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ÖZET 

OTEL ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠMĠN ÖNEMĠ VE BĠR 

UYGULAMA 

İç denetim, şirketlerin gelecek planlamalarına ışık tutan, atılacak adımlar ve 

verilecek kararlarda bilgi güvenilirliğini sağlayan önemli bir değerlendirme metodu 

olmuştur. Şirket yatırımcılarının çıkarlarının gözetilmesi, işletmenin sürekliliğinin 

sağlanması, faaliyetlerden beklenen kar marjlarının da elde edilmesi açısından büyük 

önem taşımaktadır. 

İç denetim, şirket içinde güçlü kurumsal kararlar alınmasında ve bunların 

yönetilmesinde de büyük önem taşımaktadır. Kurumsal yönetim anlayışını benimsemiş 

ve iç denetimi tüm birimlerinde aktif hale getirmiş işletmeler piyasada daha güvenilir 

olarak değerlendirilmekte ve prestij sahibi olmaktadırlar. 

İç denetim ekip olarak yürütülmeli ve işletme çalışanlarına bu bilinç kazandırılarak 

sürekliliği sağlanmalıdır. Bu işleyişi benimseyen işletmelerin hazırlamış oldukları tablo 

ve verilerin doğruluğu da büyük ölçüde sağlanmış olacaktır. Ancak kontrol kriterlerinde 

mutlaka verilerin doğruluğu tespit edilerek ispatı beklenmelidir. 

Bu çalışmada beş yıldızlı bir otelin iç denetim uygulamasını bağımsız bir gözle 

detaylı olarak incelenmesi amaç edinilmiştir. İlgili işleme çalışanları ve çalışma 

koşulları gerek gözlem yolu ile gerekse filli olarak denetimine katılarak süreç 

tamamlanmıştır. Tüm veriler kontrol listesine göre incelenmiş, örnekler alınmış ve bu 

doğrultuda denetim raporu oluşturulmuştur. Denetim raporu otel yönetimine ve üst 

yönetime sunularak işleyiş hakkında bilgi sahibi olunması sağlanmıştır. 

       

Anahtar Kelimeler: Ġç Denetim, Turizmde Ġç Denetim, Otel  

Tarih :08.04.2015 
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ABSTRACT 

THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDITING IN THE HOTEL 

BUSINESS AND AN APPLICATION 

Internal auditing has been a necessary evaluation method enabling knowledge 

reliability in actions and decision to be taken which shed light on the future planning of 

the companies. It has an important place in looking after the benefits of corporate 

investors, ensuring the sustainability of establishment and gaining the expected profit 

margins from the operations. Internal auditing has also a great importance in taking 

strong corporate decisions and then in managing them. Establishments, who adopted 

corporate management mentality and activated internal auditing in all units, gain 

prestige and are evaluated as more reliable. 

Internal auditing shall be managed as team and its sustainability shall be carried on 

by raising employee awareness.  The accuracy of the schedule and data, prepared by the 

establishments which adopted this operation, will be ensured to a great extend. 

However, in control criteria proof is waited by identification of data accuracy. 

Aim of this project was to objectively examine the internal auditing of a five-star 

hotel in detail. The process was completed by inclu ding the employees and working 

conditions into the auditing both by observation and action. All of the data were 

examined   according to the control list, samples were taken and auditing report was 

prepared accordingly. 

By the submission of this auditing report, the purpose was to inform the hotel 

management and executives about the operation. 

 

Keywords : Internal Audit, Internal Audit in Tourism, Hotel 

Date: 08.04.2015 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

 Günümüz rekabet ortamında, hızla gelişen teknolojilere uyum sağlamak, zamanı en 

iyi şekilde değerlendirmek, işin gerektirdiği titizliği korumak, verileri ortaya çıkartmak 

ve bunların doğruluğunu tespit etmek işin kalitesi ve raporlamalar açısından büyük 

önem taşımaktadır.   İşin doğrulunun tespiti ise doğru bir iç denetim ile en kısa sürede 

tamamlanabilmekte ve rapor olarak ilgili birim ve yöneticilere sunulabilmektedir. 

Doğru ve güvenilir bir raporlama ve işlemler için iç denetim kavramının tüm şirket 

çalışanları tarafından benimsenmiş olması ve bu yönde çalışma prensibi oluşturulması 

gerekmektedir. 

 Düzgün işleyen bir iç denetim sayesinde departmanların verimi, kişilerin 

performansı, prosedür ve kurallara uygunluk çok daha kısa zamanda kontrol edilebilir. 

Herhangi bir aksaklık meydana gelmiş ise zaman kaybı yaşanmadan düzeltilebilir. 

Ülkemizde iç denetim kavramı çok uzun yıllardan bu yana konuşulmasına rağmen 

uygulanabilirliği ve bunun kontrolünün yaygınlaşması son birkaç yıldır daha etkin hale 

gelmiştir. Küçük ölçekli işletmelerde henüz bu kavram çok etkin değilken, kurumsal 

şirketlerde bu kavramın uygulanabilirliği daha etkin görülmektedir. Kurum bilinci 

olarak başlayan iç denetim kavramı bugün çalışanların tamamına yansıtılarak doğru ve 

güvenilir bilgi akışı sağlanması asıl hedefler arasında gösterilmektedir. Ancak 

günümüzde de iç denetim kavramına ilişkin araştırma ve yenilikler işletme ihtiyaçlarına 

göre değişiklik göstermekte ve sürekli yenilenmektedir. Son yıllarda devletin teşvik 

ettiği yatırımlar arasında da en üst sıralarda yer alan turizm sektörünün iç işleyişine 

genel bir bakış ve bu işleyiş içindeki kontroller hakkında bilgi edinebilmek adına otel 

işletmeleri bu tezin konusu olarak belirlenmiştir. 

 Dört bölümden oluşan çalışmanı; birinci bölümünde ana hatları ile iç denetim 

kavramı açıklanmıştır. İkinci bölümde iç denetim kavramının oluşmasının sebepleri ve 

amaçları iç denetçinin görev ve yetkileri, organizasyondaki yeri ve sorumlulukları 

değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, iç denetim sisteminin kapsamı incelenmiş ve 
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dördüncü bölümde ise beş yıldızlı bir otel işletmesinin iç denetim uygulamasının örneği 

yer almıştır. 

 Yapılmış olan bu örnek uygulama neticesinde, varılması hedeflenen amaçlar;  

kontrollü iş akışının işletmeye sağladığı faydaları ortaya çıkarmak, sorunlar mevcut ise 

bunların işletme ve çalışanlar açısından değerlendirmek ve sonuçta işletme ilgililerine 

durumu raporlamak olmuştur. 

 Yapılan bu çalışma, literatürde yer alan bilgiler doğrultusunda değerlemeye tabi 

tutulmuş ve ulaşılan sonuçlar son bölümde aktarılmıştır. 
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BÖLÜM 2. ĠÇ DENETĠM 

2.1. ĠÇ DENETĠM KAVRAMI 

 Uluslarası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan tanımı ile iç denetim; bir 

kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacı güden bağımsız ve 

objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. (Uzun, 2008)  

 İşletme yönetiminin hata ve hilelerinin minimize edilmesi için kullanacağı en etkili 

araç iç kontroldür. İç Kontrolün yapılmasındaki ana ilkeler: (Azaltun, 1999, 42) 

 Hata ve hilelere karşı mücadele etmek, 

 Yönetim sonuçlarının eleştirilmesi ve analizi olmaktadır. 

 5018 sayılı Kanunda iç denetim, “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve 

geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleri” şeklinde tanımlanmıştır. 

(Web_1, 13.11.2014) 

 İç denetim faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin 

risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek 

yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş 

uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. (Web_1, 13.11.2014) 

 İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını 

güden bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim kurumun 

risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliştirmek amacına yönelik sistemetik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurum 

hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur (Özbek, 2012, 3) 

 Bir başka deyişle iç denetim; kurumun belirlemiş olduğu vizyonlarına başarılı bir 

şekilde ulaşması için izlemesi gereken doğru yol haritasıdır. Bu harita ile başarıların 

kapıları açılabilir ve doğru sonuçlar bu bilgilere ihtiyacı olan kişilerin güvenilir bilgiye 

ulaşmalarına ve emin adımlar atmalarına yardımcı olur. 
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2.2. ĠÇ DENETĠM KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

 Denetim kavramının, Batı dillerindeki karşılığı (audit) kökenini oluşturan Latince 

"audire" kelimesi; işitmek, dikkatlice dinlemek anlamına gelmektedir. Meslek ünvanı 

olarak "auditor" unvanı, 1289 yılında ilk defa İngiltere'de kullanılmıştır. Profesyonel 

denetçiliğin ilk örgütü ise 1581 yılında Venedik' te kurulmuştur. Sanayi devriminin 

ortaya çıkması ile birlikte, Avrupa' da muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve 

belgelendirme dahil günümüz denetimi ile benzer özellikler taşıyan bir denetim yapısı 

oluşturulmaya başlanmıştır. Avrupalılar bu uygulamaları Kuzey Amerika' ya taşımıştır. 

1850' li yıllarda "İskoçya Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü" tarafından modern 

muhasebe denetimi yazılı hale getirilmiştir. İngiltere' den Amerika' ya göç eden 

muhasebeciler, 1886 yılında, New York'ta "Diplomalı Kamu Muhasipleri Kanunu" nun 

çıkarılmasını sağlamışlardır (Web_2, 25.12.2014) 

 Yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren geniş ve karmaşık yapıdaki şirketlerin 

ortaya çıkması ile denetim fonksiyonunun gelişimi hızlanmıştır. Bunun sonucunda 

denetimde uluslararası nitelikte örgütlenmelere ihtiyaç duymaya başlamıştır. Modern 

anlamda iç denetim faaliyetlerinin önem kazanması, 1941 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri' nde Uluslararası İç Denetim Enstitüsü' nün (IIA) kurulmasıyla başlamıştır. 

IIA, İç denetim mesleği için lisans sertifikaları, eğitim, araştırma ve teknolojik yardım 

sağlayan bir otorite olarak dünya çapında tanınmaktadır. Sloganı; "Paylaşım yoluyla 

gelişme" olup, profesyonel iç denetim uygulamaları için uluslararası standartlar ortaya 

koymaktadır (Web_2, 25.12.2014) 

 Ülkemizdeki muhasebe denetimi mesleğiyle ilgili ilk önemli adım 1981 yılında 

çıkartılan Sermaye Piyasası Kanunu’ dur. Bu kanunun 16. ve 22. Maddelerinde 

ülkemizde ilk kez yasal olarak muhasebe denetimi konusuna yer verilmekte ve bağımsız 

denetleme kuruluşlarından söz edilmektedir. Kanunun “Muhasebe, Mali Tablo ve Rapor 

Standartları, İlan, Bağımsız Denetleme” başlıklı 16. Maddesinin ikinci ve üçüncü 

paragrafları aynen şöyledir: “… İhraççılar ve sermaye piyasası kurumları 

düzenleyecekleri malî tablolardan Kurulca belirlenenleri daha önce kurulmuş ve bu 

Kanunun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca kurulan bağımsız denetleme kuruluşlarına, 
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bilgilerin doğruluk ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtma ilkesine uygunluğu 

bakımından inceleterek bir rapor almak zorundadırlar”. (Çakmur Yıldırtan, 2013)  

 Türkiye’ de iç denetim kavramının benimsenmesine örnek teşkil edecek bir diğer 

adım ise TİDE’ nin kuruluşudur. TİDE 19 Eylül 1995 yılında kurulmuş olup; amacını 

“Üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek, mesleki 

uygulamada iç denetim ahlak, gelenek ve ilkelerin, esasların ve standartların 

oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, üyelerinin mesleki yararlarını 

ve bağımsızlıklarını korumak, ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri  izlemek 

ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki 

ilerlemelerine yardımcı olmak, mesleğin nitelikli elemanlar tarafindan yürütülmesini 

sağlayacak çalışmalar organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak, 

denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar 

yapmak, meslekle ilgili kamu ve özel kuruluslar nezdinde üyelerini temsil etmektir” 

olarak açıklamaktadır. (Web_6, 21.04.2015) 

2.3. ĠÇ DENETĠMĠN ÖNEMĠ 

 Şirketlerde iç denetim birimleri makul düzeyde güven ortamı sağlamak amacı ile 

ortaya çıkmıştır. İç denetim birimi çalışanları ve bu birimin görev ve yetkileri şirketin 

üst düzey yöneticilerince oluşturulmakta, yönetilmekte ve sorunsuz işleyici kontrol 

edilmektedir. Yapılan iç denetimler neticesinde şirket faaliyetlerinin amaca uygun ve 

etkin olması, yasal mevzuata uyulması ile ilgili süreçler ve mali raporların güvenilir 

olarak üretilmesi ve sunulması açısından büyük önem taşımaktadır. 

