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GĠRĠġ 

 

Bilindiği üzere 1990‟lı yıllar ile 2000‟li yılların ilk yarısında dünya genelinde 

farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok büyük Ģirket, çoğunlukla yönetici ve 

çalıĢanlarının sebep olduğu bazı ağır kurumsal problemlerle karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

Bu problemlerin bir kısmı finansal skandallara dönüĢerek kurumların itibar kaybına 

uğramasına, bir kısmı büyük finansal kayıplar yaĢanmasına, diğer bir kısmı ise 

kurumların iflas ederek ekonomik sürekliliklerini kaybetmelerine yol açmıĢtır. 1995 

yılında Japonya‟nın Daiwa ve Ġngiltere‟nin Barings Bankaları yaklaĢık 1‟er milyar 

dolarlık kayba uğramıĢlar, 2000‟li yılların baĢında ise dünyanın en büyük enerji 

firmalarından Amerikan Enron ile gıda sektörünün devi Ġtalyan Parmalat firmaları, 

bünyelerindeki muhasebe ve finans yolsuzlukları nedeni ile ortaya çıkan skandallar 

sonrası iflaslarını açıklamıĢlardır. Dünyayı sarsan bu büyük skandallardan kısa bir 

süre sonra 2008 yılı içinde, Fransa‟nın ikinci en büyük bankası olan Societe 

Generale, bünyesinde gerçekleĢtirilen usulsüz finansal iĢlemlerden kaynaklanan ve 

7,2 milyar doları bulan kayıplar nedeni ile büyük sıkıntıya girmiĢtir. 

 

Bu finansal kayıp ve skandalların yalnız bu Ģirketlerin hissedarlarını değil, 

tedarikçileri, müĢterileri, personeli ve kamu sektörü gibi diğer paydaĢlarını da 

oldukça olumsuz etkilediği, bu kesimlere de büyük zararlar verdiği görülmüĢtür. 

YaĢanan tüm bu finansal skandallar sonrası, baĢta kanun koyucular olmak üzere, 

denetim ve gözetim otoriteleri ile uluslararası pek çok kuruluĢ, bu ve benzeri olayları 

önlemek ve Ģirket paydaĢlarının zarar görmelerini engellemek amacına yönelik 

olarak çeĢitli kanun, düzenleme ve politikaları hayata geçirmeye baĢlamıĢlardır. 

PaydaĢların çıkarlarını korumaya odaklanmıĢ, iyi bir yönetim anlayıĢını ifade eden 

kurumsal yönetim veya bir baĢka ifade ile yönetiĢim kavramı gündemde ön sıralara 

yerleĢmiĢtir. Bu kesimler, yaĢanan problemlerin pek çoğunun arkasında yetersiz iç 

denetim,  iç kontrol ve risk yönetimi sistemleri bulunduğunu, bu sistemlerin doğru 

bir Ģekilde tesis edilmesinin benzeri sıkıntıların tekrar yaĢanmasını engelleyeceğini 

ve kurumsal yönetimi güçlendireceğini savunmuĢlardır. Kurumsal yönetimi 

güçlendirmek amacı ile Ģirket ve kuruluĢların bünyesinde etkin iĢleyen risk yönetimi, 

kontrol ve iç denetim sistemleri tesis etmek üzere dünya genelinde ortaya koyulan 
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tüm bu yasal düzenlemeler; iĢ dünyasının ve akademik çevrelerin dikkatini çekmiĢ,  

bu kavramların daha ciddi Ģekilde ele alınmasını sağlamıĢtır.  

 

Bugün gelinen noktada, Ģirket ve kurumların, bünyelerinde iyi kurumsal 

yönetimi hayata geçirmeye çalıĢırken, iç denetim, risk yönetimi ve kontrol 

süreçlerinden büyük fayda sağladıkları genel kabul görmektedir. Tüm bu 

kavramların odak noktasında ise iç denetim yer almaktadır. Ġç denetim, bu 

mekanizmaların yeterliliği ve etkinliğine yönelik sistemli ve disiplinli çabalar 

göstermek suretiyle, geçmiĢte yaĢanan kurumsal sorun ve skandalları önleyebilecek 

en önemli yönetsel araçlardan bir tanesi haline gelmiĢtir.  

 

Bilindiği üzere klasik yönetim fonksiyonları; planlama, örgütleme, yürütme, 

koordinasyon ve kontrol olarak ifade edilmektedir (Akat, Budak ve Budak, 

1994:120).  ĠĢletme yönetimi, iĢletmenin temel amaçları olan kar elde etmek, hisse 

değerini maksimize etmek, ekonomik sürekliliği sağlamak ve topluma hizmet etmek 

amaçlarını gerçekleĢtirmeye yönelik olarak yukarıda bahsedilen fonksiyonlar 

dahilinde iĢlev gösterir. Bu amaçların gerçekleĢtirilmesi ise yönetim fonksiyonlarının 

etkin bir Ģekilde yerine getirilmesine bağlıdır. ĠĢte dünyanın son 20 yılda geçirdiği 

değiĢim ve geliĢimler sonucu ortaya çıkan çevre, teknoloji ve iĢ riskleri yönetim 

fonksiyonlarını tehdit etmeye baĢlamıĢtır. Örgütlerin ölçeklerindeki büyüme nedeni 

ile kontrol edilmelerinin zorlaĢması, operasyonlarda bilgi teknolojilerinin ağırlığının 

artması, örgütsel süreçlerin karmaĢıklaĢması ve benzeri diğer nedenler ile çok sayıda 

ve çeĢitte risk ile karĢı karĢıya kalınmaktadır. Bu riskler, örgütün amaç ve hedeflerini 

gerçekleĢtirmesine yardımcı olan strateji ve planların sapmaya uğramasına neden 

olabilmekte, yönetsel fonksiyonları sekteye uğratmaktadır. 

 

Bu noktada birkaç hususun önem kazandığı görülmektedir. Bu hususlardan 

bir tanesi, Ģirketlerin sahipleri olan hissedarlarının, Ģirketlerini yönetmek üzere yetki 

devrinde bulundukları, yani diğer bir ifade ile vekâlet verdikleri yöneticilerin, 

görevlerini etkin bir Ģekilde yerine getirip getirmediklerini bilmek istemeleridir. Yani 

Ģirket yöneticilerinin görevlerini hissedarların çıkarlarına uygun ve Ģirketin 

ekonomik sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak yerine getirip getirmedikleri 
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hususunda belirli düzeyde güvenceye sahip olmak istemektedirler. Ancak yönetim 

faaliyetlerine dair böylesi bir güvence elde etmek pek de kolay olmamaktadır. ġirket 

sahip ve hissedarlarının aynı zamanda Ģirket yöneticisi olduğu durumda elbette böyle 

bir zorluktan bahsetmek mümkün olamazdı. Ancak günümüzde, Ģirket sahipleri, 

Ģirketlerde yürütülen operasyonlar ve yönetsel faaliyetler hakkında yeterli düzeyde 

bilgi ve donanıma sahip olamamaktadırlar.  

 

ġirketin ekonomik sürekliliğinin sağlanması ve uzun dönemde kar elde 

edebilmesi için pay sahiplerinin talep ettikleri ve Ģirket yöneticilerinin de üzerinde 

önemle durdukları diğer bir husus da Ģirketin iĢlem maliyetlerinin minimize 

edilmesidir. ĠĢlem maliyetleri, ekonomik iĢlemlerin gerçekleĢtiği ortamın yarattığı 

iliĢkiler ve dolayısıyla bunların kurumsallaĢmasının yarattığı bedeller olarak 

tanımlanabilir. DıĢsallıklar, rekabet, kaynak dağılımının yapısını belirleyen mülkiyet 

hakları gibi unsurlar firmanın iĢlem maliyetleri olarak karĢısına çıkmaktadır. 

Üretimde kullanılacak girdilerin diğer firmalardan daha ucuza mal edilebilmesi, 

üretilen ürünlerin pazarlanmasında önemli bir rekabet avantajı yaratmakta, buna 

bağlı olarak firmanın alım gücü ve örgütlenme biçimi de uzun dönem kar ve 

ekonomik sürekliliği etkileyen önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

bağlamda hissedarların iĢlem maliyetlerinin iyi yönetildiğine dair de makul düzeyde 

bir güvenceye ihtiyaç duydukları görülmektedir.  

 

 Yukarıdaki değerlendirmeler ıĢığında, hem hissedarlara, Ģirketlerinin kendi 

çıkarlarına uygun Ģekilde yönetildiği ve Ģirketin iĢlem maliyetlerinin uzun dönem 

karlılığı ve ekonomik sürekliliği sağlamaya yönelik olarak minimize edildiği 

yönünde, hem de Ģirket yöneticilerine operasyonlarını tehdit eden risklere karĢı 

gerekli tedbirlerin alınması yönünde güvence sağlayacak bağımsız, güvenilir ve 

yetkin bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Bu noktada karĢımıza çözüm olarak çıkan mekanizma iç denetim olmaktadır. 

Yukarıda genel hatları ile tespit edilmiĢ olan farklı ihtiyaçları karĢılamaya yardımcı 

olabilecek en makul araç iç denetim olarak görülmektedir. Ġç denetimin, firmaların 

vekâlet, iĢlem maliyetleri ve kurumsal yönetim problemlerine yönelik etkin bir 
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çözüm olarak ortaya koyulması, iç denetimin kuramsal ve kavramsal çerçevesini 

Ģekillenmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda iç denetimin yukarıda bahsedilen 

problemler ve farklı kesimlerin güvence ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak öne 

sürülmesi ile belirginleĢen kuramsal altyapısı;  

1. Vekâlet Teorisi 

2. ĠĢlem Maliyet Ekonomisi 

3. Kurumsal Yönetim 

teorileri çerçevesinde tartıĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Ġç denetimin rol ve sorumluluklarının, yukarıda bahsedilen kurumsal 

sorunlara çözüm arama yönünde geliĢim ve değiĢim göstermesi ile iç denetçilerin 

kullandıkları yöntem, araç ve teknikler de büyük ölçüde değiĢim göstermiĢtir. 

ÇağdaĢ iç denetim, “risk” odaklı bir yaklaĢımı esas almakta, bu bakımdan temel 

felsefesi “hata bulmak” olan klasik iç denetimden ciddi ölçüde farklılaĢmaktadır. 

Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı, kurumsal sistem ve faaliyetleri geliĢtirmek ve 

değer katmak odağına sahiptir.  Günümüzde, Uluslararası Ġç Denetim Standartlarını 

benimseyerek görev yapan tüm iç denetim fonksiyonlarının kabul ettiği yaklaĢımdır.  

 

Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı, denetim faaliyetlerinin merkezine risk 

kavramını koymaktadır. Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı üç Ģekilde iĢlev 

görmektedir:  

1) Kısıtlı iç denetim kaynaklarının öncelikle örgütün en riskli alanlarına 

yönlendirilmesi, 

2) Denetimlerin risk odaklı olarak, yani denetlenen alanın risklerinden yola 

çıkılarak yürütülmesi, 

3) Örgütün risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin iyileĢtirilmesine yönelik 

sistematik çaba gösterilmesidir. 

 

Bu çalıĢmanın ilk bölümünde iç denetim ile ilgili temel kavramlar 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġç denetimin amacı, kapsamı ve iĢlevleri ortaya koyulmuĢ, 

iç denetim ile iliĢkili kurumsal teoriler tartıĢılmıĢtır. Bu kurumsal teoriler 

çerçevesinde, iç denetimin; vekâlet maliyetleri, iĢlem maliyet ekonomisi sorunları ve 
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kurumsal yönetim problemlerine yönelik bir çözüm olarak iĢlev gösterdiği ortaya 

koyulmaya çalıĢılmıĢtır. Bunlara ek olarak, iç denetim ile ilgili en önemli kavramlar 

olan risk yönetimi ve iç kontrol hakkında ayrıntılı bilgi verilmiĢ, iç denetimin bu 

kavramlar ile iliĢkisi incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde modern iç 

denetiminin geldiği son nokta olan risk odaklı iç denetim yaklaĢımı ve bu yaklaĢım 

paralelinde Ģekillenen risk odaklı iç denetim süreci detaylı bir Ģekilde ele alınmıĢtır. 

Risk odaklı iç denetim sürecinin iĢleyiĢi, süreçte kullanılan metodoloji ve araçlar, 

elde edilen sonuçlar ve sağlanacak faydalar ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde ise, risk odaklı iç denetim yöntem, araç ve teknikleri 

kullanılarak, beĢ yıldızlı Moonlight Otel konaklama iĢletmesinde bir uygulama 

çalıĢması yapılmıĢ, risk odaklı iç denetimin; hissedar haklarının korunması, iĢlem 

maliyetlerinin azaltılması ve kurumsal yönetimin desteklenmesi gibi amaçlara 

yönelik iĢlevselliği değerlendirilmiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ĠÇ DENETĠM VE TEMEL KAVRAMLAR 

 

1.1. ĠÇ DENETĠM 

 

Ġç denetime iliĢkin tanımlara bakıldığında, bu tanımların iç denetimin tarihsel 

perspektiften geliĢimi doğrultusunda farklılık gösterdiği, en yeni tanımların hep bir 

öncekini de kapsayacak Ģekilde geniĢleme alanı bulduğu görülmektedir. Buna ek 

olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan iç denetçilerin mesleklerini 

farklı Ģekillerde icra ettikleri, mesleklerine iliĢkin denetim kapsamlarının genellikle 

bağlı oldukları kurumların üst yönetimlerince belirlendiği bilinmektedir. Bunun 

getirdiği doğal sonuç ise, tüm bu farkı mesleki uygulama ve kapsamları ortak ve tek 

bir denetim tanımı haline getirmenin zorluğudur (Sawyer, Dittenhofer ve Scheiner, 

2003:8).  

 

Bu sorun, iç denetime iliĢkin çeĢitli meslek örgütleri ve kurumların çeĢitli iç 

denetim tanımları ilan etmeleri ile aĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Örneğin, Amerikan 

Muhasebe Birliği (American Accounting Association) iç denetimi, “bir kurumun 

ekonomik faaliyet ve olaylar ile bunların sonuçlarına iliĢkin olarak ortaya koyduğu 

iddiaların, önceden oluĢturulmuĢ bazı kriterlere uygunluğunun tarafsız bir biçimde 

araĢtırılması ve ortaya çıkan sonuçların ilgililere duyurulmasını sağlayan sistematik 

bir süreç olarak tanımlamıĢtır” (Sawyer,Dittenhofer ve Scheiner, 2003:8).  

 

Bu tanıma ek olarak zaman içinde diğer bazı tanımlamalar kabul görmüĢtür. 

Amerika orijinli olan ve merkezi Florida‟da bulunan, iç denetim mesleğinin en etkin 

ve yetkili meslek kuruluĢu olarak faaliyet gösteren Uluslararası Ġç Denetçiler 

Enstitüsü (IIA), 1978 yılında iç denetime iliĢkin Ģu tanımı yayınlamıĢtır 

(Sawyer,Dittenhofer ve Scheiner 2003:8): “Ġç denetim, bir organizasyon dahilinde 

kurulmuĢ, organizasyonun faaliyetlerini inceleyen ve değerlendirmeye tabi tutarak 

hizmet veren, bağımsız bir güvence fonksiyonudur”.  
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Ancak, zaman içinde bu tanım ile yetinilmemiĢtir. 1998 yılında IIA 

tarafından, yürürlükteki standartlar ve diğer yol gösterici uygulama çerçevelerinin 

güncellenmesi ve geliĢtirilmesi amacı ile bir “Mesleki ÇalıĢma Grubu” (GTF) 

oluĢturulmuĢtur. GTF‟nin gerçekleĢtirdiği araĢtırmalar sonucu 1999 yılının Temmuz 

ayında aĢağıdaki iç denetim tanımı IIA tarafından ilan edilerek yayımlanmıĢtır:  

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

güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.  

İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım 

getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur”.  

Bu tanım sadece iç denetimin rol ve amacını açıklamakla kalmamakta, aynı zamanda 

fırsat ve sorumluluklarını da ortaya koymaktadır. Ek olarak, bu tanımlama,  iç 

denetçilerin değer katma misyonu ile risk, kontrol ve kurumsal yönetim konularına 

da açıkça değinmek suretiyle mesleğin gidiĢ istikametine ıĢık tutmaktadır. Ġç 

denetimin 1999 yılında ortaya koyulan yeni tanımına göre iç denetim fonksiyonu, bir 

güvence sistemi olarak, kayıtların doğruluğundan ziyade örgütün eğilimlerini dikkate 

alan ve örgütteki iĢlemlerin etkinliği ve verimliliği üzerine katma değer yaratan bir 

faaliyet olarak görülmektedir (Krogstad ve Rittenberg, 1999:27-33).  

 

1.1.1. Ġç Denetimin Amacı 

 

Ġç denetim hizmetleri, yönetim kurulları, denetim komiteleri ve yönetime; 

kurum amaç ve hedeflerinin gerçekleĢtirilmesi için destek olmak ve kuruma bu 

sayede değer katmak amacı ile yürütülmektedir. Bu bağlamda iç denetimin amacı, 

değerlendirme altına alınan faaliyetler ile ilgili nesnel analiz, inceleme, araĢtırma ve 

tavsiyeler yaparak yönetimin tüm üyelerine sorumluluklarını etkili bir Ģekilde yerine 

getirmede yardımcı olmaktır (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010: 33).  

 

Ġç denetimin odağı; risk yönetimi, iĢletme faaliyetlerinin kontrolü ve 

kurumsal yönetim süreçleri olup, bu kurumsal unsurların, iĢletmenin karlılığı ve 

sürekliliğini sağlamaya destek olan önemli faktörler olarak görülmesi gerektiğinden 

hareket ile denetim altına alınması Ģart görülmektedir. Ġç denetim risk yönetimi, 
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kontrol ve yönetiĢim süreçlerinin etkinliğini değerlendirir ve gerekli müdahalelerin 

yapılmasını sağlar (Aras, 2006:18). 

 

ECIIA‟a (2005:27) göre iç denetimin temel amaçlarından biri, risk yönetim 

süreçlerinin tam, etkin ve verimli olduğu konusunda üst yönetime objektif bir 

güvence sağlamaktır. Bu iĢin bir parçası olarak, iç denetim faaliyeti, üst yönetime, 

sorumluluklarını yerine getirmesi görevlerini ifa etmesinde yardımcı olmak için 

danıĢmanlık yapar, yol gösterir ve iĢlerin yapılmasına yönelik imkan sağlar. Benzer 

bir Ģekilde Uzay (1999:36) da, iç denetimin asıl amacının, örgüte yararlı olmak için 

denetim faaliyetlerini sürdürmek ve örgütte çalıĢanların sorumluluklarını etkin 

Ģekilde yerine getirmelerinde onlara yardımcı olmak olduğunu ifade etmiĢtir. 

Görüldüğü üzere IIA ve ECIIA gibi meslek örgütleri iç denetimi bir vekâlet problemi 

çözümünden daha çok yönetim kalitesinin artırılması misyonu çerçevesinde 

değerlendirmeyi tercih etmektedir. Bu meslek örgütlerine göre iç denetimin varlık 

nedeni ve ortaya çıkıĢı çıkar çatıĢmalarının çözümü ve iĢlem maliyetlerinin 

azaltılması olsa da; meslek, kurumsal yönetim kavramının geliĢimi paralelinde 

kurum yönetimine yardımcı olarak kuruma her düzeyde değer katmak misyonu 

paralelinde ilerlemektedir. 

 

Görüldüğü üzere, farklı meslek örgütleri ve iĢ dünyası, iç denetimin temel 

amaçları ile ilgili hemfikir gözükmektedir. Buna göre iç denetimin temel amaçları 

aĢağıdaki gibi özetlenebilir; 

 Örgütün iç kontrol sistemini denetlemek ve iyileĢtirmek için tavsiyelerde 

bulunmak, 

 Kurumun risk yönetim faaliyetlerini değerlendirme ve geliĢtirmek, 

 Örgüt içinde iyi kurumsal yönetimi desteklemek; hesap verebilir, Ģeffaf, 

sorumlu ve adil bir yönetim anlayıĢını teĢvik etmek ve kurumsal yönetim 

süreçlerinin etkinliğini artırmaya yönelik önerilerde bulunmak. 
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1.1.2. Ġç Denetimin Kapsamı 

 

Ġç denetim hizmetlerinin kapsamına iliĢkin rehberliği,Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları‟nın Performans Standardı 2110. A2’de bulmak mümkündür. Standarda 

göre; iç denetim faaliyeti aĢağıdakileri dikkate alarak, kurumun yönetsel süreçleri, 

faaliyet ve bilgi sistemlerinin maruz olduğu riskleri değerlendirmelidir (TĠDE, 

2008:26): 

 

 Finansal ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü 

 Operasyonların etkinliği ve verimliliği 

 Varlıkların korunması 

 Yasa, düzenleme ve sözleĢmelere uyum  

 

Yukarıda sıralanan dört maddenin aynı zamanda iç kontrol hedefleri ile 

örtüĢtüğüne dikkat edilerek, iç denetimin temel kapsamının örgüt faaliyet ve 

yönetimi üzerindeki riskler ile bunlara yönelik kontrol tedbirleri olduğu sonucuna 

ulaĢmak mümkündür. Bu 4 maddeyi ele alarak iç denetim kapsamının nasıl bu 

maddeler etrafında Ģekillendiğini açıklamak mümkün olabilir. Dünya genelinde iç 

denetime iliĢkin asgari rolün iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi olduğuna kanaat 

getirilecek olur ise, bu 4 madde de genel olarak dünyada kabul gören asgari kapsam 

olarak görülebilir.  

 

Finansal ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü: 

Ġç denetçiler finansal ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğüne 

(tamlık, doğruluk) iliĢkin incelemeler yaparlar. Buna ek olarak bu bilgilerin 

tanımlanması, ölçümü, kategorize edilmesi ve raporlanmasına iliĢkin yöntemleri de 

gözden geçirirler.  

 

Operasyonların etkinliği ve verimliliği: 

Ġç denetçiler kaynakların verimli ve ekonomik kullanıldığına dair değerlendirme 

yapmalıdırlar. Ek olarak, operasyon veya programları inceleyerek elde edilen 

sonuçların amaç ve hedefler ile tutarlı, operasyonların ise planlandığı gibi 
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yürütüldüğüne dair güvence sağlamalıdırlar. Etkinlik hedeflere ulaĢma, verimlilik ise 

aynı miktar çıktının, daha az girdi ile veya aynı girdi ile daha fazla çıktının elde 

edilmesi durumudur. Ġç denetçiler bu bağlamda süreçleri birer sistem olarak ele alıp, 

süreçlere giren kaynakların (finansal, insan, teknoloji, hammadde, bilgi) nasıl 

sonuçlar yarattığı veya hedeflenen sonuçlara ulaĢmayı sağlayıp sağlamadığına 

bakarlar.  

 

Varlıkların korunması: 

Ġç denetçiler varlıkların korunmasına iliĢkin alınan tedbirleri ve varlıkların 

mevcudiyetini sorgulamalıdır. Bu bağlamda iç denetçiler varlıkların korunmasına 

iliĢkin politika ve prosedürlerin yeterliliği, diğer iç kontrol tedbirlerinin etkinliği ve 

varlıkların mali ve operasyonel kayıtlar ile mutabakatı gibi aktiviteleri 

gerçekleĢtirmekle yükümlüdürler. 

 

Yasa, düzenleme ve sözleĢmelere uyum: 

Ġç denetçiler örgüt yönetimi ve çalıĢanlarının davranıĢ ve eylemleri ile örgüt 

faaliyetlerinin, politika, prosedür, plan, yasa, düzenleme ve sözleĢmelere 

uygunluğunu sağlamak üzere tasarlanan sistem ve mekanizmaları incelemek ve 

bunların etkinliğini değerlendirmekle yükümlüdür. Bu düzenlemelerin örgütün 

operasyonları ve raporlamaları üzerinde önemli etkileri vardır. Bu etkilerin göz ardı 

edilmesi çeĢitli itibar ve finansal kayıpların yaĢanmasına neden olabilmektedir. Bu 

nedenle, özellikle de son yıllarda gittikçe önem kazanan yasal düzenlemelere 

uygunluk hususu, iç denetim kapsamının gittikçe daha fazla yer kaplayan bir unsuru 

olarak dikkat çekmektedir.  

Venables ve Impey (1988:7), iç denetime iliĢkin bazı tanımlamalardan yola 

çıkarak iç denetimin kapsamına giren faaliyetleri Ģu Ģekilde özetlemiĢlerdir: 

 Ġç kontrollerin yeterliliğini sağlamak 

 Kayıtların güvenilirliğini denetlemek 

 Yönetim karar ve politikalarını zorlayıcı kılmak 

 Hata ve hileleri ortaya çıkartmak ve önlemek 

 Üst yönetime bağlı olarak görev alma 

 Raporlama prosedürlerini yerine getirmek 
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Ġç denetimin kapsamı, zaman içinde operasyonel boyutları da içine alacak 

Ģekilde geniĢlemeye baĢladığında iç denetim açısından geri döndürülemez bir geliĢim 

süreci baĢlamıĢtır. Zaman içinde iç denetim, sadece bir finansal denetim faaliyeti 

olmaktan çıkarak, iç kontrol sisteminin etkinliğini ölçmeye yönelik bir sistem haline 

gelmiĢtir. GeçmiĢin önemli konuları olan mali raporlamalar ile düzenlemelere 

uygunluk hususları, operasyonel hususlar ile birleĢerek iç kontrolün kapsamını 

oluĢturmuĢtur. Bir baĢka deyiĢle iç denetim çalıĢmaları finansal, uygunluk ve 

operasyonel denetimlerini kapsar hale gelmiĢtir.  

 

Özetle iç denetim faaliyetlerinin kapsamı, örgütün tüm iĢ süreçleri, 

faaliyetleri, aktiviteleri, sistemleri, iç kontrolleri, politika ve prosedürleri, örgüt 

yapısı, iletiĢim faaliyetleri, raporlamaları, insan kaynakları, varlıkları ve 

teknolojileridir. Örgütün mali ve mali olmayan tüm operasyonları ile yukarıda 

belirtilen unsurlarının tümünün denetlenmesi, değerlendirilmesi, geliĢtirilmesi ve 

iyileĢtirilmesi iç denetimin kapsamı içindedir. Ġç denetim bu kapsam dahilinde, örgüt 

yönetimine güvence ve danıĢmanlık hizmetleri sağlamakla görevlidir. 

 

1.1.3. Ġç Denetimin ĠĢlevleri 

 

Sawyer‟a (1988:11-19) göre bir iĢletmede, denetim faaliyetlerine Ģu nedenlerle 

ihtiyaç duyulmaktadır: 

 

 Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik: 

ĠĢletmelerde yöneticiler sahip oldukları yetki ve sorumlulukların bir kısmını 

kendilerine bağlı olarak çalıĢan kiĢilere devrederler. Aynı zamanda tüm 

yöneticilerin çalıĢanların görev ve sorumluluklarını iĢletme amaç ve hedefleri 

ile uyumlu bir Ģekilde ve etkin/verimli biçimde yerine getirip getirmediklerini 

öğrenmeleri, durumu takip altına almaları gerekmektedir. Özellikle de yetki 

devredildiğinde, bu takip kaçınılmaz olmaktadır. Yetki ve sorumlulukların 

devri, bireysel hedeflerin de ana hedeflerle uyumlu bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesini gerektirmektedir. Dolayısı ile hedeflere ulaĢılıp 

ulaĢılmadığı da yöneticilerce bilgi sahibi olunması gereken bir konu 
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olmaktadır. Söz konusu bilgilenme faaliyetinde ne yöneticilerin kiĢisel 

çabaları ne de astların raporlamaları mevcut bazı çıkar çatıĢmaları nedeni ile 

tam bir fayda sağlamamaktadır. Yani yönetimin kiĢisel çabaları verimsiz, 

astların raporları ise güvenilmez olabilmektedir. Bu nedenle bu bilgilenme 

sürecinde yönetime yardımcı olacak bir araca gereksinim duyulmaktadır. 

Örgüt genelinde devredilmiĢ yetki ve sorumlulukların gereğinin yerine 

getirildiğine dair güvence sağlamaya yönelik olarak, sahip oldukları bilgi 

toplama, analiz ve problem tanımlama yetkinlikleri ile iç denetçiler, örgüt içi 

sistemlerin, usul ve kontrollerin yeterliliği ve verimliliği ile hedeflere ulaĢılıp 

ulaĢılmadığına dair yöneticiler adına bazı değerlendirmeler yaparlar. 

 

Ġç denetçiler, örgüt genelindeki üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere, 

her kademedeki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmedeki 

performanslarını yönetim kurulu adına inceler ve değerlendirir. ĠĢletme 

genelinde iç denetçilerin yönetim kurulu ile doğrudan iletiĢim 

kurabilmelerine imkan veren bir düzenleme (yönetmelik/tüzük) bulunması ve 

yönetim kuruluna sunulacak olan tüm hususların önceden karĢılıklı olarak üst 

yönetim ile tartıĢılması, iç denetçilerin kapsam ve raporlama sınırlamalarının 

önüne geçilerek, değerlendirmenin daha etkin gerçekleĢtirilebilmesine imkan 

verir.  

“Sorumluluk” ve “Hesap Verebilirlik” kurumsal yönetimin ilkelerinden iki 

tanesi olup, iç denetimin aynı zamanda kurumsal yönetime iliĢkin görevlerine 

de iĢaret etmektedir.  

 

 Vekâlet Teorisi: 

Günümüzde küreselleĢme ile birlikte artan iĢ ve ticari aktivitenin büyük 

ölçülere ulaĢması, sektör ve Ģirket ölçeklerinin de büyümesine yol açmıĢtır. 

ġirket ölçeklerinin büyümesi, örgüt yapılarının geliĢmesi, iĢ ve iĢlemlerin 

daha fazla uzmanlık gerektirecek Ģekilde karmaĢıklaĢması Ģirketlerin yönetsel 

profillerini değiĢime uğratmıĢtır. Bu değiĢim paralelinde, değiĢime adapte 

olmak adına, en baĢlarda Ģirket yöneticisi olarak da görev yapan Ģirket 

sahipleri zaman içinde yöneticilik görevlerini bu iĢi profesyonel olarak yapan 
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kiĢilere yani profesyonel yöneticilere devretmeye baĢlamıĢlardır. Yöneticiler 

hizmetleri karĢılığı ücret alan kiĢiler olduklarından kendi ücretlerini 

maksimize etmeyi hedeflerler. Ancak bu hedef, çoğu zaman hissedarların 

hedefleri ile uyuĢmayan strateji ve eylemlere dönüĢebilmektedir. Yöneticiler 

daha fazla ücret alma güdüsü ile hareket edeceklerinden, amaç ve hedefleri 

çoğu kez Ģirket sahipleri ile çatıĢmaktadır. ġirket sahipleri doğal olarak, 

koyulan amaç ve hedefler ile yürütülen strateji ve operasyonların kendi 

hedefleri ile paralel olmasını beklerler. Bu bağlamda yöneticilere tahsis edilen 

kaynakların etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı hususu önem kazanır. 

Ancak çoğu zaman iĢletme sahiplerinin kendi atadıkları yöneticilerin 

görevlerini yerine getirip getirmediğine dair değerlendirme yapmaya teknik 

bilgi/yetkinlik veya zamanları yoktur.  

 

ĠĢte iĢletme sahipliği (asil) ile yöneticiler (vekil) arasındaki bu çıkar 

çatıĢmaları, vekâlet teorisinin temel odağını oluĢturur. Bu bağlamda, vekil 

olarak görev yapan yöneticilerin söz konusu anlaĢmanın hükümlerini yani 

üzerlerine düĢeni yerine getirip getirmediklerine dair güvence ihtiyacı ortaya 

çıkar. Akdin hükümlerine aykırı eylem ve davranıĢları tespit etmek ve 

raporlamakla görevli olan iç denetimin sağlayacağı bu güvence bir kontrol 

tedbiri olarak iĢlev görür. Bağımsız ve objektif bir Ģekilde yürütülen ve somut 

kanıtlara dayalı net sonuçlar ortaya koyan bu denetimler, yöneticilerin 

sorumluluklarını yerine getirdikleri hususunda iĢletme sahiplerini daha kolay 

ikna etmelerine imkân verir.  

 

Benzer tür vekâlet iliĢkisinin üst yöneticiler ile Ģirketin diğer yöneticileri 

arasında olduğu da düĢünülebilir. Bu bağlamda üst düzey yöneticiler de 

Ģirketin amaç ve hedeflerine uygun politikaların departman veya birim 

düzeyinde uygulanıyor olması ile de ilgilidirler. Üst yöneticilerin günlük iĢ 

yükleri ve yoğunlukları, çoğu kez yönetsel kontrolün etkin bir Ģekilde 

yürütülebilmesine imkan vermemektedir. Bu bağlamda üst yöneticiler Ģirket 

çıkarları doğrultusunda Ģirket sahipleri ile mutabık kaldıkları politikaların alt 
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düzeylerde de kabul gördüğü ve uygulandığına dair bir örgütsel bir kontrol 

mekanizmasını tesis ederler. Ancak bu mekanizmasının doğru tesis edilip 

edilmediği veya bu mekanizmanın sağlıklı iĢleyip iĢlemediğine dair 

güvenceye ihtiyaç duyarlar. Bu güvenceyi bağımsız, tarafsız bir göz olan iç 

denetçilerden alarak, hem tesis ettikleri kontrolün etkinliğine hem de örgütün 

alt düzeylerinde üst yönetim çıkarlarına aykırı davranıĢ ve eylemler olup 

olmadığına dair güvenilir bilgi sahibi olurlar. 

 

 Yönetime DanıĢmanlık ve Yardım: 

ÇağdaĢ iç denetçiler yöneticilere kendi alanları ile ilgili konularda yardımcı 

olabilecek yetkinlik ve bilgiye sahiptirler. Yetkin iç denetçiler, örgüt 

genelindeki hata, hile ve suistimalleri ortaya çıkartmanın yanı sıra, bu tür 

sorunlar ile ileride de karĢı karĢıya kalınmasını engellemek üzere yönetime 

danıĢmanlık ve eğitim hizmetleri sağlayabilirler. Ġç denetimin tanımında yer 

alan danıĢmanlık boyutu, iç denetimin yöneticilerin karĢısında değil yanında 

yer aldığını ortaya koymaktadır. Modern iç denetim yaklaĢımı değer katma 

felsefesine dayandığından, hata bulma ve baĢka insanların yaptığı hatalara 

bağlı olarak baĢarılı olmayı değil, hatalara neden olan sistem ve süreçleri 

tespit etmek ve bunları geliĢtirmek suretiyle insanlara yardımcı olarak baĢarı 

sağlamayı hedefler. 

 

Ġç denetçilerin danıĢmanlık ile ilgili görevleri denetim ile ilgili görevlerini 

engellemediği sürece sürdürülebilmektedir. Ġç denetçilerin gittikçe artan 

danıĢman rollerinin denetçi kimliklerine zarar vermemesi önem taĢır. Ġç 

denetçiler danıĢmanlık ve güvence hizmetleri arasındaki dengeyi sağlarken, 

kurum çıkarlarını göz önünde bulundururlar. Öte yandan iç denetçilerin 

planları dahilinde bulunmasa bile yönetimden gelebilecek bazı danıĢmanlık 

talepleri olabilir. Ġç denetim faaliyetinin yöneticisi bu talepleri mevcut insan 

kaynağı yapısı ve teknik yetkinlikler paralelinde değerlendirir ve eğer iç 

denetim kaynakları müsait ise iç denetçileri bu danıĢmanlık projelerinde 

görevlendirebilir.  
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Ġç denetçilerin danıĢmanlık hizmetlerine olan talep genellikle iç denetim 

tanımında yer alan kontrol, risk yönetimi ve yönetiĢim kavramları dahilinde 

olmaktadır. Bu bağlamda yönetim kurulu ve üst yönetim iç denetçilerden risk 

yönetimi ve/veya iç kontrol sistemleri kurulumu, risk yönetimi stratejileri 

geliĢtirilmesi, iç kontrol rehabilitasyonu veya kurumsal yönetim süreçlerinin 

geliĢtirilmesine dair danıĢmanlık talep edebilirler.  

 

 Tasarruf Ġhtiyacı: 

Profesyonel olarak yürütülen denetimler sonucu tespit edilen hata, aksaklık 

veya problemlerin düzeltilmesi, pek çok kez kurum açısından önemli maliyet 

avantajları yaratabilmektedir. Özellikle hizmet ve üretim sektörlerinde 

faaliyet gösteren firmaların operasyonel denetimleri esnasında verimliliğe 

etki eden pek çok hususun tespit edilmesi muhtemeldir. Pek çok kurum 

operasyonel süreçlerinde verimsizlikler ve kurum içi hileli iĢlemlerden 

kaynaklanan kayıplar nedeni ile maddi zarara uğramaktadır. Bu tür 

durumların sadece tespitinde değil, tekrar etmesinin engellenmesinde ve 

bunlara yönelik çözümler geliĢtirilmesinde de profesyonel iç denetçiler en 

önemli rolü oynamaktadır.  

 

Günümüzün artan rekabet anlayıĢı firmaları gittikçe daha fazla biçimde 

maliyetleri düĢürmeye ve iktisadiliği artırmaya yöneltmektedir. Bu zorunlu 

yöneliĢ, kurumda yürütülen iĢ ve iĢlemlerin, operasyon ve sistemlerin uzman 

kiĢilerce detaylı bir Ģekilde incelenmesini gerektirmektedir. Bu uzmanların en 

baĢında yetkin iç denetçiler gelmektedir. Bu uzmanlıktan faydalanılması 

sonucu iĢ akıĢlarındaki riskler, tıkanıklıklar ve problemlerin tespiti ve 

düzeltilmesi mümkün olmaktadır. Bazı durumlarda ise örgüt yapısının ve 

yönetsel hiyerarĢinin yeniden yapılandırılması ihtiyacı ortaya 

çıkabilmektedir. Süreç iyileĢtirmesi, yeniden yapılandırma ve reorganizasyon 

kararlarına temel teĢkil edecek tespitler iç denetçilerin denetim ve 

danıĢmanlık hizmetlerine dayanarak verilir ise daha sağlıklı olacaktır. Bu tür 

ciddi değiĢimler genellikle karlılığın artırılması, maliyet tasarrufu veya 

hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacı ile düĢünüldüğünden, iç denetçilerin 
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bu unsurlarda geliĢim sağlamak için ortaya koyacakları plan ve görüĢlerin 

ciddiye alınması fayda sağlayacaktır. Ġç denetçilerin kurumlarının örgüt 

yapılarında radikal değiĢimler öngörmeden, basit ancak etkili çözüm önerileri 

geliĢtirmek suretiyle maliyet etkinliği ve tasarruf sağlayabildiklerine dair de 

pek çok vaka bulunmaktadır. Hatta iç denetçilerin kurum içinde tespit ettiği 

maddi kayıplar ve bunların düzeltilmesi ile bunların engellenmesine yönelik 

geliĢtirdikleri çözümler iç denetim faaliyetinin yıllık maliyetini rahatlıkla 

karĢılar düzeyde olabilmektedir.  

 

 Hileli ĠĢlemlere KarĢı Korunma Ġhtiyacı: 

Kurumlarda meydana gelen hileli iĢlem ve eylemler (fraud), özellikle tüm 

hissedarların ortaklık hakları ile kurumların itibarlarını ciddi boyutta tehdit 

eder hale gelmiĢtir. Bu hileli iĢlem ve eylemler gerek kurum içi, gerekse de 

kurum dıĢından kaynaklanabilmektedir. Özellikle son dönem yaĢanan pek 

çok yolsuzlukta, Ģirketin büyük ortaklarının, Ģirket karlarını, küçük pay 

sahiplerinin aleyhine ve iĢletmenin zararına olacak Ģekilde sahip oldukları 

diğer Ģirketlere aktardıkları tespit edilmiĢtir. Ancak burada en önemli 

problem, giderek daha karmaĢıklaĢan ve her geçen gün yeni araçları karar 

alıcıların hizmetine sunan finansal sistemin ve araçlarının bu tür 

yolsuzlukların iç ve dıĢ denetçilerce tespitini zorlaĢtırmasıdır. Özellikle Ģirket 

içi kurumsal yapıları iyi tanımayan dıĢ denetçiler açısından bu durum kritik 

önem taĢımaktadır. Küçük pay sahipleri ile iĢletmenin diğer menfaat 

sahiplerini zarara uğratabilecek hileli iĢlemlerin tespiti özel uzmanlık 

gerektirebilmektedir. Küçük pay sahiplerinin yönetsel açıdan herhangi bir 

hâkimiyet sağlayamadıkları Ģirketlerde iç denetim birimlerinin diğer bir 

önemli görevi de iĢletme genelinde çalıĢanlar, yöneticiler ve hatta yönetim 

kurulu üyeleri tarafından gerçekleĢtirilebilecek hileleri tespit etmek ve 

bunların meydana gelmesinin önlenmesi için tavsiyelerde bulunmaktır 

(Akarkarasu, 2000:11).  

Hileli iĢlemlerin genellikle iki veya daha fazla çalıĢanın, kimi zaman 

yöneticileri de içine alan bazı suç teĢekkülleri sonucu gerçekleĢtiği 

bilinmektedir. Hileli iĢlemleri gerçekleĢtiren kiĢiler genellikle iç kontrol 
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sistemlerinin zaaflarından yararlanmaktadırlar. Ġç kontrol sistemi güçlü 

gözüken kurumlarda ise doğrudan yöneticilerin bu kontrolleri devre dıĢı 

bıraktıkları görülmektedir. Ġç kontrol, yolsuzlukların ve hileli iĢlemlerin 

önlenmesinde tek baĢına yeterli olmamaktadır. Bunun yanı sıra, caydırıcı ve 

önleyici diğer bazı kontrol tespitlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Whistleblower 

veya kırmızı hat uygulamaları bunlardan bazılarıdır. Resmi kontrol 

sistemlerine ek olan bu kontrol uygulamaları, iç denetim tarafından ortaya 

koyulmalı ve desteklenmelidir. Ġç denetçiler ek kontrol tedbiri önerileri 

dıĢında, mevcut kontrolleri de aralıksız denetim altına almalı, etkinliği 

azalmıĢ veya çalıĢmayan kontrollere yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını 

sağlamalıdırlar.  

 

Ülkeden ülkeye, sektörden sektöre ve kurumdan kuruma değiĢmekle birlikte iç 

denetimin genel kabul gören iĢlevi; bir gözetim mekanizması olarak örgüt genelinde 

risklerin etkin yönetildiğine, iç kontrollerin iĢlevselliğine, kurum varlıklarının yeterli 

düzeyde korunduğuna, operasyonların etkin ve verimli bir Ģekilde sürdürüldüğüne, iç 

ve dıĢ alıcılara yapılan raporlamaların güvenilirliğine ve faaliyetlerde mevzuat ve 

diğer düzenlemelere uyulduğuna dair üst yönetime güvence sağlamaktır.    
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1.2. ĠÇ DENETĠM ĠLE ĠLĠġKĠLĠ KURUMSAL TEORĠLER 

 

ĠĢ dünyasında özellikle 1990‟lı yılların ikinci yarısı ve 2000‟li yılların 

baĢlarında yaĢanan Enron, Worldcom, Barings gibi mali skandal ve yolsuzluklar 

nedeni ile ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik olarak önemi gittikçe artan ve iĢ 

dünyası tarafından Ģiddetli Ģekilde desteklenen iç denetimin, bağımsız denetim ile 

karĢılaĢtırıldığında, akademik araĢtırma ve uygulamaları yönlendirebilecek, genel 

kabul görmüĢ köklü bir teoriye sahip olmadığı iddia edilmektedir.  

 

DıĢ denetim yazını ile karĢılaĢtırıldığında, iç denetime iliĢkin akademik 

yazının sınırlı olduğu söylenebilir. Buna sebep olarak iç denetimin yönetsel/örgütsel 

bir kontrol aracı olarak kullanılmasına yönelik bir teori geliĢtirilmemiĢ olması 

gösterilmektedir (Boyle, 1993:227-254). Uygulamada ise, iç denetim faaliyeti temel 

olarak yönetim fonksiyonunun ana görevlerinden birisi olan “organizasyonun 

kontrolü” yani yürütülen iĢ ve iĢlemlerin kontrolü görevi çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Ġç denetim fonksiyonu veya faaliyetinin kurumun iç kontrol 

sisteminin bir parçası olduğunu söylemek hatalı olmayacaktır. Yani klasik anlamda 

iç denetim faaliyeti hem yönetsel kontrol bağlamında bir araç, hem de yönetimin 

sorumlu olduğu iç kontrol sisteminin doğal bir unsuru olarak faaliyet göstermektedir. 

 

Bununla birlikte, iç denetimin varlığını teorik olarak açıklamaya yönelik 

çalıĢmalar da mevcuttur. Özellikle Spraakman (1997), Boyle‟un çalıĢmasında hatalı 

bir sonuca ulaĢtığını vurgulamıĢ, literatürde iç denetime iliĢkin bir teorinin 

mevcudiyetini ifade etmiĢtir. Spraakman‟a göre Boyle, iç denetime iliĢkin akademik 

literatürün sınırlı olduğu sonucuna ulaĢırken, 1975–1990 yılları arası altı önemli 

akademik muhasebe yayınını incelemiĢtir. Ġncelemeye aldığı bu yayınlar Accounting 

and Business Research, Accounting, Organizations and Society, Accounting Review, 

Auditing: A Journal of Practice and Theory, Journal of Accounting, Auditing and 

Finance ve Journal of Accounting Research tür. Boyle bu inceleme sırasında iç 

denetim ile ilgili 21 makaleye ulaĢmıĢtır. Ancak Boyle, bu çalıĢma esnasında, 1990 

yılında Penno tarafından yazılmıĢ olan “Auditing for performance evaluation” 

baĢlıklı, Accounting Review dergisinde yayınlanmıĢ bir makaleyi gözden kaçırmıĢtır. 
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Bu makalede, Penno, Vekâlet Teorisinden türetilen,  “ĠĢlem Maliyet Ekonomisinden” 

bahsetmiĢ ve maliyetlerin düĢürülmesinde iç denetçilerin yöneticilere yardımcı 

rolünü tartıĢmaya açmıĢtır (Penno, 1990:303-314). Spraakman‟a göre, Boyle ve diğer 

pek çok akademisyen ĠĢlem Maliyet Ekonomisi Teorisini ciddi biçimde gözden 

kaçırmıĢlardır (Spraakman, 1997:323). Örgüte yönelik bir ekonomi teorisi olarak 

kabul edilen ve Williamson (1975; 1985) tarafından geliĢtirilen ĠĢlem Maliyet 

Ekonomisi Teorisi, iç denetimin özellikle hiyerarĢik örgüt yapılarında maliyet 

tasarrufu sağlamadaki faydalarından bahsetmektedir. 

 

Ġç denetimi açıklamada ĠĢlem Maliyet Ekonomisi‟nin göz ardı edilmiĢ olması, 

teorinin akademik alanda genel kabul görmüĢ olmakla birlikte geniĢ bir uygulama 

alanı bulamamıĢ olmasına bağlanmaktadır (Spraakman, 1997:323). Spraakman 

tarafından Boyle‟a getirilen diğer eleĢtiri de iç denetimin geliĢme süreci ve 

aĢamalarını gözden kaçırmıĢ olmasıdır. Ġç denetim, profesyonel bir alan olarak dıĢ 

denetime göre daha az geliĢmiĢtir. Ġç denetimin profesyonel meslek örgütü olan 

Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ABD‟de 1941 yılında kurulmuĢ iken, 

bilinen en eski dıĢ denetim meslek örgütünün ondan 60 yıl önce kurulduğu 

bilinmektedir. Bir profesyonel alanın meslek örgütü, o alan için geliĢimin öncüsü 

olmaktadır. Özellikle muhasebe ve denetim alanlarında kurulan bu meslek örgütleri, 

hem üyelerini çeĢitli kanallar ile disiplin altına almakta, hem de üyeleri tarafından 

yapılan akademik ve uygulama bazlı araĢtırmaları desteklemek suretiyle, alanların 

teorik bir çerçeve ve mesleki bir literatüre kavuĢmasını sağlamaktadırlar. IIA‟in 

göreli olarak geç teĢkili, bu alanda akademik çalıĢmaların da geç baĢlamasına neden 

olmuĢtur. Mesleğin tarihsel geliĢimi, ilerleyen bölümlerde açıklanacak olmakla 

beraber, iç denetimin iĢ dünyasında ciddi önem kazanması, hem bir profesyonel 

meslek olarak, hem de akademik araĢtırmalar bağlamında 1990‟ları bulmuĢtur. 

Özellikle 1970‟lerin sonundan itibaren çoğunlukla ABD‟de yürürlüğe giren bazı 

yasal düzenlemeler de mesleğin geliĢimi hızlandırmıĢ, bu alandaki akademik 

çalıĢmalara, sınırlı sayıda olsa da, yön vermiĢtir. IIA‟in, özellikle 1970 yılından 

itibaren hızlanan, 1990‟lı yıllarda ise zirve yapan mesleki ve akademik bilgi üretimi 

dikkat çekmektedir. 
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Ġç denetim fonksiyonunun varlığını öngören ve açıklayan bir teorinin var 

olmadığını öne süren Boyle‟un bu görüĢünü, iç denetimin yönetsel/örgütsel bir 

kontrol aracı olarak kullanılmasına yönelik bir teori geliĢtirilmemiĢ olmasına 

bağladığı görülmektedir. Esasen uygulamada önemli bir yönetsel kontrol aracı ve 

örgütün iç kontrol sisteminin önemli bir bileĢeni olduğu göz önüne alındığında bu 

tespitin yapılacak değerlendirmelerde göz önünde bulundurulması gerektiği 

düĢünülmektedir. Literatürde iç denetimin bir yönetsel kontrol aracı olarak 

değerlendirilmesine yönelik genel kabul görmüĢ bir teori geliĢtirilmemiĢ olsa bile iç 

denetimin yönetsel bir kontrol aracı olduğu tespitini destekleyebilecek farklı 

kurumsal/yönetsel teorilere rastlamak mümkündür. Bunlardan bir tanesi de yönetsel 

hâkimiyetin devri ve asil-vekil çıkar çatıĢmasını ele alan “vekâlet teorisidir”. Hatta 

vekâlet teorisi yalnızca iç denetim fonksiyonu ile yönetsel kontrol kavramı 

arasındaki iliĢkiyi belirginleĢtirmek ve ortaya koymaya değil,  aynı zamanda iç 

denetimin neden var olduğunu ve iç denetçilere görev yaptıkları örgüt tarafından 

verilen rol ve sorumlulukları açıklamaya da yardımcı olur (Adams, 1994: 8-12). Bu 

bağlamda Vekâlet Teorisi de ĠĢlem Maliyetleri Ekonomisi gibi iç denetimi açıklayan 

ve iç denetimi destekleyen bir teori olarak görülebilir. 

 

Vekâlet teorisi muhasebe, finans ve yönetim alanlarında pek çok Ģekilde 

kullanılmakla birlikte, muhasebe literatüründe büyük ölçüde bağımsız denetçilerin 

(dıĢ denetçiler) atanmaları ve performanslarını açıklamak amacını gütmektedir. 

Vekâlet teorisinin, dıĢ denetim ile birlikte iç denetim fonksiyonunu da açıklamaya 

yönelik teorik bir çerçeve sağladığı tartıĢılmaktadır. Vekâlet teorisi, iç denetimin 

neden var olduğunu tahmin edip açıklamakla birlikte iç denetçilere görev yaptıkları 

örgüt tarafından verilen rol ve sorumlulukları açıklamaya da yardımcı olur (Adams, 

1994:8).  

 

Muhasebe literatüründe vekâlet teorisinin, bağımsız denetimin toplum 

içindeki rolünü açıklamak amacı ile kullanıldığı pek çok çalıĢma söz konusudur. 

Ancak, vekâlet teorisini iç denetim fonksiyonunu açıklamak amacı ile kullanan az 

sayıda çalıĢma olduğu da görülmektedir (San Miguel ve Govindarajan, 1984: 179-

188).  



16 

 

1.2.1. Vekâlet Teorisi ve Ġç Denetim 

 

Günümüzde ticaretin büyük ölçülere ulaĢması beraberinde Ģirketlerin 

ölçülerinin ve ölçeklerinin de büyümesine yol açmıĢtır. Bu nedenle, aynı zamanda 

yönetici olan iĢletme sahibinin yerini büyük ölçüde profesyonel yöneticiler 

almıĢlardır. Yöneticiler, görevleri karĢılığında uzun vadede daha fazla ücret alma 

temel güdüsüyle hareket eden ve bu yüzden çoğu zaman iĢletme sahiplerininkiyle 

çatıĢabilecek kiĢisel amaç ve hedefleri bulunan kiĢilerdir. Bu nedenlerle, iĢletme 

sahipleri yöneticilere emanet ettikleri kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımı 

hususunda endiĢe duyarlar. Bununla birlikte iĢletme sahiplerinin yöneticilerin 

görevlerinin yerine getirip getirmedikleri hususlarında yeterli değerlendirmeleri 

yapacak zamanları ya da teknik ve metodolojik yetenekleri yoktur.  

 

ĠĢletme sahipleri ve yöneticiler arasındaki bu iliĢki vekâlet akdine 

benzetilmiĢtir. Bu kapsamda bir vekil olarak görev yapan yöneticinin söz konusu 

iliĢkiden doğan borçlarını yerine getirmesi sırasında ortaya çıkabilecek düzensizlikler 

hakkındaki iĢletme sahibinin Ģüphelerini ortadan kaldıracak en önemli kontrollerden 

biri, yapılacak olan iç denetimlerdir. Bağımsız ve nesnel bir biçimde gerçekleĢtirilen 

ve tatmin edici sonuçlar veren denetimler, yöneticilerin taĢıdıkları sorumlulukları 

yerine getirdikleri hususunda iĢletme sahiplerini daha kolay ikna etmelerini sağlar. 

Bu kapsamda iç denetçiler finansal ve finansal olmayan iĢlem ve olayları konu alan 

denetimler ile iĢletme sahibi ve yöneticiler arasındaki potansiyel çıkar çatıĢmasını 

önler (Akarkarasu, 2000).  

 

Ekonomistler uzun bir süre firmadaki her bireyin ortak amaca yönelik 

davranıĢları yönlendirdiğini varsaysalar da gerçekte çıkarlar farklılaĢabilmekte, 

bunun sonucunda da önemli maddi kayıplar ortaya çıkabilmektedir. Vekâlet 

maliyetleri; kendi adına çalıĢması için birinin (asil) baĢka birini (vekil) kiralaması ve 

bu iki taraf arasında çıkar çatıĢması sonucunda ortaya çıkan kayıplardır. Birinin, 

diğer bir kiĢiyi kendi iĢini yapması için tutması veya asil-vekil iliĢkisi, literatürde 

daha çok firmanın gerçek sahipleri olan hissedarlar ile yöneticiler arasındaki iliĢkinin 

incelenmesine yoğunlaĢmaktadır. Örgütsel iktisat literatüründe vekâlet teorisi, 
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amaçların uyuĢmadığı durumlarda organizasyonlar açısından bu uyuĢmazlığın 

nedenleri ve sonuçlarını anlamaya çalıĢır. Ġnsanların bencil ve fırsatçı oldukları 

düĢüncesi vekâlet teorisinin dayandığı temel varsayımlardır  (Jensen ve Meckling, 

1976:305-360). 

 

Karar verme yetkisinin devredilmesi açıkça bazı problemler doğurmaktadır. 

