.Şti. 40 3,90 0,78
Ltd.Şti 60 3,10 1,05

İşletmemizde departmanlar bazında risk
değerlemesi yapılmaktadır.

Koll.Şti 6 2,50 1,05

10,982 0,000

A.Şti. 40 3,95 0,75
Ltd.Şti 60 3,40 0,96

İşletmemizde yönetim ve çalışanlar tarafından
kabul edilebilir ve kabul edilemez riskler net
olarak bilinmektedir. Koll.Şti 6 2,00 0,89

14,183 0,000

A.Şti. 40 3,98 0,83
Ltd.Şti 60 3,53 1,05

İşletmemizde riski yönetmek ve etkilerini
hafifletmek için yeterli ve sürekli olarak
çalışmalar yapılmaktadır. Koll.Şti 6 3,00 0,89

4,046 0,020
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A.Şti. 40 4,25 0,78
Ltd.Şti 60 3,68 0,97

İşletme faaliyetleri değişen piyasa koşullarına
göre güncellenmektedir.

Koll.Şti 6 2,67 1,03

10,112 0,000

A.Şti. 40 4,43 0,64
Ltd.Şti 60 3,68 0,93

İşletme tarafından firmayı ve sektörü etkileyen
yeni kanun ve düzenlemeler yakından
izlenmektedir. Koll.Şti 6 2,67 1,21

15,963 0,000

A.Şti. 40 4,30 0,69
Ltd.Şti 60 3,67 0,91

İşletmemiz müşteri demografisinde ve
beklentilerinde ortaya çıkabilecek değişiklikler
izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Koll.Şti 6 3,17 1,47

8,416 0,000

A.Şti. 40 4,05 0,75
Ltd.Şti 60 3,33 0,97

Global ekonomik değişiklikler ile ülke
ekonomisinde meydana gelen değişimler
yakından izlenmekte ve gerekli önlemler
alınmaktadır. Koll.Şti 6 2,00 0,89

17,233 0,000

A.Şti. 40 4,08 1,00
Ltd.Şti 60 3,42 0,94

İşletme olarak kurumsal risk anlayışı
geliştirmekteyiz.

Koll.Şti 6 2,67 1,03

8,636 0,000

A.Şti. 40 4,12 0,55

Ltd.Şti 60 3,48 0,73
Risk Kavramına İlişkin İfadelerin Genel
Ortalaması

Koll.Şti 6 2,58 0,76

19,370 0,000

Tablo 12’de KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, hukuki yapılarına göre katılım

derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu ile

Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere KOBİ’lerin hukuki

yapıları ile risk kavramına ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına

ilişkin anova sonucuna göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=0,00<0,05).

Risk kavramı ile ilgili ifadeler tek tek incelendiğinde, ifadelere verilen cevaplar

ile KOBİ’lerin hukuki yapıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit

edilmiştir. KOBİ’lerin risk kavramı ile ilgili görüşlere katılım düzeylerine bakıldığında

anonim şirketler diğer şirket türlerine göre daha yüksek katılım sağlamışlardır. Anonim

şirketlerde oluşabilecek riskleri tahminleme, tanımlama, analiz etme ve risk anlayışı

geliştirme konuları diğer şirket türlerine göre göre daha fazla önemsenmektedir. Bu

duruma, anonim şirketlerin bir sermaye şirketi olarak farklı kanunlara tabi olmasının da

etkisi olduğu söylenebilir.  Araştırmaya katılan KOBİ’lerden anonim şirket yapısında

olanlar “İşletme tarafından firmayı ve sektörü etkileyen yeni kanun ve düzenlemeler

yakından izlenmektedir.” İfadesi de 4,43 ortalama ile en yüksek katılımı sağladıkları

tespit edilmiştir. Buradan özellikle anonim şirketlerin diğer şirket türlerine göre firmayı
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ve sektörü etkileyebilecek değişiklikleri yakından takip ettikleri gelişmeye açık

oldukları söylenebilir.

Tablo13.

“Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan
KOBİ’lerin Hukuki Yapılarına Göre Karşılaştırılması (n.106)

Risk Odaklı İç Denetim Kavramı İle İlgili
İfadeler

Hukuki
Yapı n A.O. s.s. t p

A.Şti. 40 1,70 1,04
Ltd.Şti 60 1,45 0,81

İşletmemizde iç denetim konusunda bir ekip
bulunmaktadır.

Koll.Şti 6 1,00 0,00

2,036 0,130

A.Şti. 40 2,98 1,27
Ltd.Şti 60 2,10 1,10

İşletme yönetimi olarak ihtiyaç duyduğu
konularda profesyonel danışmanlık hizmetlerine
sıkça başvurmaktadır. Koll.Şti 6 1,50 0,55

8,901 0,000

A.Şti. 40 4,05 0,93
Ltd.Şti 60 3,55 0,95

İşletme çalışanları hangi davranış ve fiillerin,
işletme davranış kurallarına uygun olup
olmadığını tam olarak bilmektedirler. Koll.Şti 6 3,00 0,63

5,329 0,000

A.Şti. 40 3,80 1,04
Ltd.Şti 60 3,38 0,99

İşletme çalışanlarının niteliklerini artırmak için,
işletmemizde sürekli olarak hizmet içi eğitim
faaliyetleri yapılmaktadır. Koll.Şti 6 2,83 0,75

3,523 0,033

A.Şti. 40 4,00 0,91
Ltd.Şti 60 3,30 0,85

Risk odaklı iç denetim uygulamaları şirket
idaresinde etkinlik sağlanmasına yardımcı olur.

Koll.Şti 6 2,33 0,52

13,942 0,000

A.Şti. 40 4,03 0,73
Ltd.Şti 60 3,43 0,91

İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları
işletme için her türlü tehditlerin ve fırsatların
değerlendirilmesini kolaylaştırır. Koll.Şti 6 2,83 0,75

8,778 0,000

A.Şti. 40 3,73 0,93
Ltd.Şti 60 3,32 0,87

İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları
işletmelerin bankacılık sisteminden kredi elde
etme olanaklarını önemli ölçüde etkileyecektir. Koll.Şti 6 2,67 0,82

4,848 0,010

A.Şti. 40 3,98 0,80
Ltd.Şti 60 3,40 0,83

Risk odaklı iç denetim uygulamaları işletmenin
faaliyetlerinde katma değer yaratacaktır.

Koll.Şti 6 2,83 0,75

8,704 0,000

A.Şti. 40 3,53 0,56

Ltd.Şti 60 2,99 0,62
Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin
İfadelerin Genel Ortalaması

Koll.Şti 6 2,37 0,37

15,586 0,000

Tablo 13’te KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, hukuki yapılarına göre katılım

derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu ile

Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tabloda 13 incelendiğinde KOBİ’lerin hukuki
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yapıları ile risk odaklı iç denetim kavramı ile ilgili ifadelere verdikleri cevapların genel

ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir

(p=0,00<0,05). “İşletmemizde iç denetim konusunda bir ekip bulunmaktadır.” ifadesine

verdikleri cevaplara ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir faklılık bulunamamıştır.”

(p=0,130>0,05). Ayrıca bu ifadeye katılım düzeylerine bakıldığında anonim şirketlerde

(ort.1,70), limited şirketlerde (ort.1,45), kollektif şirketlerde ise (ort.1,00) ortalama ile

en düşük katılımın gerçekleştiği ifade olmuştur.

 Bu ifade dışında kalan diğer ifadelere verilen cevaplar ile KOBİ’lerin hukuki

yapıları arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0,05). KOBİ’lerin ifadelere

katılımlarına bakıldığında en yüksek katılım anonim şirketlerden sağlanmıştır.

KOBİ’lerin  “İşletme çalışanları hangi davranış ve fiillerin, işletme davranış kurallarına

uygun olup olmadığını tam olarak bilmektedirler.” ifadesi 4,05 ortalama ile en yüksek

katılımın sağlandığı ifade olmuştur.  Bu durum da anonim şirketler de çalışanların şirket

kurallarını net olarak bildiğini ve örgütsel davranış bilincinin gelişmiş olduğunu

söyleyebiliriz.

4.4. Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin Personel Sayıları İle İç Kontrol, Risk ve Risk

Odaklı İç Denetime İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması

KOBİ’lerin iç kontrol, risk ve risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin olarak

ankette sorulan 24 soruya verdikleri cevaplar ile, KOBİ’lerin personel sayıları arasında

anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için her ifadenin; frekans, aritmetik

ortalama, standart sapma ve bu dağılımla ilgili anlamlılık değerleri ortaya konulmuş

olup, “İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadeler”, “Risk Kavramına İlişkin İfadeler” ve

“Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadeler” in genel ortalaması ile araştırmaya

katılan KOBİ’lerin personel sayıları karşılaştırılarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı

ortaya çıkarılmıştır.
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Tablo 14.

“İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin
Personel Sayılarına Göre Karşılaştırılması (n.106)

İç Kontrol Kavramı İle İlgili İfadeler Personel
Sayısı n A.O. s.s. t p

25'ten az 28 2,96 1,23
25-50 32 3,78 0,83
51-100 14 4,21 0,58
101-250 17 4,35 0,49

İşletmenin politika ve amaçlarına uyumlu bir
iç kontrol sisteminin varlığının işletmeye
avantaj sağlayacağını düşünüyorum.

251 ve üzeri 15 4,73 0,46

13,715 0,000

25'ten az 28 3,29 1,12
25-50 32 3,88 0,83
51-100 14 4,29 0,73
101-250 17 4,41 0,51

İşletmede çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları açık ve net bir şekilde
belirlenmiştir.

251 ve üzeri 15 4,60 0,51

8,705 0,000

25'ten az 28 3,43 1,07
25-50 32 4,00 0,76
51-100 14 4,57 0,51
101-250 17 4,71 0,47

İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve
doğru yapılmasını sağlayacak prosedürler yer
almaktadır.

251 ve üzeri 15 4,80 0,41

12,739 0,000

25'ten az 28 3,00 1,12
25-50 32 3,91 0,82
51-100 14 4,36 0,63
101-250 17 4,53 0,51

İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi
gerçekleştiren ve kontrol eden tarafından ayrı
ayrı onay almaktadır.

251 ve üzeri 15 4,73 0,46

16,015 0,000

25'ten az 28 3,39 0,99
25-50 32 4,03 0,74
51-100 14 4,07 0,62
101-250 17 4,41 0,62

İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana
sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun
olarak yapılıp yapılmadığı kontrol
edilmektedir.

251 ve üzeri 15 4,53 0,64

7,343 0,000

25'ten az 28 3,54 1,00
25-50 32 3,94 0,88
51-100 14 4,21 0,89
101-250 17 4,53 0,80

Yönetsel olarak mali ve parasal konularda
kimlerin sorumlu olduğu resmi bir yetki devri
ile belirlemiştir.

251 ve üzeri 15 4,20 1,21

3,346 0,013

25'ten az 28 3,21 0,92
25-50 32 3,75 0,67
51-100 14 4,21 0,70
101-250 17 4,00 0,94

İşletmede mevcut raporlama sistemi işletme
ana hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının
yönetimce değerlenmesine imkan
vermektedir.

251 ve üzeri 15 4,40 0,74

7,094 0,000
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25'ten az 28 3,32 1,09
25-50 32 3,91 0,69
51-100 14 3,86 1,10
101-250 17 4,47 0,51

İşletme faaliyetlerinin denetimi ve
raporlanması konusunda veri tabanı
oluşturulması ve bunun için gerekli
teknolojik alt yapının hazırlanmasını gerekli
buluyorum.