 İç denetimin belirli periyotlarda yapılarak rutin hale dönüştürülmesi etkinliği ve 

verimliliği arttırarak en az hata ile ilerlemeyi sağlamaktadır. Bir organizasyonda 

kontrollerin varlığı, süreçlerin standart tanımları, görev tanımları, kuralların 

düzenlenmesi ve sonuç olarak işletme etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasında 

katma değer yaratır. Aynı zamanda kontrol faaliyetleri aracılığıyla işletmenin var olan 

varlıklarının korunmasını sağlar. Çünkü işletme büyüdükçe varlıklarını korumak 

sistemsel bir sorun haline gelmektedir (Uzun, 2009, 62) 
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2.4. ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠNĠN VE ĠÇ KONTROL 

SĠSTEMĠNĠN OLUġTURULMASININ AMAÇLARI 

2.4.1. Ġç Denetim Sisteminin OluĢturulmasının Amaçları 

İç denetim faaliyetleri esas olarak işletmelerde faaliyetlerin etkinliğini 

değerlendirmede yönetim tarafından kullanılabilecek araçlardan biridir. Mevzuata, ana 

sözleşmede belirtilen koşullara ve yönetimin belirlediği amaçlara ne derece uyulduğu 

diğer bir ifadeyle bunlardan ne gibi sapmalar olduğu iç denetim faaliyetleri sonucunda 

öğrenilebilir. O halde iç denetimin esas amacının yönetime ihtiyaç duyduğu bilgileri 

sunma olduğu söylenebilir. (Dinç, Gerekan, 2013, 10-11) 

İşletmelerin iç denetim sistemine ihtiyaç duymaları üç ana başlık altında 

değelendirilmiştir. Bunlar; 

 İşletme içinde meydana gelen aksaklıkların giderilme ihtiyacı, 

 İşleyişte ortaya çıkan hata ve kusurları minimize etme çabası, 

 Kanunlara uyumda ortaya çıkan hata ve kusurlardır. 

2.4.1.1. İşletme İçinde Meydana Gelen Aksaklıklar  

Çalışma alanı standartları denetçinin muhasebe denetimi sırasında yapması gereken 

asgari faaliyetleri belirtir. (Çakmur Yıldırtan, 2013) Bu faaliyetler ile işletme içinde 

meydana gelen aksaklıklar ortaya çıkartılmış olur.  

 Çalışma alanı standartları; planlama ve yardımcıların gözlenmesi, iç kontrolün 

incelenmesi ve kanıt toplama olmak üzere üç adettir. (Çakmur Yıldırtan, 2013) 

2.4.1.2. İşleyişte Ortaya Çıkan Hata ve Kusurlar  

 Hata; bilmeyerek, istemeyerek yapılan yanlışlık ve yanılmadır. Muhasebe ve denetim 

açısından değerlendirildiğin “hata deyimi, mali tablolarda kasıtsız olarak yapılmış 

yanlışlıklar anlamına gelmektedir ve mali tabloların hazırlanışında temel olarak alınan 

başlıca kayıtlar ve muhasebe verilerinde yapılan matemetiksel ya da kayıtsal yanlışları, 
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muhasebe ilkelerinin uygulanışı esasında yapılan yanlışları ve mali tabloların 

hazırlandığı esnada gerçeklerin gözden kaçması ya da yanlış yorumlanması gibi hataları 

kapsar. (Azaltun, 1999, 5 -6) 

 İşletmede alınmış kararlara erişim sırasında, kalıplaşmış iş akışları yahut kişilerin 

alışkanlıkları sebebi ile birçok aksaklık meydana gelmektedir. Bu aksaklıklar öncelikle 

çalışan personelin iş verimini düşürmekte, gereksiz detaylar ile boğuşurken asıl 

hedeften uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Bu nedenler ile gerek işletme içi raporlarda 

gerekse yönetime sunulan raporlarda hatalar meydana gelmekte ve zaman sıkıntısı 

oluşmaktadır. 

2.4.1.3. Kanunlara Uyumda Görülen Aksaklıklar  

İşletmeler, faaliyetlerini gerçekleştirirken kanunlara uyum ve bu çerçevede hareket 

etme zorunlulukları vardır. Ancak bu süreci takip edecek, doğruluğunun kontrolünü 

yapacak ve teyit edecek deneyimli personel şirkette bulundurması her işletme için kolay 

olmamaktadır. Kontrolde meydana gelen bu boşluk kanunlara uyumda aksaklılara sebep 

verirken maddi açıdan cezai işlemlerin de oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kanunlara 

uyum konusunda hiçbir zaman esneklik olmadığı gibi en yüksek düzeyde ehemmiyet 

gösterilmesi şirketlerin itibarı ve geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır. 

2.4.2. Ġç Kontrol Sisteminin OluĢturulmasının Amaçları 

1949 yılında AICPA tarafından yapılan tanımda iç kontrolün amaçları ise şu şekilde 

sıralanmıştır. (Azaltun, 1999, 13) 

 Varlıkları korumak, 

 Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini sağlamak, 

 İşletme faaliyetlerindeki etkinliği arttırmak,  

 İşletme faaliyetlerinin belirlenmiş politikalara uygunluğunu sağlamak, 

 İşletmenin Hedef ve Amaçlarına Ulaşmasını Sağlamak (Kepekçi, 1998, 63) 
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2.4.2.1. Varlıkları Korumak 

Varlıkların korunması geniş anlamda ve dar anlamda ele alınabilir. Geniş anlamda 

varlıkların korunmasını, işletme varlıklarının arzu edilmeyen durumlara karşı korunması 

amacıyla yönetim tarafından önceden alınan önlemlerdir. (Kepekçi, 1998,16.) Dar 

anlamda varlıkların korunması denildiğinde, kıymet hareketlerinin muhasebe kayıtlarına 

geçirilmesi ve ilgili varlıkların saklanması sırasında meydana gelebilecek kasıtlı veya 

kasıtlı olmayan kayıplara karşı koruma anlaşılır. (Azaltun, 1999, 15)   

Varlıkları koruma amacını listeyerek özetleyecek olursak; (Çatak, 2000, 41 – 42) 

 Çeşitli sebepler ile ortaya çıkan kayıpları engellemek, 

 İşletme kaynaklarının etkin olmayan bir şekilde kullanılmasını engellemek, 

 İşletme yönetiminin alabileceği zayıf yönetim kararlarına engel olmak, 

 Verilerin elde edilmesi veya kaydedilmesi sırasında oluşabilecek hataları 

engellemek, 

 Personelin dikkatsizliği sonucu varlıkların kaybını engellemek,  

 Yönetim politikaları veya kamu düzenlemeleri konusunda personelin 

uyumsuzluğunu ortadan kaldırmak, 

 Varlıkların çalınma veya kaybolma gibi olaylara karşı korunmasını sağlamak, 

 Çalışanların yasadışı davranışlara yönelmesini önlemek, 

2.4.2.2. Muhasebe Bilgilerinin Doğruluk ve Güvenilirliğini Sağlamak 

 Gerek işletme yönetimi gerekse işletme ile ilgili taraflar alacakları kararların 

çoğunda muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar. Bilginin yanlış olması muhasebe bilgi 

kullanıcının yanlış kararlar almasına neden olur. (Azaltun, 1999, 15) 

 Muhasebe sürecinde yer alan verilerin işlenerek bilgilerin oluşturulması hem işletme 

içi hem de işletme dışı kaynaları etkilemektedir. Bu sebeple de verilerin doğru 

işlenmesinin önemi kadar gerekli olan zamanda hazırlanmış olmaları da bir o kadar 

önem taşımaktadır.  

 Bu işlemler yapılırken GKGMİ’ ne uyum aranmaktadır ve bu  ilkeler göz önünde 

bulundurularak kayıtlar oluşturulmaktadır.  
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 Muhasebe bilgilerinin doğruluğu, finansal nitelikteki işlemlerin kaydedilmesinde, 

sınıflandırılmasında, özetlenmesinde ve raporlanmasında GKGMİ’ nin ve ilgili 

yasaların uygulandığını ifade eder. Çeşitli nedenlerle (bilgisizlik, ihmal, yolsuzluk vs.) 

muhasebe verilerinin doğru ve güvenilir olmama olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle 

İKS’ nin yapısında oluşturulan politika ve prosedürler olabildiğince bu bilgilerin doğru 

ve güvenilir olmasını sağlamaya yönelik oluşturulacaktır. (Bozkurt, 1999, 122)  

2.4.2.3. İşletme Faaliyetlerindeki Etkinliği Arttırmak 

 Bir işletmede belirlenmiş amaçlara ve hedeflere ulaşma derecesi işletme 

faaliyetlerinde etkinlik olarak ifade edilir. (Azaltun, 1999, 16) 

 İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu 

sağlayacak kontrol usul ve yöntemlerinin kabul edilmesinden yönetim sorumludur. 

Yönetim kendi politikasını uygulamak ve ne ölçüde gerçekleştiğini izlemek için kontrol 

usul ve yöntemleri kabul ederek, bu usul ve yöntemleri işletme personeline iletir. 

İşletme personeli, bölüm ve kısım yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde bu kontrol  

ve usul yöntemlerine bağlı kaldığı ölçüde, yönetim politikalarına ve yasalara uygunluk 

sağlamış olur. Bu bakımdan, işletme faaliyetlerini ilgilendiren yasalarda değişiklik 

yapıldıkça, kontrol usul ve yöntemlerinde de değişiklik yapılması gerekmektedir. 

(Çiçek, 2004, 13) 

2.4.2.4. İşletme Faaliyetlerinin Belirlenmiş Politikalara Uygunluğunu 

Sağlamak 

 İşletme kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması tüm işletme çalışanlarını 

yakından ilgilendiren bir durumdur. Kaynakların verimli kullanım neticesinde işletme 

içi huzur başta olmak üzere maddi ve manevi büyük kazanç sağlanmaktadır.  

 İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu 

sağlayacak kontrol usul ve yöntemlerinin kabul edilmesinden yönetim sorumludur. 

(Azaltun, 1999, 16) 

 İşletme amaçlarının ekonomik ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak iç 

kotrol usul ve yöntemleri uygulanmalıdır. Kaynakların ekonomik kullanımı, belirlenen 



10 
 

amaçlara ve hedeflere, alınacak riskle uygun olan bir maaliyette ulaşmak demektir. 

Başka bir deyişle, planlanmış maliyetle gerçekleşmiş maliyet arasındaki ilişkidir. 

Gerçekleşmiş maaliyetler planlanmış maliyetlerin altında ise kaynaklar ekonomik 

kullanılmış demektir. Kaynakların verimi kullanılması ise tüketilen kaynaklar ile elde 

edilen fayda arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Doğru ve uygun zamanda en az kaynak 

kullanılarak amaçlara ulaşılmışsa verimlilik sağlanmış demektir. (Kepekçi, 1998, 20-21) 

2.4.2.5. İşletmenin Hedef  ve Amaçlarına Ulaşmasını Sağlamak  

 İşletmenin faaliyet sonuçlarının belirlenmiş amaçlar ve hedefler ile tutarlı olmasını 

için işletme faaliyetlerinin planlağı gibi yürütülmesini ve kontrolünü sağlayacak 

yöntemler prosedürler geliştirilmeli ve bu kurallar bütününe uyularak amaçlara 

ulaşılmalıdır. Ulaşılması amaç edinilen hedeflere ne kadar yaklaşılmış ise işletme o 

kadar başarılı sayılır ve faaliyetlerindeki etkinlik de başarı ile doğru orantılı sağlanmış 

demektir. Örneğin işletme 2002 yılı için. (A) malından 1000 birim üretmeyi 

planlamışsa, yıl sonunda hatta yıl sonuna gelmeden dönem içinde belirlenen hedeften 

sapmaların olup olmadığına yönelik çalışmalar yapılmalı; eğer önemli derecede sapma 

varsa bunun nedenleri üzerinde durulmalı ve konuyla ilgili olarak üst yönetime ve ilgili 

birime yardımcı olunmalıdır. (Kepekçi, 1998, 63) 