Bunlar: 

- Yetkiyi veren (asil) ile vekilin ilgi alanlarının farklı olması 

- Asilin vekilin hareketlerini kontrol edememesi 

- Asilin, vekilden gelen bilgileri mükemmel bir Ģekilde maliyetsiz elde 

edememesidir.  

 

Asil, kazancını korumak için vekilin kendi çıkarlarına aykırı olarak davranma 

olasılığını azaltmaya yönelik olarak giriĢimlerde bulunmalıdır. Bu giriĢimlerde 

maliyet esastır ve bu maliyete de vekâlet maliyeti denir. Toplam vekâlet maliyeti, 

vekilin yaptığı resmi harcamaların ve asilin kayıplarının, asil tarafından devamlı 

surette izlenmesidir. Asil, vekâlet maliyetini minimize etmek için yoğun çaba 

gösterecektir. Bununla birlikte vekiller de bu maliyetleri en aza indirmeye çalıĢırlar. 

Ne zaman vekâlet maliyetlerinde gözle görülür bir tasarruf gerçekleĢse, buradan 

kaynaklanan kazançlar da vekil ve asil arasında paylaĢılır. Böylece asil ve vekilin, en 

az maliyetle ürün veya hizmet üretme konusunda gösterdikleri yoğun ilgi ve izleme 

faaliyeti ortak bir kazanca dönüĢür (Eisenhardt, 1989:57-74).  

 

Genel olarak literatür incelendiğinde, vekâlet problemini oluĢturan pek çok 

diğer sebep bulunmakla birlikte, temel olarak iki kaynaktan bahsedilmektedir: 

- Ahlaki tehlike 

- Zıt Seçimler 

 

“Ahlaki tehlike”, vekilin faaliyet ve kararlarının yönetimden gizli olduğu ve 

gözlenmesinin yüksek maliyetlere ulaĢtığı durumları kapsamaktadır. Bunun 

sonucunda, asil için vekilin faaliyet ve kararlarını takip etmek imkansız ya da aĢırı 

maliyetli hale gelmektedir. Hissedarlar, tepe yöneticilerin davranıĢlarını eĢ zamanlı 
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takip etmenin yüksek bir maliyeti olduğunu düĢünürler. “Zıt Seçimler”, vekilin, asil 

için gözlemlenmesi zor veya elde edilmesi maliyetli bazı bilgilere sahip olabildiği 

durumları iĢaret etmektedir. Bu nedenle asil, vekilin aldığı kararlarının kendi 

çıkarları doğrultusunda verilip verilmediğine emin olamaz. Yöneticiler tarafından 

alınan bu ve benzeri kararlar hissedarlar açısından ekonomik değer oluĢturmak için 

iyi olmayabilir. Özetle sorun, hissedarların, bir yönetici tarafından karar alınırken, eĢ 

zamanlı olarak o kararın kendi çıkarlarını maksimize etmeye fayda sağlayıp 

sağlamayacağını değerlendirmeye imkan verecek bilgi setine ulaĢamıyor olmasıdır. 

Burada açıkça görüldüğü üzere, vekâlet verenler bilgisel bir dezavantaja sahiptir 

(Scapens, 1985). 

 

Vekâlet iliĢkisini; bir ya da daha fazla kiĢinin (asil), karar verme yetkisi 

vermeyi de içerecek Ģekilde, kendi adına hizmet etmek üzere bir baĢka kiĢiyi (vekil) 

istihdam etmesini düzenleyen sözleĢme olarak tanımladığımızda, bu iliĢkide her iki 

taraf da faydasını maksimize edecek Ģekilde davranıyor ise, vekilin her zaman için 

asilin çıkarına davranmayacağına inanmak mümkündür. Asil, vekilin aĢırı 

davranıĢlarını azaltmak için bazı teĢvikler hazırlayarak ve birtakım gözlem 

maliyetlerine katlanarak, kendi çıkarından sapmaları sınırlama yoluna 

gidebilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda asil; vekilin kendisine zarar verecek 

davranıĢlarda bulunmaması veya eğer bulunursa buradan kaynaklanacak zararların 

tazmin edilmesini garanti altına almak amacı ile vekile bir takım kaynakları 

kullanabilmesi (bonding maliyetleri) için ödeme yapabilir. Bununla birlikte; vekilin, 

asil açısından optimum kararları almasını sıfır maliyetle sağlamak, genellikle her iki 

taraf için de imkansızdır. Pek çok vekâlet iliĢkisinde vekil ve asil, gözetim ve 

bonding maliyetlerine (Yöneticiye tahsis edilen ve hesabını vermek zorunda olmadığı 

fonları ifade etmektedir. Ortaklar açısından bir tür maliyet unsurudur. Türkçe 

karşılığı bulunmadığı için tez boyunca bonding maliyetleri terimi kullanılmıştır) 

katlanacaklardır. Ayrıca, asilin refahını maksimize eden kararlar ile vekilin aldığı 

kararlar arasında bir farklılık meydana gelecektir. Asilin refahında, bu farklılıktan 

dolayı meydana gelen azalıĢın parasal karĢılığı vekâlet iliĢkisinin bir maliyet unsuru 

olarak kabul edilir ve buna “artık maliyet” denilmektedir (Jensen ve Meckling, 

1976). 
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Özetle vekâlet maliyetleri Ģu Ģekilde tasnif edilebilir: 

1. Asilin (yetki veren) gözlem harcamaları 

2. Vekilin bonding harcamaları 

3. Artık zarar  

 

Vekâlet maliyetleri dolaylı ve doğrudan vekâlet maliyetleri olarak iki Ģekilde 

de ele alınabilir. “Dolaylı vekâlet maliyeti” genellikle bir fırsatın kaybedilmesi ile 

ilgilidir. Genellikle iĢletmelerin yeni ve riskli yatırım projeleri üzerinde karar 

vermeleri aĢamasında gerçekleĢmektedir. Bu tür bir yatırımın firmanın hisse 

senetlerinin piyasa değeri üzerinde olumlu bir katkı sağlayacağı beklenilirse, 

hissedarlar (vekâlet verenler) bu yatırımın gerçekleĢmesini isterler. Çünkü bu yolla 

kazançlarını arttıracaklardır. Riskten kaçan yöneticiler (vekiller) ise eğer iĢler 

beklentiler doğrultusunda gitmez ise mevcut iĢlerini kaybedecekleri için bu yatırımı 

gerçekleĢtirmek istemezler. Sonuçta yatırım kararının verilmemesi ile ortaklar 

önemli bir fırsatı kaybetmiĢ olacaklardır. 

 

“Doğrudan vekâlet maliyeti” ise genellikle iki Ģekilde ortaya çıkmaktadır. En 

genel seviyede yöneticiler ve vekiller, vekâlet problemlerini izleme-denetleme ve 

değerlendirme yoluyla çözmeye çalıĢırlar. “Ġzleme-denetleme” vekilin davranıĢlarını, 

kararlarını ve performansını gözlemek olarak anlaĢılır. Hissedarların (vekâlet 

verenler), yöneticilerden (vekiller) yürüttükleri faaliyetlerin sonuçlarını periyodik 

olarak kendilerine raporlamalarını istemeleri buna bir örnektir. Bu raporlama 

faaliyetleri esnasında yöneticilerin kaybedilen zamanı ve muhasebecilere ödenen 

ücretler bir izleme-denetim maliyeti olarak kabul edilir. “Değerlendirme” ise vekilin, 

hissedarların kazançlarını göz ardı ettiği ya da bu kazançlara zarar verdiği 

durumlarda cezalandırılması veya yöneticinin hissedar amaçlarına ulaĢıldığı ve 

hissedar çıkarlarının gözetildiği ölçüde ödüllendirilmesi anlamını ifade eder. Adeta 

bir performans değerlendirmesi gibi iĢlev gören bu değerlendirme faaliyetlerinin 

dayanağı asil ve vekil arasında yapılan bir anlaĢmadır. Yapılan bu anlaĢmalar ise 

vekâlet teorisi açısından temel dayanak noktasını oluĢturmaktadır. 
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Asiller (vekâlet verenler), kendi kazançlarını maksimize edebilmek amacı ile 

vekillerin (yönetici-müdürler) izlenmesi gerektiğini düĢünürler. Vekilleri izlemenin 

en temel yollarından biri vekilin karar ve davranıĢları ile ilgili mümkün olduğunca 

çok ve eksiksiz bilgi elde etmektir. DavranıĢ ve faaliyetler ile ilgili bu bilgilerden, 

asiller, vekillerin kendi amaç ve hedefleri ile ilgili bir yargıya varabilirler. Bu sayede 

asiller ile vekillerin amaç ve hedeflerinin ne ölçüde örtüĢtüğü ve ne ölçüde 

farklılaĢtığı anlaĢılmaya çalıĢılır. Ancak bu genellikle pek de mümkün olmamaktadır. 

Vekilin davranıĢlarını izlemek, vekilin karar ve davranıĢları ile ilgili nadiren bilgi 

edinilmesini sağlar. Özellikle vekilin görece karmaĢık ve muğlak görevlere sahip 

olması halinde bu izleme etkin olmayacaktır. Bu bağlamda vekillerin kendi amaç ve 

hedefleri ile kurumun karĢı karĢıya olduğu problemlere yönelik kafalarında 

geliĢtirdikleri düĢünceleri bire bir takip edebilmek çok zordur. Kurumsal yatırımcılar, 

üst düzey yöneticiler tarafından alınan stratejik kararları takip edebilme; yönetim 

kurulları da yöneticiler tarafından uygulanan politika ve kararlardaki değiĢiklikleri 

izleme imkânına sahiptirler. Bununla birlikte, vekilin davranıĢlarını izlemek için 

harcanan bu çabalar vekâlet maliyetini azaltmada çok da etkili olamamaktadır. 

 

Genel itibari ile vekiller ve hissedarlar arasındaki anlaĢmazlıklar, yatarım 

kararları ve finansal konular ile ilgili olmaktadır. Bu nedenle hissedarlar ve vekiller 

arasındaki iliĢkileri finansal bir odak ile dört ayrı bölümde sınıflandırmak 

mümkündür. Bunlar finansman, kar payı, yatırım ve sermaye piyasası iĢlemleridir 

(Jensen ve Meckling, 1976). 

 

Bilindiği üzere iĢletmeler yeni yatırımlarının finansmanını ya önceki 

faaliyetleri sonucunda elde etmeyi baĢardıkları kaynaklar, ya borçlanma, ya da hisse 

senedi ihraç ederek piyasadan mali kaynak temin etmek suretiyle sağlarlar. Fakat bu 

üç yöntemin her biri her zaman kolaylıkla veya düĢük maliyetlerle ulaĢılabilir 

olmamaktadır. ġirket hissedarları önceki faaliyetlerden elde edilen karların 

kendilerine dağıtılmasını isterler. Yatırım finansmanının borçlanma suretiyle 

yapılmasına taraftar olurlar. Önceki yatırımlardan kar elde ettiklerinden, bundan 

sonraki yatırımlardan da kar elde edeceğine inanma eğilimindedirler. Yöneticiler ise 

borçla yatırım yapmak yerine önceki faaliyetler sonucu elde edilen kaynaklar ile 
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yatırım yapmayı tercih ederler. Bunun yetersiz kalması durumunda ise hisse senedi 

ihracı yoluna gidilmesini öngörürler. Bu tür karar noktalarında hissedarlar ve vekiller 

arasında çatıĢma çıkabilmektedir.  

 

ĠĢletmelerde yönetimin kontrolü altında bulunan serbest nakit akıĢı, karlı 

yatırımların finansmanı için kullanılmak üzere bir kenara ayrılan para miktarını ifade 

etmektedir. Karlı yatırım ise hissedarların elde etmeyi bekledikleri getiriden daha 

fazla getiri sağlayabilecek yatırımlardır. Fakat belli bir süre sonra, piyasa koĢulları ve 

firma kapasitesi dahilinde hissedarlara yüksek getiri sağlayacak yatırımlar 

kalmayacak ve geriye karlı olmayan yatırım seçenekleri kalacaktır. ĠĢte bu noktada, 

tüm önceki karlı yatırımlar sonucu elde kalan para miktarı olan serbest nakdin; karlı 

olmayan diğer yatırımlara mı, yoksa temettü olarak hissedarlara mı yönlendirilmesi 

gerektiği sorunu ortaya çıkar. Buradan yönetimin kendi çıkarlarını mı, yoksa 

hissedarların çıkarlarını mı koruduğu anlaĢılır. ġayet yönetim, hissedarların 

çıkarlarını korumak üzere kararlar alıyor ise, bu para kar payı olarak dağıtılmalıdır. 

Çünkü tüm karlı yatırımlar yapılmıĢ, geriye karlı olmayan yatırımlar kalmıĢtır. Fakat 

genelde yöneticiler bu Ģekilde davranmak istemezler çünkü kar payı dağıtımı 

yönetimin elindeki nakit akıĢı miktarını azaltmaktadır. 

 

Daha önce bahsedildiği üzere yeni yatırımlar bir takım belirsizlikler 

içerdiklerinden dolayı yönetim tarafından pek tercih edilmezler. Çünkü yeni yatırım 

risk almayı gerektirmektedir ve bu riskin sonucunda baĢarı elde edilip edilmeyeceği 

belirsizliğini korumaktadır. Bununla birlikte yatırımın baĢarısı yönetimin geleceği ile 

de yakından ilgilidir. Ancak hissedarlar riski seven insanlardır ve yöneticilerin risk 

almaktaki çekimserliği, hissedarları memnun etmez. Hissedarlar yöneticilerin baĢarı 

ve baĢarısızlığını riskin alınarak yatırımın yapılması değil, yatırım sonucu elde edilen 

mali baĢarıya göre değerlendirirler. Bu bağlamda asil-vekil iliĢkisi bağlamında bir 

kısırdöngü yaĢanması kaçınılmaz olmaktadır.  

 

Vekâlet iliĢkisinin bulunduğu firmalar çoğunlukla hisse senetleri geniĢ halk 

kitlelerine dağıtılmıĢ halka açık anonim ortaklıklardır. Bu durum o Ģirketlerin hisse 

senetlerinin sermaye piyasalarında iĢlem gördüğü anlamına gelmektedir. Normal 
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Ģartlarda Ģirket yöneticilerinin kendi Ģirketlerine ait hisse senetlerini piyasada alıp 

satmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak firmanın stratejik kararlarında yer 

alan yöneticiler firmanın mali yapısı, yatırım planları gibi birçok konuda bilgi 

sahibidirler. Bu bilgilere ulaĢan yöneticiler olumlu veya olumsuz haberlerin piyasada 

duyulmasından önce hisse senedi iĢlemleri yaparak kendilerine ve çevrelerine 

anormal kazançlar sağlayabilirler. Bu ise yasal olmayan bir harekettir ve 

yöneticilerin Ģahsi yatırım kararlarını verirken bu gibi bilgileri kendileri için bir 

avantaj sağlayacak Ģekilde kullanmamaları beklenir (Jensen ve Meckling, 1976:305-

360). 

 

Asil ve vekiller, kazanımlarını (servetlerini) karĢı tarafın çıkarlarına aykırı 

düĢecek biçimde arttırmazlar ise, asil ve vekil arasındaki sözleĢme iliĢkisi pareto-

optimal veya baĢka bir değiĢle etkin olacaktır. SözleĢmelerde etkinliği veya pareto-

optimalliği sağlamak için, hem asil hem de vekil bazı sözleĢme maliyetlerine 

katlanmak durumunda kalmaktadır (Scapens, 1985). Vekâlet verenler (asiller), 

vekillerin Ģirket için uzun dönemde faydalı olmayan iĢleri ve bu iĢler sonucu 

yaratılan maliyetlerini tespit edebilmek ve engellemek amacı ile daha önce de 

bahsedilmiĢ olan bazı gözlem maliyetlerini göze almak durumunda kalırlar. Örneğin 

Ģirketin mali tablolarının bağımız denetçilerce denetlenmesi nedeniyle oluĢan maliyet 

buna bir örnek teĢkil edebilir (Kren ve Kerr: 1993, s.163). Diğer taraftan vekiller, 

asiller ile yaptıkları sözleĢme Ģartlarına uygun, sorumluluk ilkesi içinde ve Ģirketin 

çıkarlarına uygun davranıĢ ve faaliyetler içinde olduklarını göstermek amacı ile bazı 

maliyetlere (bonding maliyetleri) katlanırlar. Ġç denetim maliyeti de bunlardan 

biridir. Vekillerin iç denetim ve benzeri maliyetlere katlanmak suretiyle, asillere 

iĢlerin iyi yürütüldüğü sinyalini vermeye çalıĢmaları, temelde firma içindeki 

pozisyonlarını güven altına almak ve ücret düzeylerini korumak amaçlıdır. Buna ek 

olarak, asillerin vekil faaliyetlerini izlemek/gözetim altında tutmak amacı ile 

yaptıkları harcamalar, aslında vekile sağlanan mali faydalara (ücret, prim, fayda vs.) 

yansımaktadır. Bu nedenle asillerin, yöneticilerin elde ettiği ücret ve diğer faydalara 

iliĢkin hatalı veya olumsuz bir ayarlama yapmaları riskini engellemeye yönelik 

olarak, iç denetim faaliyeti gibi bazı gözetim hizmetlerinin vekil tarafından bizzat 

talep edilmesi çoğu zaman vekilin yararına olmaktadır (Wallace, 1980). 
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Yukarıda bahsi geçen iç denetim faaliyeti de tıpkı denetim komitesi 

maliyetleri, yönetim kurulu maliyetleri ve danıĢman maliyetleri ile birlikte asil-vekil 

iliĢkisinden kaynaklanan bonding maliyetleri arasında kabul edilmektedir (Watts, 

1988: 129). Yine bir baĢka görüĢe göre iç denetim, üst düzey yöneticiler tarafından, 

kurum dıĢındaki bazı faktörlerin ki bunların en baĢında hissedarlar gelmektedir, 

sorumluluk ilkesinin tahsisine yönelik taleplerini karĢılamak üzere katlanılan bir 

bonding maliyeti olarak ifade edilmiĢtir. Bu bağlamda iç denetim, dıĢ denetim 

fonksiyonunu destekleyici ek bir faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, 

dıĢ denetimden farklı olarak söz konusu iç denetim maliyetlerine, doğrudan 

yöneticiler (vekiller) maruz kalmaktadırlar. Burada önemli olan bir husus, 

yöneticilerin iç denetim maliyetlerine ancak toplam denetim maliyetleri (iç ve dıĢ 

birlikte) tahmini bağımsız (dıĢ) denetim maliyetini geçmediği sürece 

katlanacaklarıdır. Bu bağlamda, iç denetim faaliyetinin dıĢ denetçilere vereceği 

destek ve/veya iç denetim faaliyetinin sahip olduğu sektörel bilgi ve finansal denetim 

dıĢı bazı denetim türlerindeki (operasyonel denetim gibi) uzmanlığın sonucunda 

sağlanacak tasarrufların toplam denetim maliyetini, dıĢ denetim maliyetinin altına 

indirebileceği öngörülmektedir. Ġç denetimin, kurum yönetimine vekâlet sözleĢmesi 

kapsamında ele alınan taahhütleri sağlama yolunda yardımcı olacak bir geri bildirim 

mekanizması olduğu düĢünülebilir. Bu Ģekilde iç denetimin vekâlet teorisi 

kapsamında irdelenen rolü, dıĢ denetimden farklılaĢmaktadır (Sherer ve Kent, 

1983:99). 

 

Hatırlanacağı üzere vekâlet maliyetleri; asilin (yetki veren) gözlem 

harcamaları, vekilin bonding harcamaları ve bunların dıĢında kalan artık zarar (artık 

maliyetler) olarak sınıflanmıĢtır. Ġç denetimin vekâlet teorisi bağlamında bir vekâlet 

maliyeti olarak kabul edilmesinden hareketle, bazı araĢtırmacılar tarafından vekilce 

maruz kalınan bir bonding maliyeti olarak ele alındığı görülmektedir. Bunun yanı 

sıra, iç denetim maliyetleri, asil tarafından maruz kalınan bir gözlem maliyeti olarak 

da kabul edilebilmektedir.  
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Vekâlet teorisi kapsamında, yönetimler ile hissedarlar arasındaki çıkar 

çatıĢmalarının, yasal düzenlemeler ıĢığında farklı boyutlar kazandığı ve bu 

boyutlardan bir tanesinin de iç denetim faaliyetinin vekâlet maliyetleri içindeki 

ağırlığının artması olduğu açıktır. Özetle, devlet tarafından çıkartılan ve yürürlüğe 

koyulan bazı düzenlemeler hissedarlar açısından maliyetli olabildiği gibi, bazıları da 

onların haklarını korumaya yönelik olmaktadır. Ancak kesin olan Ģudur ki yasal 

düzenlemeler ve diğer geliĢmeler paralelinde iç denetimin organizasyon içinde, asil-

vekil iliĢkisi bağlamında üstlendiği rol hayati bir öneme sahiptir. 

 

Vekâlet teorisine göre, bağımsız denetim ve finansal raporlama gibi diğer 

kurumsal mekanizmalara benzer olarak iç denetim, Ģirket sahipleri ve yöneticileri 

arasında maliyet etkin sözleĢmeler yapılmasını sağlamaya yardım etmektedir. Bu 

bağlamda, vekâlet teorisi kurumsal ve kavramsal anlamda iç denetimin varlığını 

açıklamaya yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, vekâlet teorisi, iç denetim 

faaliyetine iliĢkin büyüklük, kapsam ve örgütsel pozisyon gibi bazı karakteristik 

özellikleri de açıklamaya yönelik fayda sağlayabilir. Yine vekâlet teorisi, aynı 

sektörde ancak farklı örgütsel yapılardaki kurumların iç denetim faaliyetlerindeki 

farklılaĢmanın, kurumun mevcut sözleĢmesel (asil-vekil) iliĢkilerindeki farklılığı 

yansıtıp yansıtmadığının ampirik olarak test edilmesinde de fayda sağlayabilir. 

 

Genel olarak bakıldığında vekâlet teorisinin iç denetimin varlığını açıklamada 

bir temel sağladığını görmek mümkündür. Vekâlet teorisi genel itibari ile hissedarlar 

ve yönetim arasındaki çekiĢme ve sorunları ele almaktadır. Vekâlet yaklaĢımı iĢte bu 

çekiĢme ve problemlerin bir maliyeti olduğundan bahis açarak, bu maliyetlerin en 

aza indirilmesi gerekliliğini ortaya koyar. Vekâlet maliyetlerinin minimize edilmesi 

ise ancak hissedarların (asiller) ve yöneticilerin (vekiller) amaç ve hedeflerinin 

uyumlaĢtırılması ve yakınsaması ile mümkündür. Bu amaçla hissedarlar, 

yöneticilerin hissedar çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak amacı ile 

motive edici çeĢitli enstrümanlar geliĢtirmek ve onları daimi olarak izlemek üzere 

bazı mekanizmalar tesis etmek durumundadırlar. Bu bağlamda iç denetimin, vekilin 

davranıĢlarını takip eden bir mekanizma olduğunu söylemek pek de hatalı 

olmayacaktır. 
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Özetle, vekâlet yaklaĢımına göre, yöneticiler, yürüttükleri görevler ve sahip 

oldukları sorumluluk karĢılığında orta ve uzun vadede daha çok ücret almak temel 

güdüsüyle hareket eden ve bu sebeple çoğu kez iĢletme veya kurum sahiplerininki ile 

çatıĢabilecek kiĢisel amaç ve hedefleri bulunan kiĢiler olarak tanımlanmaktadır. 

Amaç ve hedeflerdeki bu çatıĢma, iĢletme sahiplerinin emanet ettikleri yetki ve 

kaynakların etkin ve verimli olarak kullanıldığına yönelik belirli bir güvence almak 

istemelerine yol açmaktadır. Bununla birlikte iĢletme sahipleri yani asiller, kendi 

adlarına Ģirketi yöneten Ģirket yöneticilerinin yani vekillerin görevlerini yerine getirip 

getirmediğini veya getiriyor ise bunu hangi kaynak, yasal uyum ve verimlilik düzeyi 

ile gerçekleĢtirdiğini değerlendirecek teknik veya araçsal bilgi ve becerilere sahip 

değildirler. Bu kapsamda bir vekil olarak görev yapan yöneticinin söz konusu 

iliĢkiden doğan borçlarını yerine getirmesi sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar 

hakkında iĢletme sahibinin endiĢelerini ortadan kaldıracak önemli bir kontrol unsuru, 

Ģirket çapında yürütülecek iç denetimlerdir. 

 

Örgüt içinde yönetsel yapıdan mümkün olduğunca bağımsız ve nesnel bir 

biçimde gerçekleĢtirilen ve tatmin edici sonuçlar veren iç denetim faaliyetleri, 

yöneticilerin taĢıdıkları sorumluluk paralelinde görevlerini layıkıyla ve hissedarların 

çıkarlarına uygun biçimde, yani vekâlet sözleĢmesinin Ģartlarına uygun olarak yerine 

getirdikleri hususunda iĢletme sahiplerinin güven duymalarını sağlar. Bu kapsamda 

iç denetim fonksiyonu ve iç denetçiler, Ģirket sahipleri ve yöneticiler arasındaki 

potansiyel çıkar çatıĢmasını önlemeye yönelik bir tedbir olarak öne çıkar. Önleyici 

bir mekanizma olmasının yanı sıra, iç denetim fonksiyonu aynı zamanda bu tür çıkar 

çatıĢmalarının sonucunda ortaya çıkabilecek potansiyel zararların tespiti ve bu 

zararların vakit geçirilmeden gerekli kanallara iletilmesi hususunda da önemli rol 

oynamaktadır. 

 

 

 

 

 



26 

 

1.2.2. ĠĢlem Maliyet Ekonomisi ve Ġç Denetim 

 

ĠĢlem maliyetleri fiyat mekanizmasının iĢletilmesi ile ilgili maliyetlerdir.  

Burada önemli olan husus bu maliyetlerin mal veya hizmetlerin üretim 

maliyetlerinden farklı olmasıdır. Geleneksel mikro iktisat teorisine göre mükemmel 

iĢleyen, asimetrik bilgi sorunu olmayan piyasalarda iĢlem maliyetleri sıfır olarak 

kabul edilmektedir. Ancak gerçek hayatta piyasalar mükemmel iĢlememektedir. Bu 

nedenle piyasaları kullanmanın bazı dezavantajları olacaktır. Bu durumda üretim, 

yatırım, kalite ve fiyatlandırma kararlarını sözleĢme veya diğer piyasa araçları yerine 

firmanın tek taraflı olarak kendisinin belirlemesi daha ekonomik olmaktadır. Firma 

açısından yap-satın al/kullan-sat (make-or-buy/use-or-sell) kararı, üretim 

faaliyetlerini firma içinde veya fiyat mekanizması yolu ile koordine etmenin göreli 

maliyetlerine bağlıdır (Çınaroğlu, 2003:12).  

 

ĠĢlem maliyet teorisyenleri organizasyonları bir iĢlemler serisi olarak görürler. 

ĠĢlemler, ürün ve/veya hizmetlerin değiĢik bölümler ve organizasyonlar arasında 

değiĢiminin yapılmasıdır. ĠĢletmelerin tedarikçiler, çalıĢanlar veya müĢteriler ile 

gerçekleĢtirdiği bazı iĢlemler vardır. Bu iĢlemlerin bazıları örgüt içerisinde 

gerçekleĢirken, bazıları örgüt sınırları dıĢında gerçekleĢtirilmektedir. Bu iç ve dıĢ 

iĢlemler sırasında mevcut bazı belirsizlikler nedeniyle bazı maliyetler ortaya 

çıkmaktadır. Katlanılan bu maliyetler iĢlem maliyetleridir. Bu yaklaĢıma göre 

organizasyonlar ürettikleri mal ve hizmetlerin değiĢim iĢlemlerini, maliyeti en 

ekonomik olacak Ģekilde yürütmek isterler. ĠĢlem maliyetlerine komisyoncu 

ücretleri, servis hizmeti ücretleri gibi maliyetler örnek verilebilir.  

 

Bu teori genel olarak iĢletme sınırları dahilinde üretilen mal ve hizmetlerin bu 

sistemin sınırları dıĢındaki kiĢi ve örgütlerle değiĢtirilmesi iĢlemlerini 

incelemektedir. ĠĢlem maliyetleri ekonomik iĢlemlerin gerçekleĢtiği ortamın yarattığı 

iliĢkiler ve dolayısıyla bunların kurumsallaĢmasının yarattığı bedellerdir ve bu kurum 

ve bedellere yani iĢlem maliyetlerine göre iktisat kuramına yapılan katkılar 

anlamında iĢlem maliyetleri iktisadı geliĢtirilmiĢtir. Klasik mikro iktisat teorisinde 

iĢletme içerisindeki üretim faktörlerini bir araya getirip üretim yapmak önem 
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taĢırken, iĢlem maliyeti yaklaĢımı üretilen mal ve hizmetlerin değiĢimi ve bu 

değiĢimi gerçekleĢtiren örgütler ile aralarındaki iliĢkilere önem vermektedir. ĠĢlem 

maliyet teorisine göre bu iliĢkilerin gerçekleĢtiği örgütler bir iĢlemler serisi gibi 

düĢünülmektedir. Bu yaklaĢıma göre örgütler ürettikleri mal ve hizmetlerin değiĢim 

iĢlemlerini, maliyeti en düĢük olacak Ģekilde yürütmelidirler. Ancak burada tıpkı 

vekâlet teorisinde bahsedilen asil-vekil çıkar çatıĢması benzeri bir durum söz konusu 

olabilmektedir. Teoriye göre en düĢük maliyet hedeflenerek verilmesi gereken 

değiĢim kararları, karar verenlerin kendi çıkarlarına yönelik hareketlerinden 

etkilenmektedir.  

 

Bazı iĢlem maliyetleri, aracı ücretleri, hizmet giderleri ve kiralar gibi açıkça 

belirlenebilen giderlerdir. ĠĢlem ortaklarının performansını görüntülemek gibi diğer 

maliyetleri belirlemek ise kolay değildir. ĠĢlem maliyetleri bir firma için etkin 

olmayan bir çalıĢma Ģeklini iĢaret etmektedir. Bir organizasyonda iĢlem maliyetleri 

ne kadar çeĢitli ve yüksek olur ise, iĢlemler o kadar verimsiz kabul edilmektedir. 

Elbette ki bu durum da iĢletme sahiplerinin gelirlerinin azalması sonucunu 

doğurmaktadır. Bu nedenle iĢletme sahipleri açısından önemli olan bir konudur. 

ĠĢletme sahipleri iĢlem maliyetlerinin minimize edilmesini ve gelirlerindeki azalıĢın 

mümkün olduğunca minimumda tutulmasını isterler. 

 

Üretimde kullanılacak girdilerin diğer firmalardan daha ucuza mal 

edilebilmesi ve pazarlanırken bundan etkilenmesi, yani firmanın alım gücü ve 

örgütlenmesinin önemi, firmanın temel iĢlevlerinden birinin iĢlem maliyetlerini 

düĢürme çabası olduğunu gösterir. Firma, üretimde bulunurken diğer firmalarla 

piyasa sözleĢmeleri ve çalıĢanlarla da iĢ sözleĢmeleri yapar ve firma kuramı, bir 

firmanın birden fazla üretim yöntemi kullanması veya birden çok firmanın tek üretim 

sürecini gerçekleĢtirmeye çalıĢmasını (birleĢme, franchising, transfer fiyatları gibi bir 

uygulamalar kümesiyle) konu edinecek biçimde geniĢletilmelidir. DıĢsallıklar, 

rekabet, kaynak dağılımının yapısını belirleyen mülkiyet hakları firmanın iĢlem mali-

yetleri olarak karĢısına çıkmaktadır ve firma piyasalar ve hiyerarĢiler arasında, 

üretmeli mi yoksa satın mı almalı kararını verecektir (Williamson, 1975). 
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Literatürde iĢlem maliyetleri ile ilgili teorik çalıĢmaların çıkıĢ noktası 

Coase‟in “The Nature of The Firm” adlı eseridir. Coase bu eserinde iĢlemlerin 

piyasalarda gerçekleĢmesinden kaynaklanan iĢlem maliyetlerini Ģu Ģekilde ifade 

etmiĢtir (Williamson ve Winter, 1993:18-33): 

 

- Fiyat düzeyinin tespiti ile ilgili araĢtırma ve çalıĢmalardan kaynaklanan 

maliyetler 

- Piyasa sözleĢmelerinin müzakeresinden kaynaklanan maliyetler 

- Uzun dönemli sözleĢmelerde değiĢen koĢullara göre esnek 

davranılamamasından kaynaklanan maliyetler 

- Kanun koyucu ve düzenleyici otoritelerin firma içi iĢlemlerden ziyade piyasa 

iĢlemlerine yönelik getirdiği maliyetler (ör: vergi, resim, harç) 

 

Bu maliyetlere ek olarak firma içi iĢlemlerle ilgili koordinasyon maliyetleri 

de söz konusudur. Bunlar Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

 

- Firma ve örgüt yapısı büyüdükçe, gerçekleĢtirilen iĢlemlerin artması nedeni 

ile yönetime göre azalan getiriler 

- Firma içerisinde gerçekleĢtirilen iĢlemler arttıkça kurum kaynaklarının israf 

edilmesi olasılığının artması 

- Küçük firmaların daha büyük firmalara kıyasla bazı alanlarda sahip olduğu 

üstünlükler nedeni ile oluĢan içselleĢtirme süreci paralelinde bir veya daha 

fazla faktörün arz fiyatının artması (Örneğin yöneticilik yeteneğine sahip 

vasıflı ve yetkin kiĢilerin bazı alanlarda üstünlüğe sahip küçük firmalarda 

çalıĢmayı tercih etmesi nedeni ile sahip oldukları emeğin arz fiyatını 

arttırmaları gibi) 

 

Williamson, Coase‟in çalıĢmalarını daha ayrıntılı ele almıĢ, firma içi 

koordinasyon ve diğer iĢlem maliyetlerinin, bazı nedenlerden dolayı piyasa 

maliyetlerinden daha düĢük olabileceğini açıklamaya çalıĢmıĢtır. Williamson‟a göre 

piyasada gerçekleĢtirilen iĢlemlerin maliyeti iki nedenden dolayı yüksektir. Ġlki, 

çevresel faktörlerdir. Bunlar, bir ara malının alıcıları ve satıcıları arasındaki 
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sözleĢmelerin müzakere edilmesini ve uygulanmasını zorlaĢtırıcı nitelikte olan; 

piyasa belirsizliği, iĢlemin taraflarının az sayıda olması ve iĢlemlerin gerçekleĢme 

sıklığıdır. Ġkincisi ise beşeri faktörler olarak tanımlanmaktadır. Bunlar ise daha önce 

vekâlet teorisinde de bahsi geçen sınırlı rasyonellik ve fırsatçılıktır. Çevresel ve 

beĢeri faktörler karĢılıklı etkileĢim ile iĢlem maliyetlerini artırırlar (Williamson, 

1975). 

 

Bu faktörlere göz attığımızda, piyasa belirsizliği, firma tarafından üretilen 

mal ve hizmetlerin gelecekteki fiyat ve kalitesi ya da herhangi bir fiyat/kalite 

bileĢimi göz önüne alındığında geçekleĢecek arz talep miktarı hakkında 

olabilmektedir. Bir piyasada fiyat ve/veya kalite faktörleri nedeni ile belirsizlik 

arttıkça, bu mal ve hizmetlerin alıcı ve satıcıları arasında daha detaylı ve kapsamlı 

sözleĢmeler yapılmaktadır (Kaserman ve Blair, 1983:19).  

 

ĠĢlem yapacak tarafların sayısının az olması “özgü varlıklardan” kaynaklanır. 

Bu varlıklar iĢi yaparak öğrenmeden kaynaklanan beĢeri unsurlar, taĢıma ve stok 

tutma maliyetlerinin düĢük olması amacı ile seçilen tesis yeri, markalar gibi özgün 

varlıklar olabilir (Davut, 1994:34). “Bu tür varlıklar, yenilenen bir sözleĢme için, 

potansiyel alıcı veya satıcıların daha önceki sözleĢme taraflarına göre dezavantajlı 

konumda olmasına ve bunun sonucunda da tarafların karĢılıklı tekel gibi 

davranmalarına neden olur. Bu durumda, sözleĢmesel iliĢki içerisinde birbirlerinin 

üretimine özgü yatırımlar yaparak “quasi-rantlar (özgü varlığın kullanıldığı alandaki 

değeri ile ikinci en iyi kullanımındaki değeri arasındaki fark olarak 

tanımlanmaktadır)” elde eden taraflardan biri, diğerinin ikinci en iyi alternatifine 

kayması durumunda bir kar kaybına uğrayacağını biliyorsa, sözleĢmeleri sürekli 

yenileyerek koĢulları kendi lehine değiĢtirmeye çalıĢacaktır. ĠĢlem maliyetlerini 

artıran beĢeri faktörlerden biri olan sınırlı rasyonellik ise, iktisadi birimlerin rasyonel 

davranmakla birlikte, bilgiyi alma, biriktirme ve iĢleme kapasitelerinin sınırlı 

olduğunu belirten bir kavramdır. Bu davranıĢsal varsayım, tarafların geleceğe iliĢkin 

bütün olasılıkları öngören bir sözleĢme yapmalarını engeller; bu nedenle sözleĢmeler 

eksiktir” (Çınaroğlu, 2003: 14).  
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BeĢeri faktörlere bakıldığında ise vekâlet teorisinden aĢina olduğumuz “sınırlı 

rasyonellik” kavramı karĢımıza çıkmaktadır. Sınırlı rasyonellik karar vericinin bir 

konu ile ilgili tüm bilgileri elde etmesinin mümkün olmaması veya olası tüm 

seçeneklerin değerlendirilmesinin çok zor ve maliyetli olması nedeniyle sınırlı 

bilgileri kullanarak sınırlı alternatifler arasından en uygun olanını seçmesiyle oluĢan 

rasyonellik olarak ifade edilebilir. Ġktisadi birimlerin rasyonel davranmakla birlikte, 

bilgiyi toplama, iĢleme ve biriktirme kapasitelerinin sınırlı olduğunu ortaya koyan bir 

kavramdır. Bu davranıĢsal varsayım, tarafların geleceğe iliĢkin bütün olasılıkları 

öngören ve yansıtan bir sözleĢme yapmalarını engeller. Bu tür sözleĢmeler esasen 

eksik sözleĢmelerdir ve maliyetleri artırmaktadırlar.  

 

Fırsatçılık veya bencillik kavramı ise ekonomideki bireylerin kendi çıkarlarını 

maksimize etmeye çalıĢmaları ve bu sırada karĢı tarafı ve üçüncü kiĢileri aldatma 

eğiliminde olduklarını ifade etmektedir. Fırsatçılık veya bencilliğin sözleĢme 

maliyetlerini arttırdığı görülmektedir. Bunun yanı sıra tıpkı vekâlet teorisinde olduğu 

gibi fırsatçılık, tarafların aralarındaki sözleĢme veya bu sözleĢmenin bazı 

hükümlerine uymamalarına sebep olabilir. Bu tür durumlarda taraflar arasındaki bilgi 

asimetrisi, sözleĢme hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmeyi ve 

uyulmadığında bunu vakitli bir Ģekilde fark etmeyi zorlaĢtırmaktadır. Yasal 

düzenleme ve müeyyideler de bu duruma engel olamıyor veya yeterli yaptırım 

gücünde bulunmuyor ise firmalar bu riski çeĢitli Ģekillerde yönetmeye çalıĢırlar. 

Bunlardan bir tanesi de karĢılıklı bu tip bir sözleĢmeden vazgeçilerek, örgüt yapısını 

geniĢletmek yani dikey entegrasyona gitmektir. KarĢılıklı güven ortamının 

sağlanamaması sözleĢme maliyetlerini artırıcı ve örgüt yapılarını bunu engellemeye 

yönelik olarak değiĢtirici etki yaratmaktadır. 

 

Bilindiği üzere ĠĢlem Maliyet Ekonomisi Teorisi (ĠME), vekâlet teorisinin bir 

varyasyonu olarak da görülebilmektedir. Bu bağlamda tıpkı vekâlet teorisi gibi iç 

denetimi açıklamada iyi bir kavramsal altyapı sağlamaktadır. Bilindiği üzere iĢlem 

maliyetlerinde ekonomiklik prensibinin sağlanması, yani iĢlem maliyetlerinin 

minimize edilmesi ĠME teorisinin ana temasını oluĢturmaktadır. Bu bağlamda 

örgütler açısından iĢlem maliyetlerinin minimize edilmesini engelleyebilecek, iĢlem 
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maliyetlerinde oynaklığa yol açabilecek değiĢimlere karĢı adapte olma ihtiyacının 

farkına varılması önem taĢımaktadır. Williamson (1975; 1985) iç denetçilerin 

maliyet ekonomisi sağlamaya yardımcı olacak Ģekilde örgüt yönetimine sundukları 

bilginin, dıĢ denetçilerin örgütün ortakları ve kreditörlerine sağladıkları finansal 

muhasebe bilgisinden daha faydalı olduğunu öne sürmüĢtür. Williamson bu görüĢüne 

dayanak olarak iç denetçilerin finansal bilginin yanı sıra örgüt içindeki operasyonel 

bilgilere de eriĢim imkanı olmasını göstermiĢtir. ĠĢte örgüt içindeki bu finansal ve 

operasyonel verilere eriĢimi olan ve örgüt bütününe makro bir bakıĢ açısı ile 

bakabilen iç denetim faaliyeti, örgütün karĢı karĢıya olduğu değiĢime ve bu değiĢimi 

tetikleyen faktörlere ki bunların bir kısmı risk olarak da adlandırılabilir, yönelik 

olarak örgüt yönetimine çeĢitli Ģekillerde destek vermektedir. Ġç denetim desteğinde 

hedeflenen iĢlem maliyetlerinde optimal düzeyde ekonomiklik veya baĢka bir deyiĢle 

maliyet minimizasyonunu sağlamaktır.  

 

ĠĢlem maliyet ekonomisi sağlamaya yönelik bütüncül bir perspektif sağlamak 

adına ĠME teorisi, örgüt içi üretim sürecini iĢlemlerle birbirine bağlı bir aktiviteler 

zinciri olarak tanımlamaktadır. Burada iĢlem ve aktivite kavramlarını iyi açıklamak 

gerekmektedir. Bir aktivite ürün veya hizmet üretiminin bir kısmını ifade ederken, 

iĢlem aktivite zincirinde bir aktivitenin bittiği ve diğerinin onun bittiği yerden 

baĢladığı bir aĢamayı ifade etmektedir. Bu bağlamda bir aĢama gibi görülen iĢlem, 

aktiviteler arası geçiĢi sağlayan unsur olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyiĢle bir 

aktivitenin sona ererken diğerinin baĢlamasına yol açan unsur iĢlem olmaktadır. 

Örgüt içinde iĢlemler yöneticiler tarafından, piyasada oluĢan fiyata göre 

yönlendirilmektedir. Mal veya hizmetlerin bir departmandan diğerine transferi söz 

konusu ise burada uygulanan fiyata transfer fiyatı denilmektedir. Önceki 

paragraflarda bahsedilen yap-satın al/kullan-sat karar seçenekleri göz önüne 

alındığında, piyasanın firma içi üretim kararında göz ardı edildiği varsayımı altında, 

örgüt yapısının piyasa güçlerinin yerini alacak Ģekilde yapılandırılması gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Örgüt yapısı dahilinde sözleĢme, planlama, koordinasyon ve 

standart belirleme için yönlendirici mekanizmalar bulunmaktadır. Benzer Ģekilde 

gerçekleĢen aktivite performansını, beklenen performans ile karĢılaĢtırmaya yardımcı 

olan gözetim mekanizmaları da söz konusudur. ĠĢte bu gözetim mekanizmalarından 
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alınan geri bildirimler, aktivitelerin daha iyi anlaĢılmasına ve bu sayede örgütün 

değiĢen koĢullara uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır (Spraakman, 1997:324). 

 

ĠĢte örgüt dahilindeki bu yönlendirme ve gözetim mekanizmaları 

birleĢtiklerinde firma içi üretimin yönetilmesi ve aktivite maliyetlerinin azaltılmasına 

yönelik bir iç kontrol sistemini oluĢturmaktadır. Firma içi üretimde yönlendirme ve 

gözetim mekanizmaların tesisinin mümkün olmasının sebebi, kaynak tahsisi 

üzerindeki kontrol ile maliyetlere iliĢkin daha sağlıklı ve zamanlı bilgi 

sağlanabilmesidir. ĠME teorisinde iç denetimin amacı bu mekanizmaların yani iç 

kontrol sisteminin sağlıklı bir Ģekilde iĢleyip iĢlemediğine yönelik olarak bilgi, diğer 

bir deyiĢle de güvence sağlamasıdır. 

 

Ġç kontroller; finansal kontroller ve operasyonel kontroller olmak üzere ikiye 

ayrılır (Vinten, 1996). Finansal kontroller ile ilgili olarak, iç denetim, mali tabloların 

doğruluğu, geçerliliği ve tamlığını sağlamaya yönelik tasarlanan iç kontrolleri 

incelerler. Ġkincisi ve finansal kontrol incelemelerinden daha önemli olarak iç 

denetim,  operasyonel sistem ve süreçleri destekleyen kontrolleri inceler ve 

operasyonların üst düzey yönetim ve denetim komitesince arzulanan biçimde 

yönetilip, kontrol edilmekte olduğuna dair güvence sağlar (Sawyer ve Vinten, 

1996:196). Ġç denetim, mali tablolar ile ilgili görüĢ oluĢturmak için muhasebe iç 

kontrolleri ile yetinen dıĢ denetçilerden farklı olarak, örgütün pek çok 

operasyonundan gelen bilgiler ve bu operasyonlardaki kontroller ile ilgili bilgi sahibi 

olmaktadır. Williamson ve Winter (1993), bu argümanı savunmak için iç denetimin 

faydalı ve önemli bilgi elde etmedeki belirgin iki avantajını öne sürmektedir. Ġlk 

avantaj, iç denetçilerin, dıĢ denetçilerden farklı olarak Genel Kabul GörmüĢ 

Muhasebe Prensiplerinin (GAAP) yönlendirmesi ile oluĢturulan kayıt ve 

dokümanları, Genel Kabul GörmüĢ Denetim Standartlarının (GAAS) sınırlayıcı 

kuralları paralelinde denetlemek zorunluluğunda olmamasıdır. Ġç denetçiler ise, tüm 

operasyon ve sistemleri inceleyebilir, örgüt ve yürütülen aktiviteler ile ilgili hayati 

bilgileri pek çok resmi ve gayrı resmi yoldan elde edebilirler. Ġkinci avantaj, iç 

denetçilerin organizasyonun personeli ve üyeleri olmalarından dolayı diğer yönetici 

ve çalıĢanlar ile iĢbirliğini daha kolay gerçekleĢtirmeleridir. Ġç denetçiler diğer 
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çalıĢanlar ile uzun dönemli iliĢkiler kurmakta ve dıĢ denetçiler gibi organizasyon 

içinde “yabancı” olarak görülmemektedir. Bu sayede iç denetçiler, örgüt ile ilgili dıĢ 

denetçilere açık olmayan pek çok önemli bilgi ve beyanı elde edebilmektedirler. 

Sahip olduğu bu avantajlar ile iç denetim, bir organizasyonun maliyet ekonomikliği 

sağlamaya yönelik çaba ve uygulamaları ile ilgili önemli bilgilere ulaĢabilmektedir. 

Bu bağlamda iç denetçiler, örneğin, “kaynakların temininde en iyi teklifler alınmakta 

mıdır?”, “kaynaklar verimli kullanılmakta mıdır?” veya “ bu kaynakları kullanan 

operasyonlar etkin midir?” gibi bazı sorulara cevap bulabilmektedir.  

 

Yöneticiler iç denetimin operasyonel bulgularından iki Ģekilde fayda 

sağlamaktadır. Bunlar iç kontrol zafiyetleri ve örgütün iç kontrol sisteminin tüm 

boyutları ile tanımlanması veya baĢka bir deyiĢle net bir Ģekilde ortaya koyulmasıdır. 

Bu iki fayda, birlikte, yöneticilere operasyonları anlama ve maliyet ekonomisi 

sağlamaya yönelik değiĢiklikleri yapabilme imkan sağlar. Esasen iç kontrol 

sisteminin etkinliğine yönelik olarak iç denetçilerce sağlanan bilgi, operasyonların 

sağlıklılık düzeyine dair önemli ipucu vermektedir. Finansal muhasebe alanı ile 

sınırlı bir iç kontrol incelemesi de operasyonlar ile ilgili ipuçları sağlamaktadır ancak 

bu ipuçları, operasyonlardaki iç kontrollerin incelemesi sonucu ortaya çıkacak 

sonuçlar ile karĢılaĢtırıldığında biraz soyut kalmaktadır. Bu durum, finansal 

muhasebenin, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Prensiplerince tarif edilen finansal 

iĢlemlere dayanmasıdır. Bu da belirli bir kısıtlılık getirmekte, resmin bütünü gözden 

kaçabilmektedir.  

 

Doğru ve objektif olabilmekle birlikte, finansal iĢlemler geçmiĢe dönük 

olmakta ve bilgi sağlamada kendi alanları dıĢında çok faydalı olamamaktadır. 

Finansal muhasebenin operasyonlara iliĢkin olarak operasyonel bilgiler ile 

karĢılaĢtırıldığında daha az kavrayıĢ sunduğunu söylemek mümkündür. Örneğin 

finansal muhasebe geçmiĢte meydana gelen giderleri kayıt eder. Operasyonel bilgi 

ise, bu giderlerin verimliliği ve verimliliğe olan etkileri gibi daha detaylı ve somut 

konularda bilgi sunar. Bu nedenle iç denetçilerin operasyonlar üzerindeki bulguları 

yöneticiler açısından maliyet ekonomisi sağlamada, yine iç denetçilerce sağlanacak 

finansal muhasebe bilgilerinden daha faydalı olacaktır.  
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ĠME, maliyet ekonomisi ifadesini özel bir anlamda kullanmaktadır. 

Ekonomiklik sağlama daha akıllı çalıĢma, daha iyi bir örgüt yapısı, daha düzgün iç 

teĢvikler, daha iyi iç kontroller, firma içi ve dıĢı sözleĢme koĢullarının iyileĢtirilmesi 

demektir (Williamson, 1991:75-94). Williamson ekonomiklik sağlamayı ekonomi ve 

özellikle de verimlilik kavramları ile açıklamakta, etkinliğin ise ekonomikliği 

sağlamada bir ön koĢul olduğunu ifade etmiĢtir. ĠME teorisi göz önüne alındığında iç 

denetim açısından önemli bir koĢulun varlığı aranmaktadır. Bu koĢul iç denetim 

bulgularının objektif olmasıdır. Bu ise ancak iç denetimin örgüt hiyerarĢisinde yeterli 

derecede yüksek bir pozisyona raporlama yapması ile mümkündür. Eğer raporlama 

hiyerarĢik olarak düĢük bir düzeye yapılır ise, bu durum iç denetimden sorumlu olan 

kiĢinin fırsatçı davranıĢ sergilemesine ve iç denetim bulgularının yanlı olmasına 

neden olabilecektir. Örneğin bir iç denetçi, bağlı olduğu yönetici ile ilgili olumsuz 

görüĢlerini raporlamada, kendisi ile iliĢkisi olmayan diğer bir yöneticiye iliĢkin 

negatif bulguları raporlamada olacağı kadar istekli olmayacaktır. Ancak en üst düzey 

yöneticiye, genel müdüre veya bir denetim komitesine raporlama yapılması daha az 

yanlı ve daha objektif bulgu ve raporlamalar yapılmasına imkan tanıyacaktır (Penno, 

1990:520-536). 

 

Bütün bu varsayım ve koĢullar firma içi üretim ile doğrudan iliĢkili olup, çok 

önemli bir ihtiyaca iĢaret etmektedir. Bu ihtiyaç; operasyonel bilgidir. Operasyonel 

bilgi bu varsayımlar altında firma açısından optimal bir çözüm olarak ortaya koyulan 

firma içi üretim alternatifi veya stratejisi açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Operasyonel bilgi sadece belirsizliklere uyum, asimetrik bilginin azaltılması veya 

fırsatçılığın önlenmesi amacı ile değil aynı zamanda performansın revize edilmesi 

veya örgüt yapısının beklenen performansı sağlamaya yönelik Ģekilde yeniden 

yapılandırılması amaçları ile de gerekli kabul edilmektedir. Finansal bilgiden farklı 

olarak operasyonlara iliĢkin daha detaylı ve somut olması dikkat çekicidir. Bu 

bağlamda ĠĢlem Maliyet Ekonomisi (ĠME) çerçevesinde iç denetimin rol ve 

sorumlulukları dikkat çekicidir. Ġç denetimin ĠME bağlamında temel amacı 

operasyonlara yönelik olarak tasarlanmıĢ olan iç kontrol sisteminin ne kadar iyi 

çalıĢtığına yönelik bilgi sağlamaktır. Bir baĢka deyiĢle iç denetim, finansal ve 

finansal olmayan tüm iç kontrolleri ve kurum içi tesis edilmiĢ olan iç denetim 
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sistemini incelemek suretiyle operasyonlar, örgütsel durum, performans ve değiĢime 

adaptasyon gibi konular ile ilgili gerekli makamlara güvence sağlamaktadır. ĠME, bu 

güvencenin iç denetim tarafından sağlanmasının, dıĢ denetime göre daha verimli ve 

sağlıklı olacağını vurgulamaktadır. Bunun nedeni iç denetçilerin örgüt içinde dıĢ 

denetçilere kıyasla çok daha fazla ve derin bilgi elde edebilecekleri gerçeğidir. 

Ancak bunun için önemli bir ön koĢul olarak iç denetimin bağımsızlığını sağlanması 

ve değerlendirmelerinde objektif olması ileri sürülmüĢtür. Sonuç olarak firmalar 

maliyetlerde ekonomiklik veya iĢlem maliyetlerinin minimizasyonunu sağlamak 

amacı ile iç denetimden fayda sağlamaktadır. Ġç denetim ĠĢlem Maliyet Ekonomisi 

Teorisinin öngördüğü üzere aktivitelerden ve iĢlemlerden oluĢan firmaya ve 

bunlardan sorumlu firma yönetimine bu aktiviteleri takip etme ve gerektiğinde 

sorunlara karĢı aksiyon alma imkanı vermektedir. 

 

Genel olarak iĢlem maliyetleri ekonomisi, spesifik olarak da özgü varlık 

kavramı iç denetimin rol ve ölçeğini açıklamada faydalı olmaktadır. Özgü varlık 

oranı ne kadar yüksek ise, sözleĢmelerin koĢulları ve bu koĢullara uyulup 

uyulmadığının değerlendirilmesine olan ihtiyaç da o denli fazla olacaktır. Bu 

değerlendirme ihtiyacına bağlı olarak iç denetime olan ihtiyaç da aynı oranda artıĢ 

gösterecektir. Ġç denetime olan ihtiyaç benzer Ģekilde asimetrik bilgi ve ĠME‟ nin 

davranıĢsal varsayımlarının fiili düzeyinden de etkilenecektir. Örgüt tarafından ex-

ante bir kontrat düzenlenmesi ne kadar sorunlu ve zahmetli olur ise, performansının 

değerlendirilmesine olan ihtiyaç da o kadar fazla olacaktır. 