251 ve üzeri 15 4,60 0,63

7,732 0,000

25'ten az 28 3,27 0,82

25-50 32 3,90 0,48

51-100 14 4,22 0,48

101-250 17 4,43 0,41

İç Kontrol Kavramı İle İlgili İfadelerin
Genel Ortalaması

251 ve üzeri 15 4,58 0,42

18,093 0,000

Tablo 14’te KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, personel sayılarına göre

katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu

ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 14 incelendiğinde KOBİ’lerin

personel sayıları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel

ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir

(p=0,00<0,05).  Tablo 14’e bakıldığında 251 ve üzeri personel çalıştıran KOBİ’lerin iç

kontrol ile ilgili ifadelerin tamamına çok yüksek düzeyde katılım sağladıkları ve bu

konuda personel sayısı az olan KOBİ’lere göre daha olumlu düşünce içinde olduklarını

söyleyebiliriz.  “ Yönetsel olarak parasal ve mali konularda kimlerin sorumlu olduğu

resmi bir yetki devri ile belirlenmiştir.” ifadesine en yüksek katılım 101-250 arası

personel çalıştıran KOBİ’lerden sağlanmış iken, diğer tüm ifadelerde ise en yüksek

düzeyde katılım 251 ve üzeri personele sahip KOBİ’lere aittir. Tablo 14’te genel olarak

KOBİ’lerin personel sayısı azaldıkça, iç kontrol kavramı ile ilgili ifadelere katılım

düzeyinin de aynı yönde azalış gösterdiği tespit edilmiştir.



114

Tablo15.

“Risk Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin Personel
Sayılarına Göre Karşılaştırılması (n.106)

Risk Kavramı İle İlgili İfadeler Personel
Sayısı n A.O. s.s. t p

25'ten az 28 2,79 1,03
25-50 32 3,34 0,90
51-100 14 3,43 1,16
101-250 17 3,76 1,09

İşletmemizde departmanlar bazında risk
değerlemesi yapılmaktadır.

251 ve üzeri 15 4,00 0,65

4,774 0,001

25'ten az 28 2,93 1,05
25-50 32 3,53 0,84
51-100 14 3,71 0,99
101-250 17 4,06 0,66

İşletmemizde yönetim ve çalışanlar
tarafından kabul edilebilir ve kabul
edilemez riskler net olarak bilinmektedir.

251 ve üzeri 15 3,87 0,99

5,046 0,001

25'ten az 28 3,04 1,00
25-50 32 3,78 0,87
51-100 14 3,93 1,00
101-250 17 4,12 0,78

İşletmemizde riski yönetmek ve etkilerini
hafifletmek için yeterli ve sürekli olarak
çalışmalar yapılmaktadır.

251 ve üzeri 15 3,87 0,99

4,821 0,001

25'ten az 28 3,21 1,13
25-50 32 3,88 0,79
51-100 14 4,21 0,89
101-250 17 4,18 0,81

İşletme faaliyetleri değişen piyasa
koşullarına göre güncellenmektedir.

251 ve üzeri 15 4,20 0,77

5,093 0,001

25'ten az 28 3,29 1,12
25-50 32 3,75 0,88
51-100 14 4,36 0,50
101-250 17 4,35 0,70

İşletme tarafından firmayı ve sektörü
etkileyen yeni kanun ve düzenlemeler
yakından izlenmektedir.

251 ve üzeri 15 4,47 0,64

7,625 0,000

25'ten az 28 3,50 0,96
25-50 32 3,63 1,01
51-100 14 4,07 0,83
101-250 17 4,35 0,61

İşletmemiz müşteri demografisinde ve
beklentilerinde ortaya çıkabilecek
değişiklikler izlenmekte ve gerekli
önlemler alınmaktadır.

251 ve üzeri 15 4,40 0,63

4,759 0,001

25'ten az 28 2,89 0,92
25-50 32 3,44 1,01
51-100 14 3,93 1,00
101-250 17 4,00 0,87

Global ekonomik değişiklikler ile ülke
ekonomisinde meydana gelen değişimler
yakından izlenmekte ve gerekli önlemler
alınmaktadır.

251 ve üzeri 15 4,00 0,76

6,042 0,000

25'ten az 28 3,07 0,94
25-50 32 3,31 1,03
51-100 14 3,93 1,00
101-250 17 4,18 0,81

İşletme olarak kurumsal risk anlayışı
geliştirmekteyiz.

251 ve üzeri 15 4,40 0,63

8,004 0,000

25'ten az 28 3,09 0,74
25-50 32 3,58 0,66
51-100 14 3,95 0,71
101-250 17 4,13 0,59

Risk Kavramına İlişkin İfadelerin Genel
Ortalaması

251 ve üzeri 15 4,15 0,60

9,859 0,000
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Tablo 15’te KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, personel sayılarına göre

katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu

ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 15’e bakıldığında KOBİ’lerin personel

sayıları ile risk kavramına ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına

ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p=0,00<0,05).

“İşletmemizde yönetim ve çalışanlar tarafından kabul edilebilir ve kabul edilemez

riskler net olarak bilinmektedir.” ifadesi 4,06 ortalama ile “İşletmemizde riski yönetmek

ve etkilerini hafifletmek için yeterli ve sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır.” ifadesi

4,12 ortalama ile 101-250 arası personel çalıştıran KOBİ’ler in diğerlerine göre daha

yüksek düzeyde katılım sağladığı ortaya çıkmıştır. “İşletmemizde departmanlar bazında

risk değerlemesi yapılmaktadır” ve “Global ekonomik değişiklikler ile ülke

ekonomisinde meydana gelen değişimler yakından izlenmekte ve gerekli önlemler

alınmaktadır.” ifadeleri 4,00 ortalama ile 251 ve üzeri personele sahip olan KOBİ’lerin

yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ifadelerdir. “İşletme tarafından firmayı ve sektörü

etkileyen yeni kanun ve düzenlemeler yakından izlenmektedir.” ifadesi 4,47 ortalama

ile, “İşletmemiz müşteri demografisinde ve beklentilerinde ortaya çıkabilecek

değişiklikler izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.” ifadesi 4,40 ortalama ile,

“İşletme olarak kurumsal risk anlayışı geliştirmekteyiz.” ifadesi 4,40 en yüksek düzeyde

katılımı 251 ve üzeri personel çalıştıran KOBİ’ler sağlamıştır. “İşletme faaliyetleri

değişen piyasa koşullarına göre güncellenmektedir.” ifadesine  4,21 ortalama ile, en

yüksek düzeyde katılımı 51-100 arası personel çalıştıran KOBİ’ler oluşturmaktadır.

Genel olarak Tablo 15 değerlendirilecek olursa, 25’ten fazla personel çalıştıran

işletmelerin risk kavramına ilişkin ifadelere katılımı yüksek düzeyde iken, 25’ten az

personel çalıştıran KOBİ’lerin risk kavramına ilişkin ifadelere ise orta düzeyde katıldığı

ortaya çıkmıştır.
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Tablo16.

“Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan
KOBİ’lerin Personel Sayılarına Göre Karşılaştırılması (n.106)

Risk Odaklı İç Denetim Kavramı İle İlgili
İfadeler

Personel
Sayısı n A.O. s.s. t p

25'ten az 28 1,60 1,10
25-50 32 1,46 0,62
51-100 14 1,42 1,09
101-250 17 1,52 0,87

İşletmemizde iç denetim konusunda bir ekip
bulunmaktadır.

251 ve üzeri 15 1,53 0,92

0,126 0,973

25'ten az 28 1,89 1,23
25-50 32 2,37 1,07
51-100 14 2,42 1,28
101-250 17 2,82 1,19

İşletme yönetimi olarak ihtiyaç duyduğu
konularda profesyonel danışmanlık
hizmetlerine sıkça başvurmaktadır.

251 ve üzeri 15 2,86 1,36

2,346 0,060

25'ten az 28 3,14 0,93
25-50 32 3,59 0,80
51-100 14 3,93 0,92
101-250 17 4,41 0,62

İşletme çalışanları hangi davranış ve fiillerin,
işletme davranış kurallarına uygun olup
olmadığını tam olarak bilmektedirler.

251 ve üzeri 15 4,00 1,13

6,375 0,000

25'ten az 28 3,04 1,00
25-50 32 3,25 0,95
51-100 14 3,93 0,83
101-250 17 4,06 1,03

İşletme çalışanlarının niteliklerini artırmak
için, işletmemizde sürekli olarak hizmet içi
eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.

251 ve üzeri 15 3,93 0,88

5,152 0,001

25'ten az 28 2,96 0,84
25-50 32 3,28 0,81
51-100 14 3,64 1,01
101-250 17 4,00 0,79

Risk odaklı iç denetim uygulamaları şirket
idaresinde etkinlik sağlanmasına yardımcı
olur.

251 ve üzeri 15 4,33 0,82

8,598 0,000

25'ten az 28 3,07 0,81
25-50 32 3,37 0,79
51-100 14 3,92 0,83
101-250 17 4,05 0,75

İşletmede risk odaklı iç denetim
uygulamaları işletme için her türlü tehditlerin
ve fırsatların değerlendirilmesini
kolaylaştırır.

251 ve üzeri 15 4,40 0,63

9,995 0,000

25'ten az 28 2,92 0,81
25-50 32 3,25 0,76
51-100 14 3,50 0,94
101-250 17 3,88 0,86

İşletmede risk odaklı iç denetim
uygulamaları işletmelerin bankacılık
sisteminden kredi elde etme olanaklarını
önemli ölçüde etkileyecektir.

251 ve üzeri 15 4,20 0,86

7,451 0,000
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25'ten az 28 3,03 0,79
25-50 32 3,37 0,71
51-100 14 3,78 0,70
101-250 17 4,23 0,75

Risk odaklı iç denetim uygulamaları
işletmenin faaliyetlerinde katma değer
yaratacaktır.