2.5. ĠÇ DENETĠME GEREKSĠNĠM DUYULMASININ 

NEDENLERĠ 

Denetim olgusu dünya üzerinde her geçen gün önemini artırmaktadır. Özellikle iç 

denetim konusunda ortaya çıkan görüş ve değerlendirmeler ayrı bir özellik arz 

etmektedir. İç denetim fonksiyonunun, uygun şekilde yapılması, yönetimin amaçlarına 

ulaşmasını garanti altına alınmasında yardımcı olmaktadır. Etkin bir iç denetim, 

kurumdaki denetim mekanizmalarının uyumlu çalışmasına katkı sağlamaktadır. Bu 

durum kurumun verimliliğini artırarak rekabet gücünü yükseltmektedir. (Avşar, 2004, 

10) 
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Organizasyonlar büyüyüp kompleks bir hal aldıkça ilave operasyonel problemler 

doğmakta ve bunların çözümü için iç denetim birimlerine başvurulmaktadır. Bu 

çerçevede iç denetimin rolü, operasyonel birimlerin belirlenen politikalara uyumunu, 

etkin bir kontrolün ve birlikteliğin sağlanmasını gerçekleştirmektir. (Avşar, 2004, 10) 

İç denetim, bir kurumun yönetiminden mesul kişilerin vazifelerini doğru bir şekilde 

yapmalarını sağlar. Bu bağlamda, iç denetçi kurumun yaptığı faaliyetleri bağımsız 

olarak inceleyerek ve üst yönetimi bilgilendirir. Onlara fikirler vererek danışmanlık 

yapar, değerlendirmelerini iletir, katma değer yaratır ve var olan katma değeri artırmaya 

yönelik tedbirleri sunar. Anlaşılacağı üzere iç denetim, mali olan ve olmayan faaliyetleri 

inceleyerek değerlendirildiği, kurum varlıklarının korunup korunmadığının ve 

faaliyetlerin belirlenmiş politikalarla uyumlu olup olmadığının araştırıldığı, kurum 

faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının yaptıkları işlemlerin kurumda bu amaçla çalışan 

kişiler tarafından kontrol edildiği ve saptanan bulguların üst yönetime rapor edilmesinin 

sağlamaya çalışıldığı bir denetim türüdür. İç denetimin amaçları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir. (Avşar, 2004, 10) 

 Kurumda yapılan işlemlerin evvelce belirlenmiş politikalara uygun olduğunu 

kontrolde tutmak,  

 Kurumun aktiflerinin defter kayıtları arasındaki uyumu kontrolde tutmak,  

 Kurum politikasının etkinliğini belirlemek, 

 Muhasebe sürecinin devamını sağlamak, 

 Kurumda olabilecek olası yolsuzlukları önlemek, 

 Kurumda görev yapan yönetici ve çalışanların görevlerini doğru birbiçimde 

yapıp yapmadıkları konusunda bilgi sahibi olmak,  

 Kurum sahiplerine ve ortaklarına yöneticilerin kaynakları uygun biçimde 

kullandıklarını tespit etmek,  

 Yönetime yardım etmek, 

 Maddi açıdan kuruma tasarruf sağlatmak ve kazanç elde etmek. 
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2.6. ĠÇ DENETÇĠ  

 İç denetçi, denetim faaliyetini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız 

davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan kariyer sahibi uzman kişidir. (Alptürk, 

2008, 33)  

 Ayrıca iç denetçiler, parlak düşünceleri ile zor problemleri çözebilecek donanıma 

sahip kişilerdir. Bunu, devamlı olarak en iyisi için mücadele vererek, sürekli olarak 

yeteneklerini geliştirerek ve bütünsellik ile yaratıcılık becerisini kendilerine model 

seçerek yaparlar. (Web_3, 15.01.2015) 

 İç denetçiler, günümüz iş dünyasında, bir organizasyonunun başarısında önemli 

konumdadırlar. Organizasyonun iş süreçlerini, operasyonlarını ve hedeflerini gözden 

geçirirler ve bütün seviyelerdeki yönetim kademelerine objektif, bağımsız ve 

profesyonel önerilerde bulunarak sürekli gelişime destek olurlar. İç denetçiler, iş 

trendlerini yakından takip ederek ve bilgilerini güncelleyerek, kilit noktalar üzerine 

odaklanırlar. (Web_3, 15.01.2015) 

 İç denetçiler, sadece yönetimin sağ kolu olarak; politika ve prosedürlerin etkin olarak 

uygulanmasını temin etmek ve bu konuda risklerin en aza indirgenmesini sağlamakla 

kalmayıp, yönetime bir danışman gibi hizmet eder, personele koçluk ve denetim 

komitesine raportörlük yaparlar. İç denetçilerin rolü ve ilişkileri, devamlı olarak gelişip 

değişmektedir. (Web_3, 15.01.2015) 

 İç denetçi, denetim faaliyetini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız 

davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan kariyer sahibi uzman kişidir. İç 

denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetçi, mali yönetim ve kontrol süreçlerinin 

sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmakla yükümlüdür.  

 Denetimle ilgili sertifika sınavlarında da yer alan bu disiplinler, denetçilere, olaylara 

geniş açıdan bakarak bütün resmi görme, değerlendirme ve böylelikle faaliyetleri 

geliştirmek için öneriler sunma fırsatı vermektedir. Ancak, sadece sertifika alma 

amacıyla edinilen bilgiler yüzeysel olarak kalabilmekte, günlük faaliyetlerde etkisini 

gösteremeyebilmektedir. (Web_3, 15.01.2015) 
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Bu bilgiler ışığında; iç denetçilerin aşağıdaki konulara hakim olması beklenir. 

Denetim Standartları: Denetçi, denetimin amacı, kapsamı ve niteliğini kavramış 

olmalıdır. (Web_4, 15.01.2015) Denetçiler, uluslararası standartlara ve trendlere uygun 

faaliyet göstermeyen bir yerde çalışsalar dahi kendilerini dünya standartlarına göre 

ayarlamalıdır. (Web_4, 15.01.2015) 

Suistimal: Denetçi, suistimal risklerini tespit edebilecek, suistimal risklerinin 

önlenmesi için alınması gereken tedbirler geliştirebilecek veya önemli suistimalleri 

tespit edebilecek derecede bilgiye sahip olmalıdır. Denetçi, temel olarak, suistimal 

nedir, hangi koşullarda meydana gelir, suistimalle mücadelede en etkin yöntemler 

nelerdir bunların farkında olmalıdır. (Web_4, 15.01.2015) 

Muhasebe: Muhasebe, işletme yöneticileri ve diğer paydaşlar için önemli bilgiler 

sağlayan bir disiplindir. Çoğu zaman sıradan ve önemsiz gibi algılansa da yatırım 

kararlarını etkileyen önemli bir alandır. Finansal denetçiler için uzmanlık derecesinde 

bilgi gerektiren bu alan, iç denetçiler için bilgi sahibi olunması gereken bir alandır. 

Denetçi, muhasebenin temel kavramları, mali tabloların okunması, finansal analiz, 

vergilendirme kuralları, muhasebe standartları. (IFRS, TFRS vb) gibi konularda bilgi 

sahibi olmalıdır. Ayrıca, maliyet, sermaye, değerleme, bütçeleme, nakit yönetimi gibi 

konularda da bilgili olmalıdır. (Web_4, 15.01.2015) 

Mevzuat ve Uyum: Mevzuat, işletmenin içinde bulunduğu dış çevre ve düzenlemeler 

açısından taşıdığı bir risk alanıdır. Denetçi, denetim faaliyetlerini icra ettiği şirketin 

bulunduğu sektör ve ülkenin yasal ortamını dikkate almak durumundadır. Uyum geniş 

anlamıyla, şirketin iç ve dış düzenlemelere, anlaşmalara, standartlara uygun hareket 

etmesi anlamına gelmektedir. Denetçi, düzenleme değişikliklerini yakından takip 

etmeli, düzenlemelerin getirdiği riskleri belirleyebilecek ve uyumun sağlanması için 

öneri geliştirebilecek donanımda olmalıdır. (Web_4, 15.01.2015) 

Bilgi Teknolojileri: Bilgi teknolojileri, BT denetçileri için uzman olunması gereken, 

diğer denetçiler için bilgi sahibi olunması gereken bir alandır. Denetçi, bilgi güvenliği, 

yazılım geliştirme, sistem alt yapısı ve iş sürekliliği konularında bilgi sahibi olmalıdır. 

Denetçi, BT risklerini farkedecek, BT tabanlı kontroller geliştirebilecek yetkinlikte 

olmalı ve bu alandaki standartları. (COBIT, ITIL, ISO 27001 vb.) takip etmelidir. 
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Günümüzde, faaliyetlerin büyük bir bölümünün bilgi sistemleri üzerinde yürütüldüğü 

düşünülürse, denetçinin katma değer sağlayabilmesi için bu alanda geniş bilgiye sahip 

olması kaçınılmaz bir gerekliliktir. (Web_4, 15.01.2015) 

Risk Yönetimi: Risk yönetimi, özet ifadesiyle, şirketin hedeflerine ulaşmak için önüne 

çıkabilecek engelleri tanımlaması ve uygun aksiyonları almasını kapsamaktadır. 

Denetçi, risk yönetimine ait temel kavramlar, risk yönetimi teknikleri, uluslararası 

standartlar konusunda uzman olmalıdır. (Web_4, 15.01.2015) 

Risk yönetimi, risk tanımlama ve değerlendirme, risk raporlama kavramları konusunda 

bilgili olmalıdır. (Web_4, 15.01.2015) 

Ġç Kontrol: İç kontrol denetçiler için uzmanlık gerektiren bir alandır. Denetçi güvence 

vermek amacıyla şirketin uyguladığı kontrolleri değerlendirmek ve etkin bir risk 

yönetimi için şirket yönetimine iç kontrolleri geliştirmek üzere öneriler sunabilecek 

kapasitede olmalıdır. Denetçi, uluslararası iç kontrol çerçeveleri 

(COSO, CoCo, SOX vb.), iç kontrolün genel ve özel amaçları, iç kontrol türleri, temel 

kontrol faaliyetleri konularında bilgi sahibi olmalıdır. (Web_4, 15.01.2015) 

ĠĢ Süreçleri: İş süreçleri, işletmenin, hedeflerine ulaşmak için icra ettiği, girdilerin 

işlenerek çıktılara dönüştüğü, tekrar eden iş aktivitelerinden oluşmaktadır. Denetçi, 

süreçlerin analiz edilmesi, süreç performansının ölçülmesi, iş akışlarının çıkarılması, 

darboğaz yönetimi, kısıtlar teorisi, 6 sigma, BPM, BPR, ISO gibi konularda bilgi sahibi 

olmalıdır. Denetçiler, denetim amacıyla süreçleri incelemek üzere ya da danışman 

olarak süreçleri geliştirmek üzere yeterli donanımda olmalıdırlar. Denetçiler, işletmenin 

temel iş süreçlerinin işleyişi. (satınalma, hasılat, envanter yönetimi, finansal raporlama, 

insan kaynakları vb.) hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Web_4, 15.01.2015) 

Ekonomi / Piyasa: Denetçi, işletmenin içinde yer aldığı sektör şartları, piyasa koşulları 

ve global ekonomik koşullar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Denetçi, denetim 

faaliyetlerini yerine getirirken, işletmenin içinde bulunduğu ortama uygun davranışı 

gösterebildiğini ve bu ortam içindeki riskleri etkili bir şekilde yönetebildiğini 

değerlendirebilecek, yorumlayabilecek donanımda olmalıdır. işletmenin bir piyasaya 

girişi, organizasyonel ve kültürel adaptasyonu, eğitim ve yetkinlikler gibi konularda 

taşınan riskler hakkında denetçi bilgi sahibi olmalıdır. (Web_4, 15.01.2015) 
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YönetiĢim / Yönetim: Denetçi, şirketin yönetim felsefesi ile ilgili temel kavramlar 

hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Özellikle iç denetçiler şirket yönetiminin hedeflerine 

uygun olarak denetim faaliyetlerini icra etmelidir. Denetçi, stratejik analiz süreci, iş 

analizi teknikleri (SWOT vb.), stratejik karar alma süreçleri, organizasyonel davranış, 

performans yönetimi, proje yönetimi, kalite yönetimi, liderlik, kurumsal yönetim, 

kurumsal sosyal sorumluluk, etik, sürdürülebilirlik gibi konular hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır. (Web_4, 15.01.2015) 

2.6.1. Ġç Denetçinin Organizasyon Ġçindeki Yeri  

 İç Denetim birimi direk yönetime bağlı çalışan ekipler olarak görev yapmaktadır. 

Ancak bazı işletmeler iç denetim birimlerini yine yönetimin belirlemiş olduğu bir 

örgütsel birime de bağlandığı görülmektedir. Ancak bu durumda olması onları yetki 

kısıtlamasına sürüklememeli aksine daha kontrollü ve daha titiz çalışmayı 

gerektirmektedir.  