 

1.2.3. Kurumsal Yönetim ve Ġç Denetim 

 

Kurumsal Yönetim yeni oluĢmuĢ bir kavram olmayıp, esasında kökleri 

Vekâlet Teorisine dayanan ve temelde asil-vekil problemlerini çözmek üzere ortaya 

koyulmuĢ bir anlayıĢtır. Esasında son yıllarda gerek politika üretenlerin, gerekse de 

bu politikaları uygulayanların ilgilendiği önemli bir konu olmuĢtur. Çok çeĢitli 

toplumsal kesimler ki bunlar arasında kanun koyucular, yatırımcılar ve ortaklıklar da 

sayılabilir, çabaları ile ilerleme kaydeden muhasebe alanındaki geliĢmeler ve ciddi 

boyutta talep edilmeye baĢlanan kamunun aydınlatılması hususları günümüzdeki 
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kurumsal yönetimin geliĢiminde önemli rol oynamıĢ, konu hukukçuların, düzenleyici 

otoritelerin ve finansçıların ilgi alanlarından çıkarak neredeyse tüm toplum 

kesimlerinin ilgilendiği bir konu haline gelmiĢtir (Shelton, 1998:2) 

 

Özellikle 1980‟lerin ikinci yarısından itibaren yaĢanan kredi ve borç 

skandalları, Ģirket yönetiminin ve kaynaklarının istismar edilmesi, doğal yaĢam ve 

çevreye verilen zararlar, Ģirket faaliyetlerinin kamuoyuna eksik ve yanıltıcı bir 

biçimde sunulması, yolsuzluklar, Ģirket iflasları, yatırımcılar, hissedarlar ve Ģirket ile 

iĢ yapan çevrelerin uğradığı zararlar, makro riskler nedeni ile ortaya çıkan zararlar 

Ģirketlerin kamuoyundaki güveni ve itibarını tartıĢılır hale getirmiĢ, sermaye 

piyasalarına olan güvenin sarsılmasına neden olmuĢtur. YaĢanan tüm bu kayıp ve 

zararların temel nedeni kurumsal yönetimdeki baĢarısızlıklar olarak görülmektedir 

(Shelton, 1998:2) 

 

Dünya üzerinde pek çok farklı kurum ve uzman kurumsal yönetime iliĢkin 

çok sayıda farklı tanım geliĢtirmiĢlerdir. Bu farklı tanımların esasında ortak bir 

amaca hizmet ettiği ve bu tanımlarda ortaya koyulan hususların esasında ana amaç 

olan paydaĢların haklarını koruyacak en iyi yönetim biçimine iĢaret ettiği açıktır. Bu 

farklı kurumsal yönetim tanımları kurumsal yönetimin amaç, kapsam, iliĢkili taraflar 

ve etkileĢimlerini ortaya koymak adına büyük önem taĢımaktadır. 

 

“Kurumsal yönetim sistemi iĢletmelerde bir yandan ekonomik ile sosyal 

hedefler arasında, öte yandan iĢletme topluluğunun hedefleri ile içinde çalıĢan 

kiĢilerin (özellikle yöneticilerin) hedefleri arasında dengenin kurulmasını sağlamak 

amacıyla alınabilecek önlemlerden ve bu önlemlerin, kullanılmasını zorunlu kıldığı 

insan kaynakları, cihazlar, yöntem ve prosedürlerin tümünden oluĢur” (Cadbury, 

2004:7). Bir baĢka ifadeyle kurumsal yönetimin ana amacı Ģirket yönetiminin pay 

sahipleri ve hak sahiplerinin beklentilerini tatmin edecek Ģekilde faaliyet 

göstermesinin sağlanmasıdır. Kurumsal yönetim, kurumların yönetimine ve 

kontrollerine yönelik sistemleri kapsayan bir üst yapı olarak ifade edilebilir. 

Dolayısıyla kurumsal yönetim kavramı asıl olarak profesyonel yönetim amacıyla 

görev yapan Ģirket yönetimlerinin, Ģirketin hissedarlarına olan sorumluluklarının 
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belirlenerek, denetlenebilmesi için ortaya koyulmuĢ bir yapıdır (Ararat ve Uğur, 

2003:58-75).  

 

Kurumsal yönetim, Ģirketin pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri 

ve çalıĢanları ile iĢ iliĢkisinde bulunduğu diğer kurum, kuruluĢ ve kiĢilerle arasındaki 

iliĢkilerin, oluĢturulan belirli ilke ve standartlarla kurallara bağlanmasıdır (Öztürk, 

2004:31-32). Diğer bir tarife göre kurumsal yönetim, Ģirketlerin finansal piyasalardan 

fon sağlayabilmelerini, faaliyetlerini etkin bir Ģekilde ve kuruluĢ amaçları paralelinde 

gerçekleĢtirebilmelerini, faaliyette bulundukları ülke/sektör tarafından ortaya 

koyulan yasal düzenlemelerce kendilerine yüklenen sorumlulukları yerine 

getirebilmeleri, Ģirket ortakları, piyasa katılımcıları ve toplum beklentilerini 

karĢılayabilmelerini sağlamaya yönelik kanun, düzenleme ve standartlar 

çerçevesinde Ģekillenen özel sektör uygulamalarıdır (Gregory, 2000).  

 

GeçmiĢte sadece hissedarlara sorumlu olduğu varsayılan ve temelde hissedar 

yararına faaliyeti esas alan Ģirket yapıları, diğer tüm ilgili taraflara yani paydaĢlara 

karĢı sorumlu bir anlayıĢı destekleyen örgütsel yapılara dönüĢmektedir. Ġyi yönetilen 

kurumlar iĢ etiği, ahlaki değerler, çevresel ve toplumsal değerlerin de en az hissedar 

menfaatleri kadar önemli olduğunu ve bu unsurların Ģirketin uzun vadeli performans 

ve itibarı üzerinde son derece önemli bir etkiye sahip olduğunun farkındadırlar.  

 

OECD, IMF ve Dünya Bankası baĢta olmak üzere, uluslararası kurum ve 

kuruluĢlar, hükümetlerin Ģirket yönetimi konusunda kendi ülkelerinde yasal ve 

kurumsal altyapının değerlendirilmesi ve iyileĢtirilmesinde gösterdikleri çabalara 

yardımcı olmak üzere kurumsal yönetim standartlarına iliĢkin bir dizi kural 

yayınlamıĢtır. Pek çok ülke bu ve benzeri uluslar arası örgütlerin kurumsal yönetim 

ilkelerine yönelik genel açıklamalarını göz önüne alarak, farklı uzunluk ve 

kapsamda, farklı hukuki bağlayıcılık düzeyinde ve farklı ekonomik zeminlerde 

kurumsal yönetim ilkeleri geliĢtirmiĢlerdir. Tüm bu ulusal düzenlemeler ortaya 

koydukları ilkeleri; Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri 

çerçevesinde ĢekillendirmiĢlerdir: 
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Ġç denetimin ortaya çıkıĢında öncelikle vekâlet teorisi, sonra iĢlem maliyet 

ekonomisinin payı olduğuna inanmakla birlikte, iç denetime olan ihtiyacı ve iç 

denetim mesleğinin geliĢimini etkileyen en önemli olayın kurumsal yönetim teorisi 

ve kavramının ortaya çıkıĢı olduğunu söyleyebiliriz. 1990‟lı yılların baĢından “iyi 

yönetiĢim” olarak devlet ve ekonomiler açısından önem kazanamaya baĢlayan, 

1990‟lı yılların sonlarına doğru kurumsal bir perspektif kazanarak Ģirketler ve 

piyasalar odaklı bir yönlenme ile ortaya çıkan kurumsal yönetimin ve kurumsal 

yönetim ilkelerinin, Ģirketlerde iç denetim faaliyet ve fonksiyonlarına ciddi etki ettiği 

görülmektedir. Bu etki yalnızca iç denetim faaliyetini kurum içinde öne çıkarma, 

itibarının artması veya yönetsel kontrolün en önemli bileĢeni olarak görülmesi ile 

değil, aynı zamanda iç denetim faaliyetinin kapsam ve boyutlarının da yeniden 

Ģekillenmesine sebep olmuĢtur. Ġç denetim kavramının teorik çerçevesinde iz bırakan 

kurumsal yönetim geliĢmeleri, iç denetim felsefi boyutunu da etkileyerek, 

uluslararası iç denetim camiası içinde iç denetimin geleceğine iliĢkin Ģiddetli 

tartıĢmalar meydana gelmesini sağlamıĢtır. Bu tartıĢmalar, iç denetim mesleğinin 

geleceğini Ģekillendirme noktasında oldukça etkili olurken, çağdaĢ iç denetim tanımı 

ve bu tanıma bağlı kapsamın belki de en önemli bileĢeni olarak kurumsal yönetim 

kavramını ön plana çıkartmıĢtır. 

 

Kurumsal yönetimin kurumsal bir itiĢ-çekiĢ mekanizması olarak iĢlev 

gördüğünü söylemek mümkündür. Yani, bir tarafta Ģirketi stratejik hedeflerini 

gerçekleĢtirmek üzere ileri doğru iten, destekleyen bir boyuta sahipken, diğer yandan 

Ģirketi kabul edilemez riskler ve doğru olamayan eylemler gibi tehlikelerden geri 

çekmeye yardımcı olmaktadır. Ġç denetim bakıĢ açısıyla iyi kurumsal yönetim, örgüt 

içi bazı kritik unsurları desteklemek suretiyle Ģirketin baĢarıya ulaĢmasına yardımcı 

olmaktadır. Bu unsurlar; iyi iĢleyen bir yönetim kurulu ve etkin gözetim, denetim, 

muhasebe, hesap verebilirlik, performans yönetimi ve risk yönetimidir. Üzerinde 

dikkatle durulacak olursa tüm bu unsurların, kurumsal yönetim sistemi ve iç denetim 

faaliyetinin ortak etkileĢim alanları olduğu görülecektir.  

 

IIA tarafından ortaya koyulmuĢ olan ve dünyadaki tüm iç denetçiler açısından 

ortak kabul görmüĢ olan uluslararası iç denetim standartları da kurumsal yönetime 
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dair iç denetçilere bazı önemli sorumluluklar vermiĢtir. Bu standartlarda iç 

denetçilerin yönetiĢim süreçlerine dair görevlerine de yer verilmektedir. Standartlar 

iç denetçilerin yönetiĢim süreçlerini geliĢtirmekle yükümlü olduklarını 

belirtmektedir. Ancak unutulmaması gereken ve denetçiler açısından önem arz eden 

konu etkin kurumsal yönetimin en baĢta yönetim kurulunun sorumluluğu olmasıdır. 

Standartlar iç denetçilere bu konuda pay vermekte, ancak sorumluluk bu süreçlerin 

geliĢtirilmesi ile sınırlı tutulmaktadır. Bu bağlamda kurumlarda etkin bir kurumsal 

yönetim uygulaması açısından iç denetim standartları iç denetçileri 

görevlendirmektedir. Ġç denetçilerin bu yönlendirme kapsamında kurumsal yönetim 

anlayıĢına katkı sağlamak ve örgütlerinde kurumsal yönetimi geliĢtirmek adına 

atabileceği bazı adımlar aĢağıda özetlenmiĢtir. (Bookal, 2002):  

 

- Yönetim kurullarının kurumsal yönetim etkinliği bağlamında kendi 

kendilerini değerlendirme çabalarına yardımcı olmak 

- Denetim Komitelerine (veya raporlama yapılan kiĢilere) iç kontrol ve risk 

yönetimi süreçlerine dair en iyi uygulama fikirleri ve önerileri sunmak 

- Uzun dönemli maliyetleri azaltmak adına mevzuata uyumu güçlendirmeye 

yönelik aktiviteleri desteklemek 

- Organizasyonun etik kodları ve davranıĢ kurallarının güncel ve ihtiyaca cevap 

verir durumda olduğu teyit etmeye yönelik gözden geçirmek, bu metinlerin 

tüm çalıĢanlara iletildiği ve tüm çalıĢanlar tarafından anlaĢıldığına dair genel 

bir güvence sağlamak 

- Örgüt içi yolsuzlukların denetim komitesi, iç denetim ve ilgili yöneticilere 

duyurulmasını sağlayacak araç ve kanalları denetlemek, bunların etkin bir 

Ģekilde kullanılmasını temin etmek ve sonuçları raporlamak 

- Denetim sonucu ortaya çıkan bulguları takip etmek ve bunlara iliĢkin yönetim 

eylemlerinin gerçekleĢip gerçekleĢmediğini izlemek, bu sonuç ve durumları 

raporlamak 

- Yıllık denetim planında Ģeffaflık ve mali tablo beyanlarına iliĢkin hususlara 

da yer vermek 
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IIA tarafından yayınlanan Uluslararası Ġç Denetim Standartlarından Standart 

2130, iç denetimin kurumsal yönetim ile ilgili doğrudan görevlerini sıralamıĢtır: 

Standart 2130‟a göre iç denetim aĢağıdaki amaçları gerçekleĢtirmek amacı ile 

yönetiĢim sürecinin iyileĢtirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmalı ve tavsiyeleri 

değerlendirmelidir (TĠDE, 2008):  

- Kurum içinde gerekli etik ve diğer değerlerin geliĢtirilmesi 

- Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirlik 

- Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına etkili bir Ģekilde 

iletilmesi 

- Yönetim kurulu, denetim komitesi, iç ve dıĢ denetçiler ve üst yönetimin 

faaliyetleri arasında eĢgüdüm sağlamak ve bunlar arasında gerekli bilgilerin 

etkili bir Ģekilde iletimini sağlamak 

 

Bu standart bağlamında iç denetimin kurumsal yönetime dair belirli ve somut 

faaliyetleri aĢağıdaki faktörlerin iç denetimce değerlendirilmesini kapsamaktadır 

(Toygar, 2008): 

- Yönetim kurulunun yapısı, hedefleri ve dinamikleri 

- Yönetim kurulu komitelerinin görevleri 

- Yönetim kurulu politika el kitabı 

- Kurumsal yönetim koĢulları hakkında bilinçliliğin sürdürülmesi için 

tasarlanan süreçler 

- Yönetim kurulunun eğitim düzeyi 

- Sorumlulukların doğru dağıtımı, paylaĢımı ve performans yönetimi 

- Etik politikaları ve davranıĢ kurallarının bildirilmesi ve benimsenmesi 

- Etik soruĢturmaları ve bağlantılı personel disiplin kararları 

- Yönetim değerlendirme ve ücretlendirme sistemi 

- Üst yönetim ve yönetim kurulu üyeleri için iĢe alım süreçleri 

- Personel eğitimi 

- Kurumsal yönetim öz değerlendirmeleri 

- Kurumsal yönetim standartları veya en iyi uygulamalar ile karĢılaĢtırmalar 

- DıĢ iletiĢim faaliyetleri 

- DıĢ denetimin gözetim ve nezareti 
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Kurumsal yönetimi güçlendirme amacı ile ve iç denetim standartları paralelinde 

iç denetçilerce değerlendirme altına alınması önerilen bu somut faaliyetler ile Toygar 

tarafından yapılan kurumsal yönetim tanımları arasında bire bir bağlantı kurmak 

mümkün gözükmektedir. Bu somut faaliyetlerin kurumsal yönetim kalitesi açısından 

önemli olduğu da görülmektedir. Bu somut faaliyetlerin denetimi ile bu faaliyetlerin 

kurumsal yönetim kalitesine yaptıkları katkı düzeyi ortaya çıkmaktadır. Eğer bu katkı 

sınırlı oluyor ise süreçlerin doğru tasarlanmadığı veya etkin olmadığından 

bahsedilebilir. Yukarıdaki iki iç denetim tanımında da ortak olan yönetsel, etik ve 

operasyonel hususların tamamının iç denetimin kurumsal yönetim ile ilgili 

değerlendirme altına alacağı somut faaliyetler ile örtüĢtüğü görülmektedir. Ġç 

denetimin kurumsal yönetim faktörleri ve unsurları ile olan iliĢkisinin boyutu ve 

yönünü bu değerlendirmenin kapsamı, sıklığı ve yaygınlığı belirlemektedir. Ġç 

denetimin kurumsal yönetim ile ilgili yapacağı değerlendirmelerde, somut 

faaliyetlerin kapsamı ne kadar dar olursa, değerlendirme ve dolayısı ile de yapılacak 

katkı o denli sınırlı olacaktır. Örneğin iç denetimin yönetim kurulu ve yönetim ile 

ilgili hususlarda değerlendirme yapamıyor olması, kurumsal yönetim 

değerlendirmesinin bütüncül ve sağlıklı bir yapıya sahip olmamasına yol 

açabilecektir. Bu halde, kurumların yönetim kurullarının iç denetimin kurumsal 

yönetimdeki rol ve sorumluluğunu açıkça kabul etmesi ve iç denetime bu doğrudan 

katkı bağlamında geniĢ bir hareket alanı sağlaması gerekmektedir.  

 

Ġç denetimin kurumsal yönetime iliĢkin dolaylı görevlerine bakıldığında bunların 

tanım ile de açıkça ortaya koyulduğu üzere risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin 

değerlendirilmesi ve iyileĢtirilmesi ile ilgili olduğu görülmektedir. Esasen bu dolaylı 

iliĢki, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin kurumsal yönetimin hedeflerini 

gerçekleĢtirmeyi sağlamak üzere makul güvence sağlamak üzere tasarlanmıĢ, strateji 

ve operasyonlar ile entegre süreçler olmalarından kaynaklanmaktadır. Yani bu 

süreçler doğrudan kurumsal yönetim hedefleri ile iliĢkili olup, iç denetimin bunlara 

dair güvence sağlaması, dolaylı olarak kurumsal yönetim hedeflerine güvence 

sağlaması anlamına gelmektedir. Risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim 

arasındaki iliĢki ġekil 1.1‟de görülmektedir: 
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ġekil 1.1. Kurumsal Yönetimde Risk Yönetimi ve Ġç kontrollerin Yeri 

 

 

 

 

 

Kaynak: Pickett, 2003:116 

 

Ġç denetimin kurumsal yönetim ile ilgili dolaylı iliĢkisini ortaya koyabilmek 

açısından önce risk yönetimi ve iç kontrollerin kurumsal yönetim ile doğrudan 

iliĢkisini ortaya koymak gerekmektedir. ġekil 1.1 bu amaçla tasarlanmıĢtır. ġekil 1.1 

de yer alan “kurumsal yönetim kodları” kurumsal yönetime iliĢkin yasa, rehber, 

düzenleme ve standartları ifade etmektedir. Bu standartlar bir Ģirketin etkin bir 

kurumsal yönetim sürecine sahip olmasında en temel zorunlulukları ifade etmektedir. 

Diğer bir deyiĢle bir Ģirketin örgüt yapısı, kamuya beyanları ve oluĢturduğu tüm 

stratejik planlamalar hep bu düzenlemeler paralelinde yapılandırılmalıdır.  

“Kurumsal yapılar” ise Ģirketin kurumsal yönetim kodları çerçevesinde 

hedeflerine ulaĢmak ve hissedar ile menfaat sahipleri için değer yaratmak üzere tesis 

edeceği kurumsal yapılandırmaları ifade etmektedir. Bunlar yönetim kurulu 

Kurumsal Yönetim Kodları 

Kurumsal Yapılar 

Kamuya Beyan Unsurları 

Ġç Kontrol & Risk 

Yönetim Çerçevesi 

Kurumsal Strateji ve 

Değerlendirmeler 

Risk Yönetimi Ġç Kontroller 
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yapılanması, sorumlulukları, davranıĢ kuralları, denetim komitesi ve diğer komiteler, 

direktörler, iç ve dıĢ denetim gibi unsurları içermektedir.  

“Kamuya beyan unsurları”, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yıllık 

raporlarda yer alması gereken bağımsız denetim sonuçları, iç kontrol sistemi 

değerlendirme sonucu, operasyonel değerlendirmeler ve kurumsal yönetim kodlarına 

uyum beyanı, risk yönetimi ve risk ile ilgili hususlar gibi bilgi ve açıklamalardan 

oluĢmaktadır. 

 

“İç kontrol ve risk yönetim çerçevesi”, tüm kurumların risk yönetimi ve iç 

kontrole dair bir vizyon ortaya koyması gerektiğini ifade etmektedir. Bu vizyon bir 

çerçeve ya da model Ģeklinde oluĢturulur ise, kurumsal yapıdaki tüm tarafların bunu 

daha iyi anlaması ve buna uygun hareket etmesi mümkün olacaktır. Bu risk yönetim 

ve/veya iç kontrol çerçevesi, bir kurumun iç kontrol veya risk yönetimi (iç kontrolleri 

kapsayacak Ģekilde) sistemini Ģekillendirmek, düzenlemek ve iĢlevsel kılmak için var 

olan bir araçtır. Kurumsal yönetim kodları ile tutarlı ve kurumsal yapıların 

oluĢumunda etkili olmak üzere, kontrol çevresi, kiĢiler arası iliĢkiler ve iletiĢimi 

düzenler.  

 

“Risk yönetimi” iç kontrol çerçevesi dahilinde, örgüt tarafından 

değerlendirilmesi,  yönetimi, izlenmesi ve iletiĢimidir. Risk yönetimi bütüncül bir 

süreç olup, örgütün genelinde yukarıdan aĢağı ve aĢağıdan yukarı mekanizmalar ile 

gerçekleĢtirilir. “Ġç kontroller”, risk yönetimi sonrası belirlenen risklerin, 

tanımlanmıĢ bir risk yönetim stratejisi eĢliğinde yönetilmesi için ortaya koyulan 

stratejilerden bir tanesidir. Amaç riskleri kabul edilemez düzeylerden kabul edilebilir 

düzeylere indirebilmektir. Her iç kontrol belirli bir veya daha fazla riskin yaratacağı 

etki veya gerçekleĢme olasılığını düĢürmeye yönelik tasarlanmıĢtır.  

 

“Kurumsal strateji ve değerlendirmeler”, risk yönetimi ve iç kontrollerin, 

organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaĢması için ortaya koyulan iĢ stratejileri içine 

entegre edilmesi anlamına gelmektedir. Bu, stratejik ve operasyonel düzeylerde 

gerçekleĢtirilmelidir. Değerlendirme kısmı ise performans ölçümü ve geri bildirimi 
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ifade etmekte olup, tüm sürecin idaresi, değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve 

geliĢtirilmesi aĢamalarını kapsamaktadır. 

Yukarıdaki tüm unsurlar göz önüne alındığında kurumsal yönetimin Ģemsiye 

konsept olduğu, iç kontrol/risk yönetimi çerçevesinin oluĢumunu teĢvik ettiği 

görülmektedir. Ġç kontrol çerçevesinin temel amacı kurumsal yönetim ilke ve 

kodlarına uygun bir örgüt yapısını destekleyecek risk yönetim ve iç kontrol 

stratejilerine temel olmaktır. Bu Ģekilde kurumsal yönetim iç kontrol çerçevesini, bu 

çerçeve de risk yönetimi ve iç kontrolü Ģekillendirmektedir. Benzer Ģekilde iç kontrol 

çerçevesi de etkin risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinden etkilenmekte, çerçevenin 

baĢarısı bu süreçlerin etkin çalıĢmasına bağlı olmaktadır. Kurumsal yönetim, risk 

yönetimi ve kontrol birbirleri ile iliĢkili ve etkin kurumsal performans ile hesap 

verilebilirliği sağlayıcı mekanizmalar olarak düĢünülmelidir. Kurumsal yönetimin 

kodlarının ve ilkelerinin hayata geçirilmesini ve bunlara uyumu sağlayan belki de en 

önemli örgütsel mekanizmalar risk yönetimi ve iç kontrol süreçleridir. Diğer yönetsel 

mekanizmalar ile birleĢtiğinde bir kurumun kurumsal yönetim uygulamalarını 

oluĢturmaktadır.  

 

ĠĢte bu risk ve iç kontrol süreçlerine iliĢkin olarak iç denetimin denetim ve 

danıĢmanlık faaliyetleri aslında kurumsal yönetime iliĢkin dolaylı katkıyı, yönetsel 

faaliyetlere dair denetim ve danıĢmanlık hizmetleri ise doğrudan katkıyı ortaya 

koymaktadır.  

 

Ġç denetim, yönetim kurulu ve denetim komitesi birlikte kurum çapında iç 

kontrol ve risk yönetimini, örgüt yapısı ve faaliyetlerine sağlıklı bir Ģekilde entegre 

etmek üzere çalıĢır. Bu bağlamda iç denetim, örgüt içinde iç kontrol ve risk yönetim 

kavram ve uygulamalarına dair sahip olduğu derin kavrayıĢ ve bilgi birikimi nedeni 

ile yönetim kurulu ve denetim komitesinin en büyük yardımcısı olmaktadır. Ġç 

denetimin belki de kurumsal yönetime yaptığı en temel katkı budur. Ancak kurum, 

en iyi kurumsal yönetim uygulamalarını benimseyip, uygulamaya baĢladıkça, iç 

denetçiler kurumsal yönetim yapısının optimizasyonunu sağlamak hedefine yönelik 

danıĢmanlık hizmetleri vermeye baĢlarlar. Bu bağlamda en son aĢamada veya 

optimizasyona yönelik çalıĢmalar öncesi, kurumsal yönetim ile ilgili süreçleri 
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tasarım ve etkinlik boyutları ile değerlendirmeye alırlar. Bu değerlendirmeler 

denetimler kanalı ile gerçekleĢtirilir (Pickett, 2003:112). 

 

1.3. ĠÇ DENETĠM ĠLE ĠLĠġKĠLĠ KAVRAMLAR 

 

Bu bölümde, iç denetimin genel kabul gören tanımında yer alan “iç kontrol” 

ve “risk yönetimi” kavramları ele alınmıĢtır. 

 

1.3.1. Ġç Kontrol 

 

ĠĢletmeler geliĢen ekonomik iliĢkilerin etkisi ile fiziki olarak büyüdükçe 

faaliyetlerin ve meydana gelen iĢlemlerin sayısı ve karmaĢıklığı arttıkça, iĢletme 

sahipleri ve onların vekilleri konumunda olan yöneticilerin iĢletme faaliyetlerini 

doğrudan doğruya kontrol etme olanağı ortadan kalkmaktadır. ĠĢletmenin sahipleri ve 

yöneticileri açısından oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilecek bu geliĢme, ancak 

etkin bir iç kontrol sistemi tesis edilmek ve yürütülmek suretiyle giderilebilmektedir. 

Genel anlamıyla kontrol, planlanan bir amaca ulaĢılıp ulaĢılmadığının araĢtırması 

Ģeklinde tanımlanabilir (Uzay, 1999: 5). ĠĢletmelerde kontrol ise, yönetimin 

belirlediği plan, hedef ve performans standartlarına uygunluğu sağlamada kullanılan 

sistematik prosedürlerdir.  

 

1.3.1.1.Ġç Kontrolün Amaç ve Kapsamı 

 

Ġç kontrol esasen bir yönetim fonksiyonudur. Diğer bir ifadeyle iç kontrol, 

belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaĢmak için yönetim tarafından kabul edilen 

politikalar, uygulanan usul ve yöntemlerdir (Kepekçi, 1994:1). Ġç kontrol sistemi ise, 

bir Ģirketin varlıklarını korumak, finansal ve operasyonel faaliyetlere iliĢkin bilgi ve 

raporların doğruluk ve güvenilirliğini sağlamak, iĢletmenin faaliyetlerinde etkinliği 

artırmak, iĢletme yönetimi tarafından belirlenen politika ve prosedürlere iĢletme 

faaliyetlerinin uygunluğunu saptamak için kullanılan tüm  ölçü ve yöntemleri, hesap 

planının ve raporlama sisteminin kurulmasını, görev, yetki ve sorumlulukların 

belirlenmesini ve denetime tabi tutulan iĢletmenin organizasyon planını kapsayan bir 
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sistem olarak tarif edilebilir (Winkle ve Cook, 1980:198). Diğer bir deyiĢle iç kontrol 

sistemi, iĢletmelerin belirledikleri amaç ve hedeflere etkin bir Ģekilde ulaĢmalarını ve 

bu amaçlara ulaĢılabileceğine makul düzeyde güven duyulmasını sağlamaya yönelik 

olarak oluĢturulan usul ve yöntemler bütünü olarak da tanımlanabilir. 

 

Tüm bu tanımlamalar ıĢığında iç kontrol yapısının, aĢağıda sıralanan amaçları 

gerçekleĢtirmeye yönelik örgüt yapısı, politika ve prosedürlerden oluĢtuğu 

söylenebilir (Bozkurt, 1999: 122):   

 

 ĠĢletme varlıklarını korumak ve kayıpları engellemek: ĠĢletmelerin maddi ve 

maddi olmayan varlıkları çalınmaya, hatalı kullanıma ve tahribata uygun 

durumdadır. Yönetim bu olumsuzlukları önlemeye yönelik kontrol 

unsurlarını oluĢturmak zorundadır.  

 Muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak: Yönetimin 

iĢletmedeki bilgi sistemleri aracılığı ile karar alınması gereken konularda en 

önemli dayanağı muhasebe verileridir. Sağlıklı karar alabilmenin yolu, 

öncelikle doğru, tam ve güvenilir bilgiyi elde etmekten geçmektedir. ÇeĢitli 

sebeplerle muhasebe verilerinin doğru, tam ve güvenilir olmama olasılığı 

bulunmaktadır. Bu nedenle iç kontrol yapısı dahilinde oluĢturulan politika ve 

prosedürler olabildiğince bu bilgilerin doğru, tam ve güvenilir olmasını 

sağlamaya çalıĢmalıdır. 

 ĠĢletme Faaliyetlerinin Etkinliği ve Verimliliğini Artırmak: Yönetimin temel 

amaçlarından birisi, iĢletme faaliyetlerinin etkin ve verimli bir biçimde 

yürütülmesini sağlayabilmektir. Bir iĢletmenin baĢlangıçta belirlediği amaç 

ve hedeflere ulaĢma derecesi, onun faaliyetlerindeki etkinliği göstermektedir. 

OluĢturulan iç kontrol yapısı bu etkinliği en üst düzeye çıkartmayı 

amaçlamaktadır. Buna ek olarak, bir iĢletmenin faaliyetlerinde verimli 

olması, maliyetlerin düĢürülmesine ve karın yükselmesine yardımcı 

olacağından, verimliliğin sağlanması da büyük önem taĢımaktadır. 

 Kanun, Düzenleme ve Yönetim Politikalarına Bağlılığı Sağlama: Yönetim 

sürekli olarak çalıĢanlarına uymaları gereken kuralları bildirmektedir. Ancak 

bunlara uygulama esnasında ne düzeyde uyulduğu bilinmemektedir. Bu 
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bağlamda oluĢturulacak kontroller, çalıĢanların yönetim politikalarına zorunlu 

olarak uymalarını sağlamaya yöneliktir. Kanun ve düzenlemeler ise 

günümüzde iĢletmelerin uyması gereken kurallar bütününü oluĢturmakta, 

bunlara uygunsuzluk maddi ve manevi büyük kayıplara yol açmaktadır. 

Günümüzde özellikle sermaye piyasası, bankacılık, diğer sektörel, vergisel, 

çevre ve iĢ kanunu ile ilgili mevzuata uygunluk konuları büyük önem 

taĢımaktadır.  

 

1.3.1.2.COSO Ġç Kontrol Çerçevesi 

 

COSO tarafından geliĢtirilen iç kontrol modeli 1992 yılında 

yayımlanmıĢtır. Komiteyi oluĢturan kuruluĢlar arasında Amerikan Sertifikalı 

Muhasebeciler Enstitüsü- AICPA, Amerikan Muhasebeciler Birliği-AAA, 

Uluslararası Finans Yöneticileri-FEI, Ġç Denetçiler Enstitüsü-IIA ve Yönetim 

Muhasebecileri Enstitüsü-IMA yer almaktadır. COSO komitesi yayınladığı 

raporda iç kontrolün pek çok farklı kiĢi için farklı anlamlar ifade ettiğini, bu 

nedenle herkes tarafından kabul görecek, ortak bir iç kontrol tanımı ve çerçevesi 

geliĢtirmenin önemine değinmiĢtir. Ayrıca, iĢletme ve diğer kuruluĢların; büyük 

veya küçük, kamu veya özel sektör, kar amaçlı veya değil, kendi kontrol 

sistemlerini değerlendirebilmeleri ve bunları nasıl geliĢtireceklerini tespit 

edebilmeleri için standartlar sağlamayı hedeflemiĢtir. COSO tarafından 

yayınlanan raporda iç kontrol Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

 

“Ġç kontrol, bir kurumun yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer çalıĢanları 

tarafından örgütün, 

 Operasyonların etkinliği ve verimliliği 

 Finansal raporların güvenilirliği 

 Kanun ve yasal düzenlemelere uygunluk 

hedeflerinin gerçekleĢtirilmesine yönelik makul düzeyde güvence sağlayan bir 

süreçtir”. 
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Ġlk kategori; kurumun performans ve karlılık hedefleri ile kaynakların 

korunmasını içeren temel iĢletme hedeflerine hitap etmektedir. Ġkincisi; geçici ve 

özetlenmiĢ finansal raporlar ile gelir açıklamaları gibi, bu raporlardan çıkarılmıĢ 

halka raporlanan seçilmiĢ finansal verileri içeren, güvenilir, yayımlanmıĢ finansal 

raporlarla ilgilidir. Üçüncü kategori, kuruluĢun mevzuata uygunluğu ile 

ilgilenmektedir. Bu farklı ama birbiri ile örtüĢen kategoriler değiĢik ihtiyaçlara 

hitap eder ve ayrı ihtiyaçların karĢılanması için yönlendirilmiĢ bir odaklanma 

sağlar. Ġç kontrol bir süreç iken, onun etkinliği zamanın belli noktasında veya 

noktalarında bu sürecin durumu veya koĢullarıdır. 

COSO modeline göre iç kontrol, birbiri ile ilgili beĢ unsurdan 

oluĢmaktadır. Bunlar yönetimin iĢ yürütme Ģeklinden derlenmiĢ ve yönetim 

süreciyle bütünleĢtirilmiĢtir. Bu unsurlar bütün kurumlara uygulanabilirken, 

küçük ve orta ölçekli Ģirketler bunları büyük ölçekli Ģirketlere göre daha farklı 

Ģekilde uygulayabilir. Küçük Ģirketlerin kontrolleri daha az resmi ve daha az 

planlanmıĢ olsa bile küçük bir Ģirket yine de etkin bir iç kontrole sahip olabilir 

Bu unsurlar aĢağıda belirtilmiĢtir (COSO, 1992): 

 

 Kontrol Ortamı (Çevresi)  

 Risk Değerlendirme 

 Kontrol Faaliyetleri 

 Bilgi ve İletişim 

 Gözetim (İzleme) 

ġekil 1.2. COSO Piramiti 
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COSO Küpü ise iç kontrol hedefleri ile unsurları arasındaki iliĢkiyi 

göstermektedir: 

 

ġekil 1.3. COSO Küpü: Hedefler ve Unsurlar Arasındaki ĠliĢki 

 

 

Kaynak: (Arcagök, 2006: S.20) 

 

COSO modeli, etkin kontrol sağlamak amacı ile ihtiyaç duyulan ve tesis 

edilmesi gereken pek çok yapı ve süreci bünyesinde barındırdığından dinamik bir 

model olarak tanımlanabilir. Yönetim kurulunun, sorumlu olduğu kontrolleri, 

kapsamlı bir referans bir model yardımı olmaksızın değerlendirmeye çalıĢması son 

derece zor ve verimsiz olacaktır. Bu tür bir modelin bulunmaması, kontrollerin ve 

genel olarak kontrol sisteminin kurumsal bir düzeyden değerlendirilebilmesini 

imkansız kılmaktadır. 
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1.3.1.3.Ġç Denetim- Ġç Kontrol ĠliĢkisi 

 

Örgüt genelinde sağlıklı bir iç kontrol sisteminin oluĢturulması, iĢletmelerin 

modernleĢmesi yolunda önemli bir göstergedir. Etkin bir kontrol, belirlenmiĢ 

hedeflerin gerçekleĢtirilmesine yönelik güvence sağlar. Bu yöndeki öneminden 

dolayı kontrol fonksiyonunun durumu ve etkinliğinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi bir zorunluluktur. Etkin bir iç kontrol sisteminin oluĢturulmasında 

önemli bir faktörde iĢletmelerde iç denetim sisteminin varlığıdır. ĠĢletme 

yöneticilerinin, faaliyetlerin iç kontrol sistemine uygunluğunun ve bu sistemi 

oluĢturan kontrollerin yeterliliğinin ölçülmesine yeterli zaman ayıramaması, kontrol 

sistemini yöneticiler adına inceleyip, denetleyecek iç denetim faaliyetinin öne 

çıkmasına neden olmuĢtur (Aksoy, 2006: 488). Ġç denetçiler, iç kontrol sistemini 

denetleyip iç kontrole iliĢkin zafiyetleri tespit ederek üst yöneticilere yardımcı 

olurlar. Bu bağlamda iç denetim, yöneticiler açısından, önemli bir araç olarak kabul 

edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus iç denetçilerin yöneticiye 

yardımcı oldukları ve yönetici konumunda olmadıklarıdır.  

 

Özellikle ABD ve Kanada gibi ülkelerde, iç kontrole iliĢkin bazı 

düzenlemeler, örgütlerin muhasebe kontrollerini dokümante etmeleri ve örgüt 

yönetimlerinin bu kontrollerin genel durumuna dair görüĢ vermelerini talep 

etmektedir. Bu düzenlemelere uygunluğun en büyük kanıtı uygun 

dokümantasyondan geçmektedir. Bu ülkelerde iç denetçiler, güçlü dokümantasyon 

becerileri yüzünden sıklıkla yöneticilerin “mali raporlama kontrol sisteminin 

dokümante edilmesi” talebi ile karĢı karĢıya bırakılmaktadır. Bu sayede yöneticiler 

otoritelere düzenlemelere uygunluklarını gösterme fırsatı bulacaklarını 

düĢünmektedirler. Yani iç denetim düzenlemelere uygunluğa odaklı çalıĢırken, 

esasen bunu sağlama nosyonuna sahip iç kontrol sistemini denetlemek yerine bunu 

kendisi sağlamaya yönelik direkt iĢlev gösteren bir araç haline dönüĢmektedir. Ancak 

bu durum, özellikle iç denetimin kaçınması gereken bir durumdur. Düzenlemelere 
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uygunluk esasen yasal bir konudur. Ġç denetçiler muhasebe kontrollerini dokümante 

edip, otoritelere düzenlemelere uygun faaliyet gösterildiğini beyan etmekle sorumlu 

değildirler. Böyle bir misyonu da yüklenmemelidirler. Bu doğrudan yönetimin bir 

fonksiyonudur ve yönetim bu noktada örgütün yasal konularında uzmanlaĢmıĢ 

personeli veya hukuk danıĢmanlarından yardım alabilir. Elbette ki iç denetçiler, örgüt 

içi diğer tüm aktiviteleri olduğu gibi muhasebe kontrollerini ve bunu destekleyen 

dokümantasyonu değerlendirebilirler, ancak düzenlemelere uygunluk ile ilgili hukuki 

görüĢ beyan etmeye yönelik sorumluluk taĢımamalıdırlar. Ancak tekrar etmekte 

fayda vardır ki, muhasebe kontrolleri de dahil tüm iç kontrollerin değerlendirilmesi 

iç denetçilerin baĢlıca görevidir (Sawyer, 2003: 89).  

 

Ġç denetçilerin denetledikleri alanlar ile ilgili uzman olmaları beklenmemekle 

birlikte, iç kontrol konusunda uzman olmaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra iç 

denetçiler, özellikle kontrol fonksiyonu odaklı olmak üzere, yönetim prensipleri ile 

ilgili ciddi bilgiye sahip olmalıdırlar. Denetlenen birimlerin veya süreçlerin 

faaliyetleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasa da, denetçilerin bu birim veya 

süreçlerin kontrol ve yönetsel konuları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları 

gerekmektedir. Bu sebeple, operasyonların kontrol ile ilgili hususları denetim 

raporlarında yer alması beklenen öncelikli konulardır. Bazı durumlarda kontrol ile 

ilgili olumsuz ve düzeltme gerektiren hiçbir konu bulunmasa bile bu durum bile 

mutlaka raporda yer almalıdır. Bu nedenle, iç denetçi, periyodik olarak, daha önceki 

denetim raporları sonucu ortaya koyulan kontrol değerlendirmelerini toplayarak, 

örgütün bir bütün olarak kontrol çevresi, yapısı ve felsefesine dair genel bir sonuca 

varabilir. Bu sonuca ulaĢma sürecinde, örgütün farklı kademelerindeki yöneticilerin 

gözlemleri de göz önüne alınmalıdır. 

 

Ġç denetim sağladığı güvence ve danıĢmanlık faaliyetleri ile örgütlerin iç 

kontrol süreçlerinin geliĢtirilmesine yardımcı olur. Güvence hizmetleri kapsamında, 

iĢletme içinde etkin bir iç kontrol sisteminin varlığına, bu sistemin iĢleyiĢine, 

faaliyetler ile olan entegrasyonuna ve sistem bazında olması gereken ile (iç kontrol 

modeli uygulanıyor ise) var olan arasındaki farkın tespitine yönelik değerlendirmeler 
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yapar. DanıĢmanlık hizmetleri kapsamında ise yönetime, hedeflerin gerçekleĢmesine 

yönelik risklerin kontrol edilmesine iliĢkin tavsiyelerde bulunur. Yönetimin belirli 

bir iç kontrol modelini uygulamasına yönelik de danıĢmanlık hizmeti verebilir. 

Ancak iç denetimin iç kontrol ile ilgili temel görevi, örgüt genelindeki iç kontrollerin 

denetlenmesidir. DanıĢmanlık görevleri ancak bu görevin nesnelliği ve etkinliği 

olumsuz etkilenmeyecek ise kabul edilmelidir. 

 

Ġç kontrol sisteminin makul bir güvence sağlamak üzere tesis edilmesi, 

iĢleyiĢin gözden geçirilmesi ve zafiyetlerin gözden geçirilebilmesi amacı ile sürekli 

izleme ve değerlendirme altında olmasını gerektirmektedir. Bu durum ise iç denetim 

faaliyetine olan talebi ve iç denetimin örgüt içindeki önemi artırmaktadır. Üst 

yönetim, iç kontrole iliĢkin sorumluluk ve görevlerini yerine getirirken, bu güvence 

ve danıĢmanlık hizmetlerinden fazlasıyla istifade ederler. Güçlü bir iç denetim, 

iĢletmelerdeki kontrol mekanizmalarının sağlıklı çalıĢmasına katkıda bulunur. Bu 

Ģekilde, diğer risklerin yanı sıra operasyonel ve finansal risklerin, hileli iĢlemlerin ve 

diğer kayıpların önüne geçilmek suretiyle iĢletmenin verimliliği, itibarı ve rekabet 

gücünün artıĢını sağlar (Doyrangöl, 2001:57). Buna ek olarak iç denetçiler, iç 

kontrolleri değerlendirmek suretiyle, örgüt strateji, plan ve programlarının amaçlar 

doğrultusunda faydalı kaynaklarla ve öngörülen Ģekilde uygulandığını teyit etmeye 

çalıĢıp, çeĢitli tespitlerde bulunurlar.  

 

Ġç denetçilerin kontrollere iliĢkin görev ve sorumlulukları IIA Ġç Denetim 

Standartları ve SOX gibi uluslararası bazı düzenlemelerde de yer almaktadır. SOX 

yasası finansal raporlama ile ilgili kontrollere büyük önem vermekte, iç denetçinin 

bu kontrollere dair tespit ettiği eksiklik ve zaafiyetleri denetim komitesine 

raporlamasını Ģart koĢmaktadır. Uluslararası Ġç Denetim Standartlarından Performans 

Standardı 2120, iç denetçilerin iç kontrollere iliĢkin görev ve sorumluluklarını Ģu 

Ģekilde açıklamaktadır (TĠDE, 2008: 27): 

 



53 

 

“Ġç denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek ve 

sürekli geliĢimi teĢvik etmek suretiyle, kurumun etkin kontrollere sahip olmasına 

yardımcı olmalıdır. 

Risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak iç denetim faaliyeti, kurumun 

yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi sistemlerini kapsayan kontrollerin yeterliliğini ve 

etkinliğini değerlendirmelidir. Bu değerlendirme: 

 Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini 

 Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini 

 Varlıkların korunmasını 

 Kanunlara, düzenlemelere ve sözleĢmelere uyum konularını kapsamalıdır. 

 

1.3.2. Risk Yönetimi 

 

Risk yönetimi kavramı son yirmi yıllık zaman diliminde öne çıkmıĢ, 

uluslararası mali ve reel piyasalar ile bu piyasaların temel taĢları olan Ģirketlerin 

faaliyetlerini yasal anlamda düzenlemekle yükümlü olan gözetim ve denetim 

otoriteleri için temel önceliklerden bir tanesi haline gelmiĢtir. Bahse konu yirmi 

yılda, özellikle uluslararası finansal piyasalarda ve bankacılık sistemlerinde çok 

önemli değiĢim ve geliĢimler yaĢanmıĢtır. Bunun altında yatan en önemli husus ise 

biliĢim teknolojilerindeki hızlı değiĢimdir. Bu değiĢim özellikle finans sektörü için 

bir adeta bir kaldıraç etkisi yaratmıĢ, sektörel faaliyet hacimleri ve kurum karlarının 

hızla artmasına yol açmıĢtır. Ancak yıllar içinde meydana gelen bu hızlı değiĢim ve 

artıĢlar, kurumların bu geliĢmelere ayak uyduramamaları ile yapısal zayıflıklara yol 

açmıĢ, bu yapısal zayıflıklar ise finansal sistem istikrarını, dolayısıyla uluslararası 

finansal piyasaların iĢleyiĢini ciddi ölçüde olumsuz etkilemiĢtir. Bu bağlamda 

özellikle de bankaların, karlarını maksimize etmeye çalıĢırken, karĢı karĢıya 

oldukları riskleri de kontrol altında tutma zorunlulukları ortaya çıkmıĢtır. KarĢı 

karĢıya kalınan risklerin tanımlanması, ölçülmesi ve etkin bir Ģekilde yönetilmesine 

olan ihtiyaç sistematik bir takım yaklaĢımların uygulanmasına ve mevcut risklere 

yönelik spesifik politika ve prosedürler geliĢtirilmesine yol açmıĢ, bugünkü risk 

yönetiminin temelleri de yaĢanan bu hızlı devinim ve bu devinimin getirdiği 
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olumsuzluklar sonucu atılmıĢtır. Yani risk yönetiminin geliĢiminde finansal sektörün 

öncülük yaptığı söylenebilir.  

 

Günümüzde çeĢitli piyasalarda ve sektörlerde faaliyet gösteren finansal ve 

reel sektör kurumları açısından etkin ve baĢarılı bir risk yönetimi kurumsal anlamda 

en önemli gereklilik haline gelmiĢtir. Bu bağlamda kurumların karĢı karĢıya oldukları 

çeĢitli risklerin tanımlanması, izlenmesi, ölçülmesi ve yönetimi ile birlikte bu 

kurumlarda sağlıklı ve iĢlevsel bir örgüt yapısının da tesis edilmesi gerekmektedir. 

Yönetsel bu hususların dıĢında kurumun bütününü etkileyen, örgüt ve birey 

faaliyetlerinde belirleyici olması beklenen etik kurallar, kurumsal yönetim ilkeleri ve 

çıkar sahiplerinin korunması gibi kavramlar da risk yönetimi politikaları kadar önem 

arz etmekte olup etkin bir risk yönetimi politikasının kapsamında yer almaktadır. 

 

1.3.2.1.Risk Kavramı ve Risk Türleri 

 

Riske iliĢkin pek çok tanımlama yapılabileceği gözükmektedir. Ancak basitçe 

riskin, zarar, kayıp veya tehlikeye maruz kalma olasılığı olduğu söylenebilir. Risk, 

Bir hedefe ulaĢmayı engelleyecek belirsiz olaylardır. Hedefe eriĢime engel olacak, 

zarar, kayıp, dezavantaj veya her türlü negatif etki olasılığıdır. Risk iki  unsurdan 

oluĢur, riski yaratacak olayın, durumun gerçekleĢme olasılılığı ve gerçekleĢtiğinde 

yaratacağı sonuç, yani etki. Bu iki unsurun değerlendirilmesi riskin gerçekleĢtirilmek 

istenen amaca ne kadar zarar vereceğinin tespit edilmesini sağlar (Bahadır, 2007:2).  

 

IIA ise riski, “Kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini 

gerçekleĢtirmesini engelleyecek, olası (belirsiz) her türlü olaylardır. Risk, etki ve 

olasılık dikkate alınarak ölçülür” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Ġç Denetçilerin ÇalıĢma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin (2006) 4. maddesinde ise risk, “Kamu 

idarelerinin kuruluĢ amaçları ile stratejik hedeflerine ulaĢmasına ve görevlerinin 

ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da 

olaylardır” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Literatürdeki farklı risk tanımlamalarının ortak 

sonucu olarak risk kavramını “kurumun hedeflerinin gerçekleĢmesini engelleyecek 
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her türlü olay veya durumlardır” Ģeklinde tanımlamak mümkündür. Risk, gelecekte 

oluĢabilecek potansiyel problemlere, tehdit ve tehlikelere iĢaret eder. 

 

Planlanan amaçlara ulaĢmayı engelleyen her türlü tehdit bir risktir. Ancak 

risk, bünyesinde sadece tehlike ve belirsizliği değil, fırsatları da barındıran çok 

önemli bir etkendir. Bernstein‟e göre; riski yönetme kapasitesi, risk iĢtahı ve 

geleceğe odaklı seçimler ekonomik sistemleri ileriye doğru iten enerjinin kritik 

unsurlarıdır. ġirketler ve kamu kurumları açısından baĢarı, risk alma eylemine 

endekslidir. Risk, belirsizlikten kaynaklanmakta olup, kontroller bu belirsizliği 

gerektiğince ve mümkün olduğunca azaltmaya yönelik iĢlev görür. Ancak her risk 

için, bir belirsizlik halidir derken, her belirsiz durumun risk olarak 

nitelendirilemeyeceğini de belirtmemiz gerekir.  Buradaki ayırım, belirsizliklerin 

hedefe giden yolda tehdit ve tehlikeler ile etkileĢim düzeyidir. Diğer bir ifade ile 

önemli olan belirsizlik durumunun hedefe varmayı etkileyip etkilemediğidir. 

Beklenmeyen olaylardan kaynaklanan risk tehlikeyi, değiĢimlerden kaynaklanan risk 

belirsizliği, çeĢitli tehlikeleri lehe kullanabilme yeteneği de fırsatları beraberinde 

getirmektedir.  

 

ġekil 1.4. Riskin Boyutları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskin iki temel bileĢeni vardır. Bunlar; belirli bir sonuca ulaĢamama olasılığı 

ya da istenmeyen bir olayın oluĢma olasılığı ile riskin oluĢması durumunda, bu 

durumların sonuca olan etkisinden oluĢur. Risk yaratacağı etki ve gerçekleĢme 

olasılığı ile ölçülür. 
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Özellikle son yirmi yılda teknoloji, iĢ yapıĢ Ģekilleri, ürün ve hizmetlerin 

farklılaĢması, finans sisteminin evrim geçirmesi, örgüt yapıları ve yönetim 

Ģekillerindeki değiĢiklikler beraberinde fırsatları olduğu kadar sorunları da 

getirmiĢtir. Tüketici ve üretici iliĢkileri, insanlar ve kurumlar arası iletiĢim 

faaliyetleri geliĢmiĢ, giderek karmaĢıklaĢmıĢtır Bu karmaĢıklaĢma yine fırsatlarla 

birlikte sorunları da gün yüzüne çıkartmaktadır. DeğiĢim ve karmaĢıklık riski 

artırırken, kiĢi ve kurumların bu değiĢim sonucunda ortaya çıkan risk ve beraberinde 

getirdiklerini çok iyi anlamaları zorunluluğu doğmuĢtur.  

 

Risk Türleri: 

Dünyadaki hızlı değiĢim ve geliĢim sonucu kurumlar bugün artık pek çok risk 

ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Kurumların maruz kaldıkları bu riskler pek çok 

farklı bakıĢ açıları tarafından farklı bir Ģekilde isimlendirilip, gruplanabilmektedir. 

Örneğin finans literatüründe riskler genellikle iki ana grupta ele alınmaktadır. 

Bunlar piyasa riski (sistematik risk) ve firmaya özgü (sistematik olmayan) risktir. 

Piyasa riski sistematik bazı faktörlere bağlı olarak varlıkların değerlerinin değiĢmesi 

riskidir. Bu riskten korunmak (hedge) mümkün olmakla beraber bu riski ortadan 

kaldırabilmek (çeĢitlendirmek) mümkün değildir. Spesifik olarak finans sektöründe 

bu risk faiz oranı, döviz kuru ve menkul kıymet fiyat riski olarak üç grupta 

incelenebilir.  

 

Faiz oranı riski piyasa faiz oranlarındaki değiĢim nedeniyle borç verilen faiz 

ile borçlanılan faiz arasındaki marjın azalmasıdır. Finans kurumları, özellikle de 

bankalar, uzun vadeli kredi verip, kısa vadeli mevduat topladıkları için bu riskle karĢı 

karĢıya kalmaktadırlar. Türev enstrümanların kullanılmaması, geçmiĢte bazı finansal 

kuruluĢların bu sebeple batmalarına neden olmuĢtur. Döviz kuru riski ise ülke 

parasının diğer yabancı paralar karĢısında değer yitirmesi veya kurumun döviz 

pozisyonunda bulunan dövizlerde pariteden kaynaklanan değiĢimler sonucu 

uğranılacak zarar olarak tanımlanabilir. Bu noktada açık pozisyonu kavramı önem 

kazanmaktadır. Bu risk yönetiminde üzerinde en sık durulan hususlardan birisidir. 

Kurumların belirli bir para cinsinden yabancı para yükümlülükleri, varlıklarını 
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aĢıyorsa burada açık pozisyon söz konusudur. Bu durumda yabancı para değer 

kazanırsa açık pozisyon nedeniyle zarar ile karĢılaĢılması söz konusu olabilecektir. 

Bu makasın açılması, uluslararası ve ulusal piyasalarda dövize pozisyon alan ve etkin 

bir risk yönetim sistemine sahip olmayan pek çok bankanın sonunu getirmiĢtir. 

Menkul kıymet riski ise bankaların hisse ve borçlanma senetlerine yaptıkları 

yatırımlardan, fiyat dalgalanmaları sonucu uğrayacakları zarar olarak ifade edilebilir.  

 

Sistematik olmayan riskler ise kredi riski, likidite riski ve operasyonel risktir. 