251 ve üzeri 15 4,13 0,83

9,695 0,000

25'ten az 28 2,70 0,60

25-50 32 2,99 0,57

51-100 14 3,32 0,56

101-250 17 3,62 0,49

Risk Odaklı İç Denetim Kavramı İle İlgili
İfadelerin Genel Ortalaması

251 ve üzeri 15 3,67 0,55

11,339 0,000

Tablo 16’da KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, personel sayılarına göre

katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu

ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 16 incelendiğinde KOBİ’lerin

personel sayıları ile risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin ifadelere verdikleri

cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık tespit

edilmiştir (p=0,00<0,05). Tabloya bakıldığında, “İşletmemizde iç denetim konusunda

bir ekip bulunmaktadır.” (p=0,973>0,05) ve “İşletme yönetimi olarak ihtiyaç duyduğu

konularda profesyonel danışmanlık hizmetlerine sıkça başvurmaktadır.” (p=0,060>0,05)

ifadeleri ile KOBİ’lerin personel sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir

farklılık bulunamamıştır. Bu ifadeler dışındaki diğer tüm ifadeler ile personel sayıları

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır

(p=0,000;0,001;0,000:0,000;0,000;0,000<0,05). “İşletmemizde iç denetim konusunda

bir ekip bulunmaktadır.” ifadesine KOBİ’lerin tamamı çok düşük düzeyde katılım

göstermiştir. Bu durum KOBİ’ler de iç denetim ile ilgili bir ekibin bulunmadığını

göstermektedir. “İşletme çalışanları hangi davranış ve fiillerin, işletme davranış

kurallarına uygun olup olmadığını tam olarak bilmektedirler.” (ort.4,41), “İşletme

çalışanlarının niteliklerini artırmak için, işletmemizde sürekli olarak hizmet içi eğitim

faaliyetleri yapılmaktadır.” (ort.4,06) ve “Risk odaklı iç denetim uygulamaları

işletmenin faaliyetlerinde katma değer yaratacaktır.” (ort.4,23), ifadelerine en yüksek

düzeyde katılım 101-250 arası personel çalıştıran KOBİ’lerden sağlanmıştır. Buradan

hareketle 101-250 arası personel çalıştıran KOBİ’lerde personel eğitimine önem

verildiği ve işletme kurallarının çalışanlarca bilinmesinin daha çok önemsendiği yorumu

yapılabilir. “Risk odaklı iç denetim uygulamaları şirket idaresinde etkinlik sağlanmasına

yardımcı olur” (ort.4,33), “İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları işletme için



118

her türlü tehditlerin ve fırsatların değerlendirilmesini kolaylaştırır.” (ort.4,40) ve

“İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları işletmelerin bankacılık sisteminden

kredi elde etme olanaklarını önemli ölçüde etkileyecektir.” (ort.4,20)  ile 250 ve üzeri

personel çalıştıran KOBİ’lerin bu ifadelere çok yüksek düzeyde katılım sağladığı

saptanmıştır. Risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin ifadelerin genel ortalaması

incelendiğinde personel sayısı azaldıkça katılım düzeyinin de azaldığı belirlenmiştir.

4.5. Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin Yıllık Satış Ciroları İle İç Kontrol, Risk ve

Risk Odaklı İç Denetime İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması

KOBİ’lerin iç kontrol, risk ve risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin olarak

ankette sorulan 24 soruya verdikleri cevaplar ile, KOBİ’lerin yıllık satış ciroları

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için her ifadenin; frekans,

aritmetik ortalama, standart sapma ve bu dağılımla ilgili anlamlılık değerleri ortaya

konulmuş olup, “İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadeler”, “Risk Kavramına İlişkin

İfadeler” ve “Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadeler” in genel ortalaması ile

araştırmaya katılan KOBİ’lerin yıllık satış ciroları karşılaştırılarak anlamlı bir farklılık

olup olmadığı ortaya çıkarılmıştır.

Tablo 17.

“İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin Yıllık
Satış Cirolarına Göre Karşılaştırılması (n.106)

İç Kontrol Kavramı İle İlgili
İfadeler Yıllık Satış Cirosu n A.O. s.s. t p

1 Milyon TL altı 56 3,59 1,12
1-10 Milyon TL 36 3,92 0,87

İşletmenin politika ve amaçlarına
uyumlu bir iç kontrol sisteminin
varlığının işletmeye avantaj
sağlayacağını düşünüyorum. 10 Milyon TL üzeri 14 4,71 0,47

7,491 0,001

1 Milyon TL altı 56 3,71 1,06
1-10 Milyon TL 36 4,11 0,75

İşletmede çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları açık ve net bir şekilde
belirlenmiştir. 10 Milyon TL üzeri 14 4,57 0,51

5,757 0,004

1 Milyon TL altı 56 3,88 0,97
1-10 Milyon TL 36 4,33 0,79

İşletmede muhasebe işlemlerinin
eksiksiz ve doğru yapılmasını
sağlayacak prosedürler yer almaktadır. 10 Milyon TL üzeri 14 4,79 0,43

7,476 0,001

1 Milyon TL altı 56 3,61 1,11
1-10 Milyon TL 36 4,14 0,80

İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi
gerçekleştiren ve kontrol eden
tarafından ayrı ayrı onay almaktadır. 10 Milyon TL üzeri 14 4,79 0,43

9,873 0,000
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1 Milyon TL altı 56 3,79 0,97

1-10 Milyon TL 36 4,14 0,64

İşletmemizde tüm faaliyetlerin
mevzuata, ana sözleşmeye ve şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılıp
yapılmadığı kontrol edilmektedir. 10 Milyon TL üzeri 14 4,50 0,65

4,892 0,009

1 Milyon TL altı 56 3,86 0,96
1-10 Milyon TL 36 4,03 1,06

Yönetsel olarak mali ve parasal
konularda kimlerin sorumlu olduğu
resmi bir yetki devri ile belirlemiştir. 10 Milyon TL üzeri 14 4,50 0,85

2,422 0,094

1 Milyon TL altı 56 3,70 0,89

1-10 Milyon TL 36 3,81 0,82

İşletmede mevcut raporlama sistemi
işletme ana hedeflerine ulaşılıp
ulaşılmadığının yönetimce
değerlenmesine imkan vermektedir. 10 Milyon TL üzeri 14 4,21 0,97

1,938 0,149

1 Milyon TL altı 56 3,57 0,99
1-10 Milyon TL 36 4,25 0,73

İşletme faaliyetlerinin denetimi ve
raporlanması konusunda veri tabanı
oluşturulması ve bunun için gerekli
teknolojik alt yapının hazırlanmasını
gerekli buluyorum. 10 Milyon TL üzeri 14 4,57 0,65

11,005 0,000

1 Milyon TL altı 56 3,71 0,81

1-10 Milyon TL 36 4,09 0,52
İç Kontrol Kavramına İlişkin
İfadelerin Ortalaması

10 Milyon TL üzeri 14 4,58 0,43

10,179 0,000

Tablo 17’de KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, yıllık satış cirolarına göre

katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu

ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 17’ye bakıldığında KOBİ’lerin yıllık

satış ciroları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel

ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir

(p=0,00<0,05). “Yönetsel olarak mali ve parasal konularda kimlerin sorumlu olduğu

resmi bir yetki devri ile belirlemiştir.” (p=0,094>0,05)  ve “İşletmede mevcut raporlama

sistemi işletme ana hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının yönetimce değerlenmesine

imkan vermektedir” (p=0,149>0,05) ifadeleri ile KOBİ’lerin yıllık satış ciroları arasında

anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Diğer ifadelere ile KOBİ’lerin yıllık satış ciroları

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İfadelere verilen cevapların ortalamasına

baktığımızda yıllık satış cirosu arttıkça katılım düzeylerinin de aynı yönde arttığı tespit

edilmiştir. İç kontrol kavramına ilişkin ifadelerin genel ortalaması incelendiğinde yıllık

satış cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan KOBİ’ler (ort.4,58), ifadelere çok yüksek

düzeyde katılım sağlarken,  10 Milyon TL altı yıllık cirosu olan KOBİ’lerin (ort.3,71;

ort.4,09), ifadelere yüksek düzeyde katıldıkları saptanmıştır.
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Tablo 18.

“Risk Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin Yıllık Satış
Cirolarına Göre Karşılaştırılması (n.106)

Risk  Kavramı İle İlgili İfadeler Yıllık Satış Cirosu n A.O. s.s. t p

1 Milyon TL altı 56 3,16 1,09
1-10 Milyon TL 36 3,50 0,97

İşletmemizde departmanlar bazında risk
değerlemesi yapılmaktadır.

10 Milyon TL üzeri 14 3,86 0,86

3,036 0,052

1 Milyon TL altı 56 3,38 1,10
1-10 Milyon TL 36 3,56 0,84

işletmemizde yönetim ve çalışanlar
tarafından kabul edilebilir ve kabul
edilemez riskler net olarak
bilinmektedir. 10 Milyon TL üzeri 14 4,07 0,62

2,907 0,059

1 Milyon TL altı 56 3,57 1,04
1-10 Milyon TL 36 3,75 1,00

İşletmemizde riski yönetmek ve
etkilerini hafifletmek için yeterli ve
sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır. 10 Milyon TL üzeri 14 3,86 0,77

0,637 0,531

1 Milyon TL altı 56 3,63 1,07
1-10 Milyon TL 36 4,06 0,83

İşletme faaliyetleri değişen piyasa
koşullarına göre güncellenmektedir.

10 Milyon TL üzeri 14 4,14 0,77

3,015 0,053

1 Milyon TL altı 56 3,61 1,02
1-10 Milyon TL 36 4,17 0,81

İşletme tarafından firmayı ve sektörü
etkileyen yeni kanun ve düzenlemeler
yakından izlenmektedir. 10 Milyon TL üzeri 14 4,43 0,65

6,766 0,002

1 Milyon TL altı 56 3,82 0,94
1-10 Milyon TL 36 3,83 1,00

İşletmemiz müşteri demografisinde ve
beklentilerinde ortaya çıkabilecek
değişiklikler izlenmekte ve gerekli
önlemler alınmaktadır. 10 Milyon TL üzeri 14 4,21 0,70

1,055 0,352

1 Milyon TL altı 56 3,36 1,10
1-10 Milyon TL 36 3,67 0,89

Global ekonomik değişiklikler ile ülke
ekonomisinde meydana gelen değişimler
yakından izlenmekte ve gerekli önlemler
alınmaktadır. 10 Milyon TL üzeri 14 3,86 0,86

1,893 0,156

1 Milyon TL altı 56 3,46 1,09
1-10 Milyon TL 36 3,67 0,96

İşletme olarak kurumsal risk anlayışı
geliştirmekteyiz.

10 Milyon TL üzeri 14 4,14 0,86

2,518 0,086

1 Milyon TL altı 56 3,50 0,85

1-10 Milyon TL 36 3,77 0,66
Risk  Kavramı İle İlgili İfadelerin Genel
Ortalaması

10 Milyon TL üzeri 14 4,07 0,54

3,770 0,026

Tablo 18’de KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, yıllık satış cirolarına göre

katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu

ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 18’de KOBİ’lerin yıllık satış ciroları

ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin

anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p=0,026<0,05).

“İşletmemizde departmanlar bazında risk değerlemesi yapılmaktadır.” (p=0,052>0,05)

ifadesi, “İşletmemizde yönetim ve çalışanlar tarafından kabul edilebilir ve kabul

edilemez riskler net olarak bilinmektedir.” (p=0,059>0,05) ifadesi, “İşletmemizde riski
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yönetmek ve etkilerini hafifletmek için yeterli ve sürekli olarak çalışmalar

yapılmaktadır.” (p=0,531>0,05)  ifadesi, “İşletme faaliyetleri değişen piyasa koşullarına

göre güncellenmektedir.” (p=0,053>0,05)  ifadesi, “İşletmemiz müşteri demografisinde

ve beklentilerinde ortaya çıkabilecek değişiklikler izlenmekte ve gerekli önlemler

alınmaktadır.” (p=0,352>0,05)  ifadesi, “Global ekonomik değişiklikler ile ülke

ekonomisinde meydana gelen değişimler yakından izlenmekte ve gerekli önlemler

alınmaktadır.” (p=0,156>0,05) ifadesi, “İşletme olarak kurumsal risk anlayışı

geliştirmekteyiz.” (p=0,086>0,05) ifadesi ile KOBİ’lerin yıllık satış ciroları arasında

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. “İşletme tarafından firmayı ve sektörü etkileyen

yeni kanun ve düzenlemeler yakından izlenmektedir.” (p=0,002<0,05) ifadesi ile

KOBİ’lerin yıllık satış ciroları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Risk

kavramına ilişkin ifadelerin genel ortalaması ile KOBİ’lerin yıllık satış ciroları arsında

anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır (p=0,026<0,05). Genel olarak ifadelerde anlamlı

farklılık yok iken, genel ortalamada anlamlı farklılık çıkmasının nedenine ilişkin

yapılan Tukey testinde yıllık satış cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan KOBİ’lerin

(p=0,033<0,05) farklı düşünceye sahip olmalarından kaynaklandığı saptanmıştır.