 İç denetçilerin organizasyon içindeki konumlarının belirlenmesinde, örgütsel statü ve 

tarafsızlıktan oluşan iki bağımsızlık ölçüsünün de sağlanması gerekmektedir. Örgütsel 

statü, iç denetçinin örgüt içerisinde bağımsızlığını tehlikeye düşürmeyecek bir konuma 

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

kuruluna bağlı olması gerekliliğini vurgulamaktadır. Tarafsızlık ise; işletmede sürekli 

çalışan personelin belirli bir aşamadan sonra bağımsızlığını ve tarafsızlığını 

koruyamamasını ifade etmektedir. (Küpçü, 2011, 60) 

 Bu sebepledir ki iç denetim ekibi organizasyon şemasında sıklıkla direk üst yönetime 

bağlı olarak görülmektedir. 
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2.6.2. Ġç Denetçinin Yetki Görev ve Sorumlulukları 

Özellikle büyük ve karmaşık organizasyonlarda planlama zorunlu bir fonksiyondur. 

Planı, spesifik hedefleri, amaçları ve kaynak gereksinimlerini belirleyen temel bir 

konsept şeklinde tanımlayabiliriz. Planlama ve denetim “Siyam ikizleri” gibi ayrılmaz 

parçalardır. Planlar olmadan denetim anlamsız olur; çünkü önce nereye gidileceğinin 

belirlenmesi gerekir ve planlar denetim için gerekli standartları veya ölçüleri sağlar. 

(Küpçü, 2011, 63) 

 Sürecin etkin şekilde yürütülülmesi neticesinde faaliyet etkilikleri, var ise aksaklıklar 

ve bunların sebepleri, hedef ve amaçlara uygunlukta nerede olduğunun tespiti gibi 

birçok bilgiye kolaylıkla erişilmiş olunacaktır. 

2.6.3. Ġç Denetim Mesleğinin Uygulanmasına ĠliĢkin Kurallar  

 İç Denetçilerin uyması beklenen ilkeler IIA tarafından dürüstlük, tarafsızlık, sır 

saklama, yetkinlik (ehil olma) olarak sınıfladırılmıştır. (Küpçü, 2011, 47) 

Dürüstlük : İç denetçilerin dürüstlüğü güven oluşturur ve böylece verdikleri hükümlere 

itimat edilmesine yönelik zemin sağlar. İç denetçiler; (Küpçü, 2011, 47) 

 Çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusu ile yaparlar.  

 Hukuku gözetir ve hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamaları 

yaparlar.  

 Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği 

ve kurum açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmezler. 

 Kurumun meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar.  

Objektiflik:  İç denetçiler, izledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili olan bilgiyi toplarken, 

değerlendirirken ve raporlarken en üst seviyede mesleki objektiflik sergilerler. İç 

denetçiler; (Küpçü, 2011, 48)

 Değerlendirmelerinin tarafsızlığına zarar verebilecek veya zarar vereceği 

varsayılabilecek herhangi bir ilişkiye veya faaliyete katılamazlar; bu katılım, 

kurumun çıkarlarıyla çatışan ilişki ve faaliyetleri de içerir.  
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 Mesleki muhakemelerini zayıflatabilecek veya zayıflatılacağı varsayılabilecek 

herhangi bir şeyi kabul etmezler.  

 Tespit ettikleri ve açıklanmadığı takdirde faaliyetlerinin raporlanmasını bozacak 

tüm önemli bulguları açıklarlar. 

 

Gizlilik: İç denetçiler, elde ettikleri bilginin sahipliğine ve değerine saygı gösterir; 

hukuki ve mesleki bir mecburiyet olmadığı müddetçe de gerekli yetkilendirmeyi 

almaksızın bilgiyi açıklamaz. İç denetçiler; (Küpçü, 2011, 48) 

 Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanımı konusunda 

ihtiyatlı olurlar.  

 Sahip oldukları bilgileri kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı veya kurumun 

meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmazlar.  

Yetkinlik (Ehil Olma): İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde 

gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyar. İç denetçiler; (Küpçü, 2011, 48) 

 Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri 

üstlenmelidirler,  

 İç denetim hizmetlerini Uluslararası İç Denetim Standartları’na uygun bir şekilde 

gerçekleştirirler, 

 Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı olarak 

geliştirirler.  

2.6.4. Ġç Denetim Mesleğinin Standartları  

 İşletmelerde iç denetim faaliyetleri, farklı endüstri ve ortamlarda, çeşitli yasal 

düzenlemeler, ölçek ve özellikleri farklı kurumsal yapılarda gerçekleştirilmektedir. Söz 

konusu farklılıklar içinde iç denetimin tanımına uygun yerine getirilmesine yönelik 

olarak,  iç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade 

ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından “Uluslararası İç Denetim Standartları” 

geliştirilmiştir(Küpçü, 2011, 48) 
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2.7. ĠÇ DENETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ĠLĠġKĠSĠ  

 Genel bir ifade ide iç kontrol, varlıkları korumak ve riskleri kontrol etmek için 

yönetim kurulu, yöneticiler ve diğer personel tarafından belirlenen sistemler, politikalar, 

prosedürler ve işlemlerin tamamıdır. (Alptürk, 2008, 33) İç denetim ise; iç kontrol 

sistemi tarafından yapılan işlemlerin doğruluğunu, prosedürler ile uyumunu, kanunlara 

aykırı bir durum olup olmadığının tespitini yaparak üst yönetime raporlayan birimdir. 

Şirketlerde iç kontrol ve iç denetim fonksiyonu kurulması için öncelikle hizmet 

basamaklarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hizmet basamakları; 

(Alptürk, 2008, 33) 

 İş ve kontrol risklerinin makro bazda gözden geçirilmesi, 

 İç denetimin çalışma alanının belirlenmesi, 

 Risk esaslı iç denetim planının oluşturulması, 

 İç denetim kadro ihtiyacının tespiti, 

 İç denetim politika ve yönetmeliğinin oluşturulması, 

 İç denetim teknik el kitaplarının oluşturulması olarak bölümlenebilir. 

2.8. ĠÇ DENETĠM VE BAĞIMSIZ DENETĠM ĠLĠġKĠSĠ 

Çok iyi işleyen bir iç kontrol sistemi ve yeterli bir iç denetim birimi bulunan yerde 

bağımsız denetçi, iç kontrol sistemini başlıca denetim kanıtları arasında 

değerlendirilebilir ve mali durum ve faaliyet sonuçları üzerinde rahatlıkla görüş 

belirtebilir. Bu durumda iç denetçi ve dış denetçi arasında pasif işbirliği olduğu 

söylenebilir. Ayrıca dış denetçinin desteği ile iç denetim programının planlaması ve iş 

bölümü yapılmasına dayalı aktif bir işbirliği de oluşabilir. (Alptürk, 2008, 25) 

 Dış denetçilerle iç denetçiler arasında denetim yöntemleri, sorumlulukları, denetim 

hedefleri gibi konularda bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Dış denetçiler, mali 

işlemlerin ve hesapların kurallara uygunluğuna ilişkin düşüncelerini destekleyecek 

yeterli kanıtlar aramaktadırlar. Onların bakış açısı daha çok geçen yıl ne olduğuna 
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odaklanmıştır. İç denetçiler ise şu anda ne olduğuna ve gelecekte ne olacağına 

bakmaktadırlar. (Alptürk, 2008, 25) 
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BÖLÜM 3. ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠNĠN 

BĠLEġENLERĠ  

 İç denetim organizasyonu yürütülürken bileşenlere ayrılması ve denetimin 

sorumluluklarının bu bileşenler aracılığı ile kontrol edilmesi sağlıklı sonuçlara ulaşmada 

daha kısa bir çözüm yolu olmakta ve denetimin güvenilirliği bu sayede artmaktadır.  

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55, 56, 57 ve 58. 

Maddelerinde tanımlanan iç kontrol sistemi; İdarenin amaçlarına ulaşmasını sağlamak 

üzere oluşturulan; (Akay, 2012) 

 Organizasyon, 

 Yönetim, 

 Süreç, 

 İç denetim, 

 İdari ve Mali tüm kotroller bütünüdür.  

Fiili kontrol sistemlerinin oluşturulmasını, değerlendirilmesini, değişim alanlarının 

ve yönlerinin belirlenmesini kolaylaştıran standartlardan oluşmuştur. Bu standartlar, 

5018 Sayılı Yasa’da 5 bileşen, 18 standart ve 79 genel şart olarak tanımlanmıştır. Beş 

bileşene ana başlıklar halinde baktığımızda; (Akay, 2012) 

  1. Kontrol Ortamı (4 Standart, 26 Genel Şart) 

   Amaç:  Faaliyetlerde Süreklilik Esası 

  2. Risk Değerlendirme (2 Standart, 9 Genel Şart) 

   Amaç: Risklere Rağmen Hedeflere Ulaşabilmek 

  3. Kontrol Faaliyetleri (6 Standart, 17 Genel Şart) 

   Amaç: Standartları Oto Kontrollerle Sağlamak 

  4. Bilgi ve İletişim (4 Standart, 20 Genel Şart) 

   Amaç: Kurumsal Hafızayı Korumaya Almak 

  5. İzleme (2 Standart, 7 Genel Şart) 

   Amaç: İç Kontrol Sisteminin Soluk Alıp Vermesini Sağlamak. 
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3.1. ĠġLETME ĠÇĠ KONTROLLER  

 İç Denetim tüm bileşenleri kapsar. İyi bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için 

yazılı kaynakçalara dayandırılmalı, kontroller sistematik ve düzenli şekilde takip 

edilerek rapor halinde sunulmalıdır. (Çiçek, 2004, 18-19) 

 Kotrol ortamı aşağıdaki faktörleri içermektedir: 

 Dürüstlük ve Ahlaki Değerler 

 Yeterliliğe Bağlılık 

 Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesinin Katılımı 

 Yönetim Felsefesi ve İşletme Politikaları  

 Örgütsel Yapı 

 Yetki ve Sorumluluk Verme Yöntemleri 

 İnsan Kaynaklar Politikaları ve Uygulamaları  

3.1.1. ĠĢletme Politikası  

 İşletmeler iç denetim politiklarını üst yönetimin vereceği kararlar ve işletmenin 

ihtiyaçları doğrultusunda belirlerler. Alınan kararlar neticesinde izlenecek yol haritaları 

belirlenerek sistemli olarak ilerlenme sağlanması amaç edinilmektedir. Düzenli iç 

denetimler sayesinde amaçlara doğru ve istikrarlı olarak varılır.  

 Ancak iç denetim ekip işidir, ekibin bu bilinçle hareket etmesi ve görev değil çalışma 

prensibi haline getirmesi işleyişi kolaylaştıracağı gibi süre bakımından da büyük kazanç 

sağlayacaktır.  

 Kontrol politikalarının personele iletilmesi; yönetimin gözden geçirmesinin boyutları 

ve buna ayırdığı zaman; yönetimin finansal raporlamaya karşı aldığı tavır, yönetimin 

işletme risklerine katlanmadaki ve kontrol etmedeki yaklaşımı ve yönetimin işletme 

hedeflerine ulaşmaya verdiği önem, sistemin etkinliğini belirleyen önemli 

özelliklerdendir. Yönetimce belirlenmiş olan kontrol usul ve yöntemlerine bağlı 

kalmakta başarsız olduğunda veya mevcut kontrol yöntemlerini önemsemediğinde, 

kontrol çevresi olumsuz etkilenir. (Çiçek, 2004, 20) 
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3.1.2. Örgütsel Yapı   

 İşletmenin örgütsel yapısı oluşturulurken amaç ve hedefler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Organizasyon yapıları aynı zamanda ihtiyaçlara da cevap verir 

nitelikte olmalıdır ki işletmenin faaliyetlerine ve büyüklüğüne göre yeterli yetkinliğe 

sahip olabilsin. (Çiçek, 2004, 21) 

Etkin bir örgütsel yapının oluşturulabilmesi için; 

 Verilen sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli kaynakların ve personelin 

bulunması, 

 İşletme amaçlarına, fonksiyonlarına, örgüt biçimine ve yasaların koyduğu 

kurallara uygun olarak sorumlulukların verilmesi ve yetkilerin devredilmesi, 

 Verilen sorumlulukların yerine getirilmesini kolaylaştırmak amacıyla bütçelerin 

ve iç raporların hazırlanması, 

 Herhangi bir kişinin veya birimin, bir işlemi başından sonuna kadar yürütmesini 

önleyecek işbölümünün yapılması ve tüm işletme faaliyetleri üzerinde gözetimin 

sağlanması. 