Likidite riski bir kurumun yükümlülüklerindeki azalmayı iyi düzenleyememesi veya 

aktiflerindeki artıĢları karĢılayacak yeterli kaynak bulundurmaması nedeniyle ortaya 

çıkar. Kısaca pasifteki yükümlülükleri karĢılayamama riskidir. Genel olarak 

yükümlülüklerin sahiplerinde likit hale dönüĢtürülmek istenmesinden 

kaynaklanmaktadır. Kredi riski ise genel olarak kurumun kredi ve vadeli diğer 

alacaklarını zamanında ve tam olarak tahsil edememesi riskidir. Kredi vermek 

özellikle bankalar gibi finansal kuruluĢların ana faaliyet alanıdır. Bu bağlamda uzun 

bir süre boyunca en önemli sistematik olmayan risk türü olarak görülmüĢ ve 

geçmiĢte risk yönetiminde en kapsamlı araĢtırmalar bu alana yöneltilmiĢtir. Banka ve 

diğer kurumlar, kredi iĢlemleri dıĢında garanti ve kabullerden, menkul kıymet 

yatırımlarından dolayı da bu riske maruz kalabilirler. Burada önemli olan bir husus 

da aktif kalemlerde bu yönde ortaya çıkan olası zararların doğru tespit edilmesi ve bu 

duruma yönelik yeterli karĢılık ayrılması zorunluluğudur. Operasyonel risk uygun 

olmayan ya da doğru iĢlemeyen iĢ/kontrol süreçleri, insan kaynağı ve sistemler ile dıĢ 

etkenler dolayısıyla yaĢanabilecek zarara uğrama riski olarak tanımlanmakta ve 

kabul görmektedir. Bunların en önemli sebeplerinden bir tanesi teknoloji ve sağlanan 

hizmetlerdeki hızlı değiĢimdir. Bu hızlı değiĢim kurum faaliyetlerini önemli ölçüde 

etkilemekte, hıza uyum sağlama yöntemi günü geçiĢtirmeye yönelik ise, önemli 

kontrol zafiyetlerine yol açılabilmekte ve dolayısıyla da ciddi operasyonel risklere 

maruz kalınmaktadır. GeçmiĢte hatırlanacağı üzere operasyonel riskler ve bunların 

iyi yönetilememesi nedeniyle önemli bazı kurumlar iflas etmiĢler, finansal sistem 

istikrarını tehlikeye düĢürmüĢlerdir. Finans literatürü bakıĢ açısından operasyonel 

riskin altında ele alınabilecek yasal risk, itibar riski, yolsuzluk riski ve IT riskleri de 

doğru risk yönetim politikaları ile tanımlanması, yönetilmesi ve göz önünde 
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bulundurulması gereken diğer risklerdir. Bunlardan itibar riski kurumun 

faaliyetlerindeki baĢarısızlık veya yasal düzenlemelere uygun davranılmaması 

sonucu ortaya çıkarken, kuruma çok ciddi zarar verebilmekte ve diğer riskleri de 

tetikleyebilmektedir (likidite riski gibi). Yine operasyonel riskler hisse senedi 

fiyatlarının düĢmesine yol açabilir ve bu da piyasa riskine dönüĢebilir. Bu anlamda 

risk unsurlarının bağlantılı olduğunu ve bağlantılı etki yaratabileceğini, bunun yıkıcı 

etkisinin de risklerin tek baĢına yol açabileceği kayıptan yüksek olabileceğini 

söylemek hatalı olmaz. 

 

1.3.2.2.Risk Analizi ve Risk Yönetimi 

 

Risk analizi, iĢletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin, 

önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu 

riskleri minimize edecek veya yaratacağı etkiyi azaltacak önlemlerin alınması olarak 

tanımlanabilir. Risk analizi hızlı kararlar ve faaliyetlerle sürekli olarak risklerin 

belirlendiği, hangi risklerin öncelikle çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, 

risklerle baĢa çıkmak için stratejiler ve planların geliĢtirilerek uygulandığı bir 

sistematiktir. Belirsizlikleri ve belirsizliğin yaratacağı olumsuz etkileri daha kabul 

edilebilir düzeye indirgemeyi hedefleyen bir disiplindir. Risklerin probleme ya da 

tehlikeye dönüĢmeden belirlenmesini ve en aza indirgenmesi, faaliyetlerinin 

planlanması ve yürütülmesini kapsar. Risk analizinin temel hedefi, karar verme 

mekanizmaları için riskleri görünür ve ölçülebilir hale getirmek, öznelliğini 

azaltmaktır. 

 

IIA risk yönetimini; “Kurumun hedeflerini gerçekleĢtirebilmesi için makul bir 

güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, 

değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluĢan bir süreçtir” Ģeklinde 

tanımlamaktadır. COSO (2004); ortaya koyduğu “Kurumsal Risk Yönetim 

Çerçevesinde” (Enterprise Risk Management Framework) risk yönetimini; “yönetim 

kurulu, yöneticiler ve diğer çalıĢanlar tarafından gerçekleĢtirilen, strateji belirlemede 

ve kurum genelinde uygulanan, kurumu etkileyebilecek potansiyel olayları 

belirlemek, riskleri kurumun kabul edebileceği risk seviyesinde yönetmek ve 
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kurumun hedeflerini gerçekleĢtirmesine yönelik makul bir güvence sağlamak üzere 

tasarlanmıĢ bir süreç” olarak tanımlamaktadır.  

 

Risk ve risk yönetimi ile ilgili pek çok tanım olduğu gibi, risk yönetimi 

döngüsü veya bir baĢka ifade ile risk yönetiminin aĢamaları ile ilgili de pek çok farklı 

yaklaĢım bulunmaktadır. Risk yönetimini ayrı bir süreç olarak ele alan çalıĢmaların 

yanı sıra, “risk analizi” sürecinin bir alt süreci olarak ele alan çalıĢmalar da 

mevcuttur. Pickett, risk yönetimi kavramını riske yönelik tepkisel bir süreç olarak 

değerlendirmekte, risk yönetimini döngüsel bir yaklaĢımla ele almaktadır (Pickett 

2004: 39): 

 

ġekil 1.5. Risk Yönetim Döngüsü 

 

Kaynak: Pickett (2004: 40) 

 

McNamee ve Selim (1998: 16) ise risk yönetimini bir döngü veya baĢlı baĢına 

bir süreç olarak değil, “risk analizi” sürecinin bir aĢaması veya alt süreci olarak ele 

almaktadır. Risk yönetimi risklere yönelik verilen tepkiler olup, bunların dıĢında 

kalan tanımlama, ölçüm, önceliklendirmenin ayrı bir alt süreç grubu, yine raporlama, 

gözetim gibi hususların ise ayrı bir alt süreç grubu olduğunu ileri sürmüĢtürler. Bu 
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yaklaĢıma göre risk analizi kavramı, risk yönetimini de kapsayan ve değerlendirme, 

yönetim ve iletiĢim süreçlerinden oluĢan entegre bir süreç olarak ele alınmaktadır.  

Yöneticiler plan ve kararlarında riskleri göz önünde bulundurup, hesaba 

katarak, kayıpları ve tehditleri azaltıp, kazanç ve fırsatları artırmayı hedeflerler. Bu 

süreç “risk analizi” olarak adlandırılır. Risk analizinin amacı geleceği öngörebilmek 

değildir. Risk analizinin amacı plan ve kararlara iliĢkin belirsizlikleri anlamak ve 

onlarla etkin bir Ģekilde baĢa çıkabilmektir. ĠĢ riskinin (business risk) 

değerlendirmesi oldukça güçtür, çünkü kapsadığı bazı unsurlar nicel (kalitatif) 

olabilir. Ayrıca, iĢ riski büyük bir kesinlik ve hassaslık ile ifade edilememektedir. Bu 

bağlamda analiz sürecinde, imkan veriyor ise riskleri sayısallaĢtırmak (nicelemek), 

imkan bulunmayan hallerde riskleri, çeĢitli alanlardan gelen uzmanlık ile tartıĢarak, 

özünü kavramaya çalıĢmak gerekmektedir. Risklerin ölçümünde nicel yöntemlerin 

(finansal riskler, operasyonel riskler) kullanılabildiği alanlar bulunduğu gibi, nitel 

değerlendirmelerin de (yasal risk, itibar riski) bulunduğu alanlar mevcuttur. Bu 

bağlamda risk analizi belirli ölçüde nesnel, belirli ölçüde de subjektif özellik 

taĢımaktadır. Bu Ģekilde, kalitatif (nitel) bilgi ve kantitatif (nicel) verilerin 

harmanlanması ile risk analizinden mümkün olduğunca doğru sonuçlar alınmasına 

çalıĢılmaktadır (McNamee ve Selim, 1998: 17). 

Risk analizi süreci üç ayrı aĢama veya baĢka bir deyiĢle üç ayrı alt süreçten 

oluĢmaktadır. Bunlar risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletiĢimidir. Bu 

adımların her biri yapılan plan ve alınan kararlara dair bağlam ile alternatifler 

arasından yapılan seçimlerin sonuçlarının anlaĢılması açısından önem taĢımaktadır. 

Bu aĢamalar arasındaki iliĢkiler ġekil 1.6‟da gösterilmektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

ġekil 1.6. Risk Analizi 

 

Kaynak: McNamee ve Selim (1998: 17) 

 

1.3.2.3.Ġç Denetim ve Risk Yönetimi 

 

Uluslararası Ġç Denetim Standartlarından, Nitelik Standardı 1220.A1 iç 

denetçinin, Ģunları göz önüne alarak azami mesleki özen ve dikkat göstermesi 

gerektiğini ileri sürmektedir (TĠDE, 2008): 

 Görevin amaçlarına ulaĢmak için gereken çalıĢmanın kapsamı, 

 Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların nispi karmaĢıklığı, lüzumu 

veya önemi 

 Risk yönetim, kontrol ve yönetiĢim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği 

Yine aynı standardın 1220.A3 maddesinde, “Ġç denetçi, amaçları, faaliyetleri 

veya kaynakları etkileyebilecek önemli risklere karĢı uyanık olmalıdır. Ancak, 

güvence prosedürleri, azamî meslekî özen ve dikkatle uygulansa bile bütün önemli 

risklerin teĢhis edilebilmesini garantilemez” ifadesi yer almaktadır. 

Yönetimden 

Kamuya 

Yay/Kaçın Risk 

Önceliklerinin 

Belirlenmesi 

Uzmanlardan 

Yönetime Doğru 

Paylaş/Transfer 

Et 

Riskin Ölçümü 

Uzmanlar 

arasında 

Riskin Kontrol 

Edilmesi 

Risk Tanımlama 

 

Risk İletişimi Risk Yönetimi Risk 

Değerlendirmesi 

RĠSK ANALĠZĠ 

Geri Bildirim 



62 

 

 

Yine Uluslararası Ġç Denetim Standartlarından, Performans Standardı 2010 

Planlama, “Ġç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç denetim 

faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk odaklı planlar yapmalıdır” derken, yine 

aynı standardın 2010.A1 maddesinde “iç denetim faaliyetinin görev planı, en az 

yılda bir kez yapılan bir risk değerlendirmesine dayanmalıdır” ibaresi 

geçmektedir.2010.C1 de ise “Ġç denetim yöneticisi, görevin risk yönetimini 

geliĢtirme, katma değer yaratma ve faaliyetleri geliĢtirme potansiyelini 

değerlendirerek, öne sürülen danıĢmanlık görevlerini kabul etmeyi düĢünmelidir” 

ifadesine yer verilmiĢtir.  

 

Ġç Denetim Standartlarından 2060 ise, Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Üst 

Yönetime yapılan raporlamaları ele alırken; “Ġç Denetim Yöneticisi, iç denetim 

faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve sorumlulukları ve plana kıyasla performansı 

konularında, denetim komitesi ve yönetim kuruluna ve üst yönetime dönemsel 

raporlar sunmalıdır. 

 

Bu raporlar, önemli riskleri, kontrol sorunlarını, kurumsal yönetiĢim 

sorunlarını ve denetim komitesinin, yönetim kurulunun ve üst yönetimin ihtiyaç 

duyabileceği veya talep edebileceği baĢka konuları da içermelidir” demektedir. 

 

Ġç denetimin risk yönetimine iliĢkin rolünü en açık Ģekilde ortaya koyan 

Standartlar ise, 2100 ve 2110‟dur. 2100; “Ġç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli 

bir yaklaĢımla, risk yönetimi, kontrol ve yönetiĢim sistemlerini değerlendirmeli ve 

bu sistemlerin iyileĢtirilmesine katkıda bulunmalıdır” derken, 2110; “Ġç denetim 

faaliyeti; önemli risk maruziyetlerini tespit edip değerlendirerek ve risk yönetimi 

ve kontrol sistemlerinin iyileĢtirilmesine katkıda bulunarak kuruma yardımcı 

olmalıdır” Ģeklinde görüĢ sunmaktadır. 2110.A1‟e göre “Ġç denetim faaliyeti 

kurumun risk yönetim sisteminin etkinliğini gözlemeli ve değerlendirmelidir” 

2110.A2‟ye göre ise “Ġç denetim faaliyeti, aĢağıdakileri dikkate alarak, kurumun 

yönetiĢim, kontrol, faaliyet ve bilgi sistemlerinin maruz olduğu riskleri 

değerlendirmelidir: 
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 Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü, 

 Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, 

 Varlıkların korunması, 

 Kanun, düzenleme ve sözleĢmelere uyum.” 

 

2110.C1‟de “Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevleri sırasında, görevin amaçlarıyla 

uyumlu Ģekilde riski ele almalı ve diğer önemli risklere karĢı uyanık olmalıdır“ 

2110.C2‟de ise “Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevlerinden elde ettikleri risk 

bilgilerini, kurumun maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme 

sürecinde kullanmalıdır” ibareleri yer almaktadır. 

 

Ġç denetim, risk yönetimi faaliyetlerinin denetimi ve iyileĢtirilmesi ile 

görevlendirilmiĢtir.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

RĠSK ODAKLI ĠÇ DENETĠM 

 

2.1. RĠSK ODAKLI ĠÇ DENETĠM YAKLAġIMI 

 

Günümüzde iç denetim artık organizasyonun risk yönetimi, iç kontrol ve 

yönetiĢim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacını güden 

sistematik ve disiplinli bir faaliyet olarak konumlanmıĢtır. Bu amaçları 

gerçekleĢtirirken kendisini standartlar ve etik kurallar ile disipline ederken, çeĢitli 

yaklaĢım, metodoloji ve araçlar ile de denetim ve danıĢmanlık süreçlerini sistematik 

hale getirmektedir. Risk odaklı denetim yaklaĢımı da bu sistematikliğin gereği olarak 

ortaya çıkmaktadır. Risk odaklı denetim yaklaĢımı, iç denetimin yukarıdaki tanımda 

yer alan amaçları gerçekleĢtirerek kuruma değer katma misyonuna yardımcı olan bir 

metodolojidir. Bugün artık çağdaĢ “iç denetim” ile “risk odaklı iç denetim” 

kavramları aynı Ģeyi ifade etmektedir. 

 

Risk odaklı denetim yaklaĢımı iç denetim alanında son yıllardaki en önemli 

geliĢmelerden biridir. Bu yaklaĢım iç denetimin yönünü ve çehresini tamamen 

değiĢtirmiĢ ve sistemlere odaklanmak, politika, plan ve prosedürlere uygunluğu 

kontrol etmek gibi yöntemler kullanmak yerine, risklere odaklanarak iç denetime 

yeni bir yol çizmiĢtir. Günümüzde pek çok iç denetim birimi, yarattığı katma değerin 

daha fazla olması, kaynakları etkin kullanması, problemleri oluĢmadan ortadan 

kaldırması ve sağladığı diğer faydalar sebebiyle risk odaklı yaklaĢımı kullanmaya 

baĢlamıĢtır. Risk yönetiminin değerinin daha fazla anlaĢılması ile birlikte risk odaklı 

denetim yaklaĢımı yönetimler için daha önemli bir hale gelecek ve daha fazla 

yaygınlaĢacaktır (KaĢıkçı, 2006: 31). 
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ġekil 2.1. Ġç Denetim Fonksiyonundaki DeğiĢim ve Hizmetlerin GeliĢimi 

 

Kaynak: (Uzun,2008) 

 

Risk odaklı iç denetim, denetim faaliyetinin odak noktasının geçmiĢ 

faaliyetlerden geleceğin yönetilmesine çevrilmesinin günümüzdeki ifadesidir. Risk 

odaklı denetim; denetim kaynaklarının sınırsız olmadığı, denetlenecek birim 

faaliyetlerinin farklı risklerle karĢı karĢıya olduğu, denetlenecek birim faaliyetlerinin 

görece farklı önem derecesine sahip olduğu varsayımlarına dayanır (Özbek, 2005:4). 

Bu bağlamda risk kavramı ve riskler, iç denetim faaliyetlerinin planlanmasından 

yürütülmesine, raporlanmasından takibine kadar tüm süreçlerin merkezinde yer 

almaktadır. 

 

Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı ile birlikte iç denetçiler, yöneticilerin riskle 

ne Ģekilde baĢa çıktıklarını analiz etmeye baĢlamıĢ, örgütün iç ve dıĢ çevresi 

dahilinde meydana gelen değiĢimlere karĢı daha dikkatli hale gelmiĢlerdir (Mc 

Namee ve Selim, 1999:13). Risk odaklı iç denetim genellikle süreçler bazında 

gerçekleĢtirilir. ĠĢ süreçlerindeki yüksek riskli alanlara odaklanır ve bu yüksek riskli 

alanlardaki risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerini değerlendirir. ÇıkıĢ noktası her 

aĢamada risklerdir. Risk odaklı denetim, bu bağlamda, risk yönetim çerçevesinin ve 

uygulamalarının yönetim kurulunun istediği gibi iĢlediğine dair güvence sağlayan bir 

denetim metodolojisi olarak tanımlanabilir (Griffiths, 2006). 
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Örgütler amaç ve hedefleri bağlamında karĢı karĢıya oldukları bu riskleri 

çeĢitli Ģekillerde yönetmektedirler. Bu risklere yönelik olarak “kaçınma, transfer 

etme, paylaĢma, çeĢitlendirme, kabul etme ve kontrol” gibi çeĢitli risk tepkileri ile 

stratejik olarak riski azaltmaya çalıĢırlar.  

Ġç denetimin risklere iliĢkin olarak temel sorumluluğu ġekil 2.2 de 

gösterilmiĢtir:  

 

ġekil 2.2. Ġç Denetimin Sorumluluğu 

Kaynak: Deloitte Consulting 

 

ġekilden de görülebileceği üzere risk odaklı iç denetim risklerin azaltılması 

süreci ile ilgilidir. Yani risklerin etkin bir Ģekilde yönetilerek, doğal (mutlak) 

risklerin, kurumun risk toleransı ve risk iĢtahı paralelinde kabul edilebilir kalıntı 

risklere dönüĢtürülmesi sürecine odaklanır. Kontroller en yaygın risk yönetim 

stratejisi olarak iç denetimin kapsamı içine girmektedir. Risk odaklı iç denetim, 

örgütün doğal risklerini kabul edilebilir kalıntı risklere dönüĢtüren risk yönetim ve 

kontrol süreçlerinin denetlenmesi, iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi yönünde iĢlev 

görür. Ġç denetim, kalıntı riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmede problemli olan 

kontrolleri, geliĢtirme planları ile daha güçlü ve iĢlevsel kılmaya çalıĢır. Bu 

bağlamda mevcut kontrollerin varlığı ve etkinliğini test ederek risk yönetimi ve 

kontrol süreçlerine katkıda bulunur. Bu açıklamadan yola çıkarak iç denetimi genel 

olarak “Risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilerek yönetildiğine dair, üst 
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yönetime bağımsız ve nesnel bir görüĢ sağlanması” olarak tanımlayabiliriz. Risk 

odaklı iç denetim ise bu güvence sağlama sürecini en etkin ve en verimli Ģekilde 

yürütmeye yardımcı olan metodoloji ve araçlar bütünüdür. 

 

Risk odaklı iç denetim kısıtlı denetim kaynaklarının, diğer alanlara kıyasla 

daha yüksek düzeyde risk taĢıyan alanlara yönlendirilmesini hedefleyen bir 

yaklaĢımdır. Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı, bir örgütün ana amacının, örgütün 

kendi hedeflerini gerçekleĢtirmesi, iç denetimin temel amacının da örgüte bu 

hedefleri gerçekleĢtirmede yardımcı olması felsefesi ile geliĢtirilmiĢtir. Yani risk 

odaklı iç denetim yaklaĢımına göre iç denetim kuruma hedeflerine ulaĢmasına 

yardımcı olarak değer katar. Yani risk odaklı iç denetim temelde amaç ve hedefler ile 

ilgilidir. ÇıkıĢ noktası amaç ve hedeflerdir.  

 

Risk odaklı iç denetim iĢletmenin tüm operasyonel, finansal ve yönetsel 

faaliyetlerini kapsamına almaktadır. Bunlar genel olarak: 

a. Ġç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi  

b. ĠĢletmenin yönetim yapısı, örgüt yapısı ve iĢ süreçlerinin 

değerlendirilmesi 

c. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama 

amaçlı performans değerlendirmeleri yapılması ve yönetime 

önerilerde bulunmak 

d. Finansal iĢlemlerin mevzuata, standartlara, iç prosedürlere ve diğer 

düzenlemelere uygunluğu 

e. Operasyonların etkinlik ve verimliliğinin değerlendirilmesi 

f. Faaliyetlerin kanun ve düzenlemelere uygunluğu 

g. Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliğinin 

incelenmesi 

h. Operasyonel raporlamaların güvenilirliğinin değerlendirilmesi 

i. Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her tür rapor, mali istatistik 

ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesi  
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j. Risk değerlendirmesi ve risk yönetiminin iĢletmeye tanıtılması, 

uygulanması için öneriler geliĢtirilmesi, denetlenen birimlerin risk 

yönetimi uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi 

k. Ġç kontrol ve risk yönetim çerçevelerinin tesisine dair danıĢmanlık 

yapılması 

l. Bilgi teknolojisi ve bilgi sistemleri ile hizmetlerinin 

değerlendirilmesidir. 

 

ġekil 2.3. Risk Odaklı Ġç Denetim YaklaĢımı 

 

 

Daha önce de ifade edildiği gibi bugün çağdaĢ iç denetim ile risk odaklı iç 

denetim aynı anlamda ve birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu bağlamda iç 

denetimin tanımını yaparken, aslında risk odaklı iç denetimin de tanımını 

yapmaktayız, çünkü risk odaklı iç denetim, standart iç denetim tanımında yer alan 

görevleri yerine getirmede kuruma yardımcı olan bir yaklaĢımdır. Yani risk odaklı iç 

denetim, yönetiĢim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek 

ve geliĢtirmek için yürütülen sistemli bir iç denetim metodolojisidir. 

 

 

 

Kontroller doğru uygulanıyor mu? 

Kontroller etkin mi? Hedeflere yönelik riskler 

yönetiliyor mu?  

Kritik riskler tanımlanmıĢ ve anlaĢılmıĢ mı? 

Bu kritik risklere yönelik kontroller var mı? 
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2.2 RĠSK ODAKLI ĠÇ DENETĠM METODOLOJĠSĠ 

 

Risk odaklı iç denetim metodolojisi, risk odaklı iç denetim faaliyetinin 

aĢamalarını ve her aĢamada kullanılacak araç ve teknikleri ortaya koyan bir 

yöntemdir. Risk odaklı iç denetim metodolojisinin aĢamaları aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Her bir aĢamada kullanılacak araç ve teknikler, ilgili aĢamayı tanıtan bölümde yer 

alacaktır. 

 

2.2.1. Risk Odaklı Ġç Denetim Metodolojisinin AĢamaları 

 

1) Örgütün amaç ve hedeflerinin açık ve net bir Ģekilde tespit edilmesi ve 

anlaĢılması 

2) Amaç ve hedefleri gerçekleĢtirecek tüm iĢ süreçlerinin tespit edilmesi ve 

Denetim Evreninin (örgütün denetlenebilecek tüm unsurları) OluĢturulması 

3) ĠĢ süreçlerinin risk düzeylerinin tespit edilmesi (makro risk değerlendirmesi) 

4) Kısıtlı denetim kaynaklarının kurum açısından en riskli alanlara 

yönlendirmesini sağlamak amaçlı planlama yapılması (üç yıllık ve yıllık 

denetim planları) 

5) Denetim konusu süreçlerin amaç ve hedeflerinin tespit edilmesi 

6) Bu amaç ve hedefleri tehlikeye düĢürecek riskler ile bu risklere yönelik 

geliĢtirilen iç kontroller ve diğer risk yönetim stratejilerinin tespit edilmesi 

(mikro risk değerlendirmesi) 

7) Tespit edilen kontrollerin, riskleri, örgütün kabul edilebilir risk düzeyinin 

altında tutmakta baĢarılı olduğuna dair değerlendirme yapılması (kontrollerin 

yeterliliği ve etkinliğinin test edilmesi) 

8) Kontrol eksikliği ve zafiyetleri ile risk toleransının aĢıldığı durumların 

yönetime raporlanması, bu hususlara yönelik geliĢtirme önerileri sunulması 

(raporlama)  

olarak belirlenmiĢtir. 
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2.2.1.1. Örgütün Amaç ve Hedeflerinin Tespiti ve AnlaĢılması 

 

Örgütün amaç ve hedeflerinin tespit edilmesi risk odaklı iç denetimin çıkıĢ 

noktasını oluĢturmaktadır. Bu bağlamda, amaç ve hedeflerin anlaĢılabilmesi büyük 

önem taĢır. Örgütün amacı, örgütün vizyon ve misyonundan etkilenir. Bu bağlamda 

vizyon ve misyon kavramlarını da ele almak yerinde olacaktır. Vizyon, “örgütün 

uzun vadede ulaĢmak istediği yer ve durumu, ilerleyeceği yönü tarif eder”. Gelecekte 

olunması istenen konuma iĢaret eder. Misyon ise, örgütlerin varoluĢ nedenidir. 

Örgütün varlık nedenini açıklamanın yanı sıra, neyin, kim için ve nasıl yapılacağını 

da ifade etmeye yardımcı olur. Misyon hizmet alanlarını gösterirken, vizyona uygun 

bir odaklanma sağlamaya yardımcı olur.  

 

Amaç, vizyona doğru giden yolda öncelikle ve belirli bir sürede nereye 

ulaĢmak istediğimizi gösterir. Örgütün ulaĢmak istediği sonuçların kavramsal 

ifadesidir. Örgütün hizmetlerine dair politikaların uygulanması ile elde edilmesi 

beklenen sonuçları ifade eder. Hedefler ise amaçlara eriĢmek için gerekli olan kısa 

dönemli aĢama durumlarını oluĢturur.. Ayrıca hedefler daha açık ve ölçülebilir 

özellik taĢır. Amaçlar soyut olabilir fakat hedeflerin somut ve rakamsal olması 

gerekmektedir. Hedefler, “Ģirket neyi baĢarmaya kararlıdır?” sorusunu cevaplar ve 

uzun dönemde Ģirketin yönünü tayin eder. Hedefler misyon ve değerlerden doğmalı 

ve bunlar üzerinde geliĢmelidir. Amaç ve hedefler, faaliyetler için birer rehberdir; 

yönetici ve çalıĢanları aydınlatır, yol gösterir ve sıkıntıları azaltır.  

 

ĠĢte risk odaklı denetim yaklaĢımı açısından tüm bu kavramlar büyük önem 

arz eder. Vizyon ve misyon amaç ve hedeflerin ortaya çıkmasında etkilidir. Amaç ve 

hedeflerin iyi bir Ģekilde anlaĢılması, vizyon ve misyonun iyi bir Ģekilde 

anlaĢılmasına bağlıdır. Amaç ve hedefler ise misyonu gerçekleĢtirmenin 

kilometretaĢlarıdır. ĠĢte böylesi bir yapıda, risk odaklı iç denetimin temel amacı da 

bu örgüt amaç ve hedeflerine ulaĢılmasına yardımcı olmak olarak Ģekillenmektedir. 

Yani bu kilometretaĢlarına ulaĢmak ve bunu da örgütün stratejilerden sapmadan 

baĢarabilmek önem taĢır. Bu gerçekleĢmelerin önündeki en büyük engel ise 

risklerdir. Bu risklere yönelik örgütsel tepkiler, strateji, uygulama ve aktivitelerin 
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Çıktılar

Tedarikçiler
Ürün/Hizmet

FaaliyetlerFaaliyetler MüşterilerTedarikçiler
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FaaliyetlerFaaliyetler Müşteriler

Girdiler Çıktılar

Tedarikçiler
Ürün/Hizmet

FaaliyetlerFaaliyetler MüşterilerTedarikçiler
Ürün/Hizmet

FaaliyetlerFaaliyetler Müşteriler

Girdiler

tamamı ise temel değerler ve ondan oluĢan kurum kültürü tarafından etkilenir veya 

sınırlanır. Bazı durumlarda temel değerler, güçlü bir risk farkındalığı ve riskten 

kaçınma eğilimi doğrultusunda düĢük risk iĢtahı ve düĢük risk toleranslarına yol 

açarken, bazı durumlarda ise yüksek bir risk alma iĢtahı ve fırsatlara odaklı bir risk 

yönetim anlayıĢına temel teĢkil eder.  

 

2.2.1.2. Amaç ve hedefleri gerçekleĢtirecek tüm iĢ süreçlerinin tespit edilmesi ve 

Denetim Evreninin (örgütün denetlenebilecek tüm unsurları) 

OluĢturulması 

 

2.2.1.2.1. ĠĢ Süreçlerinin Tespiti 

 

Daha önce ifade edildiği gibi risk odaklı iç denetim yaklaĢımının temelinde 

süreç bazlı uygulamalar yatmaktadır. Süreçler amaç ve hedefleri gerçekleĢtirmek için 

bir araya getirilmiĢ aktiviteler zinciri olarak görülebilir. Yani amaç ve hedefleri 

gerçekleĢtirebilmek için örgüt genelinde fonksiyonlar (muhasebe, pazarlama, insan 

kaynakları gibi) teĢkil edilmekte, bu fonksiyonlarda görev alan kiĢiler ise ayrı ayrı 

veya birlikte çeĢitli faaliyet, iĢ ve iĢlemler yürütmektedirler. ĠĢte bir örgüt genelinde 

amaç ve hedeflere ulaĢmak için yürütülen, çeĢitli özelliklere sahip bu faaliyetler 

süreç olarak tanımlanmaktadır. Bir baĢka tanıma göre ise süreç, “belirli bir dizi 

girdiyi, müĢterileri için bir dizi faydalı çıktıya dönüĢtüren; tanımlanabilen, sınırları 

konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, mutlaka bir sorumlusu olan, fonksiyonlar 

arası ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyet dizinidir” Süreç ve süreç yönetimi 

kavramları ġekil 2.4 te gösterilmektedir (Akçal, 2007:2):  

 

ġekil 2.4. Süreçlerin Yapısı 
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Süreç Yönetimi ise, aynı amaca hizmet eden farklı iĢ birimlerinin ve farklı 

hiyerarĢilerin bir araya gelerek değer yaratmasıdır. Süreçler tek bir departman içinde 

kalabileceği gibi, farklı departmanların faaliyetlerini de içerebilir.  

 

Bu noktada, risk odaklı iç denetim faaliyeti açısından süreçlerin tanımlanması 

büyük önem taĢımaktadır. Ġç denetçi, süreçlerini belirlemeye amaç ve hedeflerden 

baĢlamalı ve kuruluĢun ne yaptığı ve/veya ne yapmak istediğine odaklanmalıdır. 

Fonksiyonel bakıĢ açısından kurtulmalı ve departman gözlüğünden bakılmamalıdır. 

SüreciniĢ akıĢları dikkate alınmalıdır. Ana süreçlerde, birden fazla bölüm yer alır. 

Ana süreçler bölümler boyunca çalıĢırlar. Sürecin, girdisi ve çıktısı olan birbiriyle 

alakalı iĢlemler bütünü olduğu unutulmamalıdır. Sürecin çıktısı, iç veya dıĢ 

müĢteriye faydalı bir ürün veya hizmet olmalıdır. Girdi ise bir talep, bilgi veya 

hammadde olabilir. Ana süreçler; yönetilebilir, mantıklı alt gruplara bölünerek 

süreçler elde edilir. Bir süreç, alt süreçlere bölünebilir veya sadece iĢlemler içerebilir. 

Örneğin, bir veritabanından bilgiler derleyerek bir rapor hazırlamak veya fotokopi 

çekmek süreçlerin içindeki iĢlemlerdir. Ancak, “mali tablo hazırlama”, “müĢteri 

Ģikayetlerinin ele alınması”, veya “yeni ürün geliĢtirme” ise birer süreçtir. 

 

Süreçler, yönetim süreçleri, temel süreçler ve destek süreçler olarak üç ayrı 

sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Yönetim süreçleri, temel ve destek süreçlerin 

performansının artırılması için gerçekleĢtirilen süreçlerdir. Örneğin, Finans, Ġnsan 

Kaynakları, Sürekli ĠyileĢtirme gibi. Temel süreçler ise örgütün misyonu gereği 

yapılan ve dıĢ müĢteri ihtiyaç ve beklentilerini karĢılayan süreçlerdir. Örneğin, 

satınalma, ürün geliĢtirme, üretim, pazarlama gibi. Bu süreçler kurumun kaynaklarını 

dıĢ müĢteriye değer katan faaliyetlere odaklar. Misyon gereği ortaya koyulması 

gereken çıktıları (ürün ve hizmetleri) sağlar. Destek süreçler ise temel süreçlerin 

gerçekleĢtirilmesi için gerekli alt yapı ve destek hizmetlerle ilgili olan veya iç 

müĢteri ihtiyaç ve beklentilerini karĢılayan süreçlerdir. ĠletiĢim, bilgi teknolojileri, 

çalıĢma ortamı ve idari hizmetler gibi.  

 

Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı dahilinde, örgütün süreçlerinin belirlenmesi 

amacı ile iki ayrı süreç belirleme yaklaĢımından faydalanılabilir. Bunlar mantıksal 
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ve fiili süreç belirleme yaklaĢımlarıdır. Her iki yaklaĢım açısından da ortak bazı 

hususlar söz konusudur. Bir sürecin hangi yaklaĢımla tanımlanmıĢ olursa olsun; 

 Amacı belirlenmiĢ 

 Sahibi belli 

 AkıĢ diyagramları mevcut 

 Sınırları ve iliĢkileri belli, alt ve detay süreçleri tanımlı 

 Performans göstergeleri ve bu performans göstergelerinin nasıl 

ölçüleceğinin yöntemini ortaya koyan ölçüm sistemlerinin tanımlı olması 

gerekir. 

 

Bu bağlamda bir sürecin; tedarikçileri, girdileri, çıktıları, müĢterileri, hangi 

aktivite ile baĢlayıp hangi aktivite ile bittiği, alt süreç ve aktiviteleri, sahibi, 

sorumlusu, uygulayıcıları, performans göstergeleri ve hedefleri ilgili herkes 

tarafından açıkça anlaĢılmalı, süreç tutarlı ve sürekli olarak yinelenebilecek Ģekilde 

tanımlanmalıdır (Kalder, 2007: s.13). 

 

Süreçlerin tanımlanması, örgüt içinde geniĢ bir grup insanın katılımını 

gerektiren bir faaliyettir. Bu çalıĢmanın iç denetim, bilgi sistemleri, kalite güvence 

ile ilgili alanın yönetici ve çalıĢanları tarafından ortak bir çaba ile yürütülmesi 

gerekmektedir. Süreç dokümantasyonu iç denetim faaliyetince, strateji birimince 

veya kalite güvence faaliyeti tarafından baĢlatılabilir. Kim tarafından baĢlatıldığından 

ziyade, süreçlerin en doğru Ģekilde belirlenmesi önem taĢır. Ġç denetim, diğer 

faaliyetler tarafından baĢlatılan bu süreç çalıĢmalarının sonuçlarından ve 

dokümantasyonundan faydalanabilir. Bu çalıĢmaları aynen kabul edip, iç denetim 

çalıĢmalarına entegre edebileceği gibi, kendi değerlendirmeleri paralelinde bu 

süreçleri revize edebilir. Benzer Ģekilde diğer birimler de iç denetimin süreç 

çalıĢmalarından faydalanma yoluna gidebilir.   

 

Mantıksal yaklaĢıma göre süreçler sistem anlayıĢına uygun bir hiyerarĢi içinde 

tasarlanır. HiyerarĢideki üst seviye süreçler alt seviye süreçleri kapsar. Süreçler en 

üstten en alta temel süreçler, alt süreçler ve detay süreçler olarak sıralanır. Temel 

süreçler, kuruluĢun vizyon, misyon ve sahip olması gereken temel yeteneklerini 



74 

 

adreslemeli, müĢteriden müĢteriye tanımlanmalı, temel süreççıktıları iĢ 

performansının ölçümünde kullanılmalı ve müĢteriye değer katan ürün ve hizmetlerle 

sonuçlandırılmalıdır. Bu bağlamda, stratejik yaklaĢımları realiteye dönüĢtürecek 

unsurları “Temel ĠĢ Süreçleri” olarak tanımlayabiliriz. Her bir temel süreç kendi 

içinde değer katan aktiviteler dizisi olarak tanımlanabilir. Temel süreçlerin 

belirlenmesinde örgütün nasıl bir yapıya sahip olduğu önem taĢır. Kar amacı güden 

veya gütmeyen örgüt yapılarında temel süreçler genellikle farklıdır. Örneğin kar 

amacı güden bir Ģirketin temel süreçleri “ürün geliĢtirme”, “talep yaratma” ve 

“taahhütlerin yerine getirilmesi” olabilir. Kar etmek amacı taĢıyan ve bunu da belirli 

bir dönem için rakamsal olarak hedefleyen bir Ģirketin, bu amaca yönelik süreçler 

belirlemiĢ olması elbette normaldir. Öte yandan kar amacı gütmeyen bir yardım 

kuruluĢunun amacı “Afrika‟da Kıtlıkların Engellenmesi” olabilir. Bu bağlamda 

kurumun temel iĢ süreçleri “kıtlık alanlarının belirlenmesi”, “besin maddeleri temini” 

ve “besinlerin dağıtılması” olacaktır. Mantıksal süreç tespitinde örgütün yapısı ile 

amaç ve hedefleri belirleyici olmaktadır. Esasen mantıksal süreç belirlemede en 

önemli nokta, örgütün mevcut yani fiili süreçlerinin göz ardı edilmesi gerekliliğidir. 

Mantıksal süreç belirleme, fiili iĢ süreçlerinin belirlenmesi demek olan fiili 

yaklaĢımdan farklı olarak, doğrudan amaç ve hedefler paralelinde gerçekleĢir. Yani, 

dokümante edilen süreçler, örgütün hali hazırda yürüttüğü süreçler değil, amaçları 

gerçekleĢtirmek için tasarlanması gereken süreçlerdir. Elbette ki örgütün fiili 

süreçleri ile amaçların gerçekleĢtirilmesi için gerekli olan süreçler arasında büyük 

ölçüde uygunluk bulunması gerekmektedir. Ancak, örgüt genelinde amaçlara 

ulaĢmaya yönelik gerekli bazı süreçlerin eksik, gerekmeyen bazı süreçlerin ise 

devrede olduğu görülebilir. Özellikle iç kontrol süreçleri bağlamında bu duruma sık 

rastlanmaktadır.   

 

Mantıksal yaklaĢım paralelinde temel süreçlerin ve onların alt süreçlerinin bir 

diyagram aracılığı ile veya farklı diğer bir Ģekilde toplu halde gösterilmesine ise 

“süreç haritalaması” ortaya çıkan dokümana ise “süreç haritası” denilmektedir. 

Süreç haritaları bir kurumun tüm süreçlerinin toplu halde gösterilmesini sağlar. Basit 

süreç haritaları sadece alt süreçleri temel süreçlere bağlı olarak gösterirken, daha 

geliĢmiĢ, kompleks bazı süreç haritaları, temel, alt ve detay düzey tüm süreçleri 
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birbirine bağlı Ģekilde göstermekte, hatta bunlar arasındaki iliĢkileri dahi net bir 

Ģekilde ortaya koymaktadır. Süreç haritalarının detay düzeyde ele alınıp 

alınmayacağı süreç haritalamasını yapan kiĢilerin tercihine bağlıdır. Ancak iç 

denetim açısından ele alacak olur isek, temel süreçler ile alt düzey süreçlerin 

gösterilmesi yeterli olacaktır. Bilgilendirme amaçlı olarak detay düzey süreçler de 

listelenebilir. Risk odaklı iç denetimin süreçleri dokümante etme çabası, risk odaklı 

denetimde süreçlerin kullanılmasının etkinlik ve verimlilik sağlıyor olması ve 

denetim evreninin oluĢturulması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

 

Süreç belirlemede fiili yaklaşıma göre çıkıĢ noktası amaç ve hedefler değil, 

fonksiyonel alanlardır. Fonksiyonların ve departmanların örgütün amaç ve 

hedeflerini gerçekleĢtirmek amacı ile kurulmuĢ yapılar oldukları varsayılarak, amaç 

ve hedeflere yönelik süreçlerin doğrudan belirlenmesi yerine, bu yapıların altındaki 

süreçlerin dolaylı olarak belirlenmesi hedeflenir. Yani örgüt genelinde fonksiyonel 

alanlar kapsamında hali hazırda yürütülen mevcut süreçler tespit edilmeye çalıĢılır. 

Fonksiyonel yönetim anlayıĢının temel kavramları iĢ bölümü ve hiyerarĢidir. Bu 

anlayıĢ örgütsel yapının dikey ve yatay olarak dilimlenmesi ile elde edilen iĢ 

birimlerini (bölüm/departman) esas alır. Bu bakıĢ açısı kurumu fonksiyonlar ve 

bunların altında çalıĢan departman ve bölümler olarak görür. Elbette ki pek çok süreç 

farklı fonksiyonlar altındaki pek çok farklı departman veya bölümden geçer. Ancak 

burada çıkıĢ noktası öncelikle bir fonksiyon dahilindeki departman veya bölümlerin 

sorumluluğunda olan, bu alanlarda baĢlayan veya bu alanların sahibi olduğu 

süreçlerin tespit edilmesidir. Yani süreç tespiti mantıksal değil, departmanlar 

altındaki fiili süreçleri kapsamaktadır. Örneğin bir kurumun Muhasebe departmanını 

ele alalım. Bu departmanın altında yer alan süreçler genel olarak Ģu Ģekilde olacaktır: 

 Mali tablo hazırlama süreci 

 Personel maaĢ ödemeleri 

 Bütçeleme süreci 

 Maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamaları 

 Muhasebe sistemi ve hesap planı 

 MaaĢ ödemeleri haricindeki ödemeler 

 Vergi ödemeleri  
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Örnekleri çoğaltmak da mümkündür. Ancak genel olarak departman veya 

bölümler altında yer alan süreçlerin tespiti sırasında esasen departman ve bölümlerin 

görevlerinden faydalanılır. Bu görevleri yerine getirmek amaçlı sürdürülen iĢler baz 

alınır. Örneğin pazarlama departmanı altında yürütülen ana iĢlere bakılarak bu iĢler, 

yukarıda bahsedilen süreç özellikleri göz önünde bulundurularak (baĢı sonu belli 

olması, sahibi olması, amacı olması, vs.) süreçlere dönüĢtürülür. Bir süreci meydana 

getirmek amacı ile birden fazla iĢ bir araya getirilebilir. Süreçlerin net bir Ģekilde 

tanımlanması ve ilgili departman için belirlenen tüm süreçlerin o departmanın 

iĢlerinin tamamını kapsaması gerekmektedir. 

 

Süreç belirlemede fiili yaklaĢımın kullanılması halinde, mevcut süreçlerin 

olması gerekenlerden farklı olabileceği unutulmamalıdır. Ancak kurum genelinde bir 

amacı gerçekleĢtirmeye yönelik iĢlev gören temel süreçlerin ve onun alt süreçlerinin, 

mantıksal yaklaĢım ile tanımlanan süreçlerden farklılık arz etmemesi beklenmelidir. 

Ancak bunun sağlamasını yapmak pratikte pek de mümkün değildir. Yani bir 

kurumun hem fiili hem de mantıksal yaklaĢım ile süreç tespiti yaparak bunları 

karĢılaĢtırması faydalı bir uygulama olmakla birlikte, çeĢitli zaman ve insan 

kaynakları kısıtları nedeni ile düĢünülmez. Örgüt genelindeki mevcut süreçlerin 

tespit edilmesi genellikle olması gerekenlerin yani mantıksal süreçlerin tespit 

edilmesinden daha kolaydır. Özetle fiili yaklaĢım, süreçlerin, departmanların ve 

bölümlerin var oluĢ nedeni olan iĢlerin bir araya getirilmesi veya ayrıĢtırılması ile 

tespiti esasına dayanır.  

 

Risk odaklı denetim anlayıĢı çerçevesinde, sahip olduğu faydalar nedeniyle 

süreç bazlı yaklaĢım tercih edilmektedir. Bu bağlamda, risk odaklı iç denetim 

açısından büyük öneme sahip olan “denetim evreni” süreçlerden oluĢmalıdır. 

 

2.2.1.2.2. Denetim Evreninin OluĢturulması 

 

Denetim evreni; bir organizasyonun stratejik planının gerçekleĢtirilmesinde 

önemli rolü olan programların, süreçlerin, ürünlerin, varlıkların ve diğer birimlerin 
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bir bütünüdür. Denetim evreni, iç denetimin yapılabileceği bütün alanları içeren bir 

dokümandır. (Deloitte, 2004: s.4) Bir baĢka ifade ile denetim evreni, bir kurumun 

denetlenebilir alanlarının tümüdür. Kurumun temel (operasyonel), yönetsel ve destek 

süreçlerinin tamamı, departman ve bölümlerinin tamamı, gerçekleĢtirmeyi planladığı 

veya hali hazırda yürüttüğü projeleri,  farklı süreçlerden oluĢan sistemleri, nakdi, 

duran, bilgi ve teknoloji varlıkları denetim evreninde yer alabilir.  

 

Bir denetim evreninde yer alan bu denetlenebilir alanlar denetim konuları 

olarak ifade edilmektedir. Bir denetim evreni içindeki denetim konuları süreç, 

departman, proje, sistem veya BT uygulamalarından oluĢabilir. Ancak bu Ģekilde 

karıĢık bir yapıda oluĢturulmuĢ bir denetim evreni en iyi uygulama olmayacaktır. 

Gerçekte denetim evrenlerinin homojen bir yapıya sahip olmaları beklenir. Yani bir 

denetim evreni çoğunlukla süreçlerden veya departmanlardan oluĢmalıdır. Risk 

odaklı iç denetim yaklaĢımına göre, bir denetim evreninin büyük çoğunluğunun 

süreçlerden oluĢması gerektiğini bilinmelidir. Risk odaklı denetim yaklaĢımı süreç 

bazlı gerçekleĢtiğinden, denetim evreninin de bu doğrultuda homojen bir yapıya 

sahip olması beklenir. Risk odaklı denetim yaklaĢımı gereği denetim evreninde yer 

alan denetim konusu sayısının 30 ila 100 arasında olması beklenmelidir. (Deloitte, 

2004: s.19) Denetim evreninin homojen bir yapıya sahip olması karĢılaĢtırılabilirlik, 

mükerrerliklerin önlenmesi, risk modelinden sağlıklı bir sonuç alabilmek açısından 

önem taĢımaktadır. Denetim evreninin %50 süreç, %40 departman ve %10‟da diğer 

konulardan oluĢtuğunu varsayalım. Bu halde, departman bazında belirlenen denetim 

konuları, süreçlerin bazılarını içerdiğinden, süreçler iki kere yer almıĢ olacaktır. 

Örneğin Muhasebe Departmanı bir denetim konusu olarak belirlenmiĢ ve denetim 

evrenine alınmıĢ olsun. Bunun yanında personel maaĢ ödemeleri süreci de bir 

denetim konusu olarak denetim evreninde yer alsın. Bu halde personel maaĢ 

ödemeleri muhasebe departmanı içinde zaten yer almakta olduğundan denetim 

konuları bağlamında bir mükerrerlik söz konusu olabilecektir. Ġyi düĢünüldüğü 

takdirde diğer departman ve süreçler açısından da böyle bir risk bulunduğu 

görülecektir.  
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Risk odaklı denetim ve fiili süreç yaklaĢımı paralelinde denetim evreni 

örgütün süreç, sistem ve projelerinden oluĢmalıdır. Mantıksal süreç yaklaĢımı ise 

denetim evreninin sadece mantıksal süreçlerden oluĢmasını öngörür. Hangi süreç 

belirleme yaklaĢımı kullanılıyor olursa olsun, risk odaklı denetim metodolojisi gereği 

sağlıklı bir denetim evrenine sahip olmak makro risk değerlendirmesinin baĢarısı 

açısından da olmazsa olmaz koĢuldur. 

 

Denetim evreni belirleme çalıĢmalarında geleneksel olarak kurumun stratejik 

planından da faydalanıldığı görülmektedir. GeçmiĢte iç denetçiler, ortaya koydukları 

denetim evreninin geçerliliğini değerlendirmek için denetim evrenlerini, örgütün 

planlamaya iliĢkin dokümanları ile karĢılaĢtırırlardı. Yani önce denetim evrenini 

oluĢturur, sonra da denetim evrenlerinin planlama araçları ile uyumuna bakarlardı. 

Yeni paradigma bu uygulamayı tersine çevirmiĢtir. Yeni paradigma, denetim 

evreninin oluĢturulmasında stratejik planların kullanımını öngörmektedir. Bu, risk 

odaklı denetim yaklaĢımı paralelinde son derece mantıklıdır. Risk odaklı denetim 

yaklaĢımının baĢlangıç noktası kurum amaç ve hedefleridir. Amaç ve hedeflerin 

gerçekleĢmesi planlar güdümündeki süreçler kanalı ile olur. Yani stratejik planda yer 

alan strateji ve planlar, amaç ve hedeflere ulaĢmaya yardımcı olmakta, yön 

göstermektedir. ĠĢ süreçleri ise bu rehberlik doğrultusunda örgütü hedefe doğru 

hareket ettirir. Bu bağlamda, denetim evreninin belirlenmesi faaliyetinde stratejik 

planlardan faydalanılması, iç denetim çabalarının örgütsel amaç ve hedefleri 

destekler mahiyette olmasına yardımcı olur. Yani iç denetimi doğru bir yörüngede 

tutar. 

 

Ġç denetçiler, denetim konularının belirlenmesi amacı ile çeĢitli yöntemlerden 

faydalanabilirler. Bu yöntemlerin çeĢidi, kapsamı ve yoğunluğu iç denetçilerin 

kurum amaçları, operasyonları ve örgüt yapısına dair bilgi düzeyi ile doğru 

orantılıdır. Ġç denetçilerin denetim evreni belirleme çalıĢmaları sırasında denetim 

konularını tespit etmek amacı ile kullanabileceği yöntemler aĢağıda özetlenmiĢtir: 

a) Kurumun vizyon, amaç, hedef, strateji ve diğer planlarını gösteren 

stratejik plan dokümanlarının incelenmesi 
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b) Kurumun mevcut teĢkilat ve örgüt yapısı, yönetim kademeleri, 

departman ve bölümleri ile bunların görevlerinin araĢtırılması 

c) Her bir departman ve bölüm içinde yürütülen iĢlerin araĢtırılması 

d) Birimlerin iĢ akıĢlarını incelemek 

e) Kurumun mevzuat, politika ve prosedürlerinin incelenmesi 

f) Kurumun faaliyet raporlarının incelenmesi 

g) Kurum genelinde önceden çeĢitli birimlerce yürütülmüĢ süreç 

dokümantasyon çalıĢmalarının incelenmesi (kalite güvence birimi, insan 

kaynakları birimi, iĢ geliĢtirme birimi, vs.) 

h) Kurum genelinde Toplam Kalite Yönetimi ve kalite sertifikasyonu (ISO 

gibi) çalıĢmaları nedeni ile ortaya koyulmuĢ süreç dokümantasyon 

çalıĢmalarının incelenmesi 

i) Departman ve bölüm yöneticilerinin araĢtırılması 

j) Yukarıdaki veya diğer bazı hususlarda bilgi elde etmek amacı ile 

kurumun en üst düzey yöneticisinden baĢlamak üzere fonksiyon, 

departman ve bölüm yöneticileri ile “denetim evreni” belirleme 

toplantıları gerçekleĢtirmek 

 

Bu çalıĢmalardan belki de en büyük fayda sağlayacak olanı, süreç yönetimi 

ve uzmanları ile toplantılar gerçekleĢtirmektir. Bu toplantılar resmi, yapılandırılmıĢ 

ve önceden planlanmıĢ olmalıdır. Bu toplantılarda elde edilen bilgiler sonrası 

denetim evreninin kesinleĢtirilmesi sağlanmıĢ olacaktır. Bu nedenle iç denetçilerin 

denetim evreni belirleme toplantıları önem taĢımaktadır. Bu toplantılara iliĢkin 

olarak aĢağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir: 

 

 Belirli bir alanda yapılan toplantılara ilgili tüm departman ve/veya birim 

yöneticilerinin katılımı sağlanmalıdır 

 Resmi bir formatta, önceden planlanmıĢ olmalıdır. Mümkünse 1-2 hafta 

önceden birim yöneticilerine yazılı olarak haber verilmelidir. 

 Toplantılara ilgili birimin yöneticilerinin yanı sıra uzmanlarının (diğer 

çalıĢanlar) da katılması sağlanmalıdır 
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 Toplantı yerinin ilgili birimin toplantı salonu veya toplanmaya elveriĢli diğer 

bir alanı olması toplantı verimliliğini artıracaktır 

 Toplantılar için mümkünse günün mesai baĢlangıç ve bitiĢ saatleri 

seçilmemelidir. Sabah 10-12, öğleden sonra 2-4 saatleri arası ideal toplantı 

saatleridir. 

 Toplantılar uzayacak ise baĢka bir tarihe ertelenmeli, yönetici ve çalıĢanların 

vakitleri gereksiz yere alınmamalıdır. 

 Ġdeal bir toplantının 1,5- 2 saati aĢmaması beklenir. 

 Toplantılarda görüĢülecek konu ve sorulacak sorular mutlaka önceden 

belirlenmiĢ olmalıdır. 

 Ġç denetçilerin toplantılara ekipler halinde katılmaları ve toplantılarda not 

tutmaları faydalı bir uygulamadır. Toplantı sonrası tutulan notlar, bir toplantı 

tutanağı veya bir toplantı özeti Ģeklinde bir araya getirilmelidir. Bu 

tutanaklarda katılımcı bilgileri, görüĢülen konuların özeti ve tam olarak 

anlaĢılamayan hususlar yer alabilir. 

 Toplantı tutanakları ilgili birim yönetimi ve uzmanları ile paylaĢılmalı, yanlıĢ 

anlamaların düzeltilmesi ve eksikliklerin tamamlanması sağlanmalıdır. 

 Toplantıyı iç denetim ekibinin kendi içinde seçtiği bir toplantı lideri 

yönetmelidir. Soru sorarken tek baĢlılık verimli olacaktır. Ancak toplantı 

lideri dıĢındaki diğer iç denetçilerin sormak istedikleri soruları toplantı 

liderinden izin almak suretiyle sormaları beklenir. 

 Toplantılar sırasında iĢbirliğine açık, iletiĢimi kolaylaĢtıran ve karĢı tarafta 

güven uyandıran bir tutum sergilenmesi önem taĢır. 

 Toplantılar esnasında netleĢtirilemeyen hususlar ayrıca not edilmelidir. 

 Toplantılara baĢlamadan 10 dakika kadar toplantının amacı, kapsamı, 

yaklaĢımı ve katılımcı ekip hakkında bilgi verilmeli, karĢı tarafın katılımcıları 

tanınmaya çalıĢılmalıdır. 

 Denetim evreni belirleme toplantıları sırasında mümkün olduğunca açık uçlu 

sorular sormak, serbest bilgi akıĢı sağlanması açısından önemlidir. 