Aritmetik ortalamalara bakıldığında, KOBİ’lerin yıllık satış ciroları arttıkça ifadelere

olan katılım düzeylerinin de aynı yönde arttığı tespit edilmiştir.

Tablo 19.

 “Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan

KOBİ’lerin Yıllık Satış Cirolarına Göre Karşılaştırılması (n.106)

Risk  Odaklı İç Denetim Kavramı İle
İlgili İfadeler Yıllık Satış Cirosu n A.O. s.s. T p

1 Milyon TL altı 56 1,30 0,63
1-10 Milyon TL 36 1,78 1,15

İşletmemizde iç denetim konusunda bir
ekip bulunmaktadır.

10 Milyon TL üzeri 14 1,71 0,91

3,618 0,030

1 Milyon TL altı 56 1,93 0,97
1-10 Milyon TL 36 3,00 1,31

İşletme yönetimi olarak ihtiyaç duyduğu
konularda profesyonel danışmanlık
hizmetlerine sıkça başvurmaktadır. 10 Milyon TL üzeri 14 2,71 1,27

10,406 0,000

1 Milyon TL altı 56 3,52 0,95
1-10 Milyon TL 36 3,78 0,96

İşletme çalışanları hangi davranış ve
fiillerin, işletme davranış kurallarına
uygun olup olmadığını tam olarak
bilmektedirler. 10 Milyon TL üzeri 14 4,29 0,83

3,887 0,024
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1 Milyon TL altı 56 3,36 1,09
1-10 Milyon TL 36 3,56 1,00

İşletme çalışanlarının niteliklerini
artırmak için, işletmemizde sürekli
olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri
yapılmaktadır. 10 Milyon TL üzeri 14 4,00 0,68

2,311 0,104

1 Milyon TL altı 56 3,39 0,91
1-10 Milyon TL 36 3,44 1,03

Risk odaklı iç denetim uygulamaları
şirket idaresinde etkinlik sağlanmasına
yardımcı olur. 10 Milyon TL üzeri 14 4,14 0,77

3,738 0,027

1 Milyon TL altı 56 3,38 0,89
1-10 Milyon TL 36 3,78 0,87

İşletmede risk odaklı iç denetim
uygulamaları işletme için her türlü
tehditlerin ve fırsatların
değerlendirilmesini kolaylaştırır. 10 Milyon TL üzeri 14 4,21 0,70

6,259 0,003

1 Milyon TL altı 56 3,27 0,88
1-10 Milyon TL 36 3,47 0,97

İşletmede risk odaklı iç denetim
uygulamaları işletmelerin bankacılık
sisteminden kredi elde etme olanaklarını
önemli ölçüde etkileyecektir. 10 Milyon TL üzeri 14 4,00 0,78

3,732 0,027

1 Milyon TL altı 56 3,38 0,84
1-10 Milyon TL 36 3,72 0,85

Risk odaklı iç denetim uygulamaları
işletmenin faaliyetlerinde katma değer
yaratacaktır. 10 Milyon TL üzeri 14 4,07 0,83

4,54 0,013

1 Milyon TL altı 56 2,94 0,64

1-10 Milyon TL 36 3,32 0,64
Risk Odaklı İç Denetim Kavramına
İlişkin İfadelerin Genel Ortalaması

10 Milyon TL üzeri 14 3,64 0,50

8,805 0,000

Tablo 19’da KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, yıllık satış cirolarına göre

katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu

ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 19’de KOBİ’lerin yıllık satış ciroları

ile risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel

ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir

(p=0,000<0,05). “İşletme çalışanlarının niteliklerini artırmak için, işletmemizde sürekli

olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.” (p=0,104>0,05) ifadesi ile

KOBİ’lerin yıllık satış ciroları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık

bulunamamıştır. Bu ifade dışındaki diğer tüm ifadelerle KOBİ’lerin yıllık satış ciroları

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=

0,030;0,000;0,024;0,027;0,003;0,027;0,013<0,05). KOBİ’lerin yıllık satış ciroları

yönünden bakıldığında da işletmelerin iç denetim konusunda bir ekibi bulunmadığı

saptanmıştır. Risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin ifadelerin aritmetik

ortalamalarına bakıldığında, KOBİ’lerin yıllık satış ciroları arttıkça ifadelere olan

katılım düzeylerinin de aynı yönde arttığı görülmüştür.
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4.6. Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin İç Kontrol Sistemine Sahip Olma Durumları

İle İç Kontrol, Risk ve Risk Odaklı İç Denetime İlişkin Görüşlerinin

Karşılaştırılması

KOBİ’lerin iç kontrol, risk ve risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin olarak

ankette sorulan 24 soruya verdikleri cevaplar ile, KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip

olma durumları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için her

ifadenin; frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve bu dağılımla ilgili anlamlılık

değerleri ortaya konulmuş olup, “İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadeler”, “Risk

Kavramına İlişkin İfadeler” ve “Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadeler” in

genel ortalaması ile araştırmaya katılan KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma

durumları karşılaştırılarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmıştır.

Tablo 20.

“İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin İç
Kontrol Sistemine Sahip Olma Durumuna Göre Karşılaştırılması (n.106)

İç Kontrol Kavramı İle İlgili İfadeler İç
Kontrol n A.O. s.s. T p

Evet 17 4,47 0,80
Hayır 55 3,53 1,12

İşletmenin politika ve amaçlarına uyumlu bir iç
kontrol sisteminin varlığının işletmeye avantaj
sağlayacağını düşünüyorum. Kısmen 34 4,06 0,81

7,098 0,001

Evet 17 4,35 0,86
Hayır 55 3,76 0,98

İşletmede çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları açık ve net bir şekilde
belirlenmiştir. Kısmen 34 4,09 0,87

3,085 0,050

Evet 17 4,71 0,47
Hayır 55 3,85 1,01

İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve doğru
yapılmasını sağlayacak prosedürler yer almaktadır.

Kısmen 34 4,35 0,73

7,749 0,001

Evet 17 4,35 1,00
Hayır 55 3,64 1,13

İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi
gerçekleştiren ve kontrol eden tarafından ayrı ayrı
onay almaktadır. Kısmen 34 4,24 0,65

5,703 0,004

Evet 17 4,41 0,51
Hayır 55 3,80 0,97

İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana
sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun
olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir. Kısmen 34 4,12 0,73

3,947 0,022

Evet 17 4,65 0,49
Hayır 55 3,93 0,94

Yönetsel olarak mali ve parasal konularda kimlerin
sorumlu olduğu resmi bir yetki devri ile
belirlemiştir. Kısmen 34 3,79 1,15

4,79 0,010

Evet 17 4,24 0,66
Hayır 55 3,73 0,89

İşletmede mevcut raporlama sistemi işletme ana
hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının yönetimce
değerlenmesine imkan vermektedir. Kısmen 34 3,71 0,94

2,485 0,088
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Evet 17 4,35 1,06
Hayır 55 3,69 0,96

İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması
konusunda veri tabanı oluşturulması ve bunun için
gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını
gerekli buluyorum. Kısmen 34 4,12 0,77

4,361 0,015

Evet 17 4,44 0,45

Hayır 55 3,74 0,84
İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin Genel
Ortalaması

Kısmen 34 4,06 0,51

7,072 0,001

Tablo 20’de KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, iç kontrol sistemine sahip

olma durumuna göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya

koyan anova sonucu ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 20’de KOBİ’lerin

iç kontrol sistemine sahip olma durumu ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere

verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir

farklılık tespit edilmiştir (p=0,001<0,05). “İşletmenin politika ve amaçlarına uyumlu bir

iç kontrol sisteminin varlığının işletmeye avantaj sağlayacağını düşünüyorum.”

(p=0,001<0,05) ifadesi, “İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve doğru

yapılmasını sağlayacak prosedürler yer almaktadır” (p=0,001<0,05) ifadesi,

“İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi gerçekleştiren ve kontrol eden tarafından ayrı

ayrı onay almaktadır.” (p=0,004<0,05) ifadesi, “İşletmemizde tüm faaliyetlerin

mevzuata, ana sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı

kontrol edilmektedir.” (p=0,022<0,05) ifadesi, “Yönetsel olarak mali ve parasal

konularda kimlerin sorumlu olduğu resmi bir yetki devri ile belirlemiştir.”

(p=0,010<0,05) ifadesi, “İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması konusunda

veri tabanı oluşturulması ve bunun için gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını

gerekli buluyorum.” (p=0,015<0,05) ifadesi ile KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip

olma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var iken; “İşletmede

çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde belirlenmiştir.”

(p=0,050=0,05) ve “İşletmede mevcut raporlama sistemi işletme ana hedeflerine ulaşılıp

ulaşılmadığının yönetimce değerlenmesine imkan vermektedir” (p=0,088>0,05)

ifadeleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Genel olarak aritmetik ortalamalara bakıldığında iç kontrol sistemine sahip olan

KOBİ’ler ifadelere en yüksek düzeyde katılırken, kısmen sahip olanlar yüksek düzeyde

katılmışlardır. İç kontrol sistemine sahip olmayan KOBİ’ler ise sahip olanlar ve kısmen
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sahip olanlara göre daha düşük düzeyde (6. ve 7. İfadeler hariç)  katılmışlardır. İç

kontrol sistemine sahip olmayan işletmeler de bile, iç kontrol sisteminin faydalı olduğu

düşünülmektedir. Ayrıca bu işletmeler iç kontrol sistemi ile ilgili birtakım uygulamaları

(yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi, muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve doğru

yapılması için prosedürlerin hazırlanması, faaliyetlerin işletme ana sözleşmesi ve ilgili

yasal düzenlemelere uygunluğunun sağlanması, mali ve parasal konularda resmi yetki

devirlerinin yapılması, kayıtların kontrol edilmesi ve onay alması gibi) sisteme sahip

olmadan da yerine getirmektedirler. Bu durum işletmelerin iç kontrole verdikleri önemi

de ortaya koymaktadır.

Tablo 21.

“Risk Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin İç Kontrol
Sistemine Sahip Olma Durumuna Göre Karşılaştırılması (n.106)

Risk  Kavramı İle İlgili İfadeler
İç

Kontrol n A.O. s.s. t p

Evet 17 3,71 1,10
Hayır 55 3,31 1,03

İşletmemizde departmanlar bazında risk değerlemesi
yapılmaktadır.

Kısmen 34 3,29 1,03

1,062 0,349

Evet 17 4,06 0,75
Hayır 55 3,33 1,11

İşletmemizde yönetim ve çalışanlar tarafından kabul
edilebilir ve kabul edilemez riskler net olarak
bilinmektedir. Kısmen 34 3,59 0,78

3,853 0,024

Evet 17 4,06 0,75
Hayır 55 3,62 1,01

İşletmemizde riski yönetmek ve etkilerini
hafifletmek için yeterli ve sürekli olarak çalışmalar
yapılmaktadır. Kısmen 34 3,56 1,05

1,611 0,205

Evet 17 4,35 0,86
Hayır 55 3,62 1,03

İşletme faaliyetleri değişen piyasa koşullarına göre
güncellenmektedir.