3.1.3. Departmansal Politikalar ve Uygulamalar 

 İç denetimin verimliliğini arttırmada en önemli etkenlerden biri de nitelikli ve 

gelişmeye açık personel bulundurulmasıdır. İç kontrolde uygulanacak yöntemlerin, 

kontrollerin belirlenmesinde personel niteliği büyük önem taşımaktadır. Denetimi 

gerçekleştirecek olan personelin bu işe uygun, hevesli ve bilgi birikimine sahip olması 

gerekmektedir. 

 Aynı zamanda personel denetimi yapacak denetçi, ayrıca bazı karakteristik 

özellikleri de barındırmalıdır. Bunlara birkaç örnek olarak; Dürüstlük, zeka ve liderlik 

vasıfları gösterilebilir. 
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 İç kontrolün amaçlarına ulaşılması açısından, işletmede çalıştırılacak personelin 

sayısı da önemlidir. Yapılacak işin gereğinden fazla personel çalıştırıldığında 

personelden tam kapasite yararlanılamayacaktır, gerekli işgücü işletmeye de maliyet 

yükleyeceği için iç kontrol amaçlarına ulaşılmamış sayılır. Yapılacak iş için gereğinden 

az personel çalıştırıldığında ise işler aksayacak belirlenmiş hedeflere ulaşılamayacaktır. 

Personelin gereğinden az olması nedeniyle faaliyet hedeflerine ulaşılamaması karlılık ve 

verimliliğin en üst seviyede gerçekleşmesine engel olacağından iç kontrol amaçlarına 

ulaşılmamış sayılır. (Çiçek, 2004, 22-23) 

 3.1.4. Ahlaki Değerler  

 Ahlaki değerler ve dürüslük iç kontrol sisteminin en önemli kriteridir. Nasıl ki 

toplumsal değerler ve kriterler var ise işletme içinde de bu değerlerin var olması ve 

uygulanabilir olması işletmeye olan güven ve bağlılık açısından büyük önem 

taşımaktadır. Ahlaki değerlerine bağlı bir işletme sistemsel olarak işleyişinde de aynı 

prensipleri benimsemiş ve işine yansıtmış sayılmaktadır. Örneğin işletme personeline 

yıllık hedefler belirlerken bunlarda erişilebilir skorlar oluşturulmaslı ve bu hedeflere 

ulaşılması halinde etik değerlerine bağlılığını göstererek gerekli prim dağılımını 

yapılmalıdır. Bunlar ahlaki değerlerin ve dürüstlüğü simgeleyen nitelikler olarak anlam 

kazanırken çalışanların işletmeye bağlılığını ve güvenini arttırmaktadır.  

 Etik ve mesleki ahlak kurallarının amacı, kapsamına giren personelin ve birimlerin 

performansı, hareket ve davranışları ile ilgili merkezi ve birime özgü standartları 

belirlemektir. Bu kurallar görevlerini yerine getirirken iç denetim biriminin bütün 

mensuplarından beklenen davranış standardını açıklığa kavuşturmayı hedeflemektir. Bu 

kurallar, denetim standartlarında uyması gereken bütün personeli ve birimleri kapsar. 

(Alptürk, 2008, 298) 

 Ayrıca, işletmenin ticari itibarını koruyacak, ileriye taşıcak en temel özelliktir. Bu 

özelliği koruduğu ve gözettiği sürece ilerleyişi kazanç artışı da kaçınılmaz olacaktır. 
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3.2. ĠÇ DENETĠM KAPSAMINDAKĠ FAALĠYET 

ALANLARI 

 İç denetimler uygulanabilirliği ve denetim şekli bakımından farklılık göstermektedir. 

İşletmeler kendi iç denetim birimlerini kurarak belirli denetimleri gerçekleştirebildiği 

gibi denetimi tamamen bağımsız olarak değerendirebilmek adına bir kurumdan da 

destek alabilirler. Ayrıca denetim birkaç başlık altında incelenmektedir. Örneğin devlet 

kurumlarınca gerçekleştirilen mali denetimler, şirket içi personel değerlendirmeleri ve 

bu değerlendirmelerin tarafsızlığının kontrolü bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

3.2.1. Mali Denetim  

 Mali denetim, bütçe uygulamalarına ilişkin olarak kamu idaresinin mali karar ve 

işlemlerinin sorgulanmasıdır. 

 Mali denetimin birinci ayağı, harcama yerlerinin (tahakkuk dairelerinin) bağlı olduğu 

muhasebe biriminde yürütülen muhasebe denetimidir. Bu aşamada muhasebe düzeninin 

yeterliliği, tekil mali işlemlerin doğruluğu (hatadan arınmışlığı), kanun tüzük ve 

yönetmeliklere uygunluğu araştırılır. Bu denetimin sonucuna göre sorumluların 

(tahakkuk memuru, sayman ve diğerlerinin) beraatı veya zimmeti hükme bağlanarak, 

haklarında yargı ilamı düzenlenir. (Bayar, 2008) 

 Günümüzde muhasebe denetim çalışmaları hata ve hilelerin ortaya çıkarılması amacı 

yanında; mali tabloların doğruluğunun araştırılmasına, tüm belgelerin tek tek 

incelenmesi yerine istatistiki örnekleme yönteminin uygulanmasına, işletme içi kontrol 

sistemlerinin değerlendirilmesine, denetim çalışmaları kapsamına, muhasebe dışındaki 

faaliyetlerinin değerlendirilmesi de alınmıştır. (Alptürk, 208, 54) 

 Denetimin tanımında geçen iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar işletmenin 

mali tablolarını, önceden saptanmış ölçütler ise GKGMİ veya muhasebe kavramlarını 

ifade eder. (Alptürk, 208, 54) 
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3.2.2. Performans Değerleme ve Denetimi  

Performans değerleme; refah devleti anlayışına geçilmesi, halkın devletten 

taleplerinin değişmesi ve kamu yönetimi alanındaki gelişmeler sonucu denetim 

anlayışında da değişmeler oldu.  1971 yılında A.B.D.’de bir eyaletin meclisi, eyalet 

denetçisinin, meclis üyelerinin deniz aşırı ülkelere yaptıkları seyahat harcamalarını, 

sadece kurallara uygunluk ve düzenlilik açısından rapor etmesini, performans denetimi 

yapmaması nedeni ile eleştirmiş daha sonra bu denetim yasal olarak düzenlenmiştir. 

1960’ların sonu 1970’lerin basında, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, 

Avustralya, İsveç ve Hollanda gibi ülkelerin yüksek denetim organları performans 

denetimini başlattılar. Bunun üzerine, Uluslararası Sayıştaylar Birliği İNTOSAİ, 1977 

yılında, Lima Konferansında, performans denetiminin önemini resmen kabul etti. Yeni 

denetim türü kamu yönetiminin performansı, etkinliği, tutumluluğu ve verimliliğine 

yönelmektedir. Bu denetim yönetimin sadece spesifik yönlerini değil, aynı zamanda 

örgüt ve yönetim sistemlerini de içeren yönetim faaliyetlerini kapsamaktadır. (Uzoğlu, 

2011, 75) 

Performans denetimi ise; kurumun faaliyetlerinin ne kadar etkin olduğu, bu 

faaliyetler sırasında kullanılan kaynakların tutumluluk ilkesince elde edilip edilmediği, 

tutumluluk ilkesince elde edilen kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığı 

performans denetiminin araştırdığı konulardır.Performans denetimi yapılırken sadece 

mali değil mali olmayan işlemlerde denetim konusu yapılabilir. (Uzoğlu, 2011, 76) 

Bir başka deyişle 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 bir şekilde kullanımı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Uygulama zorluğu dolayısıyla bu denetimin kıdemli denetçiler 

tarafından yerine getirilmesi daha doğru olur. (Uzoğlu, 2011, 39) 
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3.2.3. Bilgi ĠĢleme Denetimi  

 İç denetçinin bilgi teknolojilerindeki bilgisi ve rolü bizzat bilgi işleme ve kontrolü ile 

bağlantılıdır. Kontrollerindeki rolü, sağlam bir kavramsal anlayışla başlar, risk ve 

kontrol değerlendirmelerinin sonuçlarıyla zirveye ulaşır. İç denetim birimi kontroller ile 

ilgili sorumlulukları bulunan kişilerle önemli bir etkileşim içindedir ve yeni teknolojiler 

ortaya çıktıkça ve kurumun fırsatları, kullanım amaçları, bağımlılıkları, stratejileri, 

riskleri ve gereksinimleri değiştikçe sürekli ve kesintisiz öğrenmesi ve yeniden 

değerlendirme yapması gerekir. Bu yapılan denetimlerin değerlendirilmesinde de güncel 

teknolojik veriler ve bulgular denetçinin en büyük yardımcısıdır. 

 Bilgi teknolojileri denetimi kurumun tüm teknolojik altyapısının, donanım, yazılım, 

güvenlik ve bilgiye erişim konularının belirli prensipler doğrultusunda ve bir kurumsal 

BT yönetimi perspektifiyle sistematik olarak denetime tabi tutulmasıdır. Kurumsal 

teknoloji kullanımındaki kontrol uygulamaları ile operasyonel süreçteki kontrol 

uygulamaları gerek uygulama ve teknoloji ve gerekse metodoji açısından farklılıklar 

göstermektedir. (Özbek, 2012, 152) 

 Bilgi teknolojilerindeki kontrollere duyulan gereksinimin altında, kurumun 

masraflarını kontrol altına alma ve rekabet gücünü koruma gereğinden iç ve dış 

yönetişim kurallarına uyma şartına kadar pek çok faktör yatmaktadır. Bilgi teknolojileri 

kontrolleri, bilginin güvenilirliği ve etkinliğini artırır ve kurumun değişen risk 

ortamlarına adapte olmasına olanak sağlar. Suistimalleri veya siber saldırıları azaltan 

veya ortaya çıkartan herhangi bir kontrol, kurumun ilgili riskleri ortaya çıkarmasına ve 

bu riskin etkilerini yönetmesine yardımcı olarak kurumun esnekliğini ve kendisini 

toparlama gücünü artırır. Esneklik, sağlam bir iç kontrol sisteminin sonucudur, çünkü 

iyi kontrol edilen bir kurum sorunlar veya düzensizliklerle işinde hiç bir kesintiye izin 

vermeden baş etme yeteneğine sahiptir. 

 Bu yaratılan güven ortamı sayesinde bilgilerin işlenmesi, doğruluğunun tespit 

edilmesi ve güvenilir olması sağlanmış olmaktadır. 
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3.2.4. Fiziki Denetimler  

 İç denetimlerde işletmenin mevcut varlıklarının korunması ve devamlılığının 

sağlanması açısından fiziki denetimlere ihtiyaç vardır. İşletmeler bu sebeple iç 

prosedürlerine fiziksel denetimleri de eklemeli ve bunun sonuçlarından faydalanmalıdır. 

Fiziksel denetimler bilgi sistemeleri ile güçlendirilerek karşılaştırıabilir raporlar ve 

neden sonuç ilişkilieri kurularak yönetimsel birçok  rapora da kolay erişim imkanı 

sağlamaktadır.  

3.2.5. Görev Dağılımı Denetimi  

 İşletmelerde görev tanımları, iş bölümü, işin paylaşımı ve yetkili kişilerin detaylı 

bilgi formları mutlaka oluşturulmalı ve tüm çalışnalar ile paylaşılmalıdır. Görev 

tanımları net ve anlaşılır olmalı ve gerekli detayları içermelidir.  

İşletmede görev sorumlulukların ayrılmasında dört genel kural vardır. (Çiçek, 2004, 27) 

a. Muhasebe ile varlıkların korunması görevlerinin ayrılması 

b. Varlıkları koruma ile yetkilendirmenin ayrılması 

c. İşlemleri yürütme ile defter kaydetme sorumluluğunun ayrılması 

d. Elektronik bilgi işleme sistemi içinde görevlerin ayrılması. 

 Bir işletmede varlıkları koruma, işlemleri kaydetme yetki ve sorumluluğu aynı kişiye 

veya bölüme verilememelidir. Bu sayede zimmete geçirme, kayıtların değiştirilmesi gibi 

yolsuzlukların ortaya çıkma olasılığı azalacaktır. Görevlerin ayrılması faktörü aynı 

zamanda işletmede meydana gelen çeşitli hataların bulunması ve düzeltilmesini 

kolaylaştıran bir etkiye sahip olmaktadır. 