 Bilgi alınması faydalı olacak konular aĢağıdadır: 

o Birimin amaç ve hedefleri, bunların yönetici ve çalıĢanlarca ne 

düzeyde ve ne Ģekilde anlaĢıldığı 
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o Birimin fiili görevleri ve yürüttüğü iĢler 

o Birim örgüt yapısı, yöneticiler ve sorumlu oldukları alanlar 

o Birimin insan kaynağı yapısı (yönetici ve çalıĢanların genel profilleri) 

o Birimin teknoloji altyapısı (önemli yazılım, sistem, donanım, diğer 

uygulama, vs.) 

o Birimin diğer birimler ile iliĢkileri, diğer birimlere girdi teĢkil eden 

çalıĢmaları, diğer birimlerden girdi olarak alınan çıktılar (girdi-çıktı 

iliĢkileri) 

o Hazırlanan finansal ve operasyonel raporlar 

o GeçmiĢte yürütülmüĢ, hali hazırda yürütülen ve planlanan projeler 

o Örgüt içindeki diğer projelere katkılar 

o Örgüt hiyerarĢisi içindeki yer ve konum 

o GerçekleĢen veya planlanan örgütsel, yönetsel, teknolojik veya 

operasyonel değiĢiklikler 

o Yakın zamanda gerçekleĢmiĢ veya planlanan kilit personel 

değiĢiklikleri 

o Yakın zamanda birimin karĢı karĢıya olduğu en önemli rutin, 

periyodik veya bir defalık problemler, süregelen ancak çözüm 

bulunamayan kronik sıkıntılar 

o Birimin iĢlerini yürütmesine engel olabilecek veya iĢlerini yürütmede 

verimliliğini azaltabilecek tehditler 

o Hali hazırda birimin yürüttüğü, ancak kendi sorumluluk alanına 

girmemesi gerektiğini düĢündüğü iĢler 

o Hali hazırda birimin yürüttüğü ancak verimli olmadığı düĢünülen 

aktiviteler 

o Hali hazırda birimin yürüttüğü ve geliĢtirilmesi gerekli bulunan veya 

bir iyileĢme fırsatı görülen iĢ ve faaliyetler 

o Birim genelindeki iletiĢim faaliyetleri 

o Birim iĢ ve faaliyetleri üzerinde meydana gelebilecek ve örgütün 

tümünü etkileyebilecek sorunlar 

o Birimin son üç yıl itibariyle bütçesi, bütçe gerçekleĢmeleri, bütçeden 

sapmaları 
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o Birimin kurum finansal tablolarına katkısı, etkisi 

o Birimde yürütülen iĢlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik tedbirler 

o Birim mevzuatı ve fiili iĢ ve iĢlemlerin buna uygunluğu 

o GeçmiĢ denetimler ile ilgili bilgi (ne zaman, ne sonuçlar elde edildi, 

geçmiĢ bulguların eylem planları, vs.) 

o Birimin görevlerini yerine getirmede eksikliğini hissettiği kaynaklar, 

gereksiz elde tutulan kaynaklar 

o Birim yönetimi ve personelinin dile getirmek istediği diğer hususlar 

o Birim genelinde amaçları ve iĢleri tehdit eden kritik risklerin bilinip 

bilinmediği 

o Bu risklere yönelik geliĢtirilen anahtar kontrol tedbirleri 

o Birim bünyesinde kamuyu ilgilendiren ne tür faaliyetler yürütüldüğü 

o Son üç yıl içinde amaç ve hedeflerin gerçekleĢme oranı, hedeften 

sapmaların olası nedenleri 

o Kapasite kullanımları (var ise) 

o Önemli maliyet ve yönetim muhasebesi sonuçları (var ise) 

o Birimin yakın zamandaki önemli mal, hizmet, danıĢmanlık talepleri 

ve alımları 

o Birimin kurum bütçesinden aldığı pay 

o Birimin gerçekleĢtirdiği önemli muhasebe iĢlemleri, muhasebesel veri 

giriĢleri 

o Birim faaliyetlerinin otomasyon düzeyi 

o Birim yönetimi ve personeli için mevcut iĢ ve görev tanımları olup 

olmadığı, bunların güncellenip güncellenmediği 

o Birim yönetimi ve personel arasındaki yetki ve sorumluluk dağılımı 

 

Unutulmaması gereken tüm bu sorulara alınacak cevapların, denetim konuları 

belirlemenin dıĢında aynı zamanda risk değerlendirmesi faaliyeti kapsamında da 

kullanılacak olmasıdır. Denetim evreni belirleme çalıĢmaları kapsamında denetim 

konularının tespiti, yani süreçlerin tespiti açısından en önemli husus fonksiyon, 

departman ve birimlerin yürüttükleri ana iĢler, katıldıkları projeler ve önemli 

faaliyetlerin tespit edilmesidir. Denetim konuları sadece iç denetçiler değil aynı 



83 

 

zamanda üst yönetim açısından da anlamlı ve anlaĢılır olmalıdır. Ayrıca, tespit edilen 

denetim konularının tümü gözden geçirilmek suretiyle denetlenmesi gerektiği halde 

kapsam dıĢı bırakılan bir konu olup olmadığına dikkat edilmelidir. 

 

2.2.1.3. Makro Risk Değerlendirmesi 

 

Ġç denetçilerin sahip oldukları kısıtlı iç denetim kaynaklarını, en etkin Ģekilde 

kullanabilmelerini sağlamak üzere, kaynakların en riskli süreçlerden baĢlayarak en 

risksiz süreçlere doğru optimal bir Ģekilde dağıtılması amacı ile yürütülen ve iç 

denetim planlamasına temel teĢkil eden sistemli bir çalıĢmadır. Örgüt genelindeki 

risklere kuĢ bakıĢı göz atabilmeyi ve süreçlerin risklilik düzeylerini tespit edebilmeyi 

sağlar. Bu bağlamda makro risk değerlendirmeleri, denetim evreni kapsamındaki her 

bir denetim konusunun göreli risklilik düzeyinin tespiti ve sonra bu konuların 

risklilik düzeylerine göre sıralanıp önceliklendirilmesi ile ilgilidir.  

 

 Risk odaklı denetim yaklaĢımı paralelinde makro risk değerlendirmeleri, iç 

denetçilerin stratejik veya dönemsel (3 yıllık, yıllık, vs.) denetim planlarını 

oluĢturmalarında büyük önem taĢır. 

 

Bazı örgütlerde geliĢmiĢ bir risk yönetim faaliyeti bulunur ve bu tür örgütlerin 

iç denetçileri Ģanslıdırlar. Risk yönetimi tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin 

dokümanlarına eriĢme imkânları vardır. Bu tür örgütlerde, risk analizi sürecinin bir 

aĢaması olarak birim veya süreç bazında risk değerlendirme faaliyeti yürütülmüĢ, 

kurumun risk haritası çıkartılmıĢtır. Yani kurumun tüm alanları risklilik düzeyine 

göre bir önceliklendirmeye tabi tutulmuĢtur. Bu gibi örgütlerde iç denetim, yıllık ve 

stratejik denetim planlamalarını yalnızca bu risk değerlendirmelerine dayandırabilir. 

Bu durumda kendisinin ayrıca bir risk değerlendirmesi yapmasına gerek 

kalmayabilir. Öte yandan iç denetim, planlama faaliyetlerini tümüyle bu risk 

değerlendirmelerine dayandırmayıp, bu değerlendirmeleri kendi risk değerlendirme 

modeli içine girdi olarak da katabilir. Veya bu çalıĢmaları göz ardı edip sadece kendi 

yapacağı risk değerlendirmelerine baĢvurabilir. Ancak bu sonuncu opsiyon pek sık 
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kullanılmaz. Bazı örgütlerde ise yapılandırılmıĢ bir risk yönetimi faaliyeti 

bulunmadığından, risk analizi iĢi tümüyle iç denetçilere kalmıĢ olabilir. Bu halde iç 

denetim, planlamasını, kendi yürüteceği makro risk değerlendirmelerine 

dayandırmak durumunda kalır. 

 

Makro risk değerlendirme sürecinin aĢamaları aĢağıdaki özetlenmiĢtir: 

1) ĠĢ riski modelinin belirlenmesi 

2) Risk faktörlerinin belirlenmesi 

3) Risk ölçeklerinin belirlenmesi 

4) Risk ölçüm modelinin belirlenmesi 

5) Risk hesaplaması 

6) Risk haritasının oluĢturulması 

 

2.2.1.3.1. ĠĢ Riski Modelinin Belirlenmesi 

 

Risk yönetimi veya iç denetim faaliyeti tarafından gerçekleĢtirilmesinden 

bağımsız olarak tüm risk değerlendirme süreçleri bir iĢ riski modelineihtiyaç duyar. 

Yani iĢ riski modeli risk değerlendirme süreçlerinin baĢlangıç noktası, ilk aĢamasıdır. 

ĠĢ riski modelinin oluĢturulması, risk yönetimi faaliyetince yürütülecek risk analizi 

ve/veya iç denetim tarafından yürütülecek risk değerlendirmeleri açısından atılacak 

ilk adımdır.  

  

ĠĢ riski modeli, örgüt açısından söz konusu olabilecek bütün riskleri içeren 

risk evrenin tespiti ve risk evrenindeki bu risklerin mantıksal bir gruplama yapılmak 

suretiyle sınıflandırılmasıdır  (Kaya, 2008).  Makro ve mikro tüm risk değerlendirme 

faaliyetlerinde tespit edilen riskler bu iĢ riski modelindeki risk kategorileri dikkate 

alınarak sınıflandırılır. ĠĢ riski modeli ve ileride bahsedilecek olan risk ölçüm 

metodunun toplamına ise kısaca örgütün “risk modeli” denilir. ĠĢ riski modeli, 

örgütün risk evreni, risk tepkileri, kontroller ve sorumluları bir arada kayıt altına 

aldığı veri tabanları olan risk sicillerinin (risk kütükleri) oluĢturulması açısından da 

temel teĢkil eder. ĠĢ riski modelleri farklı ana risk grupları ile bunların altında yer 
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alan detay düzey risklerin bir arada gösteriminden ibarettir. Her kurumun farklı bir iĢ 

riski modeli olabilir. 

 

Bazı iĢ riski modelleri oldukça detaylı olabilirken, bazı modeller ise son 

derece basittir. Bazı modeller çok daha fazla kategori ve daha az detay, bazıları ise 

çok daha az kategori ama pek çok alt düzey risk içerebilir. Model yapılandırması 

tamamen örgüte, örgütün risk modeli yaklaĢım ve tercihlerine bağlıdır. Burada 

önemli olan modelin yapısı veya detayı değil, modelin kritik tüm iĢ risklerini 

kapsıyor olmasıdır.  

 

ĠĢ riski modelinin örgüt amaç ve hedeflerini tehdit eden tüm kritik riskleri 

kapsaması beklenir. Bunların hangi detayda ve ne Ģekilde organize edileceği tercihi 

kurumlara bırakılmıĢtır. ĠĢ riski modelleri oluĢturulurken, kurumun yapısı, amaç ve 

hedefleri, faaliyette bulunduğu ortamlar, sektörler ve koĢullar göz önünde 

bulundurulur. ĠĢ riski modellerinde, aynı sektördeki yurt içi ve dıĢı diğer firmaların iĢ 

riski modelleri örnek veya baz alınabilir. Ancak bunlara eriĢim sağlamak güç olabilir. 

Bu amaçla uluslararası mesleki örgütler veya profesyonel danıĢmanlık firmalarından 

destek alınabilir. Bu kurumlar sahip oldukları risk uzmanlığı ve bilgi zenginliği ile iĢ 

riski modellerinin sağlıklı bir Ģekilde oluĢturulmasında örgüte yardımcı olabilirler.   

 

 

2.2.1.3.2. Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 

 

Risk faktörleri, spesifik bir risk veya risk sınıfının doğrudan ölçülebilmesi 

amacı ile bunların yerine kullanılan, gözlemlenebilir ve ölçülebilir araçlardır. Diğer 

bir ifade ile risk faktörleri, riskin varlığını veya riske maruz kalmayı ifade eden bir 

sürecin ölçülebilir veya gözlemlenebilir karakteristiklerini ifade eder. Risk faktörü 

kullanımı, makro risk değerlendirmeleri için oldukça baĢarılı sonuçlar vermektedir. 

Burada değerlendirme altına alınacak olan denetim evreninde yer alan denetim 

konularının homojen oluĢunun büyük etkisi vardır. Örneğin tamamı süreçlerden 

oluĢan bir denetim evreni, risk faktörlerinin de kullanımı ile son derece baĢarılı risk 

ölçüm sonuçları vermektedir. Risk ölçümleri genellikle hem subjektif yargılar, hem 
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de objektif, tarihsel verilere dayanan hesaplamalar içerir (bir “olay” veya “tarihsel 

veri tabanı” var ise). Yine genellikle, risk ölçümü riskle iliĢkili bazı faktörlerin 

ölçülmesi ile sağlanır. (McNamee ve Selim, 1998: 62) 

Bunlar; 

- Riske maruz parasal kaynaklar 

- Varlıkların likidite düzeyi 

- Yönetimin yetkinliği 

- Ġç kontrolün yeterliliği 

- Bir önceki denetimden bu yana geçen süre 

 

gibi faktörler olabilir. Yukarıdaki örnek faktörlerden anlaĢılabileceği üzere risk 

faktörleri; riskler, sonuçları ve risk yönetim tekniklerine iliĢkin düĢüncelerin bir 

araya toplanarak, riskin daha kolay ölçülebilmesi için gözlemlenebilir olaylara veya 

kavramsal özelliklere dönüĢtürülmesidir. Örneğin “yönetimin yetkinliği” risk faktörü 

bize insan kaynağı yetersizliğinden kaynaklanan operasyonel riskler, operasyonel 

etkinsizlik ve bu nedenle yaĢanabilecek kayıpları ifade etmektedir. Bu risk faktörü, 

iyi tanımlanıyor olması halinde, denetim evrenindeki tüm süreçler için ortak bazı 

riskleri, sonuçları (etkiler) ve stratejileri bir arada harmanlayan bir çatı görevi 

görecektir.  Risk faktörleri genellikle makro risk analizlerinde ve özellikle de yıllık 

denetim planlaması sırasında yürütülen “risk modeli geliĢtirme” faaliyetlerinde 

kullanılır. Belirli bir süreç açısından herhangi bir risk faktöründen daha fazla veya 

daha yüksek düzeyde bulunuyor olması, çoğunlukla riskin ve yaratacağı etkinin de 

daha çok olmasına yol açar. Örneğin bir süreçte yer alan varlıkların likidite 

yüksekliği riskin daha fazla olmasına yol açar.  

 

Patton, Evans ve Lewis, özellikle 1980‟li yıllarda iç denetçilerce en fazla 

kullanılan 19 adet risk faktörünü tarif etmiĢlerdir (Patton, Evans ve Lewis, 1982:20):  

1. Ġç kontrollerin kalitesi 

2. Yönetimin yetkinliği 

3. Yönetimin doğruluk, dürüstlük ve bütünlüğü 

4. Mali açıdan büyüklüğü (gelir, gider, bütçe büyüklüğü, 

bilançoya katkısı, vb.) 
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5. Muhasebe sistemlerindeki yakın zamanlı değiĢiklikler 

6. Faaliyetlerin karmaĢıklığı 

7. Varlıkların likiditesi 

8. Kilit personelde yapılan yakın zamanlı değiĢiklikler 

9. Ekonomik durum 

10. Hızlı büyüme 

11. Sistemin bilgisayara bağlılık düzeyi/iĢ ve iĢlemlerin 

otomasyon düzeyi 

12. En son denetimden bu yana geçen süre 

13. Yönetimin hedefleri gerçekleĢtirmeye yönelik olarak 

üzerinde bulunan baskı 

14. Devlet ile olan iliĢkilerin derecesi 

15. Personelin moral düzeyi 

16. DıĢ denetçilerin denetim planları 

17. Politik maruziyet 

18. Ġç denetçinin bağımsız bir duruĢ sergileme gereksinimi 

19. Merkezden veya Ġdari Ofisten uzaklık 

 

Risk faktörlerinin belirlenmesi sırasında pek çok farklı kaynaktan 

yararlanmak mümkündür. Bunların baĢında literatür taraması gelir. Gerek 

internetten, gerek süreli yayınlar gerekse de basılı yayınlardan risk faktörleri ile ilgili 

pek çok bilgiye ulaĢmak mümkündür. Ayrıca iç denetim odaklı yayınlar yapan bazı 

mesleki internet siteleri de risk faktörlerinin seçimine dair önemli ipuçları 

sağlamaktadır. Risk faktörlerine iliĢkin bilgi almanın diğer yolu o sektördeki veya 

diğer sektörlerde çalıĢan iç denetçiler ile iletiĢim sağlanmasıdır.Literatür ve 

meslektaĢlarla bilgi paylaĢımı gerçekleĢtirildikten sonra, kurum açısından en önemli 

risk unsurları, kritik riskler ve riske maruziyetler ortaya koyularak, en uygun risk 

faktörlerinin belirlenmesine çalıĢılır. Örneğin finansal hizmetler sunan bir banka 

açısından, mali büyüklük (finansal risk), otomasyon düzeyi (operasyonel risk), 

kontrol sistemi (operasyonel risk), devlet ile olan iliĢkiler (yasal risk) önem taĢır. Bir 

kamu kuruluĢu açısından ise bütçe büyüklüğü (finansal risk), kamu ile iliĢkiler (itibar 

riski ve yasal risk), faaliyetlerin karmaĢıklığı (operasyonel risk), insan kaynağı 
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yeterliliği (operasyonel risk) ve politik maruziyet (stratejik risk) önemli bazı risk 

faktörleri olarak değerlendirilebilir. Elbette her iki tür kurum açısından bunların 

dıĢında onlarca risk faktörü belirlemek mümkündür. Burada önemli olan, tespit 

edilen risk faktörlerinin, denetim alanları ve bir bütün olarak kurumun karĢı karĢıya 

olduğu riskleri kapsaması ve dengeli bir Ģekilde temsil ediyor olmasıdır. 

 

Risk faktörlerinin seçimi kadar sayısı da önem taĢır. Risk faktörü sayısı 

kurum yapısı ve faaliyetleri ile doğru orantılı olmakla birlikte genellikle 3‟ten az, 

10‟dan fazla olmamalıdır. Ġdeal olarak 3 ila 7 arası risk faktörü belirlenmesi 

sağlıklıdır. Daha fazla sayıda faktör belirli bir riskin etkisinin olduğundan yüksek 

düzeyde hesaba katılmasına neden olabilir. Daha az sayıda risk faktörü kullanılması 

ise temsil edilen risklerin etkilerinin hesaplamaya olduğundan düĢük düzeyde 

katılması veya hiç katılmamasına neden olabilir.   

 

Risk faktörlerinin seçimi, sayısı ve bir model çerçevesinde ele alınması kadar 

risk faktörlerinin ağırlığının, yani nispi önemlerinin tespit edilmesi de önem taĢır. 

Risk modeli çerçevesinde, bazı faktörler, o kurum açısından diğerlerinden daha fazla 

önem taĢır. Yani kurumun karĢı karĢıya olduğu kilit riskleri çok daha iyi yansıtır. Bu 

halde, risk faktörlerinin ağırlıklandırılması gerekecektir. Örneğin, bir finansal 

kuruluĢ açısından finansal riske yönelik mali faktörler veya itibar riskine yönelik 

faktörler önem taĢırken, bir kamu kurumu açısından stratejik ve yasal faktörler daha 

büyük önem taĢıyabilmektedir. Risk faktörlerini eĢit ağırlıklı olarak kabul etmek de 

bir alternatif olabileceği gibi, pek tavsiye edilmez. Bu yaklaĢımın sağlıklı sonuçlar 

vermeyeceği tecrübe edilmiĢtir. Risk faktörlerinin ağırlıklandırılması en az risk 

faktörlerinin tespiti, ölçüm modelinin seçimi ve risk faktörlerinin skorlanması 

aĢamaları kadar önemlidir. Hatta çoğu zaman sonuca (sürecin toplam risk puanı) 

aĢağıda açıklaması yapılan risk skorlaması sürecinden daha fazla etki ettiği görülür. 

Örnek bir risk faktör ağırlıklandırması aĢağıda Tablo 2.1.‟de görülmektedir: 
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Tablo 2.1. Risk Faktörü Ağırlıklandırma Örneği 

Risk Faktörü Ağırlık 

Faaliyetlerin KarmaĢıklığı %20 

Bütçe Büyüklüğü %15 

Ġmaj/Ġtibara olan Etki %30 

Son Denetimden Bu Yana Geçen 

Süre 

%10 

Yönetim Üzerindeki Baskı %10 

Faaliyetlerin Otomasyon Düzeyi %15 

 

Tablodan görülebileceği üzere 7 adet risk faktörü, kurum açısından önem 

derecelerine göre ağırlıklandırılmıĢtır. Faktörlerin toplam ağırlığı %100 dür. Örnekte, 

“Ġmaj/ Ġtibara olan Etki” Ģeklinde belirlenen risk faktörü, en yüksek ağırlığa sahiptir. 

Örnekte, kurum açısından, maruz kalınabilecek en önemli riskin imaj itibar riski 

olduğuna kanaat getirilmiĢtir. 

 

2.2.1.3.3. Risk Ölçeklerinin Belirlenmesi 

 

 Risk faktörlerinin seçimi ve ağırlıklandırılmasını takiben, bir sonraki aĢama 

uygun bir risk ölçüm modeli ve risk ölçeklerinin yardımı ile risk skorlaması 

yapılması ve risk düzeylerinin hesaplanmasıdır. Risk ölçekleri veya ölçüm 

modellerinden herhangi biri öncelikle tespit edilebilir. Hangisinin daha önce tespit 

edileceği iç denetçinin tercihine kalmıĢtır.  

  

 Risk ölçekleri risk skorlaması amacı ile kullanılan araçlardır. Süreçler ve 

ağırlıklandırılmıĢ risk faktörlerinin bir sonraki bölümde açıklanacak olan risk ölçüm 

modeline yerleĢtirilmesi ile risk hesaplaması (skorlama) için uygun zemin sağlanmıĢ 

olur. Risk hesaplamasında girdi olarak kullanılan ölçekler, risk faktörlerinin temsil 

ettiği maruziyetlerin derecesini ölçmektedir.  
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Skorlama amaçlı kullanılan ve risk düzeylerinin ölçülmesine yardımcı olan 

ölçekler, tüm risk faktörleri için standart olmalıdır. Yani kullanılan ölçek 1-5 

değerlerine sahip ise tüm faktörler için 1-5 değerlerine sahip ölçekler kullanılmalıdır. 

Bu sayede aynı bazda skorlama yapabilmek mümkün olur. Her bir risk faktörü için 

standart ölçek değerleri kullanılmakla birlikte, ölçeğin değerlerine iliĢkin 

tanımlamalar farklı olacaktır. Yani ölçek skalasındaki her bir değerin, her bir risk 

faktörü için anlamı farklı olacaktır.  

 

Örneğin, “bütçe büyüklüğü” ve “faaliyetlerin karmaĢıklığı” risk faktörlerini 

ele alalım. Her iki risk faktörü için de ölçek aynıdır. Ölçeğin 1-5 arası bir skalaya 

sahip olduğunu düĢünelim. Yani puanlama opsiyonları 1 ile 5 arası olacaktır 

(1,2,3,4,5). Bütçe büyüklüğü faktörü için tespit edilen 3 puanın tanımlaması ile 

faaliyetlerin karmaĢıklığı faktörüne iliĢkin 3 puanın tanımlaması birbirinden farklı 

olacaktır. Tabi ki ölçeği tanımlamada nicel bir skala yerine, risk düzeylerine yönelik 

nitel bir skala da kullanılabilir (Çok yüksek-yüksek-orta-düĢük-çok düĢük gibi). Bu 

ölçümü yapılan risk faktörünün doğası ile ölçümü gerçekleĢtiren kiĢilerin tercihlerine 

bağlıdır. Ancak dikkat edileceği üzere rakamsal bir skala kullanılması skor 

ölçümünde ve süreçlerin toplam riskinin hesaplanmasında önemli kolaylıklar 

sağlamaktadır.   

 

Risk düzeylerinin ölçülmesi, yani risk faktörlerinin skorlanması amacı ile 

genellikle beĢ puanlı ölçeklemeler önerilmekte ise de 3 puanlı (düĢük-orta-yüksek), 

hatta 9 puanlı (1-9) ölçeklemeler de kullanılabilmektedir. 3‟ten küçük, 9‟dan büyük 

ölçekler ise genellikle tercih edilmemektedir (McNamee ve Selim, 1998: 65).  

 

Ölçeklemede dikkat edilmesi gereken en önemli unsur her bir risk düzeyi 

(puan) için açık, net ve anlaĢılır bir tanımlama bulunuyor olması gerektiğidir. Risk 

ölçeğindeki puanların neye karĢılık geldiğinin tam olarak bilinmesi kritik önem taĢır. 

Özellikle skorlama bir grup tarafından yapılıyor ise bu durum önem taĢır. Risk 

ölçümü amaçlı bu skorlamalar, subjektifliği azaltmak amacı ile genellikle bir grup 

insan (ör: iç denetçiler ve süreç yöneticileri) tarafından yapılır. Eğer kullanılacak 

olan risk ölçekleri, skorlamayı yapan tüm taraflarca aynı Ģekilde anlaĢılabilecek, 
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detaylı açıklamalara sahip değilse, skorlama sonrası ortaya çıkan ölçüm sonuçları 

güvenilir olmayacaktır. Risk faktörlerinin ölçülebilmesi için oluĢturulan ölçekler 

bağlamındaki tanımların muğlak olmasına izin verilmemelidir. AĢağıdaki tabloda son 

derece muğlak ve skorlama yapan herkes açısından farklı anlam taĢıyabilecek, kötü 

bir ölçek örneği bulunmaktadır:  

 

Tablo 2.2. Faaliyetlerin KarmaĢıklığı Risk Faktörü- Ölçek Açıklamaları 

Faaliyetler karmaĢık değil 1 

Faaliyetler az karmaĢık 2 

Faaliyetler orta düzey karmaĢık 3 

Faaliyetler epey karmaĢık 4 

Faaliyetler çok karmaĢık 5 

 

Tablodaki ölçek açıklamalarından da görülebileceği üzere, puan 

karĢılıklarının muğlak, herkes tarafından farklı anlaĢılabilecek özellikte olduğu 

sonucu çıkmaktadır. Örneğin A denetçisi, bu risk faktörüne iliĢkin skorlama 

yaparken faaliyetleri kendi tecrübe ve sezgileri ıĢında oluĢturduğu görüĢüne göre 

fazla karmaĢık bulmayıp, 2 puanı ile skorlarken, B denetçisi aynı faktörü, kendi 

tecrübeleri ıĢında faaliyetleri yine fazla karmaĢık bulmayıp, 1 ile skorlayabilecektir. 

Faaliyetler karmaĢık değil veya faaliyetler az karmaĢık ifadeleri herkes için farklı 

anlamlar taĢıyabilmektedir. Bir denetçi için faaliyetlerin karmaĢık olması iĢlenen 

dosya sayısına bağlı olabileceği gibi, diğeri için çalıĢan uzman sayısı, bir diğeri için 

ise faaliyetin iĢ akıĢlarının uzunluğu karar vermede etkili bir kriter olacaktır. Bu 

sebeple, her bir risk faktörü için risk düzeylerini değerlendirmeye imkan veren risk 

ölçekleri, son derece açıklayıcı olmalı, somut ve anlaĢılır verilere dayandırılarak 

oluĢturulmalıdır.    

 

Örneğin bütçe büyüklüğü risk faktörünü ele alalım. Risk modelimiz (1-5) 

puanlı ölçeklemeyi içeriyor olsun. Bütçe büyüklüğü açısından risk maruziyet 

düzeylerini gösterir örnek bir ölçek aĢağıdaki tabloda sunulmaktadır: 
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Tablo 2.3. Bütçe Büyüklüğü Risk Faktörü- Ölçek Açıklamaları 

<50,000 YTL 1 

50,000- 120,000 YTL 2 

120,000- 540,000 YTL 3 

540-000- 1,200,000 YTL 4 

>1,200,000 YTL 5 

 

Ölçekte her bir puanın karĢılığı bütçe büyüklüğü açık, net ve anlaĢılır bir 

Ģekilde yer almaktadır. Bu risk faktörü bağlamında bir denetim alanını skorlayacak 

olan kiĢilerin tamamı da bütçe büyüklüğüne iliĢkin benzer bir kavrayıĢa sahip 

olacaklardır.  

 

Makro risk değerlendirme çalıĢmaları sırasında yararlanılacak en önemli bilgi 

kaynaklarının baĢında denetim evreni toplantıları sırasında elde edilen bilgiler 

gelmektedir. Gerçekten de hangi risk değerlendirme modeli kullanılıyor olursa olsun, 

risk faktörü skorlamaları, bu bilgilerden faydalanılmak suretiyle yapılmalıdır. 

Yönetim ile yapılan bu toplantılar dıĢında skorlama sırasında fayda sağlayacak diğer 

dokümanlar stratejik planlar, faaliyet raporları, bütçeler, yönetmelik ve talimatlar, 

prosedürler, iĢ akıĢları ve geçmiĢ denetim raporlarıdır.    

 

Bu Ģekilde makro risk değerlendirmesinin hedeflediği; süreçlerin risk 

puanlarının ortaya çıkartılması, yani süreçlerin risklilik düzeylerinin tespit edilmesi 

mümkün olur. Süreç bazında ortaya çıkacak olan risk puanları, tercih edilen risk 

ölçüm modeline göre farklı sonuçlar verir.   
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2.2.1.3.4. Risk Ölçüm Modelinin Belirlenmesi ve Risk Düzeylerinin 

Hesaplanması 

 

Risk ölçüm modelleri, örgütün iĢ süreçlerin riskliliğinin tespit edilmesine 

yardımcı olan doğrusal veya doğrusal olmayan matematiksel iliĢkilerdir. Ancak türü 

ve yaklaĢımı ne olursa olsun, bu modellerin kullanımının temel sebebi kurumun 

“makro risk perspektifinin” ortaya koyulmasıdır. Yani kurumun tüm iĢ süreçleri için 

söz konusu olan ana risk gruplarının, kurumun bu iĢ süreçlerini nasıl bir olasılık 

dahilinde ve hangi Ģiddette etkileyebileceğinin hesaplanmasına yardımcı olur. Bu 

hesaplama sonrası ortaya çıkan tablo bize kurum süreçlerinin risklilik düzeylerini ve 

hangi süreçlerin öncelikle mercek altına alınması gerektiğini gösterir.  

 

Pek çok farklı kurumda kullanılan pek çok farklı risk değerlendirme 

modelleri bulunmakla birlikte, genel olarak bu modelleri doğrusal ve çarpansal 

(çoklu) modeller olarak iki ayrı grupta ele almak yanlıĢ olmayacaktır. 

 

Doğrusal Modeller: 

 

Doğrusal modelleri basitçe matematiksel olarak gösterirsek, belirli bir 

denetim konusunun (süreç) toplam risk düzeyi basitçe aĢağıdaki gibi ifade edilebilir:   

 

Toplam Risk = (A1*S1) + (A2*S2) + (A3*S3)+............+ (AN*SN) olarak ifade 

edilebilir.  

 

Burada S(i) spesifik bir risk faktörüne ait skoru, A(i) ise o spesifik faktörün ağırlığını 

ifade etmektedir. Bir sürecin toplam riski yukarıdaki denklemde basitçe ifade edildiği 

gibi risk faktörlerinin risk skoru ve faktör ağırlığının çarpımlarının toplanması ile 

bulunmaktadır. Doğrusal modeller esasen çok karıĢık olmayan, belirli risk 

faktörlerinin seçimi ve her bir süreç için bu faktörlerin yine belirli ölçekler dahilinde 

skorlanmasına dayanmaktadır. Maliye Bakanlığı Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu 

tarafından yayımlanmıĢ olan, Kamu Ġç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi, 
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doğrusal modellerin kullanılmasını önermiĢ, bu bağlamda 2 farklı doğrusal risk 

değerlendirme (risk ölçüm) modelini ortaya koymuĢtur.    

a. Kümülatif Model 

b. Göreceli Model 

 

Kümülatif Modele göre her risk faktörüne kurum faaliyetlerine olan etkisi ve 

önemi göz önünde bulundurularak bir ağırlık verilir. Aynı Ģekilde, her risk faktörüne 

risk seviyesini gösteren 1‟ den 5‟ e kadar bir değer verilir. En düĢük risk seviyesi için 

“1” ve en yüksek risk seviyesi için “5” değerleri kullanılır. Daha sonra verilen bu 

değer (skorlama), risk faktörünün ağırlığı ile çarpılarak her bir faktör için risk puanı 

bulunur. Son olarak her bir risk faktörü için elde edilen risk puanları toplanarak, 

denetim alanının doğal (yapısal) risk düzeyi belirlenir (ĠDKK, 2007). 
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Tablo 2.4. Kümülatif Risk Değerlendirme Modeli 

RĠSK FAKTÖRLERĠ Skorlar AĞIRLIK (%) 

 Bütçe Büyüklükleri(Milyon YTL) 

100‟den fazla 5 

  

40 

60-100 4 

20-60 3 

5-20 2 

5‟den az 1 

ĠĢlem Hacmi Ve Personel Sayısı 

ĠĢlem Hacmi Yüksek-Personel Sayısı 

Çok Yetersiz 

5 

  

30 

  4 

  3 

  2 

ĠĢlem Hacmi ve Personel Sayısı 

Dengeli 

1 

  

Faaliyetlerin KarmaĢıklığı  

Çok KarıĢık Faaliyetler 5 

 

15 

  4 

  3 

  2 

KarıĢık Olmayan Faaliyetler 1 

Yapısal, ĠĢlevsel Ve Teknik 

DeğiĢiklikler 

  

Çok Sık DeğiĢiklik Var 5 

 

15 

  4 

  3 

  2 

Nadiren DeğiĢiklik Var 1 

 Kaynak: ĠDKK Risk Değerlendirme Rehberi 

Göreceli modele göre ise her risk faktörüne bu faktörle ilgili ortaya çıkması 

muhtemel riskin kurum faaliyetlerine etkisi ve önemi göz önünde bulundurularak 

1‟den 5‟e kadar bir etki değeri verilir. En düĢük etki seviyesi için 1 ve en yüksek etki 
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seviyesi için 5 değeri kullanılır. Aynı Ģekilde, her risk kriteriyle ilgili riskin 

gerçekleĢme olasılığı göz önünde bulundurularak 1‟den 5‟e kadar bir olasılık değeri 

verilir. En düĢük olasılık seviyesi için 1 ve en yüksek olasılık seviyesi için ise 5 

değeri kullanılır. Daha sonra, verilen bu olasılık değeri etki değeriyle çarpılarak her 

bir faktör için risk puanı bulunur. Son olarak her risk faktörü için elde edilen risk 

puanları toplanarak denetim alanının doğal (yapısal) risk düzeyi belirlenir (ĠDKK, 

2007).   

 

Tablo 2.5. Göreceli Risk Değerlendirme Modeli 

RİSK KRİTERLERİ RİSKİN OLASILIK VE ETKİ KATSAYILARI 

 OLASILIK 

(0) 

ETKĠ 

(E) 
 
 

Bütçe Büyüklüğü 

 

100’den fazla 5 5 

60-100 4 4 

20-60 3 3 

5-20 2 2 

5’den az 1 1 

 
 

İşlem Hacmi Ve Personel 
Sayısı 

İşlem Hacmi Yüksek-
Personel Sayısı Çok Yetersiz 

5 5 

 4 4 

 3 3 

 2 2 

İşlem Hacmi ve Personel 
Sayısı Dengeli 

1 1 

 

Faaliyetlerin KarmaĢıklığı 

Çok Karışık Faaliyetler 5 5 

 4 4 

 3 3 

 2 2 

Karışık Olmayan Faaliyetler 1 1 

Yapısal, ĠĢlevsel Ve Teknik 

DeğiĢiklikler 
 

Çok Sık Değişiklik Var 5 5 

 4 4 

 3 3 

 2 2 

Nadiren Değişiklik Var 1 1 

 

Bilgi Teknolojileri 
Sisteminin 

Yapısı 

Çok Geniş 5 5 

 4 4 

 3 3 

 2 2 

Çok Geniş Değil 1 1 

Kaynak: ĠDKK Risk Değerlendirme Rehberi 
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Bu model kümülatif modelden farklı olarak risk faktörlerinin 

ağırlıklandırılmasına dayanmamaktadır. Her bir risk faktöründen kaynaklanan risk 

puanı etki ve olasılık dahilinde ölçülmekte, sonra tüm risk faktörleri toplanmak 

suretiyle ilgili denetim alanının risk skoru tespit edilmektedir. Burada risk 

faktörlerinin iki boyutlu skorlanması ile karĢı karĢıyayız. Yani bu risk değerlendirme 

modeli, iki boyutlu bir risk ölçeğine sahiptir. Ölçek değerleri yine 1-5 arası olup, bu 

değerler hem etki, hem de olasılık kriteri çerçevesinde skorlama amaçlı 

kullanılmaktadır.  

 

Göreceli yönteme iliĢkin olarak örnek tablodan da görülebileceği üzere, risk 

faktörleri arasında bir ağırlıklandırmaya gidilmemiĢtir. Modelde risk faktörlerine dair 

farklılığın, sonuca olasılık skorlaması dahilinde yansıtılması hedeflenmiĢtir. Bu 

modelde hakim düĢünce kurum genelinde pek çok farklı süreçte, farklı risk 

faktörlerinin ön planda olabileceğidir. Kümülatif Modelde ise bu anlamda bir 

esneklik bulunmamaktadır. Yani tespit edilmiĢ olan risk faktörü ağırlıkları, hemen 

her süreç için sabittir. Gerçekten de bu bağlamda, Göreceli Modelin sağladığı 

esneklik önemlidir. Kurumdaki bazı denetim alanlarında(süreçler) bazı risk faktörleri 

diğerlerinden farklı ağırlık taĢıyacaktır. Bu ağırlıkları baĢtan belirlemek bizi doğru 

olmayan sonuçlar elde etmeye götürebilir. Örnek olarak, kümülatif model altında 

“satın alım” ve “mali tablo hazırlama” süreçlerini ele alalım. Bütçe büyüklükleri risk 

faktörünün sahip olduğu %40‟lık ağırlık, satın alım süreci açısından anlamlı olsa da, 

mali tablo hazırlama süreci bağlamında anlamlı olmayacaktır. Zira bu süreçte esas 

risk mali tabloların hazırlanmasındaki mali etki değil, mali tabloların doğru, tam ve 

güvenilir hazırlanmamasıdır. Buna daha fazla etki edecek risk faktörleri ise esasen 

Faaliyetlerin KarmaĢıklığı ile ĠĢlem Hacmi ve Personel Sayısıdır. Bütçe büyüklüğü 

kriterinin %40 ağırlıklandırılmıĢ olması, satın alım sürecinde anlamlı sonuç verirken, 

mali tablo hazırlama sürecinde o denli anlamlı sonuçlar vermeyecektir. Oysaki 

göreceli yöntemin kullanılması halinde satın alım ve mali tablo hazırlama 

süreçlerinde bütçe büyüklüğü faktörü, her bir sürecin bu riske maruziyeti 

çerçevesinde etki ve olasılık bağlamında gerektiği ölçüde skorlanmıĢ olacaktır. 

Örneğin mali tablo hazırlama sürecinde bütçe büyüklüğü faktörü etki ve olasılık 
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bağlamında düĢük, satın alım sürecinde ise etki ve olasılık bağlamında yüksek 

skorlanabilir. Buna mukabil, mali tablo hazırlama sürecindeki Faaliyetlerin 

KarmaĢıklığı ile ĠĢlem Hacmi ve Personel Sayısı risk faktörleri etki ve olasılık 

bağlamında daha yüksek skorlanabilir. Bu sayede çok daha sağlıklı ve dengeli 

sonuçlar elde etme imkanı olacaktır.  

 

Makro risk değerlendirmesinde öncelik “mümkün olduğunca” sağlıklı 

sonuçlar elde edebilmek ve denetimlerin ölçümler sonucu ortaya çıkan en riskli 

alanlara öncelik verilmek sureti ile yönlendirilmesidir. Yani makro risk 

değerlendirmeleri denetimlerin özü değil, denetim planlamasına yardımcı olan bir 

araç mahiyetindedir. (Ġç denetim planlaması amacı ile yapılan makro risk 

değerlendirmeleri). Ġç denetim bağlamında makro risk değerlendirmeleri, bir sonraki 

bölümün konusu olan denetim planlamaları açısından önem taĢır. Amaç kurumun 

risk yönetim sisteminin bir bileĢeni olan risk değerlendirmesi faaliyetini 

gerçekleĢtirmek değil, yıllık denetim planlamasına ıĢık tutmaktır. Yani makro risk 

değerlendirmeleri iç denetim planlaması açısından yol gösterici birer araçtır ve asla 

baĢlı baĢına amaç değildir. Bu bağlamda kullanılan risk değerleme (risk ölçüm) 

modellerinin, kurum amaç ve hedefleri ile uyumlu, bu hedefleri tehdit eden ana 

riskleri kapsayan risk faktörlerine yer veren mahiyette ve somut, açıklayıcı bir risk 

ölçeklemesine sahip olması, bu modellerin kullanım amacı göz önüne alındığında 

yeterli kabul edilmektedir.   

 

Bu modellerin yanı sıra kullanılabilecek pek çok farklı doğrusal model 

bulunmaktadır. Tarafımızca geliĢtirilen diğer bir örnek model aĢağıdaki 

özetlenmiĢtir; 

Bu modelde risk faktörü olarak aĢağıdaki unsurlar belirlenmiĢtir: 

1. Önceki denetim bulguları 

2. Risk hassasiyeti 

3. Kontrol çevresi 

4. Operasyonel yönetime duyulan güven 

5. Ġnsan ve sistemlerdeki değiĢiklikler 

6. Faaliyetlerin karmaĢıklığı 
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Bu modelde kullanılan skorlama ölçeği ise 1-3 arasıdır. Bu ölçekte 1= problem olma 

ihtimali zayıf, 2= problem olması mümkün, 3= problem olması yüksek ihtimal. Her 

bir denetim alanı yukarıdaki 6 risk faktörüne bağlı olarak 1-3 arası bu ölçekle 

skorlanacak, her bir faktör için tespit edilen skorlar toplanacak ve bu skor toplamları 

ise daha sonra bir “yaĢlandırma faktörü” ile çarpılacaktır.  

 

YaĢlandırma Faktör değerleri aĢağıdadır; 

Bir önceki denetim 24 ay içinde gerçekleĢmiĢse;  %100 

Bir önceki denetim 24 ila 36 ay arasında gerçekleĢmiĢse;  %125 

Bir önceki denetim 36 ila 60 ay içinde gerçekleĢmiĢse;  %150  

Bir önceki denetim 60 aydan uzun süre önce gerçekleĢmiĢse;  %200 

 

Bu modelin matematiksel gösterimi her bir denetim konusu (alanı) bazında Ģu 

Ģekildedir; 

Toplam Risk Puanı = [ (S1) + (S2) + (S3)+............+(S6) ] * YF (%) 

 

 Burada geliĢtirilen model, kümülatif ve göreceli modelden farklı olarak, bir 

yaĢlandırma faktörünü devreye almaktadır. Görüldüğü gibi risk değerlendirme 

modellerinin kurgulanması ve yapılandırılmasında değerlendirmeyi yapacak kiĢinin 

bakıĢ açısı ve önem verdiği konular öne çıkmaktadır. Bu modelde, son denetimden 

bu yana geçen süre bir risk faktörü olarak değil, sonucu önemli ölçüde 

etkileyebilecek dıĢ bir faktör olarak değerlendirmeye alınmıĢtır. Burada geçmiĢ 

denetim sıklığına, değerlendirmeyi yapan ve modeli yapılandıran kiĢi tarafından 

vurgu yapılmıĢtır. 

 

Çarpansal (Çoklu) Modeller: 

 

Bir önceki bölümde ele alınan doğrusal modeller, yapısal yani doğal risk 

hesaplamasında kullanıĢlıdır. Bu modelde ise riskler; yapısal, kontrol riski ve kalan 

risk (bakiye risk) Ģeklinde tanımlanır. Yapısal risk (inherent risk) iĢin doğasından 
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kaynaklanan, herhangi bir kontrol tedbiri bulunmadan sahip olunan doğal risklilik 

düzeyine iĢaret etmektedir. Bir önceki bölümde anlatılan doğrusal modeller, iĢ 

süreçlerinin, yapısal risklilik düzeylerini hesaplamak için kullanılmaktadır. Bu 

bölümde ele alınan çarpansal veya bir baĢka ifade ile çoklu modeller ise risk 

skorlamasında kalan riske odaklıdır. Yani hesaplamalarda yapısal risk düzeyinin yanı 

sıra kontrol riski ve kalan risk de önem taĢımaktadır. Çarpansal modellerin arkasında 

yatan mantık herhangi bir iĢ sürecinin yapısal risk düzeyinden ziyade kalan risk 

düzeyinin sıralamaya tabi tutulmasıdır. Bu bağlamda çarpansal modeller denetim 

önceliklerinin kalan riske göre değerlendirilmesi esasına dayanır. Çarpansal 

modeller; yapısal riskler ile kontrol risklerini ayrı ayrı hesaplamayı, daha sonra her 

iki sonucun birbirleri ile çarpımı sonucu kalan riskin tespit edilmesini hedefler. Bu 

modeller aĢağıdaki Ģekillerde ifade edilebilmektedir. 

 

(1) Kalan Risk = Yapısal Risk * Kontrol Riski  veya  (2) Gerçek Risk = ĠĢ Riski 

* Kontrol Yeterlilik Kriteri 

 

1 numaralı formülde yer alan kalan risk ve kontrol riski ile 2 numaralı 

formülde yer alan gerçek risk aynı Ģeyi ifade etmektedir. 1 numaralı formülde yer 

alan kontrol riski, kontrollerin yeterliliğine dair bir hesaplamayı içerir. ġöyle ki, bir 

sürecin kontrol yapısı ve iç kontrolleri belirli kontrol riski faktörleri dahilinde 

değerlendirilir. Ġlgili sürecin iç kontrol yapısı ne denli güçlü ise kontrol riski o denli 

düĢük, iç kontrolleri ne derece zayıf ise kontrol riski o denli yüksek olacaktır.  

 

Risk ölçümlemesinde kalan riskin değerlendirilmesine imkan veren bu 

modellerin, doğrusal modellere göre daha geliĢmiĢ oldukları söylenebilir. Süreçlerin 

risklilik düzeylerinin tespit edilmesinde, önce süreçlerin yapısal risk düzeyleri, sonra 

da iç kontrol sistemlerinin bunları karĢılama yeterliliğine odaklanan bu modellerin, 

doğrusal modellere göre risklilik düzeyini daha gerçekçi olarak yansıttıkları 

görülmektedir. Bunun nedeni, tüm iĢ süreçlerinde sistemli, yazılı veya düzenli olsun 

olmasın mutlaka kontroller bulunuyor olmasıdır. Kontroller ne denli etkin ise, gerçek 

risk düzeyi o denli düĢük olmaktadır. Örnek olarak bir iĢ süreci düĢünelim. Bu süreç 

yapısal pek çok risk unsurunu barındırıyor olsun. Bu risklerin etki ve olasılığının 



101 

 

yüksek olduğunu varsayarak, buna göre bir doğal yani yapısal risk hesaplaması 

yapalım. Kuvvetle muhtemel risklilik bağlamında etki ve olasılığı yüksek olan bu 

süreç, risk ölçümlendirmesinde en yukarılarda çıkacaktır. ġimdi kontrol riski 

kavramını devreye alalım. Bu iĢ sürecinde ıslak imzalar, otomasyon, yazılı 

yetkilendirmeler, görevler ayrılığı ve sık gerçekleĢen denetimler gibi bazı kontrol 

uygulamaları olduğunu, ayrıca süreç ve sürecin yer aldığı kurum yönetiminin 

sağladığı kontrol ortamının da güçlü olduğunu varsayalım. Böylesi bir süreç, oldukça 

düĢük bir kontrol riskine sahip olacaktır.  

 

Çarpansal modeller, iç kontrollerin riskleri azaltma durumunu önemli ölçüde 

yansıtma yeteneğine sahiptir. Örneğimizde yer alan sürecin kalan riski hesaplanırken 

yüksek bir yapısal risk düzeyi, düĢük bir kontrol riski düzeyi ile çarpılacak; bu 

iĢlemin sonucunda kalan risk, doğal riskten önemli ölçüde düĢük çıkacaktır. Bu 

Ģekilde yapılan bir değerlendirmede, daha önce yapısal risk düzeyi olarak 

değerlendirme sonuçlarının en yukarılarında çıkmıĢ olan örnek süreç, risklilik düzeyi 

olarak Ģimdi daha aĢağılarda yer almıĢ olacaktır. Doğrusal ölçüm yöntemleri ile 

yapılan hesaplamalar kontrol riski kavramını güçlü olarak yansıtmayabilir. Bu 

nedenle çarpansal modellerin güçlü yanı, risk düzeylerinin daha gerçekçi tespit 

edilebilmesine imkan vermesidir.  

 

Çarpansal modeller, kontrol riskini de hesaplamaya katmaya imkan vermeleri 

açısından daha sağlıklı olmakla birlikte, önemli bir dezavantaja da sahiptirler. 

Çarpansal modellerde yer alan bakiye riskin doğru bir Ģekilde hesaplanabilmesi, 

yapısal risk ve kontrol riskinin doğru bir Ģekilde hesaplanmasına bağlıdır. Kontrol 

riskinin sağlıklı bir Ģekilde skorlanması, değerlendirmesi yapılan alan ile bu alandaki 

kontrol yapısına iliĢkin önemli ölçüde bilgi sahibi olmayı gerektirir.  

 

Kontrol riski, daha önce de ifade edildiği üzere değerlendirme konusu 

alandaki iç kontrollerin ve kontrol yapısının yeterlilik, etkinlik ve olgunluğu ile 

alakalıdır. Kontrol riski de tıpkı yapısal risk gibi bazı kontrol riski faktörleri 

dahilinde ölçülür. Kontrol risk faktörlerinin seçimi de tıpkı yapısal risk faktörleri 

seçimi gibi önem taĢır. Kontrol riski ölçümlemesinde de tıpkı yapısal risk 
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ölçümlemesinde olduğu gibi risk faktörlerinin muğlak olmaması, objektif kriterler 

oluĢturulması ve değerlendirmenin grup çalıĢması Ģeklinde yapılarak ortalamalardan 

yola çıkılması söz konusudur ve bu uygulamalar ile nesnellik düzeyi artırılmaya 

çalıĢılır. Ancak skorlamalarda, değerlendirmesi yapılan sürecin iç kontrol yapısına 

dair bilgi sahibi olunmaz ise, skorlama sağlıklı verilere dayanmayacak, ancak diğer 

tecrübeler ıĢığında yapılan profesyonelce bir tahmini yansıtacaktır. O nedenle, çoklu 

modelleri kullanmayı düĢünenlerin, değerlendirmesi yapılan örgüt ile örgütün iĢ 

süreçleri ve süreçlerdeki iç kontrolleri yakından tanıyor olmaları, en azından örgütün 

temel kontrol süreçlerini biliyor olmaları beklenir. Kontrol riskini doğru 

hesaplamanın öncelikli koĢulu budur.  

 

Bu nedenle, özellikle denetim evrenindeki süreçler hakkında yeterli bilgi 

sahibi olunmadığı durumlarda, yapısal risk düzeylerini tespit etmeyi hedefleyen 

doğrusal modellerden yola çıkılması ve risk değerlendirmelerinin bu modellerle 

yapılması mantıklı olacaktır. Belirli bir süre sonunda yapılan denetimlerden elde 

edilen bilgiler ve değerlendirme yapacak kiĢilerin örgütün kontrol yapısına iliĢkin 

yetkinliklerinin artması sonrası çoklu modellere geçilmesi imkânları 

değerlendirilebilir. 

 

 Makro risk değerlendirmeleri için gerek çarpansal gerekse de doğrusal 

modeller baz alınarak pek çok farklı tür ve yapıda model geliĢtirilebilir. Yine her iki 

model bağlamında da pek çok farklı, değerlendirme yapılan kurumun yapısına uygun 

risk faktörü kullanılması söz konusu olabilir. Modellerde kullanılan risk faktörlerinin 

3-8 arasında olması yerinde olacaktır. 3‟ten az veya 8‟den fazla risk faktörü 

kullanılması, yapılan değerlendirmenin sağlıklılık düzeyini olumsuz etkileyebilir. Bu 

nedenle, risk faktörü seçimi kadar, uygun sayıda risk faktörünün değerlendirmeye 

alınması da büyük önem taĢır. 
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2.2.1.4. Denetim Planlamasının Yapılması 

 

Uluslararası Ġç Denetim Standartlarının Performans Standartları bölümü, 

2010 Planlama Standardı “Ġç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, 

iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk odaklı planlar yapmalıdır” 

demektedir. Aynı standardın 2010.A1maddesinde “Ġç denetim faaliyetinin görev 

planı, en az yılda bir kez yapılan bir risk değerlendirmesine dayanmalıdır. Üst 

yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulunun fikri, bu sürece dahil edilerek göz 

önüne alınmalıdır” denilmektedir. Yine 2010 Planlama 2010.C1 maddesinde “Ġç 

denetim yöneticisi, görevin risk yönetimini geliĢtirme, katma değer yaratma ve 

faaliyetleri geliĢtirme potansiyelini değerlendirerek, öne sürülen danıĢmanlık 

görevlerini kabul etmeyi düĢünmelidir. Kabul edilen bu görevler, plana dahil 

edilmelidir” denilmektedir. Standartlarda açıkça denetim planlamasının risk esasına 

dayanması gerektiği ifade edilmektedir. Yani, en riskli alanlara öncelik verecek bir 

planlama anlayıĢının kabul edildiği görülmektedir.     

 

Stratejik denetim planlaması uzun dönemli denetim planlamalarını 

içermektedir. Kimi örgütlerde bu süre 3 yıl iken kimi örgütler stratejik denetim 

planlamalarını 5 yıllık bir vadede gerçekleĢtirmektedirler. Uzun dönemli bu stratejik 

planlar, genellikle pek çok farklı amaca hizmet eder. Öncelikle bu planların iç 

denetçiler için yol gösterici birer rehber oldukları söylenebilir. Stratejik denetim 

planları aynı zamanda denetim faaliyetinin bütçe talepleri için bir gerekçe 

niteliğindedir. Ġç denetim faaliyetlerinin talep ettiği bütçe, uzun dönemli denetim 

planları dahilinde Ģekillendirilir. Ġç denetim faaliyetinin insan kaynağı, yazılım, 

donanım, eğitim, zaman, danıĢmanlık ve diğer ihtiyaçları hep bu planlamalar sonucu 

derlenen bütçeler vasıtası ile ortaya koyulur. Stratejik denetim planlaması, yönetim 

kurulu ve üst yönetimin fikirlerinin ve katkılarının planlamaya yansıtılmasına 

yardımcı olarak, bu kiĢilerin katkı sağlamasına ve bu kiĢilerden destek alınmasına 

imkan verir. Yine uzun dönemli planlar sayesinde iç denetçiler kendi 

performanslarını değerlendirme Ģansı yakalarlar. Stratejik planlar, iç denetim 

faaliyeti açısından bir kritik performans göstergesi veya standart görevi görür ve iç 

denetçilerin planlanan ve gerçekleĢen performanslarını karĢılaĢtırma imkanı sağlar. 
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Bu bağlamda iç denetçilerin hesap verebilirliklerinin en önemli unsurudur. Aynı 

zamanda üst yönetim ve yönetim kuruluna iç denetim faaliyetinin kontrol altında 

olduğuna dair güvence sağlar. Son olarak, stratejik denetim planları dıĢ denetçilere 

örgütün iç denetim kapsamı ve yaygınlığı hakkında önemli bilgi verir (Sawyer, 

2003:945).  