Kısmen 34 3,94 0,85

4,180 0,018

Evet 17 4,71 0,47
Hayır 55 3,71 0,96

İşletme tarafından firmayı ve sektörü etkileyen yeni
kanun ve düzenlemeler yakından izlenmektedir.

Kısmen 34 3,82 0,97

8,136 0,001

Evet 17 4,24 0,83
Hayır 55 3,69 0,96

İşletmemiz müşteri demografisinde ve
beklentilerinde ortaya çıkabilecek değişiklikler
izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Kısmen 34 4,00 0,89

2,730 0,070

Evet 17 4,06 0,75
Hayır 55 3,45 1,05

Global ekonomik değişiklikler ile ülke ekonomisinde
meydana gelen değişimler yakından izlenmekte ve
gerekli önlemler alınmaktadır. Kısmen 34 3,38 1,02

2,915 0,059

Evet 17 3,82 1,19
Hayır 55 3,49 1,03

İşletme olarak kurumsal risk anlayışı
geliştirmekteyiz.

Kısmen 34 3,74 0,96

0,963 0,385
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Evet 17 4,13 0,53

Hayır 55 3,53 0,84Risk Kavramına İlişkin İfadelerin Genel Ortalaması

Kısmen 34 3,67 0,69

4,084 0,020

Tablo 21’de KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, iç kontrol sistemine sahip

olma durumuna göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya

koyan anova sonucu ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 21’de KOBİ’lerin

iç kontrol sistemine sahip olma durumu ile risk kavramına ilişkin ifadelere verdikleri

cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık tespit

edilmiştir (p=0,020<0,05).

Tabloya 21’e bakıldığında “İşletmemizde yönetim ve çalışanlar tarafından kabul

edilebilir ve kabul edilemez riskler net olarak bilinmektedir.” (p=0,024<0,05), “İşletme

faaliyetleri değişen piyasa koşullarına göre güncellenmektedir.” (p=0,018<0,05),

“İşletme tarafından firmayı ve sektörü etkileyen yeni kanun ve düzenlemeler yakından

izlenmektedir.” (p=0,001<0,05) ifadeleri ile KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma

durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

“İşletmemizde departmanlar bazında risk değerlemesi yapılmaktadır” (p=0,349>0,05),

“İşletmemizde riski yönetmek ve etkilerini hafifletmek için yeterli ve sürekli olarak

çalışmalar yapılmaktadır.” (p=0,205>0,05), “İşletmemiz müşteri demografisinde ve

beklentilerinde ortaya çıkabilecek değişiklikler izlenmekte ve gerekli önlemler

alınmaktadır” (p=0,070>0,05), “Global ekonomik değişiklikler ile ülke ekonomisinde

meydana gelen değişimler yakından izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.”

(p=0,059>0,05), “İşletme olarak kurumsal risk anlayışı geliştirmekteyiz.”

(p=0,385>0,05) ifadeleri ile KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumları

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

İç kontrol sistemine sahip olma durumuna göre KOBİ’ler karşılaştırıldığında

departmanlar bazında risk değerlemesi iç kontrol sistemine sahip KOBİ’ler tarafından

yapılırken (ort.3,71), kısmen sahip olanlar ve iç kontrol sistemi bulunmayan KOBİ’ler

departmanlar bazında risk değerlemesi yapılmaktadır ifadesine (ort.3,29; ort.3,31) orta

düzeyde katılım göstermişlerdir.
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İç kontrol sistemine sahip olan KOBİ’lerin genel olarak,

 Yönetim ve çalışanların kabul edilebilir ve kabul edilemez riskleri net olarak

bildikleri,

 İşletme faaliyetlerinin değişen piyasa koşullarına göre güncelledikleri,

 Yeni kanun ve düzenlemeleri daha yakından izledikleri,

 Müşteri demografisinde ve beklentilerinde meydana gelebilecek değişiklikleri

izledikleri ve gerekli önlemleri almakta oldukları,

 Global ekonomik değişiklikler ile ülke ekonomisinde meydana gelen değişimleri

yakından izlenmekte, gerekli önlemleri almakta olduğu ve

 İşletme olarak kurumsal risk anlayışı geliştirdikleri saptanmıştır.

İç kontrol sistemine kısmen sahip olan KOBİ’lerin de yukarıda belirtilen işlevlere

sahip olanlar kadar yüksek olmasa da bu avantajlara sahip oldukları söylenebilir.

Tablo 22.

“Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan
KOBİ’lerin İç Kontrol Sistemine Sahip Olma Durumuna Göre Karşılaştırılması
(n.106)

Risk  Odaklı İç Denetim Kavramı İle İlgili
İfadeler

İç
Kontrol n A.O. s.s. T p

Evet 17 2,41 1,28
Hayır 55 1,13 0,34

İşletmemizde iç denetim konusunda bir ekip
bulunmaktadır.

Kısmen 34 1,71 0,94

19,476 0,000

Evet 17 3,00 1,54
Hayır 55 1,96 0,98

İşletme yönetimi olarak ihtiyaç duyduğu konularda
profesyonel danışmanlık hizmetlerine sıkça
başvurmaktadır. Kısmen 34 2,79 1,20

8,193 0,000

Evet 17 4,12 0,78
Hayır 55 3,53 0,92

İşletme çalışanları hangi davranış ve fiillerin, işletme
davranış kurallarına uygun olup olmadığını tam
olarak bilmektedirler. Kısmen 34 3,79 1,07

2,713 0,071

Evet 17 3,82 0,95
Hayır 55 3,44 1,03

İşletme çalışanlarının niteliklerini artırmak için,
işletmemizde sürekli olarak hizmet içi eğitim
faaliyetleri yapılmaktadır.

Kısmen 34 3,47 1,05
0,96 0,386

Evet 17 3,88 0,93
Hayır 55 3,31 0,88

Risk odaklı iç denetim uygulamaları şirket
idaresinde etkinlik sağlanmasına yardımcı olur.

Kısmen 34 3,65 1,04

2,943 0,057

Evet 17 3,88 0,86
Hayır 55 3,44 0,88

İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları
işletme için her türlü tehditlerin ve fırsatların
değerlendirilmesini kolaylaştırır. Kısmen 34 3,79 0,91

2,583 0,080
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Evet 17 3,88 0,93
Hayır 55 3,22 0,85

İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları
işletmelerin bankacılık sisteminden kredi elde etme
olanaklarını önemli ölçüde etkileyecektir. Kısmen 34 3,56 0,96

4,013 0,021

Evet 17 4,00 0,79
Hayır 55 3,38 0,80

Risk odaklı iç denetim uygulamaları işletmenin
faaliyetlerinde katma değer yaratacaktır.

Kısmen 34 3,71 0,94

3,961 0,022

Evet 17 3,63 0,56

Hayır 55 2,93 0,61
Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin
Genel Ortalaması

Kısmen 34 3,31 0,65

9,736 0,000

Tablo 22’de KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, iç kontrol sistemine sahip

olma durumuna göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya

koyan anova sonucu ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 22 incelendiğinde

KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumu ile risk odaklı iç denetim kavramına

ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre

anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p=0,000<0,05). “İşletme çalışanları hangi davranış

ve fiillerin, işletme davranış kurallarına uygun olup olmadığını tam olarak

bilmektedirler.” (p=0,071>0,05), “İşletme çalışanlarının niteliklerini artırmak için,

işletmemizde sürekli olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.”

(p=0,386>0,05), “Risk odaklı iç denetim uygulamaları şirket idaresinde etkinlik

sağlanmasına yardımcı olur.” (p=0,057>0,05), “İşletmede risk odaklı iç denetim

uygulamaları işletme için her türlü tehditlerin ve fırsatların değerlendirilmesini

kolaylaştırır.”  (p=0,080>0,05) ifadeleri ile KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma

durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Diğer ifadeler

ile KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumları arasında ise anlamlı bir ilişki

bulunmuştur (p=0,000;0,000;0,021;0,022<0,05). KOBİ’ler “İşletmemizde iç denetim

konusunda bir ekip bulunmaktadır.” ifadesine (ort.2,41) düşük ve (ort.1,13; ort.1,71)

çok düşük düzeyde katılmışlardır.

KOBİ’lerin ihtiyaç duyulan konularda profesyonel danışmanlık hizmetlerine

başvurmaktadır ifadesine iç kontrol sistemine sahip olan ve kısmen sahip olanlar

(ort.3,00; ort.2,79) orta düzeyde, sahip olmayanlar ise (ort.1,96) düşük düzeyde

katılmışlardır. İç kontrol sistemine sahip olmayan işletmelerin profesyonel danışmanlık

hizmetlerinden daha az yararlandıklarını söyleyebiliriz.
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İç kontrol sistemine sahip olan KOBİ’ler de,

 İşletmede çalışanlarca uyulacak olan kural ve yönetmeliklerin net olarak

belirlenmekte,

 Hizmet içi eğitim faaliyetlerine önem verilmekte,

 Risk odaklı iç denetim faaliyetlerinin şirket idaresinde faydalı olduğu

inanılmakta,

  Tehdit ve fırsatların değerlendirilmesini kolaylaştırmakta,

 İşletmenin bankacılık sisteminden kredi elde etme olanaklarını genişletmekte ve

 İşletmenin faaliyetlerine katma değer sağlayacağı düşünülmektedir.

4.7. Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin Basel II Hakkındaki Bilgi Düzeyleri İle İç

Kontrol, Risk ve Risk Odaklı İç Denetime İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması

KOBİ’lerin iç kontrol, risk ve risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin olarak

ankette sorulan 24 soruya verdikleri cevaplar ile, KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için her ifadenin;

frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve bu dağılımla ilgili anlamlılık değerleri

ortaya konulmuş olup, “İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadeler”, “Risk Kavramına İlişkin

İfadeler” ve “Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadeler” in genel ortalaması ile

araştırmaya katılan KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri karşılaştırılarak

anlamlı bir farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmıştır.
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Tablo 23.

 “İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin Basel
II Bilgi Düzeylerine Göre Karşılaştırılması (n.106)

İç Kontrol Kavramı İle İlgili İfadeler
Basel II

Bilgi
Düzeyi

n A.O. s.s. t p

Çok Az 68 3,62 1,11
Az 15 3,87 0,92
Orta 15 4,40 0,51

İşletmenin politika ve amaçlarına uyumlu bir iç
kontrol sisteminin varlığının işletmeye avantaj
sağlayacağını düşünüyorum.

İyi 8 4,75 0,46

5,051 0,003

Çok Az 68 3,81 1,03
Az 15 4,00 0,85
Orta 15 4,20 0,56

İşletmede çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları açık ve net bir şekilde
belirlenmiştir.

İyi 8 4,75 0,46

2,925 0,037

Çok Az 68 3,90 0,98
Az 15 4,40 0,63
Orta 15 4,67 0,49

İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve
doğru yapılmasını sağlayacak prosedürler yer
almaktadır.

İyi 8 4,88 0,35

6,194 0,001

Çok Az 68 3,68 1,11
Az 15 4,20 0,68
Orta 15 4,40 0,51

İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi
gerçekleştiren ve kontrol eden tarafından ayrı
ayrı onay almaktadır.