3.3. ĠÇ DENETĠMĠN YARARLARI  

 İç Denetim uygulamaları, işletmelerin almış olduğu kararların uygulanabilirliğini, 

çalışanların iş paylaşımı ve iş becerilerinin tespitini, işletmenin karlılık politiklarının 

doğruluğunu, zamana uyumu ve onay mekanizmalarının geçerliliğini kontrol etmede en 

büyük rehberdir.  
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 Doğru, güvenilir ve bağımsız iç denetim yapan firmaların aksaklıklarını daha kolay 

tespit ettiği ve bunların çözüm yollarına çok daha kolay ulaştıkları aşikardır. Ancak 

denetimi bir masraf kalemi gibi görerek buna yatırım yapılmasını gereksiz bulan 

geleneksel yaklaşımcı işletmelerin mevcudiyeti de halen oldukça fazladır. Amacımız bu 

türde olan işletmerin zihniyetlerinin değişimini sağlamak adına var olan süreç yerine 

denetim ile ilerlemenin faydalarını ve işletmeye sağlayacağı kazançları sunmaktır. 

 Ayrıca bu bilinç tüm ekibe benimsetilerek kazancın maksimize edilmesi 

gerekmektedir. Bu sayede kazan – kazan durumu kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır. 

Yani işletme kazandıkça personeli de kazanmaya başlayacak ve verimli çalışma ortamı 

sağlanmış olacaktır. 

3.4. ETKĠN BĠR ĠÇ DENETĠMĠN ÖZELLĠKLERĠ   

 Etkin bir iç denetim uygulamasının yapılabilmesi için, planlanması, iş bölümünün 

yapılması, zamanlama, organizasyon gibi kriteler dikkate alınarak organize edilmesi 

gerekmektedir. 

Etkin İç Denetimin Özellikleri; (Web_5, 22.02.2015) 

a)   İç denetim, sertifikalı iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir. 

b)   İç denetim, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (İDDK) koordinasyom ve 

rehberliğinde kurul tarafından belirlenen genel kabul görmüş standartlara göre 

gerçekleştirilir.  

c)   İç denetim, iç denetim birimi (başkanlığı) tarafından yapılan risk odaklı denetim 

plan ve programları esas alınarak yapılır. 

d)   İç denetim sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir. 

e)   İç denetim faaliyeti bağımsız olarak yerine getirilir. Denetim planlaması ve 

programlanması, uygulanması ve raporlanması her türlü müdaheleden uzak ve 

serbestçe iç denetim birimi başkanlığı ve iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir. 

f)   İç denetim, mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.  
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3.4.1. Organizasyon ve Planlama  

 Görevlerin ayrılığı ilkesi gereği işletme fonksiyonları da birbirinden kesin çizgilerle 

ayrılmalıdır. İşletmeler ana faaliyet konularının gerektirdiği tüm fonksiyonları, 

hiyerarşik organizasyon  şemasından önce, tanımlamalı ve fonksiyonel organizasyon 

şemalarını oluşturmalıdırlar.  İç denetim, ana işletme fonksiyonu olan yönetim 

fonksiyonunun alt fonksiyonudur ve fonksiyonel organizasyon şemasında bir işletme 

fonksiyonu olarak tanımlanmamalıdır. İç denetim birimleri hiç bir etki altında kalmadan 

çalışabilmeleri için yönetim fonksiyonuna bağlı olmalı ve yürütme fonksiyonları ile 

organik bir bağlantı içinde olmamalıdır. (Dabbaoğlu, 2009, 4) 

 İşletmeler belirledikleri fonksiyonel organizasyon yapılarının, hiyerarşik 

yapılandırmalarını planlayabilirler. Bu arada dikkat edilmesi gereken husus her 

fonksiyon için ayrı bir hiyerarşik yapılanma değil standart bir hiyerarşik yapılanmanın 

göz önünde bulundurulmasıdır. Bir bütün olarak iç kontrol sistemi ve münferiden iç 

denetim faaliyetlerinin etkinliğini açısından en uygun örgütlenme türü fonksiyonlara 

göre bölümlenmiş örgüt yapısıdır. (Dabbaoğlu, 2009, 4) 

 Denetim faaliyeti süresince denetim elemanları tüm denetimi planlamalıdır. Planlama 

süreçleri belgelendirilmeli ve bu belgelerin içerisinde; 

 Denetimin amaç ve kapsamı belirlenmeli,  

 Denetlenecek olan birim, kurum, yer hakkında tüm bilgilerin edinilmeli, 

 Planlanan süre ve bitirme tarihi saptanmalı,  

 Denetimin yürütülmesi için gerekli kaynaklar belirlenmeli, 

 Denetim hakkında bilgi sahibi olması gerekli kişiler ile iletişim kurulmalı, 

 Denetimin vurgusu belirlenerek, riskleri ve kontrol alanlarını yakından 

tanıyarak, denetlenen işletmedeki ilgili kişilerin yorum, öneri ve gereklilik 

gösterdikleri sebepler için mümkün ise alan taraması yapılmalıdır. 
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3.4.2. Muhasebe Sistemi  

 Muhasebe sistemi; kontrol, onay, işleme alma, raporlama, yorumlama ve analizleri 

içeren gerek personel, gerek kayıt – evrak düzeni gerekse hesap planına istinaden 

raporlamaları ve bunlarının içeriklerini kapsayan büyük bir bütünlüktür. Bu işlemlerden 

başlayarak muhasebe sisteminin asıl görevi tüm mali konuları kapsayan birçok olayı 

derleyerek sistemsel olarak kayıt altına almasını sağlamak ve bunları istenilen, ihtiyaç 

duyulan, para biriminde raporlamaktır. 

İşleme alınan belgelerde gerekli sözleşmeler, yetkili kişi onayları aranmalı bunların 

işleyişteki yeri mutlaka bilinerek eksiksiz olarak belgelendirilmelidir. 

İşletmeler muhasebesel her türlü işlemi yazılı olarak belgelendirebildiği gibi ayrıca 

işleyişi de belgelendirmeli yani bunları belirli prosededürlere ve yönetmeliklere 

dayandırmalıdır. 

Yapılan her türlü işlemin rakamsal doğruluğu tespit edilmeli bu verilerin, ihtiyaç 

duyulan kişiler ya da birimler tarafından anlaşılabilir olması sağlanmalıdır. 

Uygulamaya konulan sistem de ayrıca belirli periyotlarda kontrol edilmeli ihtiyaçlara 

cevap verip vermediği, verimliliği arttırmaya elverişliliği ve yapısal kontrolü mutlaka 

denetlenmelidir. Bu sayede istenilen amaçlara ulaşmada doğru yollar saptanacaktır. 

Muhasebe sistemi tüm bu işlevleri gerçekleştirirken kalifiye personel ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır. İşletmeler işleyişlerinde ihtiyaçlarını doğru şekilde belirlemeli, personel 

eğitimlerini bu yönde vermeli ve işleyişlerinde verimi mutalaka kontrol etmelidir.  

3.4.2.1. Onay ve Belgelendirme  

Muhasebe sistemi denildiğinde işleyiş tek başına düşünülemez. Muhasebesel olarak 

kayda alınan tüm işlemlerin bir belgeye dayandırılma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Belgeler yasal sürüçler kapsamında saklanmalı, düzgün arşivlenmeli ve gerektiğinde 

kolay ulaşılabilir olmalıdır.  

Belgeler oluşturulurken belirli onay aşamalarından geçmektedir ancak bu onaylar 

şifaen olmamalı ilgili evraklarda mutlak suretle yer almalı ve detaylı açıklamaları da ek 

olarak bulundurulmalıdır. Ayrıca evrakların varlığı da yeterli değildir ilgili kişilerin 
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belgelere açıklamaları ve imzaları da mutlaka olmalıdır. Eğer muhasebesel kayıtlar bir 

belgeye ve olura dayandırılmaz ise kuşku uyandırıcı ve şüpheli olarak değerlendirilir ve 

ilgili kişilerden detaylı açıklama istenir ayrıca onayların tamamlanması da 

beklenmektedir. 

Muhasebesel kayıt ve işlemlerin oluru kontrol edildikten sonra tüm bu bilgiler 

ışığında belgelendirme denetimi yapılırken; 

 Denetime konu olan belgeler mutlaka derlenmeli, 

 Yönlendirme, bilgilendirme yapan kişilerin yorumları belgeler arasında 

bulundurulmalıdır. 

 Bu belgeler denetimde çalışma kağıtları olarak toparlanmalıdır. Çalışma 

kağıtlarının aşağıdaki gibi bir çok faydası bulunmaktadır. 

o İç denetim raporu için kanıtsal destek sağlarlar, 

o Denetim planlamasının gözden geçirilmesine yardımcı olur, 

o Rapor sunulacak üçüncü kişilerin incelemesini kolaylaştırır, 

o İç denetimin kalite ve güvencesine temel teşkil eder, 

3.4.2.2. Muhasebe Yönetmeliği ve Prosedürler   

 Sistemlerin işleyişinde kurallar zinciri en önemli kriterdir. Güvenmek ancak kontrol 

etmek muhasebe sisteminin asli görevidir. Kontrol işlemi yapılırken belirli prosedürler 

izinde ilerlemek eşitl ve adaletli davranma açısından da önem taşımaktadır. Muhasebe 

yönetmelikleri ve prosedürleri kişiden kişiye farklılık göstermeksizin işler. Adaleti ve 

güven ortamının oluşmasını sağlar. 

 Presodürler işletmenin kanunları niteliğindedir fakat gerekli görüldüğü takdirde 

revizyona tabi tutulması zaman içerisinde meydana gelen ihtiyaçlara cevap verebilir 

olmasını sağlanmalıdır. Ancak bu revizyonlar minimum düzeyde olmalı, işletme üst 

düzey yöneticileri tarafından onaylanarak işleme alınmalıdır. 

 Muhasebe yönetmeliği ve prosedürleri denetlenirken; 

   Analitik incelemeler hem mali hem de mali niteliği olmayan bilgiler üzerinde 

yapılmalı ve mantık kontrolünden geçirilmelidir, 
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   İşleyişte tutarlılık aranmalı, eğer belirsizlikler var ise gerektiğinde detay bilgi 

sorgulaması yapılmalıdır. 

   Muhasebesel denetim sırasında tahminler, varsayımlar ve olası beklentilerin de 

olduğu durumlar mevcut ise bunlara gerekçe gösterilen bilgiler sorgulanmalıdır. 

   Denetimi yapılan cari dönemin kayıtlar ile tutarlılığı belgeler ile kontrol 

edilmelidir. 

3.4.2.3. Rakamsal Doğruluğun Tespiti  

 İç denetimin bir diğer önemli özelliği ise hesap ve kayıtlara geçen rakamların 

doğruluğunu tespit etmektir. Mali tabloların tutarlarının rakamsal doğruluğu kayıtların 

güvenilirliğinde büyük önem taşımaktadır. Ancak bunun kadar önemli bir diğer konu 

işletmeler arası hesap denkliğidir. Kayıtlardaki rakamsal doğruluğun tespiti ne kadar sık 

yapılırsa hataların düzeltilme süresi ve güvenilir kayıtların oluşturulmuş olması da bir o 

kadar kolay olacaktır. 

3.4.3. ÇalıĢma Sistemi Kontrolü  

İyi bir iç denetim sisteminin uygulanabilir olmasındaki bir bir diğer etken, her bir 

bölümün çalışma usulleri, işgörme yetilerinin belirlenerek bunların yazılı hale 

getirilerek tüm ekip ile paylaşılmasıdır. Bu sayede ilgili personel işleyiş hakkında 

edindiği bilgileri uygularken elindeki kaynakçaları değerlendirir ve güvenilir veriler 

elde etmiş olduğunun tepitini de yapabilir duruma gelir.  
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BÖLÜM 4. BEġ YILDIZLI BĠR OTEL 

ĠġLETMESĠNĠN ĠÇ DENETĠM UYGULAMASI  

İşletme içi denetim; beş yıldızlı Asya Otel içerisinde 4 gün sürecinde 

gerçekleştirilmiştir. Denetim değerlendirmeleri aşağıda yer alan toplam 102 maddelik 

tablo üzerinde listelenmiş ve bu tabloda yer alan bilgilere ait dökümanlar şekiller 

halinde belgelendirilerek denetim detayları paylaşılmıştır. Denetim süreci boyunca 

işletme çalışanlarına işleyiş hakkında bilgi sorarak, muhasebesel işlemleri tekrar 

hesaplayarak, yorumsuz olarak gözlem yaparak ve bizzat uygulamalara katılarak 

denetim değerlendirilmesi yapılmıştır. Mahsup fişleri incelenirken çalışanlara işlem 

hakkındaki bilgileri ve işlemlere ait kayıtlar hakkında bilgi sorgulaması yapılmış, 

amortisman, vergi ve yasal işlemler gibi hesaplamaların doğruluğunun tespiti için 

matematiksel hesaplamalar yapılmış, çalışanların iş prensipleri ile ilgili bilgi sahibi 

olabilmek adına gözlem yapılmıştır. Depo sayımları ve depolarda yer alan malzemelerin 

durum tepiti ve varlık kontrolü bizzat yerinde denetlenerek rapor haline 

dönüştürülmüştür. Depolarda yer alan malzemelerin saklanma koşulları ve uygunluğu, 

son tüketim tarihleri ve yasal bandrollerinin olup olmadığı ürünlerden örnekler seçilerek 

denetlenmiştir.  