 

Stratejik denetim planları kısıtlı denetim kaynaklarının en yüksek risk taĢıyan 

alanlara yönlendirilmesine imkan verir. Stratejik denetim planlaması, iç denetim 

faaliyetinin tüzüğü/yönetmeliği/yönergesi ve kurumun amaç ve hedefleri ile uyumlu 

olmalıdır. Ġç denetim faaliyetinin stratejik planlama süreci asgari olarak; 

- Hedefler 

- Denetim görev planlaması 

- Kadro planları,  

- Finansal bütçeleme 

- Faaliyet raporlamasını içerir.  

 

Stratejik denetim planlarının yıllık bazda alt planlar ile düzenlenmesi 

gerekmektedir. Yıllık denetim planları, söz konusu faaliyet yılı için mümkün olan 

toplam denetim süresini (adam/gün veya adam/saat bazında), risk değerlendirme 

sonuçları ve diğer talepler bağlamında yapılacak olan denetimleri, bu denetimlerin 

sürelerini ve planlanan baĢlangıç tarihlerini, denetimi gerçekleĢtirecek olan 

denetçileri, denetim türü ve denetim sıklığını belirten planlardır. Esasen uzun 

dönemli planların bir yıllık kesitini yansıtırlar. Bu bağlamda uzun dönemli planlar ile 

yıllık denetim planlarının yapısı birbirinden farklı değildir ve doğrudan birbirleri ile 

iliĢkilidirler. Bu bağlamda genel olarak iç denetim planlaması ifadesinden,  hem 

stratejik planlar, hem de yıllık planlar anlaĢılmalıdır.  

 

Stratejik veya yıllık iç denetim planlaması ile ilgili diğer önemli bir husus, 

planlamanın ne düzeyde risk değerlendirmelerine dayanacağıdır. Bazı iç denetim 

planları makro risk değerlendirmesinden çıkan sonuçları, yani süreçlerin risklilik 

düzeylerini iç denetim planlamasında en önemli ve yegane kriter olarak alırlar. Bu 

yaklaĢım, makro risk değerlendirmelerinde yeterince risk faktörüne yer veren 
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çarpansal modellerde etkin olacaktır. Çarpansal modeller, kontrol risklerine de yer 

verdikleri ve bakiye riski ortaya koydukları için güvenilirlikleri yüksektir. Denetim 

evrenindeki süreçleri yeterli sayıda risk faktörü, iyi açıklanmıĢ risk ölçekleri, doğru 

ağırlıklar ve yetkin değerlendiriciler ile değerleyebilen modellerin ürettiği sonuçlar 

yıllık denetim planlaması için tek baĢına baz alınabilir. Öte yandan hangi model 

kullanılıyor olursa olsun, yıllık planlama yapanlar, makro risk değerlendirmesi 

sonucu ortaya koyulan risklilik düzeylerinin yanı sıra farklı bazı kriterleri de iç 

denetim planlamasında yer verebilirler. Bu kriterler, modele risk faktörü olarak 

giremeyen bazı unsurlar ile modelde yer alması mümkün olsa da alınmamıĢ unsurlar 

olabilir. Örnek olarak, son denetimden bu yana geçen süre kriterini ele alalım. 

Doğrusal bir modele girmesi uygun olmayacak olan, çarpansal modelde de kontrol 

riski hesaplamasında yer verilmemiĢ bu kriter; yıllık denetim planlaması dahilinde 

yapılacak değerlendirme sonucu risklilik düzeyi ile birlikte diğer bir kriter olarak 

kullanılabilir. Buradan da anlaĢılabileceği üzere, risk değerlendirme sonuçlarını da 

içeren, ikinci bir değerlendirme söz konusu olmaktadır. Tek fark bu ikinci 

değerlendirmede risklilik düzeylerinin yanı sıra diğer bazı kriterlerin de planlama 

sonuçlarına etki ediyor olmasıdır. Burada risk değerlendirme sonuçları planlama 

kriterlerden biri olmaktadır. Tüm kriterler ağırlıklandırmak suretiyle, planlama 

amaçlı nihai değerlendirme yapılır. AĢağıda yer alan örnek tablo durumu 

anlatmaktadır: 

 

Tablo 2.6. Yıllık Denetim Planlaması Amacıyla Süreçlerin Yeniden Değerlendirilmesi 

Ağırlık  Kriter Katsayı 

%50  Risklilik Düzeyi  

 Çok Yüksek 5 

 Yüksek 4 

 Orta 3 

 DüĢük 2 

 Çok DüĢük 1 

%20 En Son Yapılan Denetim  

 Diğer 5 

 Üç yıl önce 4 
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 Ġki yıl önce 3 

 Bir yıl önce 2 

 Bu sene 1 

%30 Parasal Büyüklükler  

 5,000,000 + 5 

 2,500,000- 5,000,000 4 

 1,000,000-2,500,000 3 

 500,000-1,000,000 2 

 500,000 den az 1 

 

Tablodan görüldüğü üzere, süreçlerin risklilik düzeylerini tespit eden makro 

risk değerlendirmesine nihai denetim planlaması için yapılan değerlendirmede %50 

ağırlık verilmiĢtir. Buna ek olarak risk değerlendirmesinde faktör olarak yer almamıĢ 

olan parasal büyüklükler ve en son yapılan denetimden bu yana geçen süre gibi 

kriterler de ayrıca değerlendirmeye alınmıĢtır.  

 

Elbette ki, makro risk değerlendirmesini yeterli gören, ek bir unsurun daha 

sıralamayı etkilemesini arzu etmeyen değerlendiriciler, sadece makro risk 

değerlendirmesi sonuçlarını iç denetim planlarına alabilirler. 

 

Ġç denetim planlamaları iç denetimin fonksiyonel olarak sorumlu olduğu 

mercii tarafından onaylanmalıdır. Ġç denetim planlamalarının, iç denetimin raporlama 

yaptığı makamca onaylanması, plana verilen üst düzey yönetim desteğini de 

göstermektedir. 

 

2.2.1.5. Mikro Risk Değerlendirmesi 

 

Süreçlerde risk odaklı bir denetim gerçekleĢtirmek, tıpkı makro risk 

değerlendirmesinde olduğu gibi öncelikle bir risk değerlendirmesi yapmayı 

gerektirir. Ancak makro risk değerlendirmelerinden farklı olarak, mikro risk 
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değerlendirmeleri, örgütün geneli için değil, risk odaklı iç denetimden geçirilen iĢ 

süreci için gerçekleĢtirilir. 

 

Esasen mikro risk değerlendirmeleri, hem risk yönetimi, hem de iç denetim 

faaliyetleri tarafından kullanılabilen bir risk tespit, ölçüm ve önceliklendirme 

aracıdır. Mikro risk değerlendirmesinde kullanılan yaklaĢım ve teknikler, gerek iç 

denetim faaliyeti gerekse de risk yönetimi faaliyeti açısından benzerlik taĢır. Amaç 

örgütün ana amaç ve hedeflerini gerçekleĢtirmek üzere yapılandırılmıĢ olan iĢ 

süreçlerini ve bunların hedeflerini tehdit eden riskleri tespit etmek, etki ve 

olasılıklarını ölçmek ve bunları da kendi içinde önceliklendirmektir. Bu sayede bir 

süreci tehdit eden en önemli riskler tespit edilmiĢ ve bunlara odaklanma fırsatı 

yakalanmıĢ olur. Risk yöneticileri ve uzmanları yaptıkları mikro risk değerlendirme 

çalıĢması sonucu süreçleri tehdit eden en büyük riskleri ki bunlar gerçekleĢme 

olasılığı ve etkisi diğerlerinden yüksek olan risklerdir, tespit eder ve bunları en etkin 

risk yönetim stratejileri ile yönetmeye çalıĢırlar. Ġç denetçiler ise denetimleri 

dahilinde yaptıkları mikro risk değerlendirme çalıĢmaları dahilinde, yine benzer 

Ģekilde sürece iliĢkin riskleri tespit ederler, bunları ölçer ve önceliklendirirler. Daha 

sonra sıra bu risklere karĢı alınan tedbirleri, yani risk yönetim stratejilerinin yeterlilik 

ve etkinliğini değerlendirmeye gelir. Bu ikinci aĢamada, aralarında iç kontrollerin de 

bulunduğu risk yönetim stratejilerinin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği saha 

çalıĢmalarında gerçekleĢtirilen denetim testleri ile değerlendirilmeye çalıĢılır. Burada 

önemli olan bir husus daha vardır. Ġç denetçiler, örgüt genelinde etkin bir risk 

yönetim faaliyeti mevcut ise bu faaliyet tarafından denetlenecek süreçte önceden 

gerçekleĢtirilmiĢ olan mikro risk değerlendirme sonuçlarına itibar edip, bunları 

kullanmak yoluna gidebilirler. Yani risk yönetim faaliyeti veya fonksiyonunca 

önceden aynı süreçte gerçekleĢtirilen mikro risk değerlendirmelerini denetimlerinde 

temel alabilirler.  

 

Ġç denetim faaliyeti ve iç denetçiler, mikro risk değerlendirmesi konusunda 

uzman olmalı, denetimlerini mikro risk değerlendirmelerine dayandırmalıdırlar. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaĢılabileceği üzere, mikro risk değerlendirmeleri risk 

yönetimi faaliyetinin temel iĢtigal alanı olup, iç denetim açısından ise bireysel iç 
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denetim sürecindeki aĢamalardan önemli bir tanesini teĢkil etmektedir. Mikro risk 

değerlendirmelerinin iç denetim süreci içindeki yeri ve konumunu, EK-1‟ de yer alan 

risk odaklı iç denetim iĢ akıĢı göstermektedir.  

 

EK-1‟de  yer alan iĢ akıĢında Ön araĢtırma, Ön değerlendirme (Pre-Survey) 

ve Risk Kontrol Matrisleri olarak yer alan adımlar, temelde mikro risk 

değerlendirmesinin gerçekleĢtirildiği aĢamalara iĢaret etmektedir. Esasen bir iç 

denetimin baĢlamasından, sahadaki test çalıĢmalarına kadar olan tüm kısımları mikro 

risk değerlendirmesi olarak rahatlıkla ifade edilebilir. Ġç denetim sürecinde, saha 

çalıĢmasına kadar olan tüm iç denetim faaliyetleri süreç riskleri ve kontrollerin tespit 

ve dokümantasyonu ile ilgilidir. Bu nedenle mikro risk değerlendirmesi konusu ile iç 

denetim sürecinin saha çalıĢmasına kadar olan kısımları, tez çalıĢmamızda genel 

olarak aynı faaliyetler olarak kabul edilip bu yönde ele alınacaktır.  

 

Daha önce belirttiğimiz gibi iç denetçiler mikro risk değerlendirmesine, 

denetim programlarını sağlıklı bir Ģekilde yapmak ve program dahilinde denetim 

testlerini uygulayarak, risklerin etkin bir Ģekilde yönetildiğine dair makul güvence 

sağlamak için ihtiyaç duyarlar. Mikro risk değerlendirmeleri, değerlendirmenin 

yapılacağı iĢ sürecinin iyi bir Ģekilde anlaĢılmasını gerektirir. Süreç düzeyinde 

gerçekleĢtirilen mikro risk değerlendirmeleri aĢağıdaki sorulara cevap arar (Sobel, 

2007:7b.02):  

1. Denetlenen sürecin amaç ve temel hedefleri nelerdir? 

2. Süreci etkileyen riskler nelerdir? 

3. Bu riskler, sürecin amaç ve hedeflerini gerçekleĢmesine ne Ģekilde ve hangi 

boyutta etki ederler? Yaratabilecekleri etki nedir? 

4. Bu riskler sahip oldukları etki düzeyi göz önüne alındığında ne sıklıkla veya 

nasıl bir olasılık dahilinde gerçekleĢebilir? 

5. Bu etki ve olasılıklar dahilinde söz konusu riskler, süreç yönetimince tolere 

edilebilir mi? Yani bu riskler yönetimce kabul edilebilir düzeyde midir? 

 

Denetlenecek olan sürecin amacı ve temel hedeflerinin belirlenmesinde ilk 

önce sürecin neden var olduğu anlaĢılmaya çalıĢılır. Süreçte resmi olarak belirlenmiĢ 
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ve paylaĢılmıĢ amaç ve hedefler bulunmuyor olması halinde ise iç denetçilerin iki 

opsiyonları vardır. Birincisi, süreç yönetimi ve çalıĢanlarını süreç için resmi ve 

yukarıdaki yer alan koĢullara uygun hedefler koyma konusunda teĢvik etmek ve 

desteklemek, ikincisi ise sürece iliĢkin temel hedefleri iç denetçi perspektifi ile bizzat 

ortaya koymak. Ġlki elbette ki süreç sahiplerini iĢin içine kattığı için tercih 

edilmelidir. Ancak süreç sahiplerinin buna gönüllü olmadığı durumlarda veya 

denetçinin zamanının kısıtlı olduğu hallerde ikinci alternatif de belirsizliği ortadan 

kaldırmak ve değerlendirme yapabilmek için rahatlıkla kullanılabilir (Sobel, 

2007:7.05).  

 

2.2.1.5.1. Risklerin Tespiti 

 

Mikro risk değerlendirmesinde, süreç amaç ve hedeflerin tespitinden sonraki 

aĢama risklerin tespiti ya da baĢka bir ifade ile risklerin belirlenmesidir. Risklerin 

tespiti, teorik olarak Ģu sorunun sorulması ile baĢlar: “Süreç hedeflerinin 

gerçekleĢtirilmesine engel olabilecek olay, durum ya da koĢullar nelerdir?” Pratikte 

risk tespiti süreci, aĢağıdaki adımlar dahilinde gerçekleĢmektedir: (Sobel, 2007: 7.07)  

 

1. Sürecin temel hedeflerinden bir tanesi seçilir (her seferde bir hedefin ele 

alınması tercih edilmelidir) 

2. Hedefin gerçekleĢmesini engelleyecek engellere (olay, senaryo, konu, durum 

veya koĢullar) iliĢkin tespit ve tahminlerde bulunulur. Örnek olarak; 

a. Örgütün hazırlıklı olmadığı veya uygun ve çabuk bir tepki 

veremeyeceği dıĢ kaynaklı olaylar 

b. Yetersiz tasarlanmıĢ veya dokümantasyonu zayıf prosedürler 

c. Mevcut iĢ ve prosedürlerde aksaklık, duraklama veya bozukluklar 

d. Doğru bir anlayıĢ ile iĢe alınmıĢ, doğru yetkinliklere sahip, yeterli 

sayıda personel eksikliği 

e. Faaliyetlerde yetersiz süpervizyon veya gözetim 

f. Birbirleri ile iliĢkili iĢ alanlarının iletiĢiminin yetersizliği 
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g. Etik olmayan Ģekilde davranıĢ sergileyen veya politikaları bilinçli 

olarak ihlal eden çalıĢanlar 

h. Yetersiz tasarlanmıĢ veya düĢük performans ile çalıĢan sistemler 

i. Sağlıklı karar almaya engel olan; zamansız, hatalı veya eksik bilgi 

j. Performans ölçümü bulunmaması veya ölçümlerin yetersizliği 

 

Bu durumlar dıĢında pek çok farklı durumun varlığı araĢtırılabilir veya iç denetçiler 

ile süreç sahipleri tarafından yürütülen beyin fırtınaları ile ortaya koyulabilir. Genel 

olarak riskleri tespit etmenin iki temel yöntemi vardır (Bahadır, 2008:13):   

- Geriye dönük risk (retrospectively) 

- Ġleriye dönük (prospectively) 

Geriye Dönük Risk Tespiti 

Geriye dönük riskler daha önce ortaya çıkmıĢ, gerçekleĢmiĢ risklerdir. 

Kazalar ve diğer olağandıĢı vakalar (hırsızlık, makinelerin çalıĢmaması, vs.). Geriye 

dönük risk belirleme yöntemi kolaylığı nedeniyle tercih edilir. Risk daha önce 

gerçekleĢmiĢ olduğundan etkisi ve verdiği zararı değerlendirilmesi objektiftir. Geriye 

dönük risklerin tespit edilmesinde kullanılabilecek kaynaklardan bazıları Ģunlardır: 

- Olay, kaza logları, kayıtları 

- Denetim raporları 

- MüĢteri Ģikayetleri, 

- Akreditasyon belge ve raporları 

- Personel ve müĢteri anketleri, 

- Gazete veya diğer yayın organlarında değinilen hususlar. 

Ġleriye Dönük Risk Tespiti 

Bu tür riskleri belirlemek genellikle daha zordur. Bunlar henüz kurumun 

karĢılaĢmadığı ancak ortaya çıkma ihtimali bulunan sorunlar kümesinden oluĢur. Bu 

yöntemde halihazırda yönetilip yönetilmediğine bakılmaksızın olası tüm riskler 

dikkate alınmalıdır. Burada amaç, önemli tüm risklerin kayıt altına alınması ve 

bunların etki/olasılıklarını azaltmak amacıyla uygulanan kontrollerin etkinliğinin 
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gözlenmesidir. Ġleriye dönük risklerin belirlenmesinde en sık kullanılan yöntemler 

Ģunlardır: 

- Süreç yönetimi veya diğer çalıĢanlarla beyin fırtınası yönteminin 

kullanılması 

- Kurumun faaliyette bulunduğu ekonomik, politik, yasal ve 

operasyonel çevreye iliĢkin araĢtırmaların yapılması 

- Ġlgili kiĢi ve kuruluĢlar ile görüĢmeler yapılması 

- Olası problem ve sıkıntılı hususlara iliĢkin olarak personel ve 

müĢteriler ile anket yapılması 

- ĠĢ akıĢ tablolarının analiz edilmesi 

- Sistem tasarımının gözden geçirilmesi ya da sistem analiz 

tekniklerinin kullanılması 

 

Ġleriye dönük risk yöntemi kullanılırken örgütün iĢ riski modelinde yer alan 

risk kategorilerinden faydalanılması tüm risk ihtimallerinin değerlendirilmesine 

yardımcı olacaktır. Ancak, risk analizi yapan kiĢinin tecrübe ve vizyonunun risklerin 

belirlenmesinde önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır. Problemli alanlar ve 

riskler, güvenilir kaynaklara baĢvurulmasıyla daha kolay tespit edilebilir. Bu 

güvenilir kaynaklar arasında süreçte çalıĢan personel, iĢ tanımları, iĢ akıĢ tabloları, 

politika ve prosedürler sayılabilir. Tespit çalıĢmalarında ortaya koyulan riskleri 

mümkün olduğunca teyit edilebilir, nesnel, somut ve birinci elden veriler ile 

desteklemek yerinde olacaktır.  

 

Etkin risk tespiti için süreçlerde yürütülen iĢ ve iĢlemlerin anlaĢılması 

gerekmektedir. ĠĢ ve iĢlemleri anlamak, bu iĢ ve iĢlemleri tehlikeye düĢürecek 

risklerin de ortaya çıkartılmasına yardımcı olur. Risklerin tespit edilip, ölçülebilmesi 

amacı ile iç denetçi tarafından bazı çalıĢmalar yapılmakta, bazı yöntem ve araçlar 

kullanılmaktadır. Risk tespit ve ölçümünde genellikle “iç denetçi çalıĢmaları” ve 

“kontrol öz değerlendirme” yöntemlerinden biri tercih edilir.  

 

Ġç denetçi çalıĢmaları, iç denetçinin riskleri tespit etmekte yürüttüğü tüm 

gözlem, analiz, anket, inceleme, mülakat, toplantı ve araĢtırmaları kapsar. Riskleri 
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tespit etmek için gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda mevzuat incelenir, yönetici ve 

çalıĢanlar ile toplantılar düzenlenir, görüĢmeler yapılır, anket çalıĢmaları yapılır, iĢler 

yerinde gözlemlenir, iĢleri yürüten personel ile birlikte iĢler tekrar edilir, iĢ ve görev 

tanımları, operasyonel ve finansal raporlar, faaliyet raporları, muhasebe fiĢleri ve 

kayıtları, yazıĢmalar, belgeler, dosyalar, dokümanlar, bütçe tahsis ve 

gerçekleĢmeleri, geçmiĢte yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, var ise hileli iĢlemler, vs. 

incelenir, geçmiĢe dönük finansal ve operasyonel veriler üzerinden analitik 

incelemeler yapılır. 

 

Diğer yöntem olan kontrol öz değerlendirme ise son yıllarda yaygın olarak 

tercih edilen, risk tespit ve ölçüm sürecine ilgili sürecin sahipleri ve çalıĢanlarını da 

katan, bu kiĢilerin kendi risklerini kendilerinin belirlemesi esasına dayanan, iç 

denetçinin sadece liderlik, rehberlik yaptığı yapılandırılmıĢ çalıĢtaylardır. 

 

Yöntemin uygulanması sırasında en önemli hususların baĢında serbest bilgi 

akıĢının sağlanması ve iç denetçinin nesnelliğini koruması gelir. Ġç denetçi grup içi 

dinamiklere çok müdahale etmeden, grubun kendi risk değerlendirmesini kendisinin 

yapmasına imkan vermelidir. Ancak grubun takıldığı, tartıĢmaların uzadığı veya 

ciddi uzlaĢma zemini kayıpları olduğunda devreye girerek, ortamı yumuĢatmalı, risk 

değerlendirme amacı çerçevesinde grubun konsantrasyonunu yeniden sağlamalıdır.  

Ġç denetçi çalıĢmaları veya kontrol öz değerlendirme yöntemlerinden hangisi 

kullanılıyor olursa olsun, risk tespitinde sorulması ve/veya tartıĢılması gereken bazı 

sorular vardır. Sürecin amaç ve hedeflerinin anlaĢılarak, süreçteki iĢ ve faaliyetler 

hakkında bilgi toplandıktan sonra, seçilen yöntem dahilinde aĢağıdaki sorulara cevap 

aranmak suretiyle riskler tespit edilmeye çalıĢılır; 

 Amaç ve hedeflere engellemeyi ne engeller? 

 Mevcut varlıkların kaybedilmesi veya ciddi boyutta zarar görmesine neden 

olabilecek Ģeyler nelerdir 

 ĠĢ sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olaylar nelerdir? 

 Çevresel unsurlardaki olası değiĢimlerin sürece olumsuz yansımaları neler 

olabilir? 

 Operasyonların verimli çalıĢmasını neler engelleyebilir? 
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 Kaynakların ekonomik kullanılmasına mani olabilecek durumlar nelerdir? 

 Hangi olağandıĢı durumlar operasyonları tehdit edebilir? 

 Hangi koĢullarda itibar kaybı ile karĢılaĢılabilir? 

 Hangi koĢullarda yasal müeyyideler ile karĢı karĢıya kalabiliriz? 

 Süreçteki faaliyetlerin amaç ve hedeflerden uzaklaĢmasına neden olacak 

örgütsel zafiyetler nelerdir? 

 Bütçeden sapmaya neden olabilecek faktörler nelerdir? 

 Finansal ve operasyonel raporların hatalı, eksik veya tutarsız olmasına neden 

olabilecek Ģeyler nelerdir? 

 Süreç içi ve dıĢı iletiĢimi kesintiye uğratacak Ģeyler nelerdir? 

 Sürecin tam kapasite ile çalıĢmasına neler engel olur? 

 

Tüm bu sorulara verilen cevaplar esasen sürecin ve alt süreçlerinin karĢı karĢıya 

olduğu risklerdir. Ġç denetçi eğer risk tespit çalıĢmasını kendisi yürütüyor ise bu 

sorulara kendi yanıt ararken, kontrol öz değerlendirme çalıĢmalarında bu soruların 

yanıtları ilgili süreç yönetimi ve çalıĢanlarından gelir. Bu bağlamda kontrol öz 

değerlendirme yöntemi iç denetçiye ciddi boyutta zaman kazandırabilir. 

 

Hangi yöntemin tercih edileceği denetlenen süreç, denetim elemanının tecrübe ve 

yetkinliği, denetlenen süreç sahiplerinin denetime bakıĢı ve katkı sağlama arzuları ile 

zaman kısıtlılığı gibi hususlara bağlıdır.  

 

2.2.1.5.2. Risklerin Ölçümü 

 

Süreç düzeyinde tespit edilen risklerin ölçülmesi, risk değerlendirme 

sürecinin ikinci aĢamasıdır. Bu aĢamada, süreç düzeyinde tespit edilen her bir riskin 

etki ve olasılığı üzerine odaklanılır. Mikro risk değerlendirmelerindeki risk 

ölçümleri, makro risk değerlendirmelerinde gerçekleĢtirilen ölçümlerden daha dar 

kapsamlıdır. Ayrıca, makro risk değerlendirmelerinin aksine, süreç düzeyinde 

gerçekleĢtirilen risk ölçümlerinde hata yapılması pek önemli kabul edilmez. Denetim 

sonuçları, yapılan hataların düzeltilmesine yani tespit edilen riskin etki ve olasılığının 
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daha doğru bir Ģekilde yeniden hesaplanmasına yardımcı olur. Ayrıca süreç 

düzeyinde, iĢ düzeyine kıyasla daha az sayı ve çeĢitte riskle karĢılaĢılır  (Sobel, 

2007:7b.09).  

 

Risk genellikle yaratacağı etki ve gerçekleĢme olasılığı ile ölçülmektedir. 

Bu bağlamda riskin ölçülmesine iliĢkin temel yaklaĢım gerçekleĢme olasılığı ve 

etkisini birlikte değerlendirmektedir. Bu doğrudan olasılık tahminleri gibi bir takım 

istatistik tabanlı yöntemlere dayanabileceği gibi, normatif veya nispi yöntemlere de 

dayanabilir. Ancak önemli olan husus riskin bu iki unsuru ile ölçülebileceğidir. 

Sadece etki veya sadece olasılık ile ölçüm yapma sağlıklı sonuçlar vermez. 

 

Riskin etkisi ilk önce ölçülmesi gereken unsurdur. Etki denildiğinde, bir 

riskin gerçekleĢmesi halinde yaratacağı sonuçların büyüklüğü, yani verebileceği 

zarar veya yaratacağı hasarın düzeyi anlaĢılmalıdır. Riskin belirsiz doğası gereği, 

etkisini hesaplarken geniĢ bir yelpazede pek çok potansiyel sonuç ortaya çıkabilir. 

Bunların her biri farklı bir etkiye iĢaret eder. O sebeple, diğer tüm etkileri bir tarafa 

bırakıp “gerçekçi bir en kötü durum senaryosuna” odaklanmak riskin etkisinin 

ölçümünde konsensus sağlar. Riskin yaratabileceği en üst düzey kayıp veya zarar göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bazı riskler tek seferde gerçekleĢirken (örneğin, doğal 

afet, yasal değiĢiklikler,en büyük müĢterinin iflası gibi) diğerleri birlikte veya grup 

olarak gerçekleĢirler (örneğin, garanti talepleri, Ģüpheli alacakların giderleĢtirilmesi, 

faturalama hataları gibi). Gerçekçi en kötü durum senaryosunu düĢünürken, risklerin 

bu tekli ve çoklu yapılarından kaynaklanacak etkiye de dikkat etmek gerekir. 

 

Riskin etkisinin ölçümüne iliĢkin pek çok farklı ölçek geliĢtirilebilir. AĢağıda 

farklı bazı ölçekler yer almaktadır; 
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Tablo 2.7. Örnek Etki Ölçekleri 

Basit Ölçek 

 

 1 DüĢük  Çok az ya da göz önüne alınmayacak kadar düĢük etki. 

 5 Orta  Önemli sayılabilecek veya ciddiye alınması gereken 

etki 

 9 Yüksek Çok önemli ya da örgütün geleceğini tehlikeye 

atabilecek düzeyde yüksek etki 

 

GeliĢtirilmiĢ Ölçek 

 

 1 Etkisiz Herhangi bir etkisi yok. 

 3 DüĢük  Küçük, önemsiz bir etki 

 5  Orta   Üzerinde durulması gereken etki 

 7 Yüksek Önemli düzeyde etki 

 9 Çok Yüksek Katastrofik, çok büyük boyutlu etki 

 

Spesifik Ölçek (etki itibar, sermaye veya yasal boyutları ile de ifade edilebilir) 

 

 1 Etkisiz Stratejik veya finansal bir etki yok 

 3 DüĢük  Stratejik ve/ veya finansal olarak önemsiz bir etki (bir 

haftalık gelirlerin kaybı). 

 5 Orta  Stratejik ve/ veya finansal hedefleri dikkate alınacak 

ölçüde tehdit eden etki (bir aylık gelirlerin kaybı). 

 7 Yüksek Stratejik hedefleri gerçekleĢtirmeyi zorlaĢtıran (strateji 

değiĢikliği yaratacak) ve/veya önemli finansal  kayıp yaratabilecek etki (bir çeyrek 

gelirlerinin kaybı). 

 9 Çok Yüksek Stratejik hedeflerin gerçekleĢtirilmesini imkansız kılan 

önemli finansal kayıp yaratan etki, kurumun geleceğini tehlikeye düĢüren etki (bir 

yıllık gelir kaybı) 

 

Riskin etkisini ölçmeye çalıĢırken bazı sorular sorulması yardımcı olabilir; 
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Risk gerçekleĢtiği takdirde;  

 ÇalıĢanların uğrayabileceği fiziksel zararın boyutu ne olabilir? 

 Kurumun uğrayabileceği finansal kaybın boyutu ne olabilir? 

 Kurumun kaybedeceği itibarın boyutu ne olabilir? 

 Medyaya yansıması takdirinde lokal, ulusal ya da uluslararası haber olma 

durumu olabilir mi?Yasal dava konusu olur ise yasal süreç sonrası 

yaĢanabilecek kayıplar ve Ģiddeti ne olabilir? 

 

Risk ölçümünde ele alınacak ikinci unsur olasılık veya gerçekleĢme sıklığıdır. 

Gerçekçi bir en kötü durum senaryosu ile etkinin ölçümünden sonra, sıra böylesi bir 

sonucun gerçekleĢme ihtimalini tespit etmeye gelir. Ancak burada iki tip olasılıktan 

bahsetmek mümkündür; yapısal Olasılık (inherent likelihood) ve yönetilen olasılık 

(current/managed likelihood)(Sobel, 2007: 6.06). 

 

Yapısal olasılık, yasal düzenlemeler, sektörel kurallar veya çevresel unsurlar gibi 

dıĢ faktörler dıĢında herhangi bir prosedür veya kontrol bulunmadığı varsayılarak 

hesaplanan olasılıktır. Riskin gerçekleĢmesini engellemeye yönelik olarak herhangi 

bir kontrol unsuru bulunmadığında söz konusu olan gerçekleĢme olasılığıdır. Yani 

doğal bir olasılıktır. Bu olasılık hesaplaması, kontrol sistemi ve diğer prosedürlerin 

bilinmediği, tanınmadığı veya iyi iĢlemediği durumlarda değerlendirmelerde dikkate 

alınmalıdır. Esasen mikro risk değerlendirmelerinin bu yönteme dayanılarak 

yapılması, yani süreçteki risklere iliĢkin olarak, herhangi bir kontrol mekanizması 

bulunmadığı varsayımı altında olasılık hesaplamaları yapılması daha faydalı 

olacaktır. Riskin ölçülmesinden sonra, varsa kontroller devreye alınarak, bu 

kontrollerin riskin etkisi, olasılığı ya da her ikisini birden azaltma yönünde iĢlev 

gösterdiği varsayımı ile kalan riski hesaplamak çok daha tercih edilir bir yöntem 

olacaktır.  

 

Cari/Yönetilen olasılık ise, riskin gerçekleĢme olasılığını değerlendirmede 

mevcut kontrolleri dikkate alan bir yaklaĢımdır. Bu ölçüm yöntemi, yapısal olasılık 

ölçümüne göre çok daha basit bir yöntemdir. Yapısal olasılık ölçümünde 

değerlendirmeyi yapacak kiĢiler, olasılığı kontrolden soyutlamaya çalıĢırken 
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zorlanacaklardır. Oysaki bu yöntemde olasılık hesaplamasını yapanlar mevcut iĢ 

ortamı ve uygulamalarını göz önüne alarak olasılığı tespit edeceklerdir. Yani 

bildikleri kontrollerin varlığı altında değerlendirme yaparak olasılığı hesaplama 

yoluna gideceklerdir. Genellikle kiĢilere olasılık değerlendirmesi yaptırılmak 

istendiğinde, kendileri otomatik olarak cari/yönetilen olasılık yöntemini 

kullanmaktadırlar. Değerlendirmeyi bir grup yapıyor ise, iĢ uygulamalarını gruptaki 

çoğu kiĢi bildiğinden olasılık ölçümü üzerinde mutabık kalmak da çok daha kolay 

olmaktadır. Ancak bu yöntemin, bakiye riskin hesaplamasında çok doğru olmayacağı 

bilinmelidir. 

 

Riskin olasılığının ölçümüne iliĢkin pek çok farklı ölçek geliĢtirilebilir. AĢağıda 

farklı bazı ölçekler yer almaktadır; 

 

Tablo 2.8. Örnek Olasılık Ölçekleri 

 

       Basit Ölçek 

 

 1 DüĢük  Ġhtimal yok denecek kadar az ya da çok düĢük olasılık. 

 5 Orta  Ġhtimal dahilinde ya da orta düzey olasılık  

 9 Yüksek Yüksek ihtimal veya kesinlik 

 

 

GeliĢtirilmiĢ Ölçek 

 

 1 Çok DüĢük GerçekleĢme Ģansı yok 

 3 DüĢük  GerçekleĢebilir, ama çok nadir 

 5  Orta   Belirli bir zaman aralığında gerçekleĢebilir 

 7 Yüksek Belirli bir zaman aralığında muhtemelen gerçekleĢecek 

 9 Çok Yüksek Belirli bir zaman aralığında gerçekleĢmesi kesin 
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Spesifik Ölçek 

 

 1 Hiçbir zaman Belirtilen zaman diliminde gerçekleĢmeyecek (Ġhtimal 

%5 den düĢük) 

 3 DüĢük  Belirtilen zaman diliminde gerçekleĢme ihtimali çok 

düĢük (Ġhtimal %25 den düĢük) 

 5 Olasılıklı Belirtilen zaman diliminde gerçekleĢebilir (Ġhtimal %50 

den düĢük) 

 7 Muhtemel Belirtilen zaman diliminde gerçekleĢme ihtimali yüksek 

(Ġhtimal %50 den yüksek) 

 9 Kesin  Halihazırda gerçekleĢiyor veya belirtilen zaman 

diliminde gerçekleĢmesi neredeyse kesin (Ġhtimal %90 dan yüksek) 

 

Risk olasılığını tespit etmeye çalıĢırken aĢağıdaki sorulara alınacak cevaplar 

değerlendirmeyi yürüten kiĢiye yardımcı olur: 

 Daha önce bu kurumda/bölümde/süreçte gerçekleĢti mi? 

 Bu kuruma/bölüme/sürece benzer kurum/bölüm/süreçlerde daha önce 

gerçekleĢti mi? 

 Konuyla ilgili istatistiki bilgi var mı? Örneğin, Bölgedeki suç oranı ya da 

ülkedeki suç oranı gibi  

 Bu risk unsurunu gerçekleĢtirmenin kolaylık derecesi? 

 

Bilindiği üzere, olayın gerçekleĢmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçların (etki) 

ciddiyeti, ya da riskin gerçekleĢme ihtimalinin (olasılık) yüksek olması söz konusu 

riskin önem derecesini, kritikliğini gösterir. Ancak, gerçekleĢme ihtimali yüksek 

olmakla beraber, sonuçları bakımından hedefe ulaĢılmasına mani olmayacak riskler 

kritik olarak sınıflandırılmamalıdır. Kritiklik, hedefe ulaĢmayı ne derece engellediği 

ile ölçülmelidir. 

 

Risklerin etki ve olasılık dahilinde ölçülmesi, kullanılan ölçeklerdeki değerlerin 

çarpımı Ģeklinde olmaktadır. Bir riskin ölçümünü matematiksel olarak; Risk = Etki * 

Olasılık Ģeklinde gösterilebilir. 
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Risk değerlendirme süreci dahilindeki risk ölçüm sonuçlarını toplu halde 

görebilmek ve kritikliği görselleĢtirmenin, kritik risklerin fark edilebilmesini 

sağlamanın en iyi yollarından bir tanesi riskleri haritalamak veya kutu grafiklerden 

yararlanmaktır. Kullanılan ölçeğin türüne göre, basit ölçek kullanılıyor ise 3, 

geliĢmiĢ veya spesifik ölçekler kullanılıyor ise 5 alandan oluĢan grafikler 

değerlendirmeyi yapanlar ile risk değerlendirme sonuçlarının iletileceği kiĢilere bu 

sonuçları daha rahat anlama imkanını verir. AĢağıda basit yönteme göre, yani “9 

alanlı matris” yöntemine göre ölçeklendirilmiĢ bir risk değerlendirme grafiği veya bir 

baĢka deyiĢle risk haritası görülmektedir. Her bir kutu, riskin kritiklik derecesini 

gösteren kırmızı, sarı veya yeĢil renklerle ifade edilmektedir. 

 

ġekil 2.5. Dokuz alan ile gösterilen risk haritası (9 box matrix) 

 

 

Risklerin tespit edilmesi sonrası etki ve olasılıkları dahilinde ölçekler yardımı 

ile skorlanmaları sonucu, tüm riskler yukarıda yer alan kırmızı, yeĢil veya sarı 

alanlardan bir tanesine yerleĢtirilmektedir. Kırmızı alanlarda yer alan riskler, 

kurumun risk toleransının üzerinde, son derece kritik, öncelikle ele alınması ve 

dikkat edilmesi gereken riskler olmaktadır. Sarı alanlardaki riskler yakından takip 

edilmesi gereken veya her an kırmızı alanlara geçebilecek risklerin bulunduğu 

risklerdir. YeĢil alanlar ise etki ve olasılığın pek yüksek olmadığı, riskin yaratacağı 

sonuçların tolere edilebileceği alanları iĢaret eder. Buradaki riskler göz önünde 

bulundurulmakla birlikte, denetimler açısından öncelikli risk grubu değildir. 
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Risklerin yerleĢtirilmeleri sırasında alanlar basit bir hesaplama ile bölümlendirilebilir 

ve risk skorları da bu hesaplama ile karĢılaĢtırılmak suretiyle uygun alanlara 

yerleĢtirilebilir. Örneğin, düĢük olasılık ve etki alanları ortalama 3.5 skoru ve altı, 

orta olasılık ve etki alanları ortalama 3.5- 6.5 arası ve yüksek olasılık ve riskler de 

ortalama 6.5 ve üzeri olarak değerlendirilip gruplanır. Örneğin 5 olasılık ve 1 etki 

toplamda 5 değerini alacaktır. Renkli alanları numaralar ile gösterirsek; 

 

 ġekil 2.6. Dokuz Alan ile Gösterilen Risk Haritası - 2 

E
tk

i 

Yüksek 6 8 9 

Orta 3 5 7 

DüĢük 1 2 4 

  DüĢük Orta Yüksek 

  Olasılık 

 

Etkisi 1, olasılığı 5 olan yani toplam değeri 5 olan (1 * 5) bir risk etki olarak 3.5 den 

düĢük, olasılık olarak da 3.5- 6.5 değerleri arasında yer aldığından 2 numaralı kutuda 

yani yeĢil alanlardan bir tanesinde yer alacaktır.   

AĢağıda ise, 25 alanlı bir matris grafiği yer almaktadır. 5‟li ölçeklerde bu grafiğin 

kullanılması uygun olur. 

 

ġekil 2.7. YirmibeĢ Alan ile Gösterilen Risk Haritası 
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Yukarıdaki 25 alanlı matris grafikte, kırmızı alanlar en kritik, mor alanlar kritik, sarı 

alanlar takip edilecek, yeĢil ve mavi alanlar ise dikkate alınmada en sonda gelecek 

risklere iĢaret etmektedir. 

 

2.2.1.5.3. Kontrollerin Tespiti 

 

Risk yönetim stratejilerinden, en sık kullanılan strateji riskleri kontrol etme 

stratejisidir. Kontrol stratejisi hem iĢ süreçlerindeki günlük operasyon ve aktivitelere 

entegre edilebilmesi, hem diğer risk yönetim faaliyetlerinden daha düĢük maliyetli 

olması nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Ġç kontroller, riskleri azaltmaya yönelik 

olarak iĢlev görür. ĠĢte bu sebeple, iç denetim açısından iĢ süreçlerindeki risklere 

yönelik olarak geliĢtirilen ve uygulamaya alınan bu kontroller büyük önem taĢır. 

Risklerin ne Ģekilde yönetildiğine dair güvence verebilmek için bu kontrollerin test 

edilmesi, ancak daha öncesinde tespit edilebilmesi gerekmektedir. Riskleri azaltan, 

onları kurumun kabul edilebilir risk toleransları içinde tutmaya yönelik iĢlev gören iç 

kontrollerin tespiti genellikle diğer risk yönetim stratejilerinin tespiti kadar kolay 

olmaz.  

 

Ġç denetçiler açısından kontrol stratejisinin ve diğer risk yönetim 

stratejilerinin etkinliğini ölçmedeki yegane unsur kontrolün bakiye riski ne düzeyde 

düĢürdüğüdür. Yani kalan riskin düzeyi ve bu düzeyin kabul edilebilirliği kontrolün 

etkinliğini ortaya koyar. Etkinlik kriteri ile birlikte kontrollerin verimliliği de büyük 

önem taĢır. Belirli bir riski azaltmak ve kabul edilebilir düzeylere indirmek amacı ile 

gereğinden fazla kontrol tesis edilmesi bu kontrollerin toplam maliyetinin toplam 

faydasının önüne geçmesine neden olabilir. Bu arzu edilmeyen bir durumdur. BaĢta 

insan kaynağı olmak üzere, maddi ve teknolojik kaynakların verimsiz kullanılmasına 

neden olur. 

 

Bir örgütten diğerine göre değiĢmekle birlikte iĢ süreçlerinde yaygın olarak 

görülen bazı kontrol uygulamaları Ģunlardır: kontrol farkındalığı ve duyarlılığı 

yüksek bir iĢ ortamı yaratmak, görevler ayrılığı, yetki/onay mekanizmaları, fiziksel, 
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mali ve bilgi varlıklarına eriĢimin kısıtlanması ve bunlar üzerinde kontrol 

sağlanması, gözetim/nezaret etme, mevzuat (politika ve prosedürler), otomasyon 

kontrolleri, limitler, erken uyarı sistemleri, anlık ve periyodik raporlamalar, rutin 

gözden geçirme ve çekler, habersiz sayımlar, mutabakat ve teyitler, gün sonu 

kontrolleri.  

 

Kontrollerin tespit edilmesi amacı ile çalıĢmanın önceki bölümlerinde 

bahsedilen kontrol öz değerlendirme veya bir baĢka ifade ile kontrol-risk öz 

değerlendirme yönteminden de faydalanılabilir. Riskleri tespit etmek amaçlı 

düzenlenen bu çalıĢtay ve beyin fırtınası toplantıları, aynı zamanda süreçte mevcut 

kontrollerin de tespit edilmesine imkan vermektedir. ĠĢ süreçlerindeki kontroller, 

operasyonlara entegre olduğundan, süreç yönetici ve çalıĢanları bu kontrolleri 

kolaylıkla tanımlayabilir. Hatta bu iĢi iç denetçilerden çok daha hızlı yapabilirler. Ġç 

denetçiler kontrol öz değerlendirme yöntemini kullanarak bir taĢla iki kuĢ vururlar. 

Yani hem süreç riskleri, hem de bu risklere yönelik geliĢtirilen iç kontrolleri, süreç 

sahipleri ile düzenlenecek ortak bir çalıĢtay ile belirleyebilirler. Kontrol öz 

değerlendirme yöntemi risk/kontrol analizlerinde çok etkili bir yöntemdir. Risk ve 

kontrollerin tespit edilmesine yönelik olarak anket çalıĢmalarından da 

yararlanılabilir. Anketler kapalı veya açık uçlu sorulardan oluĢan, sürecin iĢ ve 

operasyonları ile risk ve kontrollerini ortaya çıkartmaya yönelik yapılandırılmıĢ 

araĢtırmalardır. 

 

2.2.1.5.4. Risk Kontrol Matrislerinin (RKM) Düzenlenmesi 

 

Risk ve kontrollerin tespit edilmesi, risklerin ölçülmesi ve kalan riskin ortaya 

koyulmasında kullanılabilecek en önemli araçların baĢında risk-kontrol matrisleri 

gelir (RKM). RKM‟ler, hangi risk ve/veya kontrol tespit yöntemi kullanılırsa 

kullanılsın, sonuçların hızlı bir Ģekilde kayıt edilmesi ve dokümantasyonu için 

kullanılır. RKM‟ler, iĢ süreçlerini tehdit eden risklerin tespit edilmesi, 

sınıflandırılması, yaratacağı etki ve bu risklerin gerçekleĢme olasılığını, bu risklere 

yönelik alınan iç kontrol önlemlerini, bu önlemler sonrası kalan riskin kabul 
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edilebilir olup olmadığını gösteren araçlardır. Örnek bir RKM, çalıĢmanın EK-2 

bölümünde yer almaktadır.  

 

RKM‟ler, karĢı karĢıya olunan risklerin süreç ve alt süreç bazında tespitinde 

ve ölçümünde yardımcı olmakla birlikte, bu aracın kullanımında bazı noktalara 

dikkat çekmek gerekmektedir. RKM‟ler, etki ve olasılıkları istatistiki yöntemlerle 

ölçmez. Etki ve olasılık değerlendirmesi, değerlendirmeyi yapan kiĢilerin tecrübe, 

görüĢ ve düĢüncelerine dayanır. Bu nedenle bu matrislerin oluĢturulmasında, geniĢ 

bir katılım sağlanması önerilmektedir. Buna ek olarak, RKM‟ler durağan değildir. 

Belirli periyotlar ile güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca, risk ve kontrollerin tespit 

edilmesinde, etki, olasılık ve kalan risk değerlendirmelerinde subjektifliği azaltmaya 

yönelik olarak mümkün olduğunca somut ve nesnel kanıt, olay, durum ve 

belgelerden faydalanılmalıdır. 

 

RKM aracının kullanımında ilk aĢama 1. seviye risklerin tespitidir. Bu amaçla 

kurum için geliĢtirilmiĢ olan iĢ riski modelinden faydalanılabilir. Sürecin karĢı 

karĢıya olduğu riskler- ki bunlara 2. seviye riskler denilmektedir- bu iĢ riski 

modelinde yer alan ana risk grupları içine yerleĢtirilebilir. (Operasyonel, finansal, 

yasal, stratejik, vs.) Bir anlamda, 2. seviye riskler ise 1. seviye risklerin daha detaylı 

açıklamalarıdır. 

 

 RKM metodolojisindeki sonraki aĢama, tespit edilen riskin (2. seviyede 

açıklanan ve 1. seviyede kategorize edilen) yaratacağı etki ve olasılığın 

değerlendirilmesidir. Bu amaçla her iki değerlendirme için de standart bir ölçekleme 

mevcuttur. Etkinin ölçülmesinde etki; Çok Yüksek, Yüksek, Orta, Az ve Çok Az 

Ģeklinde bir ölçekleme ile ölçülür. Riskin yaratacağı etki (doğuracağı sonuç, hasar 

veya zarar) bu Ģekilde tespit edilir. Daha sonra riskin gerçekleĢme olasılığı veya bir 

baĢka ifade ile gerçekleĢme sıklığı belirlenmeye çalıĢılır. Burada da benzer bir ölçek 

kullanılmaktadır. Bu ölçeğe göre olasılık; Yüksek, Orta ve DüĢük seçenekleri ile 

tespit edilir. Olasılık tespiti etki tespitine göre bir derece daha zordur. Bir riskin 

gerçekleĢme olasılığının tespiti için o riskin geçmiĢte gerçekleĢip gerçekleĢmediği, 
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baĢka bir süreçte gerçekleĢip gerçekleĢmediği, diğer bir ġubede veya benzer baĢka 

bir kurumun aynı süreçlerinde yaĢanıp yaĢanmadığı, vb. hususlar dikkate alınır. 

 

 RKM metodolojisinde, risklerin etki ve olasılıkları belirlenirken asla iç 

kontrol tedbirleri dikkate alınmaz. Yani etki ve olasılık skorlamaları kesinlikle 

kontroller göz önüne alınarak yapılmaz. Bu sayede doğal risklerin etki ve olasılığının 

belirlenmesi mümkün olur. Amaçlanan doğal risklerin, yani iĢin doğasında, 

yapısında bulunan risklerin hesaplanmasıdır. 

 

RKM metodolojisindeki sonraki aĢama ise iç kontrollerin tespit edilmesidir. 

Riskler tespit edilip, etki ve olasılıkları ölçüldükten sonra sıra, bu risklere yönelik 

ġube yönetimi ve personelince alınan iç kontrol tedbirlerinin belirlenmesine gelir. Bu 

aĢamada iĢ süreçlerinin, süreçlerdeki faaliyetlerin ve iĢ akıĢlarının iyi bilinmesi 

büyük önem taĢır. Yalnız var olan değil, olması gereken kontrol tedbirleri de bu 

aĢamada belirlenir. Kontrol eksikliği olduğu düĢünülüyor ise, ek kontrol tedbirleri de 

matrisin iç kontrol sütunundaki hücrelere farklı bir font veya yazı rengi ile not 

düĢülür. 

 

 RKM metodolojisindeki sonraki aĢama ilk iki aĢamada tespit edilen ve 

sonraki iki aĢamada ölçülen risklerin, beĢinci aĢamada tespit edilen iç kontroller ile 

yeterince azaltılıp azaltılmadığına karar vermektir. Yani kalan risk düzeyi 

belirlenmektedir.  

 

2.2.1.6. Saha ÇalıĢmaları 

 

 Risk odaklı iç denetim sürecinde bir sonraki aĢama, RKM‟ler ile tespit edilen 

iç kontrollerin denetim programları ile denetlenmesi yani yeterlilik ve etkinlik 

yönünden test edilmesidir. 
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2.2.1.6.1. Denetim Programları ve Denetim Testleri 

 

Ġç denetçiler açısından risklerin, kontrollerin ve kalan riskin tespit ve 

dokümante edilmesi yeterli değildir. ĠĢ süreçlerinde yer alan kontroller, mikro risk 

değerlendirmesi aĢaması sırasında çeĢitli tekniklerle öğrenilmekte, RKM‟lere kayıt 

edilmektedir. Bu kontrollerin bir kısmı çeĢitli tekniklerle (gözlem, anket, toplantı, 

inceleme, vs.) iç denetçi tarafından tespit edilirken, bu kontrollerin yeterliliği ve 

etkinliği, yani riski yeterince azaltıp azaltmadığına dair güvenceye sahip olmak o 

anda mümkün olmayabilir. Kontrollerin riskleri azaltmaya yönelik varlığı ve 

iĢlevselliği, iç denetçilerce yapılan denetim testleri ile doğrulanır. Ġç denetçiler mikro 

risk değerlendirme çalıĢmaları sonrası denetim konusu süreçte tespit edilen 

kontrolleri denetlerler. Bu denetimi yapılandırırken, yani sahada yapılacak testleri 

planlarken, denetim programı adı verilen bir araçtan faydalanırlar. 

 

Denetim programları temel olarak RKM‟lerdeki iç kontroller baz alınarak 

oluĢturulur. Denetim programlarında denetim adı, süresi, gerçekleĢtirecek denetçiler, 

tarihler, amaç, kapsam, bir önceki denetim tarihi ve denetimin dayanağı (örnek, 2009 

yıllık denetim planı) gibi bilgiler yer alır. Programın ana bölümü ise, saha çalıĢmaları 

aĢamasında gerçekleĢtirilecek olan denetim adımlarının, yani testlerin belirtilmesidir. 

Bu bölümde gerçekleĢtirilecek olan denetim testleri, gerçekleĢtirecek iç denetçi, 

çalıĢma kağıdı referans numarası gibi bilgiler yer alır. Risk odaklı iç denetim 

yaklaĢımının diğer denetim yaklaĢımlarından en büyük farkı, denetim süreci boyunca 

yapılan her faaliyetin kayıt altına alınmasıdır. Gerek mikro risk değerlendirmesi, 

gerekse de saha çalıĢması aĢamasında yapılan tüm iĢler dokümante edilir. Bu 

dokümantasyona denetim çalıĢma kâğıtları adı verilir.  

 

Özellikle saha çalıĢmaları sırasında yürütülen testler, bu testlerde kullanılan 

yöntemler, testlerin sonuçları ve var ise denetçinin dikkatini çeken diğer hususlar 

çalıĢma kâğıtları ile kayıt altına alınmalıdır. Denetimler sırasında çalıĢma kâğıdı 

kullanımının pek çok faydası vardır. ÇalıĢma kağıtları, denetim sonuçlarına ve 

kontrollere iliĢkin genel denetçi görüĢüne baz ve kanıt teĢkil eder. Ġç denetçinin 
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ulaĢtığı sonuçları ve görüĢünü destekler. Sonuca nasıl ulaĢtığını ortaya koyar. Bu 

bakımdan iç denetimin hesap verebilirliğini artırır. Diğer önemli bir faydası, aynı 

süreci daha sonra denetleyecek olan iç denetçilere, rehberlik edecek, yol gösterecek 

bir araç olarak iĢlev görmesidir. Bu sayede geçmiĢ denetimlere iliĢkin hızlı ve 

güvenilir bilgi edinmek, bir önceki denetimin hangi alanlara odaklandığını anlamak 

ve önceki denetime dair olası gözden kaçmaları mevcut denetimde telafi etmek söz 

konusu olur. 

 

Denetim programları, sahada yapılacak çalıĢmaların kapsamını belirlerken, 

uygun denetim teknikleri paralelinde yapılacak olan denetim testleri ile iç kontroller 

değerlendirilir. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için pek çok farklı kontrol türünün, 

ne Ģekilde denetleneceğini, hangi testlerle daha doğru sonuçlara ulaĢılabileceğini 

bilmek ve yapılacak testlerin boyutu, detayı ve kapsamına dair öngörüde bulunmak 

gerekir. Ġç denetçiler açısından yapılacak olan testler ve bunların kapsamı, test 

edilecek olan iç kontrolün yapısı ve iĢlevine göre değiĢiklik gösterir. Ġç denetçiler 

tarafından kullanılan denetim teknikleri, benzer Ģekilde dıĢ denetçiler tarafından da 

kullanılabilmektedir. Bu bağlamda denetimin doğası farklı olsa da pek çok denetim 

tekniğinin her iki denetim türü bağlamında ortak olduğu söylenebilir.  

 

Denetim testleri veya prosedürleri, iç denetçinin denetim süresince kanıt 

toplama (bulgular) ve değerlendirme için kullandığı, yöntem ve tekniklerin 

bütünüdür. Bu bakımdan denetim prosedürlerinden oluĢan iç denetim programı, iç 

denetçinin kontrollere iliĢkin nihai görüĢünü oluĢturmasına yardım edecek kanıtların 

elde edilmesini sağlayan ve belirli bir sistematiğe sahip bir iĢ programıdır. Denetim 

teknikleri, ise, denetim testlerinin veya bir baĢka ifade ile prosedürlerinin 

uygulanmasında kullanılan araç ve yöntemler olarak düĢünülebilir. Ġç denetçiler saha 

çalıĢmaları sırasında aĢağıdaki denetim tekniklerini kullanırlar (Aksoy, 2006:377):  

a) Fiziki inceleme ve sayım 

b) Gözlem 

c) Doğrulama 

d) Yeniden Hesaplama 

e) Gözatma 
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f) SoruĢturma 

g) Belgelerin Ġncelenmesi  

h) Kayıt Sisteminin Yeniden Ġncelenmesi (vouching and tracing) 

i) Ġlgili Unsurlar Arasında ĠliĢki Kurma ve KarĢılaĢtırma 

j) Analitik Ġnceleme Prosedürleri 

 

2.2.1.6.2. Denetim Bulguları 

 

Ġç denetimin temel amacı kurumun risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin 

geliĢtirilmesi ve bu sayede kuruma değer katılması olduğundan, denetim konusu 

sürecin iç kontrollerindeki zafiyetlerin veya genel olarak sürecin kontrol sistemindeki 

aksaklıkların tespit edilerek, bunlara yönelik çözümlerin geliĢtirilmesi büyük önem 

taĢır. 