İyi 8 4,88 0,35

5,767 0,001

Çok Az 68 3,90 0,93
Az 15 3,80 0,77
Orta 15 4,33 0,49

İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana
sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun
olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.

İyi 8 4,63 0,52

2,891 0,039

Çok Az 68 3,93 1,01
Az 15 3,87 0,99
Orta 15 4,07 1,03

Yönetsel olarak mali ve parasal konularda
kimlerin sorumlu olduğu resmi bir yetki devri ile
belirlemiştir.

İyi 8 4,75 0,46

1,79 0,154

Çok Az 68 3,69 0,93
Az 15 3,80 0,68
Orta 15 4,07 0,59

İşletmede mevcut raporlama sistemi işletme ana
hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının yönetimce
değerlenmesine imkan vermektedir.

İyi 8 4,25 1,16

1,496 0,220

Çok Az 68 3,78 0,99

Az 15 3,93 0,96

Orta 15 4,13 0,64

İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması
konusunda veri tabanı oluşturulması ve bunun
için gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını
gerekli buluyorum.

İyi 8 4,88 0,35

3,712 0,014

Çok Az 68 3,79 0,79

Az 15 3,98 0,58

Orta 15 4,28 0,36

İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin Genel
Ortalaması

İyi 8 4,72 0,35

5,707 0,001
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Tablo 23’te KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, Basel II bilgi düzeylerine göre

katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu

ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 23’e bakıldığında KOBİ’lerin Basel II

bilgi düzeyleri ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel

ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir

(p=0,001<0,05). “Yönetsel olarak mali ve parasal konularda kimlerin sorumlu olduğu

resmi bir yetki devri ile belirlemiştir.” (p= 0,154>0,05), “İşletmede mevcut raporlama

sistemi işletme ana hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının yönetimce değerlenmesine

imkan vermektedir.” (p=0,220>0,05), ifadeleri ile KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Diğer ifadeler

ile KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki

bulunmuştur (p=0,003;0,037;0,001;0,001;0,039;0,014<0,05). Tablo 23’te aritmetik

ortalama sonuçlarına genel olarak bakıldığında KOBİ’lerin Basel II bilgi düzeyi arttıkça

ifadelere olan katılım düzeyleri de aynı yönde artmaktadır.

Tablo 24.

 “Risk Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin Basel II
Bilgi Düzeylerine Göre Karşılaştırılması (n.106)

Risk Kavramı İle İlgili İfadeler
Basel II

Bilgi
Düzeyi

n A.O. s.s. T p

Çok Az 68 3,26 1,11
Az 15 3,53 0,83
Orta 15 3,40 0,83

İşletmemizde departmanlar bazında risk
değerlemesi yapılmaktadır.

İyi 8 3,88 1,13

0,979 0,406

Çok Az 68 3,43 1,10
Az 15 3,67 0,62
Orta 15 3,40 0,74

İşletmemizde yönetim ve çalışanlar tarafından
kabul edilebilir ve kabul edilemez riskler net
olarak bilinmektedir.

İyi 8 4,38 0,52

2,485 0,065

Çok Az 68 3,68 1,07
Az 15 3,47 0,74
Orta 15 3,73 0,88

İşletmemizde riski yönetmek ve etkilerini
hafifletmek için yeterli ve sürekli olarak
çalışmalar yapılmaktadır.

İyi 8 3,88 0,99

0,338 0,798

Çok Az 68 3,75 1,10
Az 15 3,67 0,72
Orta 15 4,13 0,52

İşletme faaliyetleri değişen piyasa koşullarına
göre güncellenmektedir.

İyi 8 4,38 0,74

1,628 0,188
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Çok Az 68 3,75 1,07
Az 15 3,80 0,68
Orta 15 4,33 0,49

İşletme tarafından firmayı ve sektörü etkileyen
yeni kanun ve düzenlemeler yakından
izlenmektedir.

İyi 8 4,63 0,52

3,347 0,022

Çok Az 68 3,81 1,00
Az 15 3,80 0,68
Orta 15 3,93 0,88

İşletmemiz müşteri demografisinde ve
beklentilerinde ortaya çıkabilecek değişiklikler
izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

İyi 8 4,50 0,76

1,377 0,254

Çok Az 68 3,37 1,12
Az 15 3,80 0,68
Orta 15 3,73 0,70

Global ekonomik değişiklikler ile ülke
ekonomisinde meydana gelen değişimler
yakından izlenmekte ve gerekli önlemler
alınmaktadır.

İyi 8 4,00 0,93

1,738 0,164

Çok Az 68 3,47 1,11
Az 15 3,80 0,68
Orta 15 3,80 0,86

İşletme olarak kurumsal risk anlayışı
geliştirmekteyiz.

İyi 8 4,25 1,04

1,796 0,153

Çok Az 68 3,56 0,87

Az 15 3,69 0,47

Orta 15 3,81 0,45
Risk Kavramına İlişkin İfadelerin Genel
Ortalaması

İyi 8 4,23 0,59

2,056 0,111

Tablo 24’te KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, Basel II bilgi düzeylerine göre

katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu

ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 24 incelendiğinde KOBİ’lerin Basel II

bilgi düzeyleri ile risk kavramına ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel

ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır

(p=0,111<0,05). Tablo 24 ifade düzeyinde incelendiğinde sadece “İşletme tarafından

firmayı ve sektörü etkileyen yeni kanun ve düzenlemeler yakından izlenmektedir.”

(p=0,022<0,05) ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Basel II bilgi düzeyi iyi olan KOBİ’lerin risk kavramına ilişkin ifadelerin

tamamına  (ort.3,88; ort.3,88; ort.4,00) yüksek ve (ort.4,38; ort.4,38; ort.4,63; ort.4,50;

ort.4,25) çok yüksek düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Risk kavramına ilişkin ifadelerin

genel ortalamasına incelendiğinde Basel II bilgi düzeyinin arttıkça katılımın arttığı ve

Basel II bilgi düzeyi “iyi” olan KOBİ’lerin ifadelere çok yüksek düzeyde katıldığı tespit

edilmiştir.
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Tablo 25.

“Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin” Araştırmaya Katılan
KOBİ’lerin Basel II Bilgi Düzeylerine Göre Karşılaştırılması (n.106)

Risk Odaklı İç Denetim Kavramı İle İlgili
İfadeler

Basel II
Bilgi

Düzeyi
n A.O. s.s. t p

Çok Az 68 1,38 0,79
Az 15 1,27 0,59
Orta 15 1,87 0,92

İşletmemizde iç denetim konusunda bir ekip
bulunmaktadır.

İyi 8 2,50 1,41

5,487 0,002

Çok Az 68 2,13 1,13
Az 15 2,47 1,13
Orta 15 3,20 1,21

İşletme yönetimi olarak ihtiyaç duyduğu
konularda profesyonel danışmanlık hizmetlerine
sıkça başvurmaktadır.

İyi 8 3,00 1,60

4,172 0,008

Çok Az 68 3,56 1,00
Az 15 3,80 0,56
Orta 15 3,87 1,13

İşletme çalışanları hangi davranış ve fiillerin,
işletme davranış kurallarına uygun olup
olmadığını tam olarak bilmektedirler.

İyi 8 4,50 0,53

2,632 0,054

Çok Az 68 3,41 1,07
Az 15 3,53 0,92
Orta 15 3,53 0,99

İşletme çalışanlarının niteliklerini artırmak için,
işletmemizde sürekli olarak hizmet içi eğitim
faaliyetleri yapılmaktadır.

İyi 8 4,25 0,71

1,63 0,187

Çok Az 68 3,38 0,95
Az 15 3,60 0,74
Orta 15 3,93 0,88

Risk odaklı iç denetim uygulamaları şirket
idaresinde etkinlik sağlanmasına yardımcı olur.

İyi 8 3,63 1,41

1,479 0,225

Çok Az 68 3,37 0,90
Az 15 3,87 0,64
Orta 15 4,13 0,74

İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları
işletme için her türlü tehditlerin ve fırsatların
değerlendirilmesini kolaylaştırır.

İyi 8 4,38 0,74

6,573 0,000

Çok Az 68 3,21 0,89
Az 15 3,53 0,64
Orta 15 4,00 0,93

İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları
işletmelerin bankacılık sisteminden kredi elde
etme olanaklarını önemli ölçüde etkileyecektir.

İyi 8 4,13 0,99

5,386 0,002

Çok Az 68 3,41 0,87
Az 15 3,40 0,74
Orta 15 4,07 0,70

Risk odaklı iç denetim uygulamaları işletmenin
faaliyetlerinde katma değer yaratacaktır.

İyi 8 4,50 0,53

6,461 0,000

Çok Az 68 2,98 0,65

Az 15 3,18 0,45

Orta 15 3,58 0,62
Risk Odaklı İç Denetim Kavramına İlişkin
İfadelerin Genel Ortalaması

İyi 8 3,86 0,50

7,697 0,000
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Tablo 25’te KOBİ’lerin belirtilen ifadelerle ilgili, Basel II bilgi düzeylerine göre

katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova sonucu

ile Art.ort. ve S.S. değerleri yer almaktadır. Tablo 25’e bakıldığında KOBİ’lerin Basel

II bilgi düzeyleri ile risk odaklı iç denetim kavramı ile ilgili ifadelere verdikleri

cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık

saptanmıştır (p=0,000<0,05). “İşletme çalışanları hangi davranış ve fiillerin, işletme

davranış kurallarına uygun olup olmadığını tam olarak bilmektedirler.” (p=0,054>0,05),

“İşletme çalışanlarının niteliklerini artırmak için, işletmemizde sürekli olarak hizmet içi

eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.” (p=0,187>0,05), “Risk odaklı iç denetim

uygulamaları şirket idaresinde etkinlik sağlanmasına yardımcı olur.” (p=0,225>0,05)

ifadeleri ile KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki

bulunmamıştır. Diğer ifadeler ile KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri

arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,002;0,008;0,000;0,002;0,000<0,05).

“İşletmemizde iç denetim konusunda bir ekip bulunmaktadır.” ifadesine katılım

(ort.1,38; ort.1,27) çok düşük ve (ort.1,87; ort.2,50) düşük düzeyde iken, “İşletme

yönetimi olarak ihtiyaç duyduğu konularda profesyonel danışmanlık hizmetine sıkça

başvurulmaktadır.” ifadesine katılım da (ort.2,13; ort.2,47) düşük ve (ort.3,20; ort.3,00)

orta düzeydedir. Bu ifadeler dışında ki diğer ifadelere katılım genel olarak orta ve

yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Basel II hakkında ki bilgi düzeyi arttıkça KOBİ’lerin

risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin ifadelere katılım düzeyleri de aynı yönde artış

göstermiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin %56,7’si limited şirket, % 37,7’si anonim şirket

türündedir ve faaliyet alanı tekstil-dokuma olan işletmeler %51,9 ile ilk sırada yer

almaktadır. Araştırmanın Denizli’de yapılmış olması ve Denizli’nin tekstil ağırlıklı bir

sanayiye sahip olması bu durumun en önemli sebeplerindendir.

İşletmelerin ihracat durumlarına bakıldığında, KOBİ’lerin %45,3’ünün ihracat

yapmadığı, %54,7’sinin ise ihracat yaptığı ve ihracat yapanların %21,7’sinin

üretimlerinin %75 ve üzerini ihraç ettiği ortaya çıkmıştır.