Tabloda hesap planı bazında tüm kalemlerin kontrolü yapılmış olmasının ve ayrıca 

otel denetiminde dikkat edilmesi gerekli hususlara özellikle değinilmiştir. Tablonun 

amacı bir düzen içerisinde denetimin yürütülmesinin yanı sıra bilgi ve görüşlere kaynak 

oluşturacak çalışma kağıtlarının elde edilmesidir. 

Tablonun hesap planı bazında yapılan değerlendirmeleri ile ilgili detayları kendi 

içerisinde yer almakta olup; otelcilik anlamında özellikle dikkat edilmesi gerekli 

hususlar ve detaylar örnekleri ile tablo sonrasında belirtilmiştir. 
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Tablo Detay Değerlendirmesi 

Madde 10 – Madde 24  - Madde 28 : 120- Alıcılar  / 320 – Satıcılar  / 393-Merkez ve 

Şubeler Cari Hesabı  Hesabı Mutabakatları 

İşleyişte her ay sonu mutabakat yapılması aranmaktadır. Ancak iş yoğunluğu sebebi ile 

üçer aylık periyotların mevcut olması olumlu karşılamıştır. İşletme ayrıca 320 hesap 

ödemelerini gerçekleştirirken her bir ödeme için ekstre talep etmekte ve güncel bakiye 

mutabakatı sağlanmakta olduğunu belirtmiştir. Merkez cari ile yıl sonu mutabakatına 

varıldığı gözlemlenmiştir. 

Madde 16 : 150 -İlk Madde ve Malzeme-Fiili Sayımların Kontrolü  

Bu maddede yer alan denetimin amacı fiili sayımlar neticesinde eldeki stoklar ile 

sistemde görünen tutarlar ve miktarların eşit olup olmadığına bakılır.  Muhasebe 

hesaplarında yer alan stokların kapanış tutarı ile fiili sayımların tutması hedefi 

aranmaktadır.  

Aşağıda görselleri yer alan sistem raporları fiili sayımların sisteme işlenmesi 

neticesinde oluşturulmuş ve muhasebe hesapları ile doğruluğu tespit edilmiştir. 

 

 

Şekil 2 : İlk Madde Malzeme Durum Tablosu 
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Madde 19: 180-Gelecek Aylara Ait Giderlerin Kontrolü 

Otel işletmelerinde yıllık sözleşmeler üzerinden gider yazılan faturalar aylık bazda 

sisteme alınmakta olup bu gider kalemlerinin aylık olarak sisteme alınıp alınmadığının, 

faturasının aylık bölünen giderler ile uyumunun ve sözleşme ile tutarlılığının kontrolü 

yapılır. Ay sonlarında sıfır olması ve yıl kapanışlarında da kalan 280 hesapların devrinin 

yapılmış olması denetimin konusunu oluşturmaktadır. 

İlgili hesap bazı işletmelerde tek bir ana kalem üzerinden ilerleyebilir  bu durumda, 

ilgili aylar alt başlıklar şeklinde görüntülenmektedir. Denetime tabi olan Asya Otel 

işlemesinde her bir ay ana başlıklar halinde değerlendirilmekte olup; tüm aylar kontrol 

edilmiş bakiye vermediği gözlemlenmiş ve yılın son ayı örnek teşkil etmesi amacı ile 

belgelenmiştir. 

  

Şekil 3: 180 Hesap Kontrol Raporu 
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Madde 30 :600- Yurtiçi Satışlar-Fatura Kontrolleri 

İşletme 2014 yılı için tahakkuk esası ile çalışmaktadır. 2015 yılında ise fatura esasına 

geçtiği belirtilmiştir. Bu sebeple; günlük kesilmiş olan faturaların gelir kayıtları sistem 

raporları ile karşılaştırılmış muhasebe hesapları ile doğruluğu kontrol edilmiştir. Sistem 

Kontrol Raporunda yer alan Guset Ledger Balance Satırı ile muhasebe Hesaplarından 

181 hesabın tutması beklenir, aşağıda ilgili belgeler  yer almaktadır. 

 

Şekil 4: Opera Sistem Kontrol Raporu 

Muhasebe Mizanı :  

 

Şekil 5: 181 Hesap Kontrol Raporu 
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Madde 31 : 646 – Madde  33 Kambiyo Karları / Zararları Ay Sonları Hesap Kontrolleri  

Kasa, banka, dövizli çalışılan carilerin tamamı için kur farklarının yapılmış olması 

aranmaktadır. İlgili işlemler sonrasında sistemin belgeler ile doğruluğu denetlenir. 

 Şekil 6: Kur Değerleme Tablosu 
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Madde 40: Muhasebe Müdürü Aysonu Kontrol Raporu  

Muhasebe müdürü tarafından işlemlerin kontrol listesini içeren belgedir. Kendisinin 

bu listeyi aylık olarak düzenli kontrol ederek imzalaması beklenir. Bu sayede listede yer 

alan hesap planı bazında tüm detaylar incelenmiş olur. 

 

Şekil 7: Muhasebe Müdürü Aysonu Kontrol Raporu 
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Madde 44: Bankaya Para Yatırma İşlemlerinin Prosedüre Uygunluğu  

Günlük işlemlerden elde edilen kasa tahsilatları,  ihtiyaçlar doğrultusunda sayım 

işlemleri yapılarak  prosedürlere uygun olarak belirlenen tutarlar dahilinde bırakılır ve 

kalan meblağlar bankaya teslim edilir. Bankaya teslim işlemlerinde imza ve meblağların 

detaylı olarak yer alması aranır. 

 

Şekil 8: Banka Para Teslim Tutanağı 

Madde 45: Departmanlardan Gelen Nakdin Teslim Alınması ve Muhasebeleştirilmesi 

İşlemlerinin Prosedür ve Muhasebe Kayıtlarına Uygunluğu 

Günlük kasalar işlemlerine ait tahsilatlar, kapanış işlemleri sonası kapalı zarflar ile 

muhasebe departmanına iletilmek üzere kilitli kasalara atılır, bu zarflar muhasebe 

tarafından teslim alınır ve kontrol edilerek açılır. Zarflarda kişi, imza, tarih ve tutar 

bilgilerinin olması gerekmektedir. 

.  

Şekil 9: Günlük Kasa Teslim Tutanağı 
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Madde 46: Sürpriz Kasa Sayımlarının Prosedürlere Uygunluğu 

Aylık sayımlar haricinde sürpriz kasa sayımları yapılarak kontrol sağlanır, amaç kasa 

avanslarının kullanımlarının kontrolünü sağlamak ve sistem ile uyumunu 

gözlemelemektir. 

 

Şekil 10: Kasa Sayım Tutanağı 
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Madde 47: Ön Kasa Tahsilat İşlemlerinin Kontrol Uygulaması 

Kasa işlemlerinin ön kasadan gelen kredi kartı, nakit, travel çek vb. evraklar ile 

uyuşması aranmaktadır. Günlük iş akışı sonrası tüm hesaplamaların sistem ile uyuşması 

beklenmektedir. Kontrol rezervasyon sisteminden alınan kasa raporu ile yapılmaktadır. 

 

Şekil 11: Opera Programı Kasiyer Raporu 
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Madde 50: Paid-Out Ve Petty-Cash İşlemlerinin Prosedürlere Uygunluğunun Kontrolü 

Otelde konaklayan misafirler adına yapılan harcamalar için düzenlenen belgeye paid 

out. (örneğin; misafir adına ilaç alımı, taksi kullnımı vb.), petty cash ise misafirin küçük 

nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kullanılan belgelendirilmiş 

işlemlerdir.

 

Şekil 12: Paid Out 

 

Madde 55: Ana Kasa Raporlarının Hazırlanması ve Sunulması 

Günlük yapılan kasa işlemleri excel ortamından detaylandırılarak imza altına alınır 

ve muhafaza edilir. Burada amaç herhangi bir geri dönüşte aksaklık yaşanmadan sonuca 

ulaşmak ve kasa detaylarına kolayca ulaşabilmektir. Bu belgelerde kasa ile ilgili o gün 

için not edilmesi gereken herhangi bir detay var ise mutlaka yazılır. Kasa raporları kasa 

sorumlusu ve muhasebe müdürü tarafından imzalanır. Ayrıca ilgili kasa raporları 

sayesinde günlk nakit akışı kolayca hesaplanabilmektedir. 
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Şekil 13: Günlük Kasa Sayım Tutanağı 

Madde 57: Nakit Avans Verilmeyen Noktalardaki İşlemlerin Prosedür Ve Opera 

Kayıtlarına Uygunluğu  

Bu detay bir kontroldür. Otel işletmelerinden nakit işlemlerin yapıldığı restaurant, 

bar, sağlıklı yaşam merkezi gibi yerlerde ihtiyaç olabileceği düşünülerek nakit kasa 

avansı verilmektedir. Bu gibi durumların dışından kalan birimler var ise, minbar servisi, 

oda servisi gibi, bunların durum tespiti için yapılan bir kontroldür.  
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Madde 58: Seri Numaralı, Basılı Evrakların Kontrol İşlemlerinin Prosedüre Uygunluğu  

Seri numaralı, basılı evrakların kontrol işlemlerinin prosedüre uygunluğu, sıra / seri 

no takip etmesi beklenmektedir, belgeler kontrol edilerek takip raporlanır. 

  

Şekil 14: Evrak Teslim Tutanağı 
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Madde 61: Günlük Gelir Dökümü Kontrolü  

Otelcilikte gelirler günlük işlemler neticesinde oluşur ve her günün sonunda kapanış 

işlemi yapılarak rakamsal olarak muhaseye devri söz konusudur. Gelir fişleri 

oluşturularak işlemsel tutarlar ilgili raporlar ile kontrol edilerek doğruluğunun tespit 

edilmesi amaçlanmıştır.  

 

Şekil 15: Opera Sistemi Gelir Raporu 

Madde 63: Varsa Gelir Düşürücü İşlemlerin Prosedür ve Muhasebe Kayıtlarına 

Uygunluğu  

Misafir harcamalarında zaman zaman indirim yapılması gerekli görülebilir, bu 

durumda gelir eksilmesi yapılmalıdır. Bu türde yalpan işlemlerin belgelendirilerek 

sebebi açıkça belirtilmeli ve otel genel müdürünün oanyı alınmalı ve belgeler muhafaza 

edilmelidir. 

 

Şekil 16: İndirim Formu 
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Madde 64 – Madde 65 – Madde 66 : Ödenmez, İkram ve Ağırlama Çeklerinin 

Prosedüre Uygunluğunun Kontrolü   

Departman yetkililerine verilen bir haktır ve kullanım hakkı olan kişilerin mutlaka 

yönetim imzalı bir listesinin bulunması ve bu liste üzerinde hak sahiplerinin limitleri yer 

almalıdır. Bu limitlerin aşımı söz konusu olduğunda da ilgili kişilere yönetimin bilgisi 

dahilinde faturalandırma işlemi yapılmalıdır. İkramlar ise departmanlarda olup genel 

müdürün onayı ile gerçekleşmektedir.  

Ödenmez ve ikramlar için limitler belirlenmeli ve kontrol altında tutulması 

sağlanmalıdır. Bu listeler departman yekilileri ile paylaşılır ve ay içerisindeki 

harcamalar kontrol edilir. Limit aşımı durumunda otel yönetiminin onayı ile 

faturalandırma yapılır. 

 

Şekil 17: Ödenmez – İkram Adisyonları 
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Madde 67 : Adisyon ile Captain Order Belgelerinin Karşılaştırılması ve Uygunluğunun 

Prosedüre Göre Kontrolü  

Bu işleyiş artık bir çok otel işletmesinde otomatik sistemlere geçilmiş olduğu için atıl 

bir kontroldür. Önceki dönemlerde işletmeler misafir siparişleri ile açılan adisyonların 

doğruluğunu tespit edebilmek adına Captain Order / Sipariş fişi ile adisyonları 

karşılaştırarak kayıp/kaçak olup olmadığının tespitini yapmaya çalışırdı. Ancak yeni 

nesil cihazlar sayesinde bu ihtiyaç ortadan kalkmıştır. Bazı otel işletmeleri sistemsel 

olarak yetersiz kaldığı durumlarda bu yönteme başvurabilir ancak bu yöntem meşakatli 

ve çok zaman alan bir yöntemdir. 