 

Ġç denetçinin mikro risk değerlendirmesi veya saha çalıĢmaları aĢamasında 

tespit ettiği, genel olarak yetersiz veya etkin olmayan iç kontrollerden kaynaklanan 

sorun, sıkıntı, darboğaz, aksaklık, hata, suistimal, eksiklik veya verimsizlikler; iç 

denetçinin denetim bulguları veya bir baĢka ifade ile denetim kanıtlarıdır. Bu 

bulgular iç denetçinin ilgili kontrolün yetersiz veya etkin olmadığı yönündeki 

görüĢünü destekler, kontrol verimsizliklerini açıklar veya genel olarak süreçteki iç 

kontrol zafiyetini ortaya koyar. Bulguların, tespit edilmesine yardımcı olan denetim 

testi veya adımı ile ilgili çalıĢma kağıtlarına kayıt edilmesi gerekmektedir. Denetim 

bulgularının ilgili çalıĢma kağıdı ile birlikte kayıt altına alınması, raporlama 

aĢamasında iç denetçiye büyük kolaylık sağlar. Saha çalıĢmalarında tespit edilen 

bulgular, nedenleri, yaratacakları etki ve karĢılaĢtırıldıkları kriter ile birlikte ele 

alınmalı, bu Ģekilde kaydedilmelidir. Daha detaylı değerlendirecek olursak bir bulgu 

mutlaka bir sebepten kaynaklanmakta, süreç veya kurum açısından bir etki 

yaratmaktadır. Yine bu bulgular, olması gereken durumdan veya arzu edilen 

koĢullardan sapmaları iĢaret ettiğinden, olması gereken kriter veya koĢullar (standart, 

en iyi uygulama, mevzuat, politika, prosedür, ortalama, minimum düzey veya teknik 

bir kriter), da açıkça bulgu ile birlikte belirtilmeli ve bu Ģekilde kayıt edilmelidir. Bu 
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Ģekilde saha çalıĢmasında tespit edilen bulgular; kaynaklandıkları sebep, 

yaratacakları etki ve olması gereken esas durum ya da koĢul ile birlikte 

değerlendirme altına alınırlar.  

 

Bulgulara örnek olarak; yasaklanan eylemler (personelin Ģirket varlıklarını 

kendisine çıkar sağlamak amacı ile baĢka Ģirketler yararına kullandırtması), 

gerçekleĢtirilmesi gerektiği halde gerçekleĢtirilmeyen eylemler (ürünlerin nakil 

edilmek üzere gemiye yüklenerek gönderilmesi ancak fatura kesilmemiĢ olması), 

yolsuzluk içeren veya uygun olmayan eylemler (belirli ürün alımlarında aynı kalitede 

malı daha düĢük fiyattan veren tedarikçiden değil, daha yüksek fiyattan temin eden 

diğer bir tedarikçiden almak), yetersiz sistemler (etkin veya verimli çalıĢmayan 

süreçler), üzerinde durulması gereken önemli risk maruziyetleri, iyi durumda olup, 

daha fazla geliĢtirilebilecek unsurlar verilebilir (Sawyer, 2003:347).  

 

Denetim bulgularının neden, etki ve kriterleri ile birlikte kayıt altına 

alınmasının yanı sıra bu bulgulara iliĢkin önerilerin de geliĢtirilerek, bulgunun bu 

öneri ile birlikte değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bulgular ve bulgularda yer alan 

durumların iyileĢtirilmesine yönelik geliĢtirilen öneriler bir bütün olarak ele alınır. Ġç 

denetçinin tespit ettiği bulgulara iliĢkin olarak geliĢtirme önerisinde bulunmaması, 

yol göstermemesi veya çözüm arayıĢında olmaması, çağdaĢ risk odaklı iç denetim 

yaklaĢımının değer katma misyonu ile uyuĢmaz. Bulgular ile ilgili diğer bir önemli 

husus ise, tespit edilen her bulgunun raporlanmaması gerektiğidir. Bazı bulgular 

yönetimin dikkatini çekecek ölçüde önem taĢımaz. Bu türden bulgular çalıĢma 

kağıtları ile kayıt altına alınsa bile denetim raporlarında yer almaz.  

 

Saha çalıĢması sonrası ortaya koyulan bulgu ve önerilerin, uygun yöntem ve 

Ģekillerde denetlenen süreç yöneticilerine ve süreçten sorumlu olan daha üst düzey 

yöneticiler ile paylaĢılması gerekmektedir. Bu, resmi veya resmi olmayan 

kanallardan gerçekleĢtirilebilir. Ancak en iyi uygulamalar paralelinde bakıldığında, 

denetim bulgularının saha çalıĢmaları esnasında ilgili yöneticiler ile paylaĢılması, 

daha sonra denetimin kapanıĢ toplantısı aĢamasında da nihai olarak ele alınarak, bir 

sonuca bağlanması gerekmektedir. Sonuca bağlamak derken anlaĢılması gereken 
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kritik önemi haiz bulguların tamamının karĢılıklı olarak denetçi ve denetlenenler 

tarafından masaya yatırılmasıdır. Bulguların rapora alınmadan denetlenenler ile 

tartıĢılması, en iyi iç denetim uygulamalarından biridir.  

 

Denetim kapanıĢ toplantısı ile ele alınacak olan bulguların, kritik derecesine 

göre gruplandırılması ve en kritik konulara toplantıda öncelik verilmesi esastır. 

Kritiklik düzeyi düĢük, rapora alınması öngörülmeyen bulgular ile ilgili olarak, 

denetim konusu süreç yönetimine sözel bilgi verilmesi yeterli olabilir. Bu kritiklik 

derecesi düĢük bulgulara iliĢkin olarak karĢılıklı mutabakat sağlanıyor ise, bunların 

rapora alınmasına gerek yoktur.  

 

Ġç denetim sürecinde kapanıĢ toplantısı sonrası gelinen nihai aĢama raporlama 

aĢamasıdır. Raporlama aĢaması, iç denetçinin denetlenen sürece iliĢkin genel 

kanaatini de içeren iç denetim sonuçlarının resmi olarak ilgili mercilere iletildiği 

aĢamadır. 

 

2.2.1.6.3. Denetim Bulgularının Raporlanması 

 

Denetim raporları, iç denetçinin, denetlenen süreç yönetimi ve kurumun üst 

yönetiminin dikkatini çekmeye yardımcı olan fırsatlar olarak tanımlanmaktadır 

(Sawyer, 2003:687). Bu tanım, iç denetim raporlarının yöneticiler tarafından bir 

tehdit değil, bir fırsat olarak algılanmasının sağlanması gerektiğine iĢaret etmektedir. 

ÇalıĢmanın pek çok bölümünde vurgulandığı üzere, çağdaĢ risk odaklı iç denetim 

yaklaĢımı, münferit hataların tespiti ve sorumluların ortaya çıkartılmasından ziyade, 

bu hataların kaynaklanma nedenleri, yaratabilecekleri sonuçlar ve alınabilecek 

önlemler üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle yaklaĢımın temelini yıkıcı değil, 

yapıcı değerlendirme ve iletiĢim oluĢturur. ÇağdaĢ, risk odaklı kaleme alınan iç 

denetim raporları da bunun önemli bir parçası olup, bu yaklaĢımın tercih edildiğinin 

önemli bir kanıtıdır.  
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Ġç denetçilerin, raporlamalarında okunması zor ağır bir dil kullanmaları, çok 

sayıda kritik olmayan bulguya yer vermeleri, uzun raporlar yazmaları, iddialarını 

saldırgan ve tenkit edici bir üslup ile kaleme almaları, raporlarında desteksiz veya 

mantıksız sonuçlara ulaĢmaları ya da ortaya koydukları tespitlere çözüm önerisi 

getirmemeleri halinde, iç denetim sürecinden beklenen fayda sağlanamamakta ve iç 

denetimin değer katma misyonu yerine getirilememektedir. Bu tür unsurlar içeren 

raporlar nedeniyle, denetlenenler ile tesis edilmeye çalıĢılan tüm iletiĢim ve etkileĢim 

çabaları baltalanmıĢ olmaktadır (Sawyer,Dittenhofer ve Scheiner, 2003:687). 

 

Oysaki iç denetçi açısından denetim raporları, tıpkı bir tedarikçinin firmaya 

satacağı mal gibi görülerek, iyi pazarlanmalı, etkin bir Ģekilde sunulmalıdır. Ġç 

denetçinin, raporu, iç denetçinin nihai ürünüdür. Bu ürünün talep görmesi, elbette ki 

ürünün sağlayacağı fayda ve bu faydanın ürünü alacak olanlar yani denetlenenlerce 

fark edilmesine bağlı olacaktır. Ġç denetim raporlarının üç temel fonksiyonu 

olduğundan bahsedilebilir; bunlar iletiĢim kurma, açıklama getirme ve ikna etmeye 

yardımcı olmaktır. Esasen iç denetim raporlarında yer alan denetim bulguları ve 

denetçi görüĢleri yöneticiler açısından önem taĢır. Objektif ve yapıcı sonuçlar, 

denetim konusu süreçte etkin iĢleyen hususlara dair yöneticilere olumlu güvence 

sağlarken, tespit ve geliĢtirme önerileri ise yönetimi geliĢme sağlanması gereken 

hususlarda aydınlatır.  

 

Denetim sonuçlarının etkin bir Ģekilde sunulabilmesi için iç denetçilerin 

teknik konuları anlaĢılabilir formatlarda sunmaları, bulgulara iliĢkin neden harekete 

geçilmesi gerektiğini, alınması gereken önlem veya aksiyonları çarpıcı ve net bir 

Ģekilde ortaya koymaları, bu durumun sağlayacağı faydaları veya bunların 

alınmaması halinde ortaya çıkabilecek kayıp ve sonuçları açıkça iĢaret etmeleri 

gerekmektedir.  

 

Ġç denetçiler, düzenledikleri denetim raporlarında üç temel amacın yerine 

getirirler. Bunlardan ilki, tespit ettiklerini iletmek yani ilgilileri bilgilendirmektir. 

Ġkincisi, tespit edilenlerin geçerliliği ve önemine dair ilgilileri ikna etmek, üçüncüsü 
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ise ilgilileri değiĢime teĢvik ederek geliĢim sağlamak yani sonuç almaktır. Bu halde, 

iç denetim raporları bilgilendirme, ikna etme ve sonuç alma amacını taĢır.  

 

Ġç denetim raporlarının hangi formatta yazılacağı, denetim yapılan kurum 

kültürü, denetlenen süreç yönetiminin ve üst yönetimin denetime bakıĢı ve desteği, 

denetim türü, denetim birim baĢkanının tercihleri ve daha pek çok faktörden 

etkilenebilir. Örneğin fazla bürokratik olmayan, organik yapılanmaya sahip, yatay 

hiyerarĢili örgütlerde 1 sayfalık özet denetim raporları yeterli olabilirken, dikey 

hiyerarĢi ve bürokrasinin yoğun olduğu kamu kurumlarında daha detaylı bilgi veren, 

uzun denetim raporları talep edilebilir. O halde pek çok farklı denetim faaliyetinin 

pek çok farklı denetim rapor formatı kullandığı söylenebilir. Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları, raporlama ile ilgili olarak belirli bir format kullanılmasını iĢaret 

etmemektedir. Bir iç denetim raporunda asgari olarak; kapak, içindekiler, yönetici 

özeti, genel bilgi, değerlendirme, bulgular ve öneriler ile nihai denetçi görüĢü 

bulunmalıdır.  

 

Raporlama aĢamasının tamamlanması ile bireysel iç denetim süreci 

tamamlanmıĢ olur. Elbette ki iç denetçi tarafından ortaya koyulan bulgular ile 

yöneticilerin bu bulgulara yönelik olarak taahhütte bulundukları eylem planlarını ne 

Ģekilde gerçekleĢtirdikleri ayrı bir değerlendirmenin konusudur.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

RĠSK ODAKLI ĠÇ DENETĠM UYGULAMASI 

 

 

3.1. UYGULAMANIN AMACI, ÖNEMĠ VE KAPSAMI 

 

3.1.1. Uygulamanın Amacı 

 

Moonlight Otel iĢletmesi bünyesinde gerçekleĢtirilen uygulama çalıĢmasının 

temel amaçları; iç denetim ile ilgili kavramsal çerçeveyi ortaya koyan teorilerden 

yola çıkarak oluşturulan önermelerin geçerliliğini bir uygulama çalışması ile test 

etmek ve tezin İkinci Bölümünde yer alan risk odaklı iç denetim metodoloji ve 

araçlarını bu uygulama çalışması dahilinde tanıtmak ve işlevselliklerini sınamaktır. 

 

Tezin 3.1.4 numaralı baĢlığında yer alan önermelerin doğrulanması amacı ile 

uygulama çalıĢması dahilinde gerçekleĢtirilen pilot denetim sonuçları analiz 

edilmiĢtir. Pilot denetim çalıĢması sırasında tespit edilen bulgu ve önerilerin, 

önermeleri ne düzeyde desteklediği ortaya koyularak, elde edilen sonuçlar 

tartıĢılmıĢtır.  

 

Tezin Risk Odaklı Ġç Denetim baĢlıklı Ġkinci Bölümünde anlatılan metodoloji 

ve araçlar ise, Üçüncü Bölümde yer alan uygulama çalıĢması dahilinde ele alınarak, 

etkin bir Ģekilde kullanılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla, tezin Ġkinci Bölümünde 

sunulan metodoloji ve araçlar, uygulama çalıĢmasının yapıldığı Moonlight Otel 

ĠĢletmesinde Ġkinci Bölümde sağlanmıĢ olan plana uygun Ģekilde uygulanmıĢ; 

uygulama aĢamaları, uygulamanın yöntemi, kullanılan araç ve teknikler ile uygulama 

sonuçları ilgili bölümlerde açıklanmıĢtır. 
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3.1.2. Uygulamanın Önemi 

 

Moonlight Otel iĢletmesi bünyesinde gerçekleĢtirilen uygulama çalıĢması 

aĢağıdaki nedenlerden dolayı önem taĢımaktadır: 

1) Tarafımızca tez dahilinde gerçekleĢtirilen uygulama çalıĢması, risk odaklı iç 

denetim metodoloji ve tekniklerini akademik olarak bu kapsam ve detayda 

ele alan ilk çalıĢmadır. 

2) Uygulama çalıĢması, tez çalıĢması sonrası gerçekleĢtirilecek pek çok 

akademik ve mesleki çalıĢma açısından bir referans noktası teĢkil etmektedir. 

3) Ülkemizde risk odaklı iç denetim kavramı, metodolojisi ve araçlarını 

konaklama iĢletmeleri dahilinde uygulamaya döken ilk çalıĢma olma 

özelliğini taĢımaktadır. 

4) Genelde iç denetimin, özelde risk odaklı iç denetim yaklaĢımının 

sağlayabileceği faydaları göstermesi bakımından uygulama sonuçları önem 

arz etmektedir. 

5) GerçekleĢtirilen uygulama çalıĢması ile Moonlight ĠĢletmesine ciddi faydalar 

sağlanmıĢtır. Uygulama çalıĢması ile iĢletmede etkin bir iç denetim faaliyeti 

oluĢturmanın temelleri atılmıĢ, iĢletme yönetimine etkin bir iç denetim 

mekanizması oluĢturmaya yönelik olarak ve en iyi uygulamalar paralelinde 

metodoloji ve araçlar kazandırılmıĢtır. 

6) Uygulama çalıĢmasının, sektördeki diğer iĢletmelerde etkin bir iç denetim 

sistemi kurulması açısından da bir kaynak teĢkil edeceği düĢünülmektedir. 

Ülkemiz iĢletmelerinin kurumsal yönetim kapasitelerinin geliĢtirilmesi 

açısından büyük önem taĢıyan iç denetim mekanizmasının öneminin, 

konaklama iĢletmeleri tarafından daha iyi anlaĢılmasına katkı sağlanmıĢtır. 

 

3.1.3. Uygulamanın Kapsamı 

 

Uygulama çalıĢması, Moonlight Otel iĢletmesinin tüm fonksiyonları, 

birimleri, iĢ süreçleri, faaliyetleri, aktiviteleri, insan kaynakları, iĢ akıĢları, iĢ 

tanımları, görev tanımları, faaliyetleri, sistemleri, veri tabanları, teknoloji altyapısı, 
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organizasyon yapısı, mali tabloları, iletiĢim faaliyetleri, politika ve prosedürleri ve 

varlıklarını kapsamaktadır. 

 

Uygulama, iĢletmenin amaç ve hedefleri doğrultusunda tesis edilmiĢ olan iĢ 

süreçlerinin tespiti ile baĢlamakta ve bu süreçlerden bir tanesinde gerçekleĢtirilen 

pilot denetimin bulgularının ortaya koyulması ile son bulmaktadır. Bu bağlamda 

uygulama çalıĢması, risk odaklı denetim sürecinin tüm aĢamalarını içermekte ve 

Moonlight Otel iĢletmesinin tüm örgüt yapısı ve faaliyetlerini içine almaktadır.  

Uygulama çalıĢması dahilinde yapılan analizlerde, Moonlight Otel iĢletmesinin 2008, 

2009,  2010 (Ocak-Ağustos) yılları arasındaki amaç ve hedefleri ile yönetim ve örgüt 

yapısı, faaliyet sonuçları ve operasyonları dikkate alınmıĢtır. Yani uygulama 

çalıĢması dahilinde iĢletmeden elde edilen veriler ağırlıklı olarak 2008-2010 yılları 

arası bir dönemi kapsamaktadır. Uygulama çalıĢması içinde yer alan pilot denetimin 

saha çalıĢması aĢamasında gerçekleĢtirilen bazı testler de yine denetim konusu 

süreçte (Satın Alma Süreci) 2008-2010 arası dönemde gerçekleĢtirilen iĢlemlerin 

incelenmesini içermektedir. Bununla birlikte uygulama çalıĢması ile ortaya koyulan 

üç yıllık ve yıllık denetim planları, sırasıyla 2011-2013 arası dönem ile 2011 yıllarını 

hedeflemektedir. Bu bağlamda uygulama çalıĢmasının hem geçmiĢ dönemlere (2008-

2010), hem de gelecek dönemlere (2011-2013) iliĢkin değerlendirmeleri 

bulunmaktadır. 

 

3.1.4. Önermeler 

 

Tez çalıĢmasında iç denetimin kavramsal çerçevesini açıklayan üç teoriye yer 

verilmiĢtir. Bunlar; 

1) Vekâlet Teorisi 

2) ĠĢlem Maliyet Ekonomisi 

3) Kurumsal Yönetim 

olarak belirlenmiĢtir. 
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Bu teorilerden yola çıkarak, risk odaklı iç denetimin, her bir teorinin tartıĢtığı 

sorunlara yönelik etkin bir çözüm olduğunu ileri sürmekteyiz. Bu bağlamda, 

uygulama çalıĢması ile aĢağıdaki önermelerin doğruluğu test edilecektir.  

 

Önerme 1: Risk odaklı iç denetim, iĢletme hissedarlarının çıkarlarına uygun 

olmayan yönetim uygulamalarını ortaya çıkartmakta; bu sayede hissedarların 

haklarının korunmasına yardımcı olmaktadır (vekâlet teorisi). 

 

Önerme 2: Risk odaklı iç denetim, iç kontrol sistemini denetlemek suretiyle, 

faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunmakta ve iĢlem 

maliyetlerinin azaltılmasını sağlamaktadır (iĢlem maliyet ekonomisi). 

 

Önerme 3: Risk odaklı iç denetim, kontrol fonksiyonunun iyileĢtirilmesi yolu 

ile yönetsel hesap verebilirlik ve sorumluluğun güçlendirilmesine katkı 

sağlamaktadır (kurumsal yönetim).  

 

3.2. MOONLĠGHT OTELE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

3.2.1 Tesise ĠliĢkin Genel Bilgiler 

 

Moonlight Otel, hisselerinin %100‟ü XYZ Turizm Yatırımları ve ĠĢletmeleri 

A.ġ‟ ne ait bir konaklama iĢletmesidir. Yapımına 2005 senesinde baĢlamıĢ olup, otel 

2008 yılında hizmete alınmıĢtır. Moonlight Otel “5 Yıldızlı Otel ve Tatil Köyü” 

kategorisinde yer almakta olup, misafirlerine “All Inclusive” (her Ģey dahil) sistemle 

hizmet vermektedir. Otel, Kemer Turizm Bölgesinde (Antalya) faaliyet göstermekte 

olup, denize sıfır konumdadır. 160.000 m² alan üzerine kurulu olan tesisin, kongre-

seminer turizmine yönelik bir merkezi (Convention Center) ile sağlık turizmine 

yönelik Thalasso ve SPA merkezleri bulunmaktadır. 

 

Moonlight Otel, 811 oda kapasitesine sahip olup, Ana Bina ve Apart olmak 

üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Tesisin Ana Binasında; 90 adet Deluxe Toros 
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(standart kara manzaralı oda), 136 adet Deluxe Akdeniz (standart deniz manzaralı 

oda), 4 adet Junior Suite, 3 adet Deluxe Suite, 1 adet Deluxe Suite (deniz manzaralı 

engelli odası), 1 adet Deluxe Suite (kara manzaralı engelli odası),  2 adet Corner 

Jacuzzi Suite (kara manzaralı), 2 adet Corner Jacuzzi Suite (deniz manzaralı), 3 adet 

King Suite ve 1 adet Presidential Suite olmak üzere toplam 243 oda bulunmaktadır. 

Apart Bölümünde ise; 452 adet Club Superior Oda, 6 adet Club Engelli Odası, 108 

adet Club Jacuzzi Suite ve 2 adet Club Suit olmak üzere toplam 568 oda 

bulunmaktadır.  

 

Moonlight Otel, toplantı & kongre turizmine yönelik merkezi (Convention 

Center) ile Akdeniz bölgesindeki en yüksek kapasiteye sahip otellerden bir tanesi 

olarak hizmet vermektedir. Moonlight Otel bünyesindeki Convention Center, kongre, 

toplantı, gala yemeği ve düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. 

Convention Center‟ ın kapasitesi 4500 kiĢi olup, 2000 kiĢiye aynı anda banket 

düzeninde servis sağlanabilmektedir. Convention Center, 1650 m² 'lik The Sun 

Salonu, 1175 m²‟ lik giriĢ ve 1300 m²‟ lik üst fuaye alanları, 900 kiĢilik oturma 

kapasitesine sahip olan Oditoryumu, 1 adet VIP yönetim odası, 1 adet business 

center ve 25 adet toplantı salonu ile toplam 9500 m² „lik kapalı alana sahiptir. 

Moonlight Otel bünyesinde 2 adet ana restoran, 1 adet özel restoran, 1 adet VIP 

restoran ve 11 adet A‟la carte olmak üzere toplam 15 ayrı restoran bulunmaktadır. 

Ana restoran, aynı anda 1050 kiĢiye hizmet verebilmektedir. A‟la carte restoranların 

biri hariç tamamı ücretli olup, otelin konaklama hariç gelirlerine önemli katkı 

sağlamaktadır. Restoranlara ek olarak otel bünyesinde 7 adet bar ve 2 adet disko 

bulunmaktadır. Tüm restoran, bar ve diskolarda all inclusive hizmet dıĢında deluxe 

içki servisi yapılmakta ve bu içkiler ücrete tabi tutulmaktadır.    

 

Moonlight Otel bünyesinde ayrıca 10 mağazalı bir alıĢveriĢ merkezi, oldukça 

geniĢ bir alana kurulu eğlence merkezi, atlı spor kulübü, su sporları merkezi, 2 adet 

bağımsız kafeterya, tenis merkezi, buz pateni merkezi, kuaför, internet cafe, dalıĢ 

okulu, çocuk kulübü, SPA merkezi ve Thalasso (ısıtılmıĢ deniz suyu ile tedavi) 

sağlık merkezi bulunmaktadır. Tüm bu sayılan hizmetler misafirlere ücret dahilinde 

sunulmaktadır 
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3.2.2. Yönetim ve Organizasyon Yapısı 

 

Otel organizasyon yapısı fonksiyonel bölümlendirme esasına göre 

oluĢturulmuĢtur. Organizasyon yapısının en üstünde Moonlight Otel Genel Müdürü 

yer almakta, görevleri icra etmede Genel Müdür‟e yardımcı olmak üzere biri 

“operasyondan”, diğeri “mali iĢlerden” ve diğeri de “teknik hizmetlerden” sorumlu 

olmak üzere üç adet Genel Müdür Yardımcısı bulunmaktadır. Mali iĢlerden sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı Ġnsan Kaynakları, Satın Alma, Bilgi ĠĢlem ve Muhasebe 

Bölümlerinden sorumludur. Operasyondan sorumlu olan Genel Müdür Yardımcısı, 

Yiyecek Ġçecek, Kat Hizmetleri, Ön Büro, Eğlence, Güvenlik, SatıĢ & Pazarlama, 

Mutfak ve Misafir ĠliĢkileri Bölümlerinden sorumludur. Teknik hizmetlerden 

sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ise Bakım Onarım, Atölyeler ve Bahçe & Peyzaj 

Bölümlerinden sorumludur. 

 

Moonlight Otel bünyesinde 2010 yılı Ağustos ayı itibariyle toplam 535 

personel görev yapmaktadır. Bu personelin 499 tanesi kadrolu, 36 tanesi stajyerdir. 

 

Kadrolu personelin bölümlere göre dağılımı Ģu Ģekildedir: 

Odalar Departmanı (Ön Büro ve Kat Hizmetleri) : 138 

Yiyecek Ġçecek /Mutfak Hizmetleri:   : 234 

Ġdari ve Destek Bölümler     : 35 

(Yönetim, Muhasebe, Bilgi ĠĢlem, Ġnsan Kaynakları, Satın Alma ve Diğer)  

SatıĢ & Pazarlama     : 10 

Teknik Hizmetler     : 44 

ÇamaĢırhane      : 21 

SPA & Thalasso     : 18  
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Moonlight Otelde Bulunan Bölümler: 

A. Temel Hizmet Birimleri 

 Yiyecek İçecek Bölümü 

 Mutfak 

 Kat Hizmetleri Bölümü 

 Ön Büro Bölümü 

 Satış & Pazarlama 

 Thalasso & SPA 

B. Destek Hizmet Birimleri 

 Muhasebe 

 İnsan Kaynakları 

 Bilgi İşlem 

 Satın Alma  

 Teknik Hizmetler 

 Bahçe İşleri 

 Misafir İlişkileri 

 

3.1.1. Faaliyet Verileri ve Maliyetler 

Moonlight Otel‟in 2008, 2009 ve 2010 (6 aylık) yılları faaliyet gelir-gider 

durumu, maliyetleri ve bütçeleri karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıda sunulmuĢtur: 
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Tablo 3.1. Faaliyet Verileri ve Maliyetler 

(TL) 2008 2009 2010 (Ocak-Ağustos) 

 Bütçe GerçekleĢen Bütçe GerçekleĢen Bütçe  GerçekleĢen 

GELĠRLER       

Oda SatıĢ Gelirleri 5,078,579 670,214 18,865,453 10,127,606 13,861,450 12,650,296 

AI Yiyecek SatıĢ Gelirleri 1,500,231 410,690 7,421,710 7,618,193 5,377,348 6,368,373 

AI Ġçecek SatıĢ Gelirleri 722,085 201,880 4,183,130 3,817,093 3,104,702 3,190,483 

Ekstra Yiyecek Ġçecek SatıĢ Gelirleri 216,901 12,176 685,310 118,330 686,172 471,371 

Toplam Yiyecek Ġçecek SatıĢ Gelirleri 2,439,217 624,746 12,290,150 11,553,616 9,168,762 10,030,227 

Diğer Gelirler 502,196 233,426 2,288,812 1,368,617 1,748,827 1,488,769 

GELĠRLER TOPLAMI 8,019,992 1,528,386 33,444,415 23,049,839 24,779,039 24,169,293 

Yiyecek SatıĢ Maliyeti 629,682 91,191 3,127,258 2,261,574 1,806,174 2,080,843 

Ġçecek SatıĢ Maliyeti 436,669 66,611 2,174,470 1,515,343 1,481,390 1,449,854 

Toplam Yiyecek Ġçecek Maliyeti 1,066,351 157,802 5,301,728 3,776,918 3,287,564 3,530,697 

Odalar Bölümü MaaĢ ve Ücretleri 344,652 228,906 1,211,202 1,048,183 1,076,300 1,049,114 

Yiyecek Ġçecek Bölümü MaaĢ ve Ücretleri 907,547 682,452 1,988,760 1,759,319 2,164,713 2,257,370 

Diğer Gelir Departmanlar MaaĢ ve Ücretleri 0 0 129,694 79,619 253,062 135,844 

ĠĢletme Departmanlar MaaĢ ve Ücretleri 1,252,199 911,358 3,329,656 2,887,122 3,494,074 3,442,327 

Odalar Bölümü ĠĢletme Giderleri 123,238 51,810 375,512 368,738 344,233 428,372 

Yiyecek Ġçecek Bölümü ĠĢletme Giderleri 144,480 81,739 266,279 352,568 281,810 312,319 

Diğer Gelir Dept. ĠĢletme Giderleri  10,077 586 86,309 363,474 188,823 159,048 

ĠĢletme Departmanlar Toplam ĠĢletme 

Giderleri 

277,795 134,136 721,326 1,091,553 814,866 899,739 

TOPLAM ĠġLETME GĠDERLERĠ 2,596,345 1,203,296 9,352,710 7,755,593 7,596,504 7,872,763 

Odalar Bölümü Karı 4,610,688 389,498 17,278,740 8,710,684 12,440,918 11,172,810 

Yiyecek Ġçecek Bölümü Karı 320,840 (297,247) 4,647,095 5,751,101 3,434,675 3,929,842 
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Diğer Gelir Departmanlar Karı 492,119 232,840 1,795,644 1,202,689 1,306,942 1,193,877 

ĠġLETME DEPT. KARI 5,423,647 325,091 23,721,479 15,664,473 17,182,535 16,296,530 

Genel Ġdare MaaĢ ve Ücretleri 223,478 200,459 871,447 707,572 592,630 628,812 

SatıĢ & Pazarlama MaaĢ ve Ücretleri 47,802 10,931 100,057 21,443 172,459 214,791 

Tamir Bakım Ünitesi MaaĢ ve Ücretleri 75,455 67,806 576,157 499,885 534,077 514,862 

Animasyon MaaĢ ve Ücretleri 0 0 0 0 0 773 

Oyun Merkezi MaaĢ ve Ücretleri 97,892 0 27,658 5,567 12,250 0 

Genel Gider Departman MaaĢ ve Ücretleri  444,627 279,196 1,575,319 1,234,475 1,311,417 1,359,238 

Genel Ġdari Giderler 107,283 15,219 327,596 295,881 301,209 449,714 

Orman Bak. Arazi Kullanım Bedeli 220,548 190,825 496,293 489,814 516,697 516,704 

SatıĢ & Pazarlama Giderleri 207,369 326,044 863,215 962,837 478,327 606,797 

SatıĢ Artırıcı TeĢvik Primi 468,267 87,546 2,607,846 1,796,613 2,079,534 1,253,486 

Tamir- Bakım Giderleri 132,752 39,444 399,559 295,066 301,453 520,349 

Enerji Maliyeti 188,262 679,703 1,518,290 1,404,450 1,235,455 1,283,412 

Animasyon Departmanı ĠĢletme Giderleri  721 72,240 294,590 294,166 186,424 258,727 

Oyun Merkezi ĠĢletme Giderleri 0 0 0 0 0 0 

Finansman Giderleri 0 2494 9,278 31 2,415 0 

Genel Giderler Toplamı 1,890,656 848,060 6,516,666 5,538,859 5,101,516 4,889,188 

TOPLAM GENEL GĠDERLER 2,335,283 1,127,256 8,091,985 6,773,334 6,412,933 6,248,426 

GĠDER VE MALĠYETLER TOPLAMI 4,931,628 2,330,551 17,814,922 14,158,699 14,009,437 14,121,189 

BRÜT ĠġLETME KARI (GOP) 3,088,364 (802,165) 15,629,493 8,891,139 10,769,603 10,048,104 

Orman Bakanlığı Ciro Payı 259,072 30,568 461,770 460,997 342,332 483,386 

XYZ A.ġ. Kira Bedeli 0 0 0 0 0 0 

NET ĠġLETME KARI (NOP) 2,829,292 (832,733) 15,167,723 8,430,143 10,427,270 9,564,718 
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(TL) 2008 2009 2010 (Ocak-Ağustos) 

 Bütçe GerçekleĢen Bütçe GerçekleĢen Bütçe  GerçekleĢen 

Gün Sayısı 182 82     

Günlük Satılabilir Oda Sayısı 290 285     

Toplam Satılabilir Oda Sayısı 52,808 23,370     

Satılan Oda Sayısı 29,545 5,013     

Oda Doluluk Oranı (%) %55.9 %21.5     

Dolu Yatak Sayısı 55,553 9,968     

Ortalama AI SatıĢ Fiyatı (KDV dahil, euro) 82.5 77.3     

Ortalama Oda Fiyatı (KDV hariç, euro) 99.9 75.0     

       

KiĢi BaĢı Günlük Yiyecek Maliyeti (euro) 6.6 5.1     

KiĢi BaĢı Günlük Ġçecek Maliyeti (euro) 4.6 3.7     

KiĢi baĢı Günlük ĠĢletme Maliyeti (euro) 2.9 7.4     

Diğer Maliyet (euro) 40.2 37.8     

Ortalama KiĢi BaĢı Maliyet (euro) 54.3 54.0     
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3.3. UYGULAMA YÖNTEMĠ 

 

Uygulama yöntemi olarak “Risk Odaklı Ġç Denetim Metodolojisi” 

kullanılmıĢtır. Moonlight Otel bünyesinde uygulanan risk odaklı iç denetim 

metodolojisi aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 

ġekil 3.1. Risk Odaklı Ġç Denetim Metodolojisi 

 

 

3.3.1. Moonlight ĠĢ Süreçleri ve Denetim Evreninin Belirlenmesi 

 

Moonlight Otel bünyesinde yürütülen uygulama çalıĢmasının süreç tespiti 

bölümünde, “Fiili YaklaĢım” esas alınmıĢtır. Bu anlayıĢ, örgütsel yapının dikey ve 

yatay olarak dilimlenmesi ile elde edilen iĢ birimlerini (bölüm/departman) esas alır. 

Denetim Bulguları ve Öneriler

Denetim Programının Oluşturulması ve Denetim Testlerinin Gerçekleştirilmesi

Ön Çalışma ve Sürecin Risk Kontrol Matrislerinin Oluşturulması

Mikro Risk Değerlendirmesi

Satın Alma Sürecinde Pilot İç Denetim Uygulamasına Başlanması

3 Yıllık ve Yıllık Denetim Planlarının Oluşturulması

Risk Haritasının Oluşturulması

Süreçlerin Risklilik Düzeylerinin Model Çerçevesinde Hesaplanması

İş Riski ve Risk Değerlendirme Modellerinin Belirlenmesi

Starlight Otel Süreç Analizi & Denetim Evreninin Belirlenmesi
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Bu bakıĢ açısı kurumu fonksiyonlar ve bunların altında çalıĢan departman ve 

bölümler olarak görür. Tezin 3.2.2 baĢlıklı bölümünde yer alan Temel Hizmet 

Birimleri ve Destek Hizmet Birimlerinin (Bölümlerin) her birinin altında yer alan iĢ 

süreçleri “Fiili YaklaĢım” çerçevesinde tespit edilmiĢtir. 

 

Bir iĢletmenin denetlenebilir tüm alanlarını belirten “Denetim Evreni” ise, 

süreçlerin yanı sıra, denetlenebilir diğer tüm sistem, program, proje ve unsurları 

içermektedir. Moonlight Otel bünyesinde yürütülen çalıĢmada, Moonlight iĢ süreçleri 

ile denetim evreninin farklı olmadıkları varsayılmıĢtır. Bu bağlamda, iĢ süreçlerinin 

tespit edilmesi ile denetim evreni de tespit edilmiĢ olunmaktadır. 

 

Bölümler altında yer alan iĢ süreçlerinin tespitinde aĢağıda belirtilen 

faaliyetler yürütülmüĢtür: 

 

1- Otelin vizyon, amaç, hedef, strateji ve diğer planlarını gösteren 

stratejik plan dokümanlar incelenmiĢtir. 

2- Otelin mevcut teĢkilat ve örgüt yapısı, yönetim kademeleri, 

departman ve bölümleri ile bunların görevleri araĢtırılmıĢtır. 

3- Her bir departman ve bölüm içinde yürütülen iĢler araĢtırılmıĢtır. 

4- Birimlerin iĢ akıĢ Ģemaları incelenmiĢtir. 

5- Otelin mevzuat, politika ve prosedürleri incelenmiĢtir. 

6- Otelin faaliyet raporları incelenmiĢtir. 

7- Otel genelinde önceden çeĢitli birimlerce yürütülmüĢ süreç 

dokümantasyon çalıĢmaları incelenmiĢtir (kalite güvence birimi, 

insan kaynakları birimi, iĢ geliĢtirme birimi, vb). 

8- Yukarıdaki veya diğer bazı hususlarda bilgi elde etmek amacı ile 

Otelin en üst düzey yöneticisinden baĢlamak üzere tüm bölüm 

yöneticileri ile “denetim evreni” belirleme toplantıları 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu toplantılara iliĢkin tutanaklar düzenlenerek 

arĢivlenmiĢtir. 
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Otel Bölüm Yöneticileri ile gerçekleĢtirilen toplantılar aĢağıdaki tabloda 

özetlenmiĢtir: 

Tablo 3.2. GerçekleĢtirilen toplantılar 

Toplantı 

No 

Bölüm Yönetici 

1 Üst Yönetim/Genel Müdür Engin Burak Ömerli 

2 Üst Yönetim/ Genel Müdür Engin Burak Ömerli 

3 Üst Yönetim/Pazarlama Direktörü Mehmet Gül 

4 Ġnsan Kaynakları Cemile ErĢan 

5 Kalite Yönetimi Pınar ġenoğlu 

6 Üst Yönetim/GM, GMY, Pazarlama 

Direktörü 

Engin Özer, Kamuran Dinçkök, 

Mehmet Gül 

7 Satın Alma Ġbrahim Mutlu 

8 Ġnsan Kaynakları Cemile ErĢan 

9 Üst Yönetim/ Genel Müdür 

Yardımcısı 

Kamuran Dinçkök 

10 Ön Büro Ali Durumsal 

11 Güvenlik Nihat Kaçar 

12 Kat Hizmetleri Halil Güngör 

13 Mali ĠĢler Serdar Mutsuz 

14 Teknik Destek Abdullah Çetinoğlu 

15 Yiyecek Ġçecek Bölümü Gökhan Özbakır 

16 Bilgi ĠĢlem Teoman Ersoy 

17 SatıĢ & Pazarlama  Yonca Güloğlu (Müdür Yardımcısı) 

18 Misafir ĠliĢkileri  Roza Karaçay 

19 Bahçe Ömer Soytürk 

20 Mutfak Hayri ġahinoğlu 

21 Genel Koordinatör Mehmet Emin Atalay 

 

Tüm bu çalıĢmalar sonrası Moonlight Otel iĢ süreçleri ve Denetim Evreni 

aĢağıdaki Ģekilde tespit edilmiĢtir: 

A- MUHASEBE 

1. Muhasebe ĠĢlemleri ve Mali Tablo Hazırlama Süreci 

2. Bütçe Hazırlama ve Takip Süreci 

3. Maliyet Muhasebesi ve Kontrolü 

4. Gelir Yönetimi ve Kontrolü 

5. Ödemeler Süreci 

6. Nakit Yönetim Süreci 
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B- SATIN ALMA 

1. Satın Alma Süreci 

2. Depo-Ambar Yönetimi Süreci 

 

C- ÖNBÜRO 

1. Rezervasyon ĠĢlemleri Süreci 

2. Kayıt ĠĢlemleri ve Konaklama Süreci 

3. MüĢteri AyrılıĢ ĠĢlemleri Süreci 

4. Önbüro Muhasebe ĠĢlemleri ve Kontrol Süreci 

 

D- SATIġ VE PAZARLAMA 

1. Sejour SatıĢ ve Pazarlama Faaliyetleri 

2. MĠCE SatıĢ ve Pazarlama Faaliyetleri 

3. Diğer SatıĢ Faaliyetleri 

 

E- KAT HĠZMETLERĠ (HK) 

1. Kat Hizmetleri Planlama ve Yönetim Süreci 

2. MüĢteri Odalarına Yönelik Hizmetler 

3. Genel Alanlara Yönelik Hizmetler 

4. ÇamaĢırhane Hizmetleri 

 

F- YĠYECEK- ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (F&B) 

1. Mutfak ĠĢlemleri Süreci 

2. BulaĢıkhane Hizmetleri Süreci 

3. Restoran/Bar Hizmetleri ve Servis Süreci 

 

G- DESTEK HĠZMETLER 

1. Teknik Hizmetler Süreci 

2. Eğlence Hizmetleri Süreci 

3. Güvenlik Hizmetleri Süreci 

4. Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Süreci 



146 

 

5. Toplam Kalite Yönetimi 

6. Çevre, Sağlık ve ĠĢ Güvenliği Süreci 

7. MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi 

8. Bahçe Hizmetleri 

 

H- ĠNSAN KAYNAKLARI 

1. ĠĢ Analizi ve ĠĢe Alım Süreci 

2. Performans Değerlendirme, Eğitim ve Kariyer Yönetimi 

 

 

3.3.2. Moonlight Otel Makro Risk Değerlendirmesi 

 

Tezin Ġkinci Bölümünde belirtildiği üzere, makro risk değerlendirmeleri 

iĢletmelerin risk odaklı iç denetim planlarını oluĢturmak amaçlı 

gerçekleĢtirilmektedir. Risk odaklı denetim yaklaĢımı, kısıtlı denetim kaynaklarının 

en riskli alanlara dağıtılması ve denetimler sırasında ana odağın, hedefleri tehdit eden 

riskler olması anlayıĢına dayanır. Yani risk odaklı denetim yaklaĢımı büyük ölçüde 

risk değerlendirmelerine dayanmaktadır.   

 

Makro Risk Değerlendirme Süreci, birbirini takip eden dört aĢamadan 

oluĢmaktadır. Ġlk aĢama olan “ĠĢ Riski Modelinin” tespitinde iĢletmenin karĢı karĢıya 

olduğu risklere yönelik bir model geliĢtirilmektedir. Ġkinci aĢama olan “Risk Ölçüm 

Modelinin” seçiminde, iĢletme süreçlerinin risklilik düzeylerin ölçülmesine imkan 

tanıyan bir ölçüm metodolojisi belirlenir. Üçüncü aĢama olan “Risk Hesaplaması” ile 

süreçlerin risklilik düzeyi, hesaplanırken, dördüncü aĢama olan “Risk Haritasının 

OluĢturulması” ile elde edilen sonuçlar iĢletme sahiplerine, üst yönetime ve iĢletme 

bölümlerine grafik tabanlı bir harita Ģeklinde raporlanmaktadır. 

 

Tez çalıĢmasının makro risk değerlendirme çalıĢmaları kapsamında Moonlight 

Otel bünyesinde gerçekleĢtirilmiĢ olan çalıĢmalar aĢağıda özetlenmiĢtir: 
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1) ĠĢ Riski Modelinin OluĢturulması (Oteli bir bütün olarak tehdit eden riskler 

ve ana risk kategorilerinin belirlenmesi). 

2) Risk Ölçüm Modelinin Belirlenmesi (risk ölçüm modeli, risk faktörleri, risk 

faktörlerinin ağırlıkları ve risk seviyelerinin belirlenmesi). 

3) Süreç Risk Düzeylerinin Hesaplanması (girdilerin modele yerleĢtirilmesi ve 

skorlama yapılması) 

4) Risk Haritasının OluĢturulması 

 

3.3.2.1. Moonlight Otel ĠĢ Riski Modelinin Belirlenmesi 

 

ĠĢ riski modeli bir iĢletmenin karĢı karĢıya kalabileceği risk kategorilerinin 

belirlenmesi ve mantıksal bir çerçevede gruplanmasıdır. 

 

Moonlight Otel‟ in içinde bulunduğu sektör (turizm), iĢletme türü (konaklama 

iĢletmesi), faaliyette bulunduğu bölge (Kemer), iliĢkide bulunduğu kurumsal yapılar 

(acente, tedarikçi, devlet, misafirler, vb.), fonksiyonları (yönetim, f&b, hk, mali iĢler, 

vd.) ve mali yapısı göz önünde bulundurulmak suretiyle Moonlight‟ın karĢı karĢıya 

olduğu riskler ve temel risk kategorileri belirlenmiĢtir. 

 

Moonlight Otel ĠĢ Riski Modeli 

 

Moonlight ĠĢ Riski Modeli 2 temel risk kategorisi çerçevesinde ĢekillendirilmiĢtir.  

 

I. ÇEVRESEL RİSKLER (DIŞ RİSKLER) 

II. SÜREÇ RİSKLERİ (İÇ RİSKLER) 

I. ÇEVRESEL RĠSKLER 

 

Çevresel riskler, çoğunlukla iĢletmenin kontrolü altında olmayan, iĢletme dıĢı 

faktörlerden (makro ekonomi, teknolojik yenilik, rekabet koĢulları, finansal 

kuruluĢlar, sektörel düzenlemeler, kanunlar, müĢteri beklentileri vb.) kaynaklanan 

riskler olarak tanımlanabilir.  
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ĠĢletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleĢtirmesine engel olabilecek stratejik 

planlamanın etkinliğini azaltabilecek, iĢletmeyi özellikle de orta ve uzun vadede 

tehdit eden pek çok risk bu kategoride yer alır.  

 

Çevresel risklerin, iĢletme üzerinde yaratabilecekleri etkinin düzeyi ve bunların 

gerçekleĢme olasılıklarının tahmini zordur. ĠĢletme yönetimince çok yakından takip 

edilmeleri gerekmektedir. AĢağıda belirtilen tüm çevresel risklere yönelik bir risk 

yönetim mekanizması oluĢturulması olası kayıpların önlenmesi açısından büyük 

önem taĢır. 

Tablo 3.3. Çevresel Riskler 

Rekabet Misafir Ġhtiyaçları Teknoloji 

Bağımlılık Hissedar Beklentileri Finansman 

Siyaset Hukuk Turizm Sektörü 

Makro Ekonomi Finansal Piyasalar Afet ve Felaketler 

Moonlight Otel’ in karĢı karĢıya olduğu “Çevresel Riskler” aĢağıda 

tanımlanmıĢtır: 

 

 Rekabet Riski: Benzer konseptte hizmet sunan rakip otellerin pazarlama, 

fiyatlama, hizmet ve yenilikleri, Moonlight açısından pazar kaybına yol 

açabilir. 

 MüĢteri Ġhtiyaçları Riski: Potansiyel otel misafirlerinin ihtiyaç ve 

beklentilerinin değiĢmesi, Moonlight‟ın sunduğu hizmetlerin demode 

olmasına, müĢteri taleplerine cevap verememesine neden olabilir. 

 Teknoloji Riski: Teknolojide yaĢanan yeniliklerin takip edilmemesi ve bu 

sebeple Moonlight‟ın güncel teknolojiler ile faaliyet gösterememesi hizmet 

kalitesi ve maliyetlerin yükselmesine neden olabilir. Ayrıca, son teknolojiyi 

takip eden diğer oteller ile rekabette hem hizmet kalitesi hem de maliyet 

bağlamında geriye düĢülmesi söz konusu olabilir. 

 Bağımlılık Riski: ĠĢletmenin belirli acente ve tedarikçiler gibi üçüncü 

Ģahıslara aĢırı bağlanması, kaynak ve nakit bağımlılığına yol açabilir. 

ĠĢletmenin iĢ yaptığı gruplarda çeĢitlendirmeye gitmemesi, bu grupların, 
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makro veya mikro değiĢimlerden kaynaklanan durumlar yaĢamaları (iflas, 

zora düĢme, operasyonları küçültme, vb.) veya art niyetli olmaları (rakiplerin 

zarar vermek istemesi, fiyatları düĢürmek, vb.) Moonlight‟ın zarar görmesine 

neden olabilir.  

 Hissedar Riski: Hissedarların kısa ve uzun vadede yatırımlarından tatmin 

edici bir geri dönüĢ sağlayamamaları; Moonlight‟ın iĢ modeline güven kaybı 

yaĢanmasına veya iĢ modelinin uygulanabileceğine olan inancın azalmasına 

neden olabilir. Bu ise gelecekte yapılabilecek yatırımları tehlikeye atacaktır. 

ĠĢletmeye olan inancın azalması, iĢletmenin yönetsel yapısında istikrarı 

ortadan kaldırabilir. 

 Finansman Riski: Finansman kaynaklarına (özsermaye veya borçlanma) 

eriĢim imkânlarının çeĢitli sebepler ile sınırlanmıĢ olması, Moonlight‟ın iĢ 

modelini sürdürmesine ve gelecekte tatmin edici getiriler elde edilmesine 

engel olabilir. 

 Siyasi/Ġdari Risk: Siyasi iktidarın ülke içi ve dıĢındaki politikalarından ve 

ülkedeki siyasal ve sosyal geliĢmelerden kaynaklanan risklerdir. Bir ülke ile 

siyasi iliĢkilerin kesilmesi, AB sürecindeki olumsuzluklar, toplumsal 

gerginlikler, gelir dağılımının bozulması, sosyal huzursuzluklar ve terör bu tür 

risklere örnek gösterilebilir. Bu riskler hem turizm sektöründe hem de 

Moonlight özelinde, iç ve dıĢ müĢteri profili ve pazar segmentlerinde değiĢime 

neden olabilir. 

 Hukuki Risk: Yürürlükteki yasa ve düzenlemelerden kaynaklanan risklerdir. 

Moonlight‟ı ilgilendiren kanun ve düzenlemelere (vergi, iĢ hukuku, sahiller, 

acente iliĢkileri, dıĢ hizmet sözleĢmeleri, vb.) uygunluğun sağlanmaması veya 

bu kanun ve düzenlemelerden kaynaklanan değiĢikliklerin takip edilmemesi 

nedeni ile karĢı karĢıya kalınabilecek yasal durumlardan kaynaklanabilecek 

kayıpları iĢaret eder. 

 Sektörel Risk: Sektöre yönelik düzenlemelerden, sektördeki iĢ modellerinin 

değiĢiminden, sektördeki fırsat ve tehditlerin değiĢiminden, rakiplerin 

yetkinlik ve yeterliliklerinin artmasından, fiyatlama politikalarından veya 

sektördeki standartların (kalite & maliyetler) takip edilememesinden 

kaynaklanabilecek risklerdir. 
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 Makro Ekonomik Risk: Ġç ve dıĢ ekonomilerdeki olumsuz geliĢmelerin 

iĢletme planlarını, iĢletmeye olan talebi, yatırım kararlarını, bütçeleri ve 

pazarlama stratejilerini etkilemesi olarak ifade edilebilir. Ġç ve dıĢ 

ekonomilerin, mali piyasalardaki geliĢmelerin ve uzmanlarca yapılan 

analizlerin dikkatle takip edilmesi ve planların bu doğrultuda revize edilmesi 

büyük önem taĢımaktadır. 

 Katastrofik Risk: Moonlight‟ın iĢ ve hizmet sürekliliğini engelleyebilecek 

felaket ve afetlerden (sel, yangın, deprem, toprak kayması, vb.) 

kaynaklanabilecek kayıp ve zararlardır. GerçekleĢme olasılığı düĢük olsa da, 

verebilecekleri zarar korkunç boyutlardadır. Bu riskin iyi yönetilmesi için iĢ 

sürekliliği ve acil eylem planlarının oluĢturulmuĢ ve personel tarafından 

uygulanabilir olması gerekmektedir. 

II. SÜREÇ RĠSKLERĠ 

Süreç riskleri, iĢletmenin günlük faaliyetleri (operasyonlar), bilgi sistem ve 

teknolojileri, iletiĢim ve raporlama faaliyetleri, kontrol sistemleri, insan kaynakları, 

yerleĢmiĢ iĢ kültürü ile mali ve yönetsel yapısından kaynaklanan risklerdir. AĢağıda 

belirtilen beĢ alt kategoride ele alınırlar.  

 

Çevresel risklerin aksine, süreç riskleri iĢletmenin kendisinden kaynaklanır. 

Bu nokta önemlidir, zira süreç riskleri iĢletme tarafından doğru risk yönetim 

teknikleri (iç kontroller, vb.) kullanılmak suretiyle azaltılabilir.  

Süreç riskleri iyi yönetilmedikleri takdirde, iĢletmeye en az çevresel riskler kadar, 

hatta onlardan çok daha fazla zarar verebilir. 

 

Süreç riskleri ile ilgili bir diğer önemli husus da iyi yönetilmeyen süreç 

risklerinin birbirlerine veya çevresel risklere dönüĢebilmesi ve verebilecekleri zararın 

katlanarak artmasıdır. Örneğin bir operasyonel risk (süreç riski), önlem alınmaz ise 

yasal riske (çevresel risk) dönüĢerek iĢletme açısından ciddi sorunlar yaratabilir. 

Muhasebe personelinin vergi ödemelerini zamanında yapmaması veya hatalı yapmıĢ 

olması (operasyonel risk), iĢletmeyi vergi idaresi ile karĢı karĢıya getirebilir (yasal 

risk). 
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Süreç risklerini iyi yönetebilmek, bu riskleri tanımlamak ve iĢletme genelinde 

tespit etmek ile baĢlar. AĢağıda belirtilen tüm çevresel risklere yönelik bir risk 

yönetim mekanizması oluĢturulması olası kayıpların önlenmesi açısından büyük 

önem taĢır. 