 KOBİ’lerin ticari faaliyetleri esnasında en çok kullandıkları finansman

kaynaklarına bakıldığında %95,3 ile şirket öz kaynakları birinci sırada yer alırken,

%30,8 ile banka kredisi ikinci sırada yer almıştır.

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin % 51,9’unda bir iç kontrol sisteminin mevcut

olmadığı belirlenmiştir. KOBİ’lerin %16’sının iç kontrol sistemine sahip olduğu,

%32,1’inde ise kısmi bir iç kontrol sistemi bulunduğu saptanmıştır. KOBİ’lerin önemli

bir kısmı (%51,9) iç kontrol sistemini tanımamaktadır.

KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olmama nedenleri incelendiğinde

işletmelerin %43,4’ü iç kontrol sistemini gerekli bulmamaktadırlar. KOBİ’lerin %34’ü

konuyla ilgili eğitimli personel bulunmaması, %32,1’i, sistemin basit anlamda

muhasebe-finansman birimi tarafından yapılması, % 22,6’sı konuyla ilgili bir yasal

zorunluluk bulunmaması, %19,8’i ise işletme için pahalı bir sistem olduğunu ifade

etmişlerdir. Ayrıca KOBİ’lerin % 45,5’i yakın bir gelecekte iç kontrol sistemi kurmayı

düşünmemektedir. İç kontrol sistemini gerekli görmeyen işletmelerle (%43,4) sistemi

oluşturmayı düşünmeyen işletmelerin oranlarının birbirine yakın olması (%45,5) dikkat

çekicidir. Her ne kadar sistemin bu oranlarda gerekli görülmemesi ve KOBİ’lerin

sistemi yakın zamanda kurmayı düşünmemelerine rağmen, iç kontrol ve iç denetime

ilişkin ifadelere katılım düzeylerinin yüksek düzeyde çıkması (ort.3,74; ort.3,53),

KOBİ’lerin iç kontrol ve iç denetim sistemine uzak olmadıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu



136

çelişki ile ilgili olarak, KOBİ yöneticilerinin yaptıkları faaliyetlerin iç kontrol ve iç

denetim uygulamalarına ait faaliyetler olduğunun farkında olmadıkları, bu konuda

profesyonel bilgiye sahip olmadıkları söylenebilir.

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin, risk yönetimi konusunda derecelendirme

esasına dayanan Basel II hakkında ki bilgi düzeyine bakıldığına, %64,2’sinin çok az

düzeyde bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir.

Araştırmaya katılan KOBİ’ler de mevcut denetim türleri incelendiğinde ilk

olarak   %52,8 ile YMMM tarafından yapılan vergi denetimi, ikinci sırada %40,6 ile

Kalite ve ISO denetimleri yer almaktadır. KOBİ’lerde denetim olgusuna vergisel

boyutta bakıldığı ve işletmelerde hala doğru vergi hesaplaması için denetim yapılır

mantığının bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin iç kontrolle ilgili verdikleri cevaplar

incelendiğinde, KOBİ’lerde muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılmasını

sağlayacak prosedürlere yer verildiği (ort.4,15), işletme faaliyetlerinin kurallara uygun

olarak yapılması konusunda kontrollerin yapıldığı (ort.4,00), yönetsel ve mali

sorumlulukların resmi yetki devri ile belirlendiği (ort.4,00), çalışanların görev, yetki ve

sorumluluklarının net olarak belirlendiği (ort.3,96), muhasebe kayıtları ile ilgili kontrol

mekanizmasının oluşturulduğu (ort.3,94), teknolojik alt yapı ve veri tabanının

hazırlanması gerekliliği (ort.3,93), ve iç kontrol sisteminin olması gerektiği ve bunun

işletmeye yarar sağlayacağı (ort.3,84) sonucu ortaya çıkmıştır.

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin risk kavramına ilişkin ifadelere verdikleri

cevaplar incelendiğinde, KOBİ’lerde yeni kanun ve düzenlemelerin takip edildiği

(ort.3,91), müşteri istek ve tercihlerinin analiz edildiği (ort.3,88), işletme faaliyetlerinin

piyasa koşullarına göre güncellendiği (ort.3,84) riski yönetmek ve hafifletmek adına

çalışmaların yapıldığı (ort.3,67), kurumsal risk anlayışı geliştirilmeye çalışıldığı

(ort.3,53), global ekonomik değişiklikler ile ülke ekonomisinde meydana gelen

değişimlerin takip edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı (ort.3,53), sonucu tespit
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edilmiştir. Fakat KOBİ’lerin departmanlar bazında risk değerlemesi yapılması

konusunda kararsız oldukları (ort.3,36) saptanmıştır.

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin

ifadelere verdikleri cevaplar incelendiğinde, KOBİ çalışanlarınca işletme kurallarının

net olarak bilindiği (ort.3,70), risk odaklı iç denetimin işletme için her türlü tehdit ve

fırsatların değerlendirilmesini kolaylaştıracağı (ort.3,62), işletme faaliyetlerine katma

değer sağlayacağı (ort.3,58), KOBİ’lerde çalışanların niteliklerinin arttırılması için

sürekli hizmet içi eğitimler verildiği (ort.3,51), risk odaklı iç denetimin şirket içerisinde

etkinlik sağlanmasına yardımcı olacağı (ort.3,51), risk odaklı iç denetim

uygulamalarının banka kredisi elde etme olanaklarını önemli bir biçimde etkileyeceği

(ort.3,43) sonucu ortaya çıkmıştır. Fakat KOBİ’lerin ihtiyaç duyulan konularda

birçoğunun profesyonel danışmanlık hizmeti almadığı (ort.2,39), KOBİ’lerin çoğunda iç

denetim konusunda bir ekibin yer almadığı tespit edilmiştir.

Bulunan sonuçlar doğrultusunda araştırma hipotezleri ele alındığında:

H1a: “ KOBİ’lerin hukuki yapıları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere bakış

açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek için, Anova testi

uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,000<0,05 çıkmıştır. Çıkan sonuç, KOBİ’lerin

hukuki yapıları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdiği için H0 hipotezi red

edilmiştir.

H1b:  “KOBİ’lerin hukuki yapıları ile risk kavramına ilişkin ifadelere bakış

açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek için, Anova testi

uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,000<0,05 çıkmıştır. Çıkan sonuç, KOBİ’lerin

hukuki yapıları ile risk kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında istatistiksel

olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdiği için H0 hipotezi red edilmiştir.

H1c: “KOBİ’lerin hukuki yapıları ile risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin

ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek için,

Anova testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,000<0,05 çıkmıştır. Çıkan sonuç,
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KOBİ’lerin hukuki yapıları ile risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin ifadelere bakış

açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdiği için H0

hipotezi red edilmiştir.

H2a: “KOBİ’lerin personel sayıları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere bakış

açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek için, Anova testi

uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,000<0,05 çıkmıştır. Çıkan sonuç, KOBİ’lerin

personel sayıları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdiği için H0 hipotezi red

edilmiştir.

H2b: “KOBİ’lerin personel sayıları ile risk kavramına ilişkin ifadelere bakış

açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek için, Anova testi

uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,000<0,05 çıkmıştır. Çıkan sonuç, KOBİ’lerin

personel sayıları ile risk kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında istatistiksel

olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdiği için H0 hipotezi red edilmiştir.

H2c: “KOBİ’lerin personel sayıları ile risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin

ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek için,

Anova testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,000<0,05 çıkmıştır. Çıkan sonuç,

KOBİ’lerin personel sayıları ile risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin ifadelere bakış

açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdiği için H0

hipotezi red edilmiştir.

H3a: “KOBİ’lerin yıllık satış ciroları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere

bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek için, Anova testi

uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,000<0,05 çıkmıştır. Çıkan sonuç, KOBİ’lerin

yıllık satış ciroları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdiği için H0 hipotezi red

edilmiştir.

H3b: “KOBİ’lerin yıllık satış ciroları ile risk kavramına ilişkin ifadelere bakış

açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek için, Anova testi

uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,026<0,05 çıkmıştır. Çıkan sonuç, KOBİ’lerin
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yıllık satış ciroları ile risk kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında istatistiksel

olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdiği için H0 hipotezi red edilmiştir.

H3c: “KOBİ’lerin yıllık satış ciroları ile risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin

ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek için,

Anova testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,000<0,05 çıkmıştır. Çıkan sonuç,

KOBİ’lerin yıllık satış ciroları ile risk odaklı iç denetim kavramına ilişkin ifadelere

bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdiği için H0

hipotezi red edilmiştir.

H4a: “KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumları ile iç kontrol

kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini

test etmek için, Anova testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,001<0,05 çıkmıştır.

Çıkan sonuç, KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumları ile iç kontrol

kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık

olduğunu gösterdiği için H0 hipotezi red edilmiştir.

H4b:  “KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumları ile risk kavramına

ilişkin ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek

için, Anova testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,020<0,05 çıkmıştır. Çıkan

sonuç, KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumları ile risk kavramına ilişkin

ifadelere bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu

gösterdiği için H0 hipotezi red edilmiştir.

H4c: “KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumları ile risk odaklı iç

denetim kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.”

hipotezini test etmek için, Anova testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,000<0,05

çıkmıştır. Çıkan sonuç, KOBİ’lerin iç kontrol sistemine sahip olma durumları ile risk

odaklı iç denetim kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında istatistiksel olarak

anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdiği için H0 hipotezi red edilmiştir.

H5a:  “KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri ile iç kontrol kavramına

ilişkin ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek

için, Anova testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,000<0,05 çıkmıştır. Çıkan
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sonuç, KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri ile iç kontrol kavramına ilişkin

ifadelere bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu

gösterdiği için H0 hipotezi red edilmiştir.

H5b: “KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri ile risk kavramına ilişkin

ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini test etmek için,

Anova testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,111>0,05 çıkmıştır. Çıkan sonuç,

KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri ile risk kavramına ilişkin ifadelere bakış

açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdiği için H0

hipotezi red edilememiştir.

H5c: “KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri ile risk odaklı iç denetim

kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezini

test etmek için, Anova testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda p=0,000<0,05 çıkmıştır.

Çıkan sonuç, KOBİ’lerin Basel II hakkındaki bilgi düzeyleri ile risk odaklı iç denetim

kavramına ilişkin ifadelere bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık

olduğunu gösterdiği için H0 hipotezi red edilmiştir.

Yapılan araştırma sonucunda anonim şirket türündeki KOBİ’lerin iç kontrol ve

risk odaklı iç denetim olgusunu diğer şirket türlerine göre daha çok önemsediği ortaya

çıkmıştır. Ancak yeni yasalaşan Türk Ticaret Kanunu ile birlikte diğer şirket türleri de

denetim olgusuyla tanışacaklardır. KOBİ’lerde çalışan personel sayısı arttıkça

işletmenin iç kontrol ve iç denetim kavramlarını daha çok önemsendiği tespit edilmiştir.

Ancak KOBİ’lerin çoğunda iç denetim ile ilgili ekip olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun

en büyük sebeplerinden biri işletmeler tarafından gereksiz görülmesi olarak tespit

edilmiştir. İç kontrolü sistemi ile ilgili birçok uygulama iç kontrol kavramı bilinmeden

de KOBİ’lerde de kontrol mekanizması olarak yapılmaktadır. KOBİ yöneticilerinin iç

kontrol ve iç denetim kavramalarıyla ilgili farkındalıklarının düşük olduğu, bu sebeple

yöneticilerin gelişen küresel dünyada ki yönetimsel anlayış ve kontrol mekanizmalarını

daha yakından takip etmeleri KOBİ’lerin ilerleyen yıllarda daha hızlı gelişmesine ve

kurumsallaşmasına fayda sağlayacaktır. Konuyla ilgili yeni yasal düzenlemeler de

yöneticilere destek verecektir.