 

Madde 69: Kredilendirme İşlemlerinde Alınması Gereken Belgelerin Prosedüre 

Uygunluğunun Kontrolü  

Kredilendirme İşlemlerinde Alınması Gereken Belgelerin Prosedüre Uygunluğunun 

Kontrolü: Kredilendirme işlemi olarak bahsedilen işlem herhangi bir işletme ile eğer 

cari hesap bazından çalışılacak ise yani firma otelden aldığı hizmet karşılığında 

ödemesini faturasına istinaden daha sonraki günlerde yapacak ise, otele beyan etmesi 

gereken bazı belge ve bilgiler söz konusudur. Otel işletmesinin kendi bünyesinde 

oluşturduğu Kredi Talep Formu firma tarafından ayrıntılı olarak doldurularak otel 

muhasebe birimine iletilirken, işletmenin ticari evraklarından bazıları da talep 

edilmelidir.. (Örneğin, Ticari Sicil Gazetesi, İmza Sirkileri, Vergi Levhası, talepte 

bulunan firma acenta ise Acenta Yetkinlik Belgesi vb.) 
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Şekil 18: Kredi Araştırma Formu 
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Madde 70: Black List Uygulamasının Prosedürlere Uygunluğu 

Bu kriter ise kredili çalışması onaylanmış ancak süreç içerisinde ödemelerinde 

aksaklık yaşanan işletmelerin işlem dışı bırakılmasıdır. Yani alacak tahsili yapıldıktan 

sonra firma ile bir daha çalışma olmaması anlamına gelmektedir. Bu gibi durumlar ile 

karşılaşılması halinde, var ise, ilgili şube oteller ile de bilgi paylaşımı yapılarak 

işletmenin güvence altına alınması hedeflenmektedir. 

 

Minimum-Maksimum Stok Seviyelerinin ve Raporlarının Hazırlanmasının Prosedürlere 

Uygunluğu:  

Bu kriter stoklu çalışılan malzemelerin en az ve en çok bulundurulması gereken stok 

seviyelerinin belirlenmesini ifade eder. Bu stokların limitleri belirlenirken ilgili 

departman yöneticilerinin görüş ve onayı alınmalı, işleyici aksatmayacak seviyeler 

belirlenmelidir. Bazı özel durumlarda maksimun stok seviyesinin üzerine çıkılabilir 

ancak bunun açıklayaıcı sebepleri belgelendirilebilir olmalıdır.. (Örneğin; stoklu 

çalışılan kırmızı et ürünlerinde malzeme sevkiyatları haftanın / ayın belirli günlerinde 

yapılıyor olabilir, sevkiyat gününe yakın olmamakla birlikte belirli bir organizasyon 

tarihi varsa bu organizasyonlar düşünülerek stok seviyeleri arttırılabilir.) 

 

Madde 72: Satınalma ve Tesellüm Belgelerinin Kontrolü 

Satınalma ve tesellüm işlemleri günümüzde çoğu işletmede sistemler üzerinden 

yapılmakta ve takip edilmektedir. Ancak malzeme alımlarında mutlaka evrak kontrolü 

yapılmalı, ilgili kişilerin imzası aranmalıdır. Ayrıca gerektiğinde bu belgeler denetim 

sırasında imza kontrolleri için tasnif edilerek dosyalanmalıdır. 

Departmansal olarak talep fişlerinin dosyalanması, işlem hızını arttırdığı gibi hata 

oranını da aza indirgemektedir. 
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Şekil 19: Satınalma Sipariş Formu 
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Madde 76 : Borç Yaşlandırma Rapor Uygulamaları  

Düzenli olarak firmalardan alacaklar ve firmalara olan borç durumunu gösterir tablolar 

hazırlanarak güncel takip yapılmalı, özellikle alacak durum raporu yönetim ve satış 

ekibi ile paylaşılarak tahsilatlar takip edilmelidir. Bu durumun ayda en az iki defa 

olması beklenmektedir. Prosedürlere ve işleyişi göre süreler haftalık olabilmektedir. 

 

Şekil 20: Borç – Alacak Yaşlandırma Raporu 
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Madde 84: Personel İş Avansları Ödemelerinin Dokümantasyonunun Kontrolü  

Personel iş avans hesapları kontrol edilirken, ilk talepde ilgili kişi ve yetkili kişi 

imzası aranır ayrıca ay sonlarında işlemin kapatılması gereklidir. 

 

Şekil 21: İş Avans Talep Formu 

 

 

Şekil 22: İş Avans Talebi Ödeme Makbuzu 
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Madde 94: Departmanlar Arası Ürün Transferlerinin Prosedürlere Uygunluğu 

Departmanlar arası ürüm transferi; departmanlar kendi içlerinde ellerinde bulunan 

ürünlerin transferlerini dönem için ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 

gerçekleştirmektedir. Bu transfer işlemi yapılırken sistem üzerinden kontrolü ve manuel 

takip için sıra numaralı belgeler kullanılmaktadır. Sıra numarası gözetilmektedir. 

 

Şekil 23: Manuel Ürün Transfer Fişi 

 

 Şekil 24: Sistemsel Ürün Transfer Fişi 
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Madde 98 : Depo Anahtar Uygulamasının Prosedürlere Uygunluğu  

Depolara ait anahtarlar gün sonunda işlem bitiminde sonra kapalı zarf içerisinde 

resepsiyona teslim edilir ve bu teslim imza altına alınır. 

 

Şekil 25: Anahtar Devir Teslim Formu 
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Madde 99: Depo Talep Ve Teslim İşlemlerinin Prosedürlere Uygunluğu 

Depo talep işlemlerinin sistem üzerinden yapılmış olması ve ilgili belgenin çıktılarının 

manuel de takibi yapılarak imza altına alınması gereklidir. İlgili belgelerde talep eden 

departmandan teslim alan kişinin ve depo yetkilisinin imzası aranır. 
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BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Hızla gelişen ve kendine yenilikler katan turizm sektörünün vazgeçilmezi olan 

otellerde iç denetim sürecinin önemi gerek müşteri memnuniyeti gerekse çalışan 

memnuniyeti ve gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sürecin doğru 

yürütülmesi de bir o kadar önemlidir, buradan alınan sonuçlar atılacak adımlara ve 

alınacak kararlara yol göstermektedir. Eksik görülen işlemler, geliştirmeye açık birim 

ve bölümler, destek alınması gereken konular gibi birçok sorunun cevabı doğru yapılan 

bir iç denetim neticesinde gün ışığına çıkmaktadır. 

Otel işletmelerinde yapılan iç denetimler mali yapıyı ve aynı zamanda otel iç 

işleyişini kapsamaktadır. Bu açıdan içyapı denetlenirken aslında işleyiş ve bunların 

muhasebe hesaplarına yansıması da gözlemlenmiştir. 

Muhasebesel işlemler hesap planı bazında her bir işleyiş ile ilgili örnekler 

incelenerek, gerektiğinde doğruluğu bir fiil kontrol edilerek incelenmiştir. Gerek 

görülen noktalarda açıklamalar kayıt altına alınarak denetim evraklarına eklenmiştir. 

Hesap bazında incelemelerde ilgili mahsuplar kontrol edilmiş, belgelerde yetkili kişi 

imzası sorgulanmış ayrıca var ise yapılan iş ile ilgili sözleşme, yazışmalar istenerek 

doğrutuluğu tespit edilmiştir. Sözleşme ile uyumsuz olan bir işleyiş ile karşılaşıldığında 

bu işlem tutanak altına alınmıştır. 

Her bir işlem ile ilgili birden fazla evrak tespiti ve kontrolü yapılmış belgelerin 

doğruluğu gözlemlenmiştir. 

İşletmelerin sağlıklı işleyişleri ile doğru orantılı olan fiili depo sayımları denetimin 

ikinci günü depo şefi, muhasebe ekibinden bir kişi ve denetçi ile gerçekleştirilmiş. Bu 

denetim sırasında depolarda mevcut malların depolanma şekilleri, son kullanma 

tarihleri, saklanma koşulları kontrol edilmiş ve tutanak altına alınmıştır.  

İşletme tedarikçileri ve alıcıları ile yapılan işlemler neticesinde ortaya çıkan borç – 

alacak dengesi kontol edilmiş ve bu firmalar ile mutabakatlar gözlemlenmiştir. 

İşletmenin ayrıca diğer oteller ve merkez ile işbirliğinden doğan borç – alacak 

mutabakatları da gözlemlenmiştir.  
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İşveren olarak işletmenin SGK açısından görev ve sorumlulukları gözlemlenmiş, 

personel işe giriş – çıkışları, sigorta bildirimleri istenerek doğruluğu tespit edilmiştir. 

İşletmenin alacak tahsilinden doğan sorunlarına ait belgeler incelenmiş ve dava 

edilen işletmelerin işlem süreçleri hakkında bilgi edinilmiştir. Güncel bilgi paylaşımı 

istenmiştir. 

Otel işleyişinde yönetim kadrosunun yapmış olduğu otel içi harcamalar, ikramlar vb. 

kontrol edilmiş bu belgelerde imza aranmış ve açıklamalar sorgulanmıştır. İlgili 

belgelerin tümünde aynı işleyişin takip ediliyor olması da ayrıca kontrol edilmiştir. 

İşletmenin işleyişini aksatmadan denetimlerin sürebilmesi için gerektiğinde 

departmanların yoğun çalışma saatleri gözetilerek denetimler gerçekleşirilmiş, 

departman yönetileri ile görüşülerek işleyiş hakkında bilgi paylaşımı sağlanmıştır. 

Uygun görülmeyen aksaklık yaşanan noktalar mevcut ise yine departman yöneticileri ile 

görüşülerek bilgi verilmiş ve denetim sürecinde belge altına alınmıştır. 

İşletmede mevcut tüm prosedürler ve bu nitelikteki önemli belgeler istenilerek işleyiş 

ile uyumu gözlemlenmiştir. Prosedürlerde uygunsuz yahut eksik görülen noktalar 

departman yetkililerine bildirilerek düzenlenmesi ve süreç hakkında bilgi verilmesi 

istenilmiştir. 

Tüm bu kontroller neticesinde var olan ve düzgün giden noktaların devam ettirilmesi, 

eksik veya kusurlu görülen noktaların yeniden gözden geçirilmesi, uyguzsuz bulunan 

noktaların ise en hızlı şekilde düzeltilmesi gerektiği tutanak altına alınarak denetim 

sonuçlandırılmıştır. 

Yapılmış olan bu denetimden gözlemlenen sonuçlar neticesinde, denetim süreçlerinin 

daha dönemsel olmasının hatta sürpriz denetimler yapılarak işlemlerin kontrollerinin 

sağlanması ve işletmede uzun yıllardır çalışmakta olan personeller başta olmak üzere bu 

denetim işleyişinin benimsetilmesinin yararlı olacağı görüşüne varılmıştır. İç denetimin 

aslında planlanmış bir görev değil, bir süreç olduğu tüm çalışanlar ile paylaşılmalı 

önemi hakkında bilgilendirilme yapılması kararlaştırılmıştır. 

Dört gün süre içerisinde gerçekleştirilen bu iç denetimin süresinin arttrılması yahut 

denetim ekibinin kişi sayısının arttrılarak denetimin daha verimli olması sağlanmalıdır. 

Denetimin aynı tablo üzerinde ilerlediği noktalarda işletmenin diğer şube otellerini 
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ilgilendiren durumların da sorguya açık olduğu ve gereksiz zaman kaybına sebebiyet 

verdiği, ilk kez denetim ekibinde olan kişilerin bu ayrıntıları kavramalarının zaman 

aldığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple; denetim işleyişinin tek bir tablo üzerinden 

değerlendirilmesi bazı sorgulamalarda yetersiz kaldığından güncellenerek aktif 

kullanıma uygun hali getirilmesi sağlanmalıdır. 

Yapılan denetim sürecinde; denetim planlamasının düzenli oluşu tabloda var olan 

tüm detayların değerlendirilmesine ve yönetime sunulacak raporda yeterli miktarda 

kanıt toplanılmasına olanak sağlamıştır. İşletme prosedürlerine ayrıkı bir işleyiş 

olmadığından, çalışan personelin genel itibari ile işleyişe hakim olduğu gözlemlendiği 

ve yöneltilen önerilere uyum sağlaması sebebi ile denetim raporunda olumlu görüş 

bildirilmiştir. 
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