Tablo 3.4. Süreç Riskleri 

Operasyonel Riskler Finansal (Mali) 

Riskler 

Yönetsel 

Riskler 

Bilgi Sistem ve 

Teknolojisi 

Riskleri 

Karar Verme 

için 

Enformasyon 

Riskleri 

Misafir Memnuniyeti Gelir Yönetimi Stratejik 

Planlama 

Geçerlilik Hizmet Fiyatlama  

Ġnsan Kaynakları Nakit AkıĢı (Likidite 

Riski) 

Görev/ 

Yetkilendirme 

Bütünlük SözleĢmeler 

Bilgi sermayesi Fırsat Maliyeti 

(Likidite Riski) 

DıĢ kaynak 

kullanımı 

EriĢim Operasyonel 

performans 

kriteri 

Hizmet geliĢtirme Konsantrasyon 

(Likidite Riski) 

Performans 

teĢvik 

Kullanılırlık Süreç/Amaç 

Koordinasyon  

Verimlilik Default (Kredi Riski) DeğiĢim Altyapı Bütçe ve 

planlama 

Kapasite Konsantrasyon (Kredi 

Riski) 

Organizasyon 

yapısı 

Güvenlik Muhasebe 

verileri 

Performans boĢluğu KarĢı Taraf (Kredi 

Riski) 

Raporlama & 

ĠletiĢim 

Teknik destek Mali tablolar 

Aktivite Teminatlar (Kredi 

Riski) 

Liderlik Yedekleme Vergisel  

Kaynak temini Kur (piyasa riski) Yönetsel suisti. Bakım-Onarım Kıdem tazminatı 

SatıĢ kanalı Faiz (piyasa riski) Ġmaj/Ġtibar riski  Yatırım 

değerlendirme 

ĠĢ ortaklığı Fiyatlar (piyasa riski)   Kanuni 

raporlamalar 

Uygunluk Maliyet Kontrolü   DıĢ çevre izleme 

ĠĢ kesintisi    ĠĢ modeli riski 

Hizmet performansı    Portföy 

Çevre    Değerleme 

Sağlık ve güvenlik    Stratejik 

performans 

kriteri 

Suistimal    Kaynak tahsisi 

Varlıkların korunması    Maliyet 

raporlamaları 
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Moonlight Otel’in karĢı karĢıya olduğu “Süreç Riskleri” aĢağıda 

tanımlanmıĢtır: 

 

 Operasyonel Risk: Moonlight operasyonlarının (faaliyetlerinin), otelin iĢ 

planı yürütme, müĢterileri memnun etme ile otelin kalite ve maliyet 

performans hedeflerini gerçekleĢtirmesinde etkin ve verimli olmaması riski 

olarak tanımlanabilir.  Diğer bir ifadeyle operasyonel risk; Moonlight iĢ 

süreçlerindeki hatalardan, yetersiz personelden, yönetim ve personelin kural 

dıĢı eylemlerinden, bilgi sistemlerindeki hatalardan, zayıf politika ve 

prosedürlerden, eksik veya yetersiz tasarlanmıĢ sistemlerden, prosedürlere 

uyulmamasından, darboğazlardan ve diğer operasyonel sorunlardan 

kaynaklanabilecek kayıpların gerçekleĢme riskidir. 

 Finansal Risk: Finansal riskler, piyasa risklerine ek olarak gelir yönetimi, 

krediler veya likidite koĢulları nedeniyle yaĢanabilecek kayıplardır. Piyasa 

riski, “makro ekonomik değiĢkenlerin (kur, faiz, borçlanma, cari açık, vb.) ve 

olaylar (ekonomik krizler, borsaların dibe vurması) ile mali piyasalardaki 

dalgalanmaların (günlük, aylık, yıllık volatilite), bütçe ve mali tablolara 

olumsuz etki etmesi” olarak tanımlanmaktadır. ĠĢletmenin mali süreçlerinin 

etkin ve verimli tesis edilmemiĢ olması ve maliyet etkin yönetilememesi 

nedeni ile gelir ve nakit akıĢlarının maksimize edilememesi, döviz, faiz ve 

kredi iĢlemlerinden kaynaklanan belirsizliğin azaltılamaması; nakit fonların 

ihtiyaç duyulan yerlere değer kaybı yaĢanmadan vakitli bir Ģekilde plase 

edilememesinden ve iĢletme giderlerinin minimize edilememesinden 

kaynaklanan risklerdir. 

 Yönetsel Risk: Strateji ve planlama riskleri olarak da tanımlanabilir. 

Yönetsel riskleri, yönetim fonksiyonlarından planlama ile ilgili olan 

risklerdir. Etkin olmayan stratejik yönetim ve planlama süreçleri ile liderlik 

eksikliği nedeni ile hedeften sapmalar, yaĢanabilecek hatalar sonrası 

gerçekleĢebilecek kayıplar, organizasyon yapısındaki hatalar ve 

verimsizliklerden kaynaklanan kayıplar ile hatalı yönetsel kararların 

sonrasında yaĢanabilecek itibar kayıplarını içerir. ĠletiĢim ve raporlama gibi 
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önemli iç sistemlerin sağlıklı kurulmamasından kaynaklanabilecek kayıplar 

da bu riskin kapsamı içindedir. 

 Bilgi Sistem & Teknolojileri Riski: Bu risk esasen operasyonel risk 

kapsamında yer alan, ancak otellerde bilgi sistemlerinin yoğun kullanımı 

nedeni ile ayrı bir kategoride ele alınması uygun görülen bir risk grubudur. 

Bilgi sistem ve teknolojilerinin; iĢ sürekliliği, tamlığı, sağlıklı iĢleyiĢi, 

yetkilendirme, teknik destek, yedekleme ve güvenlik unsurlarından 

kaynaklanan riskleri içermektedir. 

 Karar Alıcılar Ġçin Enformasyon Riski: ĠĢletmenin karar alıcıları 

tarafından kullanılan ve karar alma sürecini etkileyen enformasyon 

kaynakları ile ilgili risklerdir. Muhasebe ve bütçe sistemindeki verilerin 

doğruluğu, tamlığı ve bütünlüğü, operasyonel performans kriterleri ve 

sonuçlar, mali ve operasyonel raporlamalar, maliyet muhasebesi, 

sözleĢmeler, vergi ve iĢ kanunlarının takibi ve uygulanması, kaynak tahsisleri 

ve performans değerlendirmeleri ile ilgili riskleri kapsamaktadır. 

 

3.3.2.2.Moonlight Otel Risk Değerlendirme (Ölçüm) Modeli 

 

Moonlight bünyesinde yürütülen risk odaklı iç denetim uygulamasında iĢ 

riski modelinin belirlenmesini takip eden aĢama risk değerlendirme modelinin 

belirlenmesidir. 

 

Risk değerlendirme modeli, iĢ süreçlerinin risk düzeylerinin hesaplanmasına 

yardımcı olan matematiksel bir modeldir. Modelin girdileri; süreçler, risk faktörleri, 

risk seviyeleri ve risk faktörlerinin ağırlıklarıdır. 

 

Risk değerlendirme modeli ve risk faktörlerinin belirlenmesinde; 

 Moonlight‟ın içinde bulunduğu ülke, sektör, yönetim ve organizasyon 

yapısı, faaliyetleri, kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuĢ, 

 Uluslararası danıĢmanlık firmalarının konaklama iĢletmelerinde risk 

analizine yönelik veritabanları incelenmiĢ 

 Otelcilik sektörüne yönelik yayınlar ve referans kaynaklar taranmıĢ,  
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ve bu değerlendirmeler neticesinde çoklu model (multiplicative model) tercih 

edilmiĢtir. Çoklu modeller ise risk hesaplamasında “kalan riske” odaklıdır.  

(1) Kalan Risk = (Doğal Risk) * (Kontrol Riski)    

 

Doğal riskler iĢletmenin faaliyetlerinde mevcut olan, yapısal yani iĢin 

doğasından kaynaklanan risklerdir. Kontrol riskleri ise, doğal risklerin azaltılabilme 

düzeyini belirler. Bir baĢka ifade ile kontrol riski, doğal risklerin azaltılmasına 

yönelik olarak devreye alınan iç kontroller, sistemler, otomasyon ve insan 

kaynağının bu riskleri gerektiği gibi azaltamaması riskidir. Çarpansal modeller; 

yapısal riskler ile kontrol risklerini ayrı ayrı hesaplamayı, daha sonra her iki sonucun 

birbirleri ile çarpımı sonucu kalan riskin tespit edilmesini hedefler.  

Moonlight bünyesi için tercih edilen çoklu risk değerlendirme modeli 6 adet doğal 

risk, 5 adet kontrol riski faktöründen oluĢmaktadır.  

 

Risk faktörleri; risklerin daha kolay ölçülebilmesi için gözlemlenebilir 

olaylara veya kavramsal özelliklere dönüĢtürülmesidir. Bir baĢka ifade ile risk 

faktörleri, özellikli bir risk veya risk sınıfının doğrudan ölçülebilmesi amacı ile 

bunların yerine kullanılan, gözlemlenebilir ve ölçülebilir araçlardır. ĠĢ riski 

modelinde yer alan risklerin tümünü modele almak ve ölçebilmek mümkün ya da 

verimli olmadığından, bu riskleri içeren, temsil eden ve bu risklerin meydana 

gelmesine zemin hazırlayan bazı faktörlerin tespit edilmesi ve bunların risk faktörleri 

olarak modele dâhil edilmesi tercih edilmiĢtir.  
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DOĞAL RĠSK FAKTÖRLERĠ 

 

Model için belirlenen doğal risk faktörleri aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir.    

 

Tablo 3.5. Doğal Risk Faktörleri 

Doğal Risk Faktörleri Ağırlıklar 

1. Finansal Riskler ( Toplam Ağırlık %25)  

  Sürecin mali açıdan büyüklüğü, sürecin mali tabloları etkileme 

düzeyi (gelir, gider, maliyetler ve bütçe içindeki payı, bilanço 

değeri, nakit akıĢı vb.) (mali etki faktörü) 

 

% 25 

2.  Operasyonel Riskler ( Toplam Ağırlık %50 )  

  Misafir ile temas sıklığı, sürecin genel müĢteri memnuniyeti içindeki 

rolü ve müĢteri memnuniyetine etkisi (misafir memnuniyeti/ itibar 

faktörü) 

 Operasyonların karmaĢık ve/veya yüksek iĢlem hacmine sahip 

olması, operasyonlardaki verimsizlik, sorun veya kesintilerin hizmet 

kalitesine, maliyetlere ve personel motivasyonuna etkisi (faaliyet 

hacmi/karmaĢıklık faktörü) 

 Sürecin hileli iĢlemler/suiistimaller nedeni ile yaĢayabileceği 

kayıplar (suistimale açıklık faktörü). 

% 20 

 

 

% 15 

 

%15 

3. Çevresel ve Yönetsel Riskler (Toplam Ağırlık %25)  

  Bilgi sistem ve teknolojileri, organizasyon yapısı veya kilit 

personelde değiĢiklikler yapılmıĢ olması veya planlanması. (değiĢim 

faktörü) 

 DıĢ çevre ile etkileĢim düzeyi (acenteler, tedarikçiler, kanun ve 

düzenlemeler, teknolojik değiĢim, makro ekonomi, siyasi ve sektörel 

düzenlemeler, fuarlar, yasal düzenlemeler, enerji kaynakları 

(çevresel etki faktörü). 

% 10 

 

 

% 15 
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KONTROL RĠSKĠ FAKTÖRLERĠ 

 

Model için belirlenen kontrol riski faktörleri aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir.    

 

Tablo 3.6. Kontrol Riski Faktörleri 

Kontrol Riski Faktörleri Ağırlıklar 

1. Kontrol Sistemi ( Toplam Ağırlık %40)  

  Ġç kontrol sisteminin kalitesi/ süreçlerdeki iç kontrollerin yeterliliği 

ve etkinliği (kontrol faktörü). 

 Son denetimden bu yana geçen süre (denetim faktörü). 

% 30 

 

%10 

2.  İnsan Kaynakları ( Toplam Ağırlık %40 )  

  Ġnsan kaynaklarının uygunluğu, personelin uzmanlık, tecrübe ve 

yetkinlik düzeyi (insan kaynağı faktörü) 

 RaporlanmıĢ hata, suistimal, kayıp, Ģikayet ve olaylar (olay 

faktörü). 

% 20 

 

%20 

3. Bilgi Teknolojileri ( Toplam Ağırlık %20 )  

  Süreçte kullanılan yazılım, donanım, teçhizat, makine ve sistemler; 

sürecin otomasyon düzeyi (otomasyon faktörü). 

 

% 20 

 

Risk ölçüm sürecinde her bir süreç 11 adet risk faktörü (6 adet doğal risk 

faktörü, 5 adet kontrol riski faktörü)  göz önüne alınarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca risk değerlendirme modelinde yer alan bu risk faktörlerine, Moonlight amaç 

ve hedefleri ile faaliyetleri çerçevesinde sahip oldukları etki ve öneme göre birer 

ağırlık verilmiĢtir. (Örneğin, doğal risk faktörlerinden bir tanesi olan “mali etki” 

faktörünün ağırlığı %30 olarak tespit edilmiĢtir.  

RĠSK SEVĠYELERĠ (RĠSK ÖLÇEĞĠ) 

Moonlight Otel bünyesinde kullanılması önerilen risk değerlendirme sürecinde 

riskler beĢ ayrı risk seviyesinde değerlendirilmektedir. Her bir risk seviyesinin, 

ilgili risk faktörüne göre açıklaması aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Risk Seviyesi 1 Risk Seviyesi 2 Risk Seviyesi 3 Risk Seviyesi 4 Risk Seviyesi 5 
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DOĞAL RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠÇĠN RĠSK SEVĠYELERĠ (Toplam Ağırlık %100) 

Tablo 3.7. Doğal risk faktörleri için risk seviyeleri 

1)  Sürecin mali açıdan büyüklüğü, sürecin mali tabloları etkileme düzeyi (gelir, gider, 

maliyetler ve bütçe içindeki payı, bilanço değeri, nakit akıĢı vb.) (mali etki faktörü) 

(Ağırlık %25) 

Risk Seviyesi 1 Risk Seviyesi 2 Risk Seviyesi 3 Risk Seviyesi 4 Risk Seviyesi 5 

100.000 TL 

altında 

100.000-200.000 

TL arasında 

200.000-500.000 

TL arasında 

500.000-

1.000.000 TL 

arasında 

1.000.000 TL 

üzerinde 

 

2) Misafir ile iletiĢim sıklığı, sürecin genel müĢteri memnuniyeti içindeki rolü ve müĢteri 

memnuniyetine etkisi (müĢteri memnuniyeti/ imaj faktörü) (Ağırlık %20) 

Risk Seviyesi 1 Risk Seviyesi 2 Risk Seviyesi 3 Risk Seviyesi 4 Risk Seviyesi 5 

MüĢteri ile 

hemen hiç temas 

kurulmamaktadır. 

Faaliyetlerin 

misafir 

memnuniyetine 

doğrudan hiçbir 

etkisi yoktur. 

MüĢteri ile ayda 

bir veya daha az 

sıklıkla temas 

sağlanmaktadır. 

Faaliyetler 

misafir 

memnuniyetini 

dolaylı olarak 

etkilemektedir. 

Misafir ile 

haftada bir veya 

birkaç gün temas 

sağlanmaktadır. 

Faaliyetler 

misafir 

memnuniyetini 

orta düzeyde 

etkilemektedir. 

Misafir ile hemen 

her gün temas 

sağlanmaktadır. 

Faaliyetler 

misafir 

memnuniyetini 

yüksek düzeyde 

etkilemektedir. 

Misafir ile her gün, 

ortalama birkaç kez 

temas 

sağlanmaktadır. 

Faaliyetler misafir 

memnuniyetini çok 

yüksek düzeyde 

etkilemektedir.      

 

3) Operasyonların karmaĢık ve/veya yüksek iĢlem hacmine sahip olması, operasyonlardaki 

verimsizlik, sorun veya kesintilerin hizmet kalitesine, maliyetlere ve personel motivasyonuna 

etkisi (faaliyet hacmi/karmaĢıklık faktörü) (Ağırlık %15) 

Risk Seviyesi 1 Faaliyetler basit ve rutin (değiĢkenlik göstermeyen) iĢlemlerden oluĢmaktadır ve 

belli bir sürede tamamlanması gereken iĢler bulunmamaktadır. 

Faaliyetlerin kesintiye uğraması veya faaliyetlerde sorun yaĢanması; hizmet 

kalitesi, maliyetler ve personel motivasyonunu olumsuz etkilemez. 

Risk Seviyesi 2 Faaliyetler nadiren değiĢiklik gösterebilen, ancak genelde basit, rutin ve az sayıda 

iĢlemlerden oluĢmaktadır ve sadece bazı iĢlerinbelli bir sürede tamamlanması 

gerekmektedir. 

Faaliyetlerin kesintiye uğraması veya faaliyetlerde sorun yaĢanması; hizmet 

kalitesi, maliyetler ve personel motivasyonunu çok az etkiler. 

Risk Seviyesi 3 Faaliyetler bazı dönemlerde karmaĢık ve fazla sayıdadır; birbirinden farklılıklar 

göstermektedir ve iĢlerin çoğunun belli bir sürede tamamlanması gerekmektedir. 

Faaliyetlerin kesintiye uğraması veya faaliyetlerde sorun yaĢanması; hizmet 

kalitesi, maliyetler ve personel motivasyonunu orta düzeyde etkiler. 

Risk Seviyesi 4 Faaliyetler genellikle karmaĢık ve fazla sayıdadır; oldukça farklılıklar 

göstermektedir ve faaliyetlerin belli bir sürede tamamlanması önem arz 

etmektedir. 

Faaliyetlerin kesintiye uğraması veya faaliyetlerde sorun yaĢanması; hizmet 

kalitesi, maliyetler ve personel motivasyonunu yüksek düzeyde etkiler. 

Risk Seviyesi 5 Faaliyetler her zaman çok karmaĢık ve oldukça fazla sayıdadır; hemen her zaman 

birbirinden farklılıklar göstermektedir ve operasyonların belli bir sürede 

tamamlanması çok büyük, hatta kritik önem arz etmektedir. Faaliyetlerin kesintiye 

uğraması veya faaliyetlerde sorun yaĢanması; hizmet kalitesi, maliyetler ve 

personel motivasyonunu çok yüksek düzeyde etkiler. 
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4) Sürecin hileli iĢlemler/suiistimaller nedeni ile maruz kalabileceği risk düzeyi (suistimal 

etkisi). (Ağırlık %15) 

Risk Seviyesi 1 Risk Seviyesi 2 Risk Seviyesi 3 Risk Seviyesi 4 Risk Seviyesi 5 

100.000 TL 

altında 

10.000-50.000 

TL arasında 

50.000-250.000 

TL arasında 

250.000-

1.250.000 TL 

arasında 

1.250.000 TL 

üzerinde 

 

5) Bilgi sistem ve teknolojileri, organizasyon yapısı veya kilit personelde değiĢiklikler 

yapılmıĢ olması veya planlanması. (yönetsel yapı/değiĢim faktörü). (Ağırlık %10) 

Risk Seviyesi 1 Bilgi sistem ve teknoloji altyapısı, organizasyon yapısı,  iĢ akıĢları veya kilit 

personelde değiĢiklik planlanmamaktadır. 

Risk Seviyesi 2 Bilgi sistem ve teknoloji altyapısında bazı güncellemeler (mevcut yazılım & 

donanımın güncellenmesi, ek bazı yazılımlar kullanılmaya baĢlanması) 

planlanmaktadır; organizasyon yapısı değiĢmeyecek, iĢ akıĢları veya kilit 

personelde ya kısmi değiĢiklikler planlanacak ya da hiç değiĢim olmayacaktır.. 

Risk Seviyesi 3 Bilgi sistem ve teknoloji altyapısında önemli değiĢiklik olmayacak, ancak 

organizasyon yapısı ve iĢ akıĢları kısmen değiĢecektir. Kilit personel için 

yetkinliklerin yeniden tanımlanması gerekmektedir. 

Risk Seviyesi 4 Bilgi sistem ve teknoloji altyapısında bazı değiĢiklikler planlanmaktadır (yeni 

yazılım & donanım kullanımı, bazı faaliyetlerde otomasyona geçilmesi); 

organizasyon yapısı, iĢ akıĢları ve kilit personelde bir kısım değiĢiklikler olacaktır. 

Kilit personel için gereken yetkinliklerin yeniden tanımlanması gerekmektedir. 

Risk Seviyesi 5 Bilgi sistem ve teknoloji altyapısında köklü değiĢiklikler (tam otomasyona 

geçilmesi, ileri teknoloji kullanılması) planlanmaktadır; organizasyon yapısı ve iĢ 

akıĢları tümüyle değiĢecektir. DeğiĢim sürecine adaptasyon ve kilit personelde 

yeterli uzmanlık bulunmaması önemli bir problem teĢkil etmektedir. 

 

6) DıĢ çevre ile etkileĢim düzeyi (acenteler, tedarikçiler, kanun ve düzenlemeler, teknolojik 

değiĢim, makro ekonomi, siyasi ve sektörel düzenlemeler, fuarlar, yasal düzenlemeler, 

enerji kaynakları (çevresel etki faktörü) (Ağırlık %15) 

Risk Seviyesi 1 DıĢ çevre ile çoğunlukla etkileĢim yoktur. DıĢ çevredeki değiĢiklikler, yenilikler 

veya geliĢmeler, faaliyetleri doğrudan etkilememektedir. 

Risk Seviyesi 2 DıĢ çevre ile az sayıda etkileĢim söz konusudur (haftada bir veya daha az). DıĢ 

çevredeki değiĢiklikler, yenilikler veya geliĢmeler, faaliyetleri çok az 

etkilemektedir. DıĢ çevreyi izleme zorunluluğu yoktur, ancak periyodik olarak 

takip etmek fayda sağlayacaktır.   

Risk Seviyesi 3 DıĢ çevre ile sık etkileĢim söz konusudur (haftada bir veya daha fazla). DıĢ 

çevredeki değiĢiklikler, yenilikler veya geliĢmeler, faaliyetleri orta düzeyde 

etkilemektedir. DıĢ çevreyi düzenli olarak takip etmek fayda sağlayacaktır. 

Risk Seviyesi 4 DıĢ çevre ile yoğun etkileĢim söz konusudur (günlük). DıĢ çevredeki değiĢiklikler, 

yenilikler veya geliĢmeler, faaliyetleri yüksek düzeyde etkilemektedir. DıĢ çevreyi 

günlük olarak takip etmek önem taĢımaktadır. 

Risk Seviyesi 5 DıĢ çevre ile doğrudan ve çok yoğun bir etkileĢim söz konusudur (gün boyu). DıĢ 

çevredeki değiĢiklikler, yenilikler veya geliĢmeler, faaliyetleri kritik düzeyde 

etkilemektedir. DıĢ çevreyi gün içinde sürekli takip etmek zorunluluğu vardır. 
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KONTROL RĠSKĠ FAKTÖRLERĠ ĠÇĠN RĠSK SEVĠYELERĠ (Toplam Ağırlık %100) 

Tablo 3.8. Kontrol riski faktörleri için risk seviyeleri 

1)  İç kontrol sisteminin kalitesi/ süreçlerdeki iç kontrollerin yeterliliği ve etkinliği (kontrol 

faktörü) (Ağırlık %30) 

Risk Seviyesi 1 Süreç faaliyetlerinin her aşamasında dokümantasyon ve prosedürler 

bulunmaktadır. Prosedürler açıklayıcı, tamamlanmış ve günceldir. İç 

kontroller detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Süreç yönetimi süreçteki tüm 

kritik riskler için uygun tedbirler almıştır. İşletme genelinde bir iç kontrol 

modeli uygulanmaktadır. 

Risk Seviyesi 2 Süreç faaliyetlerinin çoğu aşamasında dokümantasyon ve prosedürler 

bulunmaktadır. Prosedürler vardır ancak bir kısmı güncel, açıklayıcı veya 

tamamlanmış değildir. Süreçte yer alan iç kontroller genellikle 

tanımlamıştır. Süreç yönetimi süreçteki kritik risklerin çoğu için tedbir 

almıştır. İşletme genelinde bir iç kontrol modeli uygulanmasına 

başlanmıştır.    

Risk Seviyesi 3 Süreç faaliyetlerinin sadece bir kısmında açık, tam ve güncel 

dokümantasyon ve prosedürler bulunmaktadır. Bir kısım prosedür ise 

açıklayıcı, güncel ve tamamlanmış değildir. Süreçte yer alan iç kontroller 

tespit edilmiş ancak kayıt edilmemiştir. Süreç yönetimi süreçteki kritik 

risklerin bir kısmı için tedbirler almıştır. İşletme genelinde bir iç kontrol 

modeli uygulanması düşünülmektedir. 

Risk Seviyesi 4 Süreç faaliyetlerinde sınırlı sayıda prosedür bulunmaktadır. Ancak 

bunların çoğu tam, açıklayıcı veya güncel değildir. Süreçte yer alan iç 

kontrollerin çoğu tespit ve kayıt edilmemiştir. Süreç yönetimi süreçteki 

kritik risklerin çoğunun farkında değildir. Süreç yönetimi iç kontrol 

kavramı ve iç kontrol sistemleri ile ilgili sınırlı bilgi sahibidir. 

Risk Seviyesi 5 Süreç faaliyetlerinde dokümantasyon ve prosedürler bulunmamaktadır 

Süreçte yer alan iç kontrollerin hiçbiri tespit ve kayıt edilmemiştir. Süreç 

yönetimi süreçteki kritik risklerin farkında değildir. İç kontrol ve risk 

kavramları hakkında bilgi sahibi değildirler. 

 

2) Son denetimden bu yana geçen süre (denetim faktörü) (Ağırlık %10) 

Risk Seviyesi 1 Risk Seviyesi 2 Risk Seviyesi 3 Risk Seviyesi 4 Risk Seviyesi 5 

6 aydan az 6 ay ile 1 yıl 

arasında 

1 yıl ile 2 yıl 

arasında 

2 yıl ile 3 yıl 

arasında 

3 yıldan fazla 

 

3) Ġnsan kaynaklarının uygunluğu, personelin uzmanlık, tecrübe ve yetkinlik düzeyi 

(insan kaynağı faktörü)(Ağırlık %20) 

Risk Seviyesi 1 Her seviyede yeterli/kalifiye personel vardır. Kalifiye personelin 

tamamının yedekleri vardır. 
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Risk Seviyesi 2 Hastalık ve tatil gibi istisnai durumlarında personel eksiklikleri olmasına 

rağmen kilit personelin yedeği her zaman vardır. Personel çoğunlukla 

kalifiyedir. 

Risk Seviyesi 3 ĠĢ yoğunluğu ve personel sayısı kıyaslanınca zaman zaman personel 

eksikliği ortaya çıkmaktadır. Personelin bir kısmı kalifiyedir. 

Risk Seviyesi 4 Çoğu zaman kilit fonksiyonlarda personel eksikliği olabilmektedir.  

Yedekler yeterli değildir. Kalifiye personeli elde tutmak mümkün 

olmamaktadır. 

Risk Seviyesi 5 Özellikle kilit fonksiyonlarda personel sayısında kalıcı bir eksiklik 

bulunmaktadır. Kilit personelin yedeği yoktur. Kalifiye personel.. 

4) RaporlanmıĢ hata, suistimal, kayıp, Ģikayet ve olaylar (olay faktörü). 

(Ağırlık %20) 

Risk Seviyesi 1 Herhangi bir hata/yolsuzluk/olay raporlanmamıştır. 

Risk Seviyesi 2 Sınırlı etki yaratabilecek bazı hatalar/yolsuzluklar/olaylar nadiren 
raporlanmıştır. 

Risk Seviyesi 3 Orta derecede etkili bazı hatalar/yolsuzluklar/olaylar ara sıra 
raporlanmıştır. 

Risk Seviyesi 4 Faaliyeti önemli düzeyde (iş kesintisi, misafir memnuniyet etkileyebilecek 
hatalar/yolsuzluklar/olaylar düzenli olarak raporlanmıştır.  

Risk Seviyesi 5 Faaliyeti çok ciddi bir şekilde etkileyebilecek hatalar/yolsuzluklar/olaylar 
düzenli olarak raporlanmıştır. 

 

5) Süreçte kullanılan yazılım, donanım, teçhizat, makine ve sistemler; sürecin 

otomasyon düzeyi (otomasyon faktörü).  

(Ağırlık %20) 

Risk Seviyesi 1 Süreç/Faaliyetin tamamı otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. 
Faaliyetlere manüel müdahale yoktur. Süreçte ileri teknolojiler 
kullanılmaktadır (tam otomasyon sistemleri, yapay zeka, biyometrik 
uygulamalar, gelişmiş veritabanları). Çok yüksek düzeyde makine, araç ve 
teçhizat kullanımı vardır. 

Risk Seviyesi 2 Süreç/Faaliyetin çoğu otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Nadiren 
manüel müdahale (işlerin herhangi bir teknolojik ürün kullanılmadan 
insan gücü ile yürütülmesi) yapılmaktadır. Süreçte ileri düzey 
teknolojilere ek olarak, orta düzey teknolojiler de kullanılmaktadır 
(sunucular, web tabanlı teknolojiler, kabuk tabanlı yazılımlar, Microsoft 
Word, Excel, gibi). Yüksek düzeyde 

Risk Seviyesi 3 Faaliyet içerisindeki işlemlerin bir kısmı otomatik, bir kısmı manüeldir 
(insan gücü kullanımı, veri girişleri ve kontroller). Süreçte orta düzey 
teknolojiler kullanılmaktadır. (sunucular, web tabanlı teknolojiler, kabuk 
tabanlı yazılımlar, Microsoft Word, Excel, gibi) 

Risk Seviyesi 4 Sadece en basit aşamalar bilgisayar yardımıyla yapılabilmekte, karmaşık 
faaliyetlerin tamamında manüel müdahale (insan gücü ile yürütme, elle 
veri girişi, kontroller) gerekmektedir. Paket program kullanımı vardır.  

Risk Seviyesi 5 Word / Excel dışında hiçbir bilgisayar uygulaması kullanılmamaktadır. 
Süreçteki faaliyetlerin neredeyse tamamı manüel olarak 
gerçekleştirilmektedir. Otomasyon düzeyi sıfırdır. 
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3.3.2.3 Moonlight Otel Süreçleri Risk Hesaplaması 

 

Moonlight Otel için geliĢtirilmiĢ olan risk değerlendirme modeline, iĢin yapısından 

kaynaklanan riskler ile kontrolünden kaynaklanan riskler arasında ayrıma gidilmiĢtir. 

Bunlar: 

 

 ĠĢin yapısından kaynaklandığı için operasyonların doğrudan maruz kaldığı, 

orta veya uzun vadede değiĢmesi beklenmeyen riskler (doğal risk faktörleri 

ile temsil edilen riskler). 

 

 Ġlgili iĢ süreçlerindeki iç kontroller, insan kaynağı, otomasyon ve diğer 

unsurların doğal riskleri azaltma etkinliği ve kapasitesine iliĢkin risklerdir 

(kontrol riski faktörleri ile temsil edilen riskler). 

 

Bu yaklaĢıma göre, genel risk hesaplanmasında “iĢ yapısından kaynaklanan 

(doğal) risklerinin değerlendirilmesi” ve “kontrol yeterliliği açısından risklerin 

değerlendirilmesi” iĢlemlerinden gelen iki toplam birbiri ile çarpılmalıdır. Her 

değerlendirme kendi içindeki faktörlerin toplanması ile hesaplanmaktadır.  

 

Hesaplamalarda risk düzeyi hesaplanan süreç için; tüm doğal risk faktörlerine 

(6 adet) 1‟den 5‟e kadar bir değer verilmiĢtir (Bu örnekte risk ölçeği olarak 1-5 arası 

değerler baz alınmıĢ, en düĢük risk seviyesi için 1, en yüksek risk seviyesi için 5 

değeri kullanılmıĢtır. Bundan sonraki adımda, verilen bu değerler her faktörün 

ağırlıklarıyla çarpılmıĢtır (%25, %20, %15, %15, %10, %15). Son olarak,  

yukarıdaki altı faktör için elde edilen değerler toplanarak, o süreçte iĢin doğasından 

kaynaklanan riskler için bir toplam değer elde edilmiĢtir.  

 

Kontrol riskleri de aynı Ģekilde hesaplanmıĢtır. Önce risk düzeyi hesaplanan 

süreç için; kontrol riski faktörlerine (5 adet) 1‟den 5‟e kadar bir değer verilmiĢ, sonra 

bu değerlerler, kontrol riski faktörünün ağırlıkları (%30, %10, %20, %20, %20) ile 

çarpılmak ve hesaplanan bu beĢ değer toplanmak suretiyle o sürecin kontrol riskini 

gösteren toplam değer elde edilmiĢtir. 
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Moonlight Otel süreçleri için düzenlenen Risk Hesaplama Tablosu aĢağıda 

yer almaktadır.  

Tablo 3.9. Risk hesaplama tablosu 

DENETĠM KONUSU 

Doğal Risk Faktörleri 
Kontrollerin 

Uygunluğuna ĠliĢkin 
Risk Faktörleri 
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Riski 
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Teknik Hizmetler 
Süreci 

5 4 5 4 3 3 4 5 3 4 3 %83 %74 %61 

Satın Alma Süreci  5 3 5 5 1 5 4 5 2 3 1 %84 %58 %49 

Müşteri İlişkileri 
Yönetimi 

2 5 3 3 3 3 4 5 4 3 3 %63 %74 %47 

MİCE Satış ve 
Pazarlama 
Faaliyetleri  

5 3 3 4 3 5 3 5 2 3 2 %79 %56 %44 

Eğlence Hizmetleri 
Süreci 

2 5 4 2 3 4 4 5 2 2 4 %66 %66 %44 

Diğer Satış 
Faaliyetleri  

5 4 3 4 3 3 3 5 2 3 2 %77 %56 %43 

Mutfak Faaliyetleri 
Süreci 

4 5 4 4 2 3 2 5 2 3 3 %77 %54 %42 

Kayıt İşlemleri ve 
Konaklama Süreci 

3 4 4 4 3 2 2 5 3 5 2 %67 %62 %42 

Restoran/Bar 
Hizmetleri ve Servis 
Süreci  

2 5 3 3 3 2 3 5 3 2 4 %60 %64 %38 

Bilgi Sistemleri ve 
Teknolojileri Süreci 

3 2 3 4 3 4 3 5 3 3 2 %62 %60 %37 

Depo-Ambar 
Yönetimi Süreci  

4 2 5 5 2 2 3 4 2 3 2 %68 %54 %37 

Sejour Satış ve 
Pazarlama 
Faaliyetleri 

5 3 4 4 3 4 2 5 2 2 2 %79 %46 %36 

Muhasebe işlemleri 
ve Mali Tablo 
Hazırlama Süreci 

5 1 3 4 2 3 3 5 2 3 2 %63 %56 %35 
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Bahçe Hizmetleri 3 5 3 3 3 2 2 5 2 2 4 %65 %54 %35 

Güvenlik Hizmetleri 
Süreci 

2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 %59 %58 %34 

Bütçe Hazırlama ve 
Takip Süreci 

4 2 3 4 3 4 2 5 2 3 2 %67 %50 %34 

Genel Alanlara 
Yönelik Hizmetler  

2 5 2 2 2 1 3 5 2 2 5 %49 %64 %31 

Rezervasyon 
İşlemleri Süreci 

4 3 3 4 3 3 2 5 2 2 2 %68 %46 %31 

Gelirler Yönetimi ve 
Kontrolü 

5 1 3 4 2 2 3 5 2 2 2 %60 %52 %31 

Çamaşırhane 
Hizmetleri  

2 5 2 3 3 1 3 5 2 2 3 %54 %56 %30 

İş Analizi ve İşe Alım 
Süreci  

3 3 3 3 2 3 2 4 2 4 2 %58 %52 %30 

Çevre, Sağlık ve İş 
Güvenliği Süreci 

2 2 3 1 1 5 3 5 3 3 3 %47 %64 %30 

Toplam Kalite 
Yönetimi 

2 5 3 1 2 3 2 5 3 3 2 %55 %54 %30 

Nakit Yönetim Süreci 5 1 3 4 1 2 2 5 2 3 2 %58 %50 %29 

Kat Hizmetleri 
Planlama ve Yönetim 
Süreci 

3 5 3 2 2 1 2 5 1 2 4 %57 %50 %29 

Müşteri Odalarına 
Yönelik Hizmetler 

2 5 2 2 2 1 2 5 2 2 5 %49 %58 %28 

Ödemeler Süreci 5 1 4 5 1 1 2 5 2 2 2 %61 %46 %28 

Maliyet Muhasebesi 
ve Kontrolü 

4 2 2 4 2 1 3 5 2 2 2 %53 %52 %28 

Bulaşıkhane 
Hizmetleri Süreci 

2 4 3 2 1 1 2 5 3 3 3 %46 %58 %27 

Performans 
Değ.Eğitim ve Kariyer 
Yönetimi 

1 3 3 1 2 1 4 3 4 2 4 %36 %70 %25 

Önbüro Muhasebe 
İşlemleri ve Kontrol 
Süreci 

4 1 2 3 1 2 2 4 2 3 2 %47 %48 %23 

Müşteri Ayrılış 
İşlemleri Süreci 

3 4 2 1 1 1 2 5 2 2 2 %45 %46 %21 

 

 

Süreçlerin risk faktörlerine göre skorlanmasında; 

1) Denetçinin süreçlere iliĢkin gözlem ve görüĢleri, 

2) Süreçlerin bağlı olduğu bölüm yöneticilerinin ve 

çalıĢanların görüĢleri, 

3) Konaklama ĠĢletmelerinin iç kontrol sistemlerine 

iliĢkin en iyi uygulamalar, 

göz önünde bulundurulmuĢ olup, skorlamalar çalıĢmayı gerçekleĢtiren kiĢi tarafından 

yapılmıĢtır.  
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3.3.2.4. Moonlight Otel Risk Haritası 

 

ġekil 3.2. Risk Haritası 

 

 

 

3.3.3. Moonlight Otel Denetim Planlarının OluĢturulması (2011-2013) 

 

Moonlight Otel‟ in denetim planlarının oluĢturulmasında, makro risk 

değerlendirmesi temel alınmıĢtır. Moonlight Otel‟in iç denetimi için bir adet iç 

denetçi görevlendirilmiĢtir. Ġç denetçinin yılın 220 iĢ günü görev yapacağı 

varsayılmıĢtır. Ġç denetim faaliyetlerinin 2011 yılında baĢlaması planlanmıĢtır.  
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Tablo 3.10. Denetim Planı 

2011-2013 

Denetim Planı 

 ĠĢ Günü Dağılımı 

Denetim Alanı Kalan 

Risk 

Skoru 

2011 2012 2013 

  I II III IV I II III IV I II III IV 

Teknik Hizmetler 

Süreci 

%61 20         10   

Satın Alma 

Süreci 

%49 20        1

5 

   

Misafir ĠliĢkileri 

Yönetimi 

%47 10           10 

MICE SatıĢ ve 

Pazarlama 

Faaliyetleri 

%44  15        10   

Eğlence 

Hizmetleri Süreci 

%44   10        10  

Diğer SatıĢ 

Faaliyetleri 

%43  20        10   

Mutfak 

Faaliyetleri 

Süreci 

%42  15          10 

Kayıt ĠĢlemleri ve 

Konaklama 

Süreci 

%42   20         10 

Restoran/Bar 

Hizmetleri ve 

Servis Süreci 

%38   20          

Bilgi Sistemleri 

ve Teknolojileri 

Süreci 

%37    20         

Depo-Ambar 

Yönetimi Süreci 

%37    25     1

5 

   

Sejour SatıĢ ve 

Pazarlama 

Faaliyetleri 

%36     2

0 

       

Muhasebe 

iĢlemleri ve Mali 

Tablo Hazırlama 

Süreci 

%35     3

0 

       

Bahçe Hizmetleri %35    10         

Güvenlik 

Hizmetleri Süreci 

%34     5        

Bütçe Hazırlama 

ve Takip Süreci 

%34      30       

Genel Alanlara 

Yönelik 

Hizmetler 

%31      15       

Rezervasyon 

ĠĢlemleri Süreci   

%31        20     
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Gelirler Yönetimi 

ve Kontrolü 

%31       20      

ÇamaĢırhane 

Hizmetleri 

%30       10      

ĠĢ Analizi ve ĠĢe 

Alım Süreci 

%30       20      

Çevre, Sağlık ve 

ĠĢ Güvenliği 

Süreci 

%30      10       

Toplam Kalite 

Yönetimi 

%30        20     

Nakit Yönetim 

Süreci 

%29        15     

Kat Hizmetleri 

Planlama ve 

Yönetim Süreci 

%29         1

5 

   

MüĢteri 

Odalarına 

Yönelik 

Hizmetler 

%28          10   

Ödemeler Süreci %28          15   

Maliyet 

Muhasebesi ve 

Kontrolü 

%28           20  

BulaĢıkhane 

Hizmetleri Süreci 

%27           10  

Performans 

Değ.Eğitim ve 

Kariyer Yönetimi 

%25           10  

Önbüro 

Muhasebe 

ĠĢlemleri ve 

Kontrol Süreci 

%23            15 

MüĢteri AyrılıĢ 

ĠĢlemleri Süreci 

%21            10 

              

YÖNETĠM 

TALEPLERĠ 

             

DanıĢmanlık - 5  5      5    

Özel Ġncelemeler -  5     5    5  

TOPLAM  55 55 55 55 5

5 

55 55 55 5

5 

55 55 55 

Denetçinin 

Yıllık ĠĢ Günü 

Sayısı= 220 ĠĢ 

Günü 

 220 Ġġ GÜNÜ 220 Ġġ GÜNÜ 220 Ġġ GÜNÜ 
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3.3.4. Satın Alma Süreci Denetimi 

Bölüm 3.3.2‟de yer alan makro risk değerlendirme çalıĢması sonrası en riskli 

süreç “Teknik Hizmetler Süreci” olarak belirlenmiĢtir. Normal koĢullarda bireysel 

denetime bu süreçle baĢlanması uygun olmakla birlikte, bahse konu sürecin iĢ 

yoğunluğu nedeni ile Otel Yönetimi tarafından, “pilot denetim çalıĢmasının” ikinci 

en riskli süreç olan Satın Alma Sürecinde gerçekleĢtirilmesi talep edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın bu bölümünde örnek denetim konusu olarak “Satın Alma Süreci” ele 

alınmıĢtır. 

 

3.3.4.1. Satın Alma Sürecine ĠliĢkin Genel Bilgi 

Satın Alma Sürecinin sahibi ve sorumlusu Satın Alma Bölümüdür. Süreçte, 

talepte bulunan Bölümler, Ambar, Otel Yönetimi ve Muhasebe Bölümü de aktif rol 

almaktadır. Süreç bölümlerin mal ve hizmet taleplerinin belirlenmesi ile baĢlamakta 

ve alımların muhasebeleĢtirilmesi ve tedarikçiye ödeme yapılması ile son 

bulmaktadır.   

 

Satın Alma Bölümü, Moonlight Otel organizasyon Ģemasında Mali ĠĢler 

Müdürlüğü bünyesinde yer almaktadır. Satın Alma Müdürü, Mali ĠĢler Müdürüne 

raporlama yapmaktadır. Satın Alma Süreci bir yönetici ve üç yardımcı personel 

tarafından yürütülmektedir. Süreçte görev alan tüm personel Satın Alma alanında 5 

yıl ve üzerinde mesleki tecrübeye sahiptir.  

Bölümün temel amacı en uygun kalitede malı, en uygun ödeme koĢullarında ve 

doğru bir zamanlama ile temin etmektir. 

 

Satın Alma Bölümüne talepler diğer Bölümlerden ya da Ambardan 

gelmektedir. Bu taleplerle ilgili pazar araĢtırmaları yürütüldükten sonra, temin 

edilecek ürün seçilmekte ve sırasıyla Mali ĠĢler Müdürü, ĠĢletme Müdürü ve Genel 

Müdür‟ ün onayına sunulmaktadır. ĠĢletme Müdürü tarafından onaylanmayan 

alımlar, Genel Müdür‟e iletilmemektedir. Bazı mal ve malzeme alımları sezon 

baĢında yapılan sözleĢmeler ile alınmaktadır. Özellikle temizlikte kullanılan sarf 

malzemeleri bu Ģekilde temin edilmektedir.  
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Tüm ürünlerin stok seviyeleri Ambar tarafından takip edilmekte olup, stoklar 

belli bir düzeyin altına indiğinde sipariĢ verilmektedir. Ambarın stok seviyelerini 

Satın Alma Bölümü de Otel genelinde kullanılan Otel Yönetim Sistemi olan 

“Athena‟nın” ambar stok modülünden takip edebilmektedir. Tüm alım talepleri Satın 

Alma Ġstek Formları ile yapılmaktadır. Bu formların 1 nüshası Satın Alma 

Bölümünde kalırken, 2 nüshası ambara verilmektedir. Ambar 1 nüshasını kendisi 

saklarken, 2. nüshasını fatura arkasına iliĢtirmektedir.  

 

Meyve sebze ve yeĢillikler doğrudan ambara değil, mutfak depolarına 

çekilmektedir. Et, süt, balık ve deterjan gibi ürünlerin alım talepleri doğrudan depo 

tarafından yapılmaktadır. Bu ürünlerin stok seviyeleri depo tarafından takip 

edilmektedir. Sebze-meyve alımlarında sadece Mutfak Bölümü ve Mali ĠĢler 

Müdürlüğü‟nün onayı yeterlidir. ĠĢletme Müdürü veya Genel Müdür onayı 

aranmamaktadır. Bu ürünlerin acil temin edilmesi nedeni ile böyle bir onay 

prosedürü belirlenmiĢtir. Bölümlerin ekstra alımlarında ise depo devre dıĢı bırakılıp, 

bölümler sipariĢ formları ile doğrudan talepte bulunabilmektedirler.  

 

Kural olarak en az 3 yerden teklif alınmaktadır. Bazen, tekstil ürünleri gibi 

ürünlerde 10 yere kadar teklif alınabilmektedir. Ürünün ucuzluğu kadar, kaliteli 

olmasına da önem verilmektedir. Bazen ucuz olan değil, kaliteli olan ürün tercih 

edilmektedir. Özellikle de gıda ürünleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. ġarap, 

kahve, kola gibi içeceklerde belirli düzeyde kalite aranmaktadır. Fiyatı aĢağı çekmek 

için tedarikçiler ile sıkı pazarlık yapılmaktadır.  

 

Mal talep eden Bölümlere genellikle alternatifler sunulmaktadır. Bu 

alternatiflerin arasından seçim yapmaları beklenmektedir. Alıcılara bu ürünler ile 

ilgili demolar düzenlenmektedir.  

 

Malların tesellümü sırasında Bölümlerden çalıĢanlar bir araya gelerek bir 

kabul komisyonu oluĢturmakta ve kalite kontrol yapılmaktadır. Beğenilmeyen mallar 

için “Uygunsuzluk Raporu” hazırlanmaktadır.  
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Mal veya hizmet alımı için anlaĢılan firmalar önce irsaliye göndermekte, 

fatura ise kalite kontrol ve kabul sonrası sonra düzenlenmektedir. Alınan malzemeler 

çeĢitli bölümlerce (cost control, talep eden bölüm) uygundur görüĢü ile 

onaylanmaktadır. Nihai olarak ise, firma tarafından kesilen fatura, cari hesaplara 

yansıtılmak ve muhasebeleĢtirilmek üzere muhasebeye iletilmektedir. Bu alımların 

maliyet muhasebesi kayıtları da muhasebe tarafından yapılmaktadır. 

Malzeme temin süreleri, malzemeye göre değiĢmektedir. Gıda maddeleri en geç 48 

saat, acil durumlarda ise 24 saat içinde (aynı gün) temin edilirken, diğer malzemeler 

en geç 72 saat içinde temin edilmektedir. Ġthal demirbaĢ veya malzemenin temini ise 

daha uzun zaman almaktadır. 

 

Süreç genelinde yazılı iĢ prosedürleri ve performans kriterleri 

bulunmamaktadır. Performans değerlendirmesi sene sonunda bütçe görüĢmeleri 

sırasında Ģifahi olarak yapılmaktadır. 

Ġnsan kaynağının en yoğun dönemlerde bile yeterli olduğu ifade edilmektedir. Tatil 

izinleri dönüĢümlü olarak kullanılmaktadır. Bölümde çalıĢan tüm personel 

birbirlerinin yaptığı iĢleri de takip etmektedir. Personel birbirlerinin yedeği olarak 

çalıĢabilmektedir. Bölümün ek personel talepleri bulunmamaktadır. Personelin sayı 

ve yetkinlik düzeyi yeterli gözükmektedir. 

 

Süreçte Athena Otel Yönetim Sisteminin “depo- stok takip modülü” 

kullanılmaktadır. Programda depodaki mal ve malzemelerin kritik düzeye düĢmesi 

halinde otomatik uyarı veren bir sistem bulunmamaktadır.  

 

Bölüm yüksek bir iĢ yoğunluğu ile çalıĢmaktadır. Günde ortalama 500- 750 

arası kalem mal alınmakta olup, günlük olarak ortalama 4 klasör mal ve hizmet talebi 

onaya çıkmaktadır. Bölüm genelinde özellikle yoğun aylarda iĢlere yetiĢmekte 

güçlük çekildiği ifade edilmiĢtir.  

 

En yoğun iliĢki kurulan Bölümler Teknik Hizmetler ve Ambar olarak 

belirlenmiĢtir. Mutfak, Yiyecek Ġçecek ve Kat Hizmetleri Bölümleri depodan mal 

çektiğinden, bunların sipariĢlerini ambar vermektedir. Bu Bölümlerden doğrudan 
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talep alınmamaktadır. Teknik Hizmetler Bölümünün kendi deposu olduğu ve 

Bölümün doğrudan sipariĢ verme yetkisine sahip olduğu ifade edilmiĢtir.   

 

3.3.4.2. Mikro Risk Değerlendirmesi 

 

Risk odaklı denetim metodolojisi gereği, Satın Alma Sürecinin denetiminde 

sürecin amaç ve hedeflerini tehdit eden risklerin tespiti, ölçümü ve 

önceliklendirilmesi önem taĢımaktadır. Buna ek olarak, süreçte yer alan iĢ akıĢları ve 

iç kontrollerin tespiti ve dokümantasyonu bu aĢamada gerçekleĢtirilmektedir. Mikro 

risk değerlendirmesinin temel fonksiyonu, en riskli alanların ve kritik iç kontrollerin 

belirlenerek, kısıtlı denetim kaynaklarının bu alanlara yönlendirilmesidir. Yani en 

riski alanlardaki iç kontrollerin denetlenmesine öncelik verilmesi gerekmektedir.  

 

Satın Alma Süreci için belirlenmiĢ olan denetim süresi 20 iĢ günüdür. Bu 

süreyi etkin ve verimli kullanabilmek açısından, denetimde iyi bir planlama yapmak 

gerekmektedir. Mikro risk değerlendirmesi ile denetimde hangi alanlara 

odaklanılması gerektiği net olarak ortaya koyulmaktadır.   

 

3.3.4.2.1. Ön ÇalıĢma (Pre-survey) 

 

Satın Alma Süreci denetiminin ön çalıĢma aĢamasında; süreç yönetimi, 

organizasyon yapısı, iĢ akıĢları, görev ve yetkilendirmeler, faaliyetler, raporlamalar, 

iletiĢim faaliyetleri, bilgi sistemleri, sorunlar, performans hedefleri, bütçeler ve insan 

kaynakları ile ilgili bilgi toplanmıĢtır.  

 

Ön çalıĢma aĢamasında hedeflenen denetim konusu sürecin amaç ve 

hedeflerini, süreç faaliyetlerini tanımak; süreçle ilgili iĢ akıĢlarını ve kontrolleri 

dokümante etmek, süreçteki riskleri iĢ riski modeli çerçevesinde tespit etmektir. Bir 

baĢka ifadeyle ön çalıĢma aĢaması, bir sonraki aĢama olan risk kontrol matrislerinin 

oluĢturulmasına zemin hazırlamaktadır.  
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Ön çalıĢma aĢamasında denetim konusu süreç dahilinde mülakat, toplantı, 

yerinde gözlem, belge incelemesi, anket, analitik inceleme teknikleri ve sektör 

araĢtırması teknikleri kullanılmıĢtır.   

 Satın Alma Sürecinin faaliyet raporları, bütçesi, organizasyon Ģeması, iĢ 

akıĢları, iĢ prosedürleri ve bölüm tarafından üretilen raporlar incelenmiĢ, 

 Satın Alma Sürecinde görev alan yönetici ve personel ile 26-31 Eylül 2010 

tarihleri arasında toplantılar gerçekleĢtirilmiĢ, 

 Yürütülen iĢ ve iĢlemler yerinde gözlenmiĢ, takip edilmiĢ, 

 Satın Alma prosedürleri araĢtırılmıĢ, 

 2008-2010 yılları arasında iĢlenmiĢ Satın Alma dosyalarına örnekleme usulü 

göz atılmıĢ, 

 2008-2010 yılları arası atın alım verileri analitik incelemelere tabi tutulmuĢ, 

 Sürecin iĢ akıĢları bulunmadığından, iĢ akıĢları çıkartılmıĢ, 

 ĠĢ akıĢlarında yer alan kritik kontrol noktaları tespit edilmiĢ, 

 Birim personeli ile çeĢitli tarihlerde yürüttükleri iĢlere iliĢkin görüĢmeler 

yapılmıĢ, 

 Sürecin amaç ve hedeflerini tehdit eden riskler, birim yönetimi ile birlikte iĢ 

riski modeli çerçevesinde değerlendirilmiĢ, 

 Birim yönetimi ve personeline yönelik olarak, süreç risklerinin tespitine 

iliĢkin bir anket çalıĢması düzenlenmiĢ, 

 Süreç riskleri tespit edilmiĢtir. 

 

3.3.4.2.2. Satın Alma Sürecinin Risk Kontrol Matrisi’nin (RKM) Düzenlenmesi 

 

Satın Alma Süreci denetiminde kullanılan risk kontrol matrisi aĢağıdaki 

bileĢenlerden oluĢmaktadır:  

 Risk Seviyesi 1 (iĢ riski modelinde yer alan risk kategorisi) 

 Risk Seviyesi 2 (riskin detay tanımı)  

 Risk Etkisi (Çok Yüksek, Yüksek, Orta, DüĢük, Çok DüĢük)- 5‟li ölçek  

 Risk Olasılığı (Yüksek, Orta, DüĢük)- 3‟lü ölçek 

 Ġç Kontroller 
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 Kalan Risk Düzeyi (Kabul Edilebilir/ Kabul Edilemez)- 2‟li ölçek 

 Yorumlar (risk ve kontrollerle ilgili denetçi notları) 

 

Risklerin Tespiti: 

Risk Kontrol Matrislerinin oluĢturulmasında ilk adım risklerin tespitidir. 

Riskler, denetimin hemen her aĢamasında tespit edilebileceği gibi, ağırlıklı olarak Ön 

ÇalıĢma aĢamasında tespit edilmektedir. Tespit edilen süreç riskleri (Risk Seviyesi 

2), RKM‟lerde iĢ riski modelleri içinde yer alan risk kategorileri ile (Seviye 1) 

etiketlenmektedir.  

 

Satın Alma Sürecinde risklerin tespiti için Ön AraĢtırma aĢamasında yapılan 

çalıĢmalardan faydalanılır. Satın Alma Süreci kapsamındaki risklerin tespiti için 

mülakat, toplantı, gözlem ve anket teknikleri kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada elde edilen 

bilgiler ve görüĢler risklerin tespit edilmesini sağlar.  

Risklerin tespiti amacı ile bu teknikler kullanılırken, göz önünde 

bulundurulan temel hususlar Ģunlardır: 

 Amaç ve hedeflere ulaĢmayı ne tür durumlar engeller? 

 Mevcut varlıkların kaybedilmesi veya ciddi boyutta zarar görmesine neden 

olabilecek Ģeyler nelerdir? 

 ĠĢ sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olaylar nelerdir? 

 Çevresel unsurlardaki olası değiĢimlerin sürece olumsuz yansımaları neler 

olabilir? 

 Operasyonların verimli çalıĢmasını neler engelleyebilir? 

 Kaynakların ekonomik kullanılmasına mani olabilecek durumlar nelerdir? 

 Hangi olağandıĢı durumlar operasyonları tehdit edebilir? 

 Hangi koĢullarda itibar kaybı ile karĢılaĢılabilir? 

 Hangi koĢullarda yasal müeyyideler ile karĢı karĢıya kalabiliriz? 

 Süreçteki faaliyetlerin amaç ve hedeflerden uzaklaĢmasına neden olacak 

örgütsel zafiyetler nelerdir? 

 Bütçeden sapmaya neden olabilecek faktörler nelerdir? 
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 Finansal ve operasyonel raporların hatalı, eksik veya tutarsız olmasına neden 

olabilecek Ģeyler nelerdir? 

 Süreç içi ve dıĢı