141

KOBİ’lerde yıllık satış ciroları arttıkça iç kontrol ve risk odaklı iç denetime

verdikleri önem artmaktadır. Küresel ekonomilerde işletmeler kazançlarının sürekli hale

getirebilmek adına riskleri bilmek ve yönetmek durumundadır. Bu durum işletmelerin

faaliyetlerini etkin ve verimli tutmayı, işletme varlıklarını korumayı, hedeflerini

ulaşılabilir kılmayı sağlar.

İç kontrol sistemine sahip olmayan KOBİ’lerin iç kontrol ve risk kavramı

konusunda bilgileri mevcut olmasına rağmen risk odaklı iç denetim olgusu henüz tam

olarak bilinmemektedir. Günümüz rekabet koşullarında riskin en iyi şekilde

ölçülebilmesi ve yönetilmesi işletmeler için önemlidir. Ancak KOBİ’ler her ne kadar

küçük işletmeler dahi olsalar ekonomilerde lokomotif işlevi görmektedirler. Bu nedenle

KOBİ’lerde de risk yönetimi konusunda çalışmaların yapılması faydalı olacaktır.

KOBİ’lerin taşıdıkları risklere göre sınıflandırılması ve alacakları derece notuna

göre banka kredisi kullanmaları ile ilgili düzenlemelerden oluşan Basel II hakkında

işletmelerin bilgi düzeyleri oldukça düşüktür. Bu durum işletmelerin iç kontrol

sistemine ve risk odaklı iç denetime uzak olmasına sebep olmuştur.

Yapılan araştırmaya göre KOBİ’lerin faaliyetlerinin daha şeffaflaşmasını,

varlıklarını verimli kullanmasını, yasal mevzuatlara uyum sağlamasını kolaylaştıran iç

kontrol sistemine çok uzak olmamaları, konuyla ilgili getirilen yeni Türk Ticaret

Kanunu’na uyum sağlamalarını kolaylaştıracaktır. Ayrıca KOBİ’lerde vergi

mantığından hareket eden geleneksel muhasebe anlayışından bir bilgi sistemi olan

modern muhasebe anlayışına geçilebilmesi için çalışmalar yapılması da faydalı

olacaktır.

İç kontrol sisteminin bulunmama nedenleri arasında eğitimli personelin

bulunamaması (%34) önemli bir sebep olarak belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak ta

iç kontrol konusunda yeterli bilgiye sahip eğitimli personelin yetiştirilmesine de ihtiyaç

vardır.
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KOBİ’LERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN YERİ VE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM:

DENİZLİ İLİ UYGULAMASI

1. İşletmenizin hukuki yapısı nedir?

(     ) Anonim Şirket  (     ) Limited Şirket   (     ) Kollektif Şirket
(     ) Komandit Şirket  (     ) Holding   (     ) Diğer (…………………..)

2. İşletmenin faaliyet alanı hangisidir?

(    ) Gıda (    ) Tekstil- Dokuma
(    )  Orman Ürünleri- Mobilya (    ) Taş- Toprağa Dayalı Sanayi
(    )  Kimya ve Plastik Ürünler (    ) İnşaat
(    ) Metal Eşya Makine ve Araç Gereç Yapımı (    ) Otomotiv
(    ) Sağlık (    ) Dayanıklı Tüketim Malları
(    ) Madencilik Sanayi (    )Diğer (…………………….)

3. İşletmede şuan kaç personel çalışmaktadır?

(     ) 25’den az
(     ) 25-50
(     ) 51- 100
(     ) 101- 250
(     ) 250 ve üzeri

4. İşletmeniz kaç yıldır faaliyet göstermektedir?

(     ) 0-3 yıl
(     ) 4-7yıl
(     ) 8-11 yıl
(     ) 12 ve üzeri

5. Satışlarınızın (doğrudan veya ihraç kayıtlı satış) ne kadarını ihraç edebiliyorsunuz?

(     ) İhracat Yapmıyoruz
(     ) %25in altında
(     ) %26-%50 arası
(     ) %51-%75 arası
(     ) % 75 ve üzeri

Değerli Katılımcı;
Bu çalışmada  ‘KOBİ’lerde İç Kontrol Sisteminin Yeri Ve Risk Odaklı İç Denetim’ konulu yüksek

lisans tezi kapsamında bilgi toplamak amaçlanmaktadır. Bu bilgiler, araştırma hariç başka hiçbir yerde
kullanılmayacaktır. Sorulara samimi cevaplar vermenizi diler, vaktinizi ayırdığınız için şimdiden teşekkür
ederiz.

Öğr. Gör. Özlem DOĞAN – Kastamonu Üniversitesi , Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu,
ocelik@kastamonu.edu.tr Tel: 0 366 871 85 56 Fax: 0 366 87185 52

Danışman: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN- Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim
Fakültesi Tel: 0(312) 485 11 24 – 1016 yozerhan@gazi.edu.tr
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6. Yıllık satış cironuz  yaklaşık olarak nedir?

(     ) 1 Milyon TL’nin altı
(     ) 1 -10 Milyon TL arası
(     ) 10 Milyon TL ve üzeri

7. İşletmenizin ticari faaliyetlerinde  hangi finansman kaynakları daha çok kullanılmaktadır?

 (Önem sırasına göre 1’den 5’e kadar sıralayınız.)

(     ) Şirket  Ortakları (Öz kaynaklar)
(     ) Banka Kredisi
(     ) Factoring
(     ) Diğer Kişi ve Firmalar
(     ) Diğer (……………………………….)

8.  İşletmenizde etkin bir iç kontrol sistemi mevcut mudur? (İç kontrol; bir kurumun yönetim kurulu,
üst yönetimi ve  çalışanlarından etkilenen ve faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğine, finansal raporlamanın
güvenilirliğine ve yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uyuma ilişkin makul düzeyde güvence sağlayan
bir süreçtir.)

(     ) Evet (     ) Hayır (      ) Kısmen

(Cevabınız evet ise 11. Soruya geçiniz.)

9. İç kontrol sistemi bulunmamasının nedenleri nelerdir?( Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

(      ) İç kontrol basit anlamda muhasebe- finansman birimi tarafından yapılmaktadır.
(      ) Bu konuda herhangi bir yasal zorunluluk bulunmadığı için yapmıyoruz.
(      ) İç kontrol sisteminin oluşturmak oldukça maliyetli bir süreçtir.
(      ) İç kontrol sistemi için eğitimli personelimiz bulunmamaktadır.
(   ) İşletme için gerekli bir sistem olduğunu düşünmüyoruz.

10. Yakın gelecekte iç kontrol sistemi oluşturmayı düşünüyor musunuz?

(      ) Evet (      ) Hayır (       ) Kararsızım

11.  Basel II’ hakkında bilginiz var mı?

(      ) Çok Az            (     ) Az (     ) Orta       (      ) İyi           (      ) Çok İyi

12. İşletmenizde bulunan denetim türleri hangileridir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

(     ) İç Denetim (     ) Bağımsız Dış Denetim
(     ) YMM tarafından yapılan vergi denetimi (     ) Kalite ve ISO denetimler
(     ) Bilgi Sistemleri Denetimleri               (     ) Özel amaçlı denetimler
(     ) Usulsüzlük denetimi    (     ) Diğer (……………………………….)

13. İşletme olarak danışmanlık hizmetlerinden faydalanıyor musunuz?
(Cevabınız Evet ise 15. soruya geçiniz.)

(      ) Evet         (      ) Hayır

14. Danışmanlık hizmeti aldığınız alanlar hangilerdir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
(      ) Üretim (      ) Pazarlama (      ) Finansman
(      ) Muhasebe (      ) Dış Ticaret (      ) Bilgi Teknolojileri
(      ) İç Denetim (      ) Diğer (…………………….)

Lütfen arka sayfaya geçiniz.
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İşletmenizin iç kontrol yapısı ile ilgili olarak aşağıda
bulunan ifadelere katılma düzeyinizi belirtiniz.
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1 İşletmenin politika ve amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol
sisteminin varlığının işletmeye avantaj sağlayacağını
düşünüyorum.

2 İşletmede çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları açık
ve net bir şekilde belirlenmiştir.

3 İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve doğru
yapılmasını sağlayacak prosedürler yer almaktadır.

4 İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi gerçekleştiren ve
kontrol eden tarafından ayrı ayrı onay almaktadır.

5 İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye
ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılıp
yapılmadığı kontrol edilmektedir.

6 Yönetsel olarak mali ve parasal konularda kimlerin sorumlu
olduğu resmi bir yetki devri ile belirlenmiştir.

7 İşletmede mevcut raporlama sistemi işletme ana hedeflerine
ulaşılıp ulaşılmadığının yönetimce değerlendirilmesine
imkan vermektedir.
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8 İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması konusunda
veri tabanı oluşturulması ve bunun için gerekli teknolojik
alt yapının hazırlanmasını gerekli buluyorum.

9 İşletmemizde departmanlar bazında risk değerlemesi
yapılmaktadır.

10 İşletmemizde yönetim ve çalışanlar tarafından kabul
edilebilir ve kabul edilemez riskler net olarak bilinmektedir.

11 İşletmemizde riski yönetmek ve etkilerini hafifletmek için
yeterli ve sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır.

12 İşletme faaliyetleri değişen piyasa koşullarına göre sürekli
güncellenmektedir.

13 İşletme tarafından firmayı ve sektörü etkileyen yeni kanun
ve düzenlemeler yakından izlenmektedir.

14 İşletmemiz müşteri demografisinde ve beklentilerinde
ortaya çıkabilecek değişiklikler izlenmekte ve gerekli
önlemler alınmaktadır.

15 İşletme olarak kurumsal risk anlayışı geliştirmekteyiz.
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16 Global ekonomik değişikler ile ülke ekonomisinde meydana
gelen değişimler yakından izlenmekte ve gerekli önlemler
alınmaktadır.
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17 İşletmemizde iç denetim konusunda bir ekip bulunmaktadır.

18 İşletme yönetimi ihtiyaç duyduğu konularda profesyonel
danışmanlık hizmetlerine sıkça başvurmaktadır.

19 İşletme çalışanları hangi davranış ve fiillerin, işletme
davranış kurallarına uygun olup olmadığını tam olarak
bilmektedirler.

20 İşletme çalışanlarının niteliklerini artırmak için,
işletmemizde sürekli olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri
yapılmaktadır.

21 Risk odaklı iç denetim uygulamaları şirket idaresinde
etkinlik sağlanmasına yardımcı olur.

22 İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları işletme için
her türlü tehditlerin ve fırsatların değerlendirilmesini
kolaylaştırır.

23 İşletmede risk odaklı iç denetim uygulamaları işletmelerin
bankacılık sisteminden kredi elde etme olanaklarını önemli
ölçüde etkileyecektir.
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24 Risk odaklı iç denetim uygulamaları işletmenin
faaliyetlerinde katma değer yaratacaktır.

Katılımınız için teşekkür ederiz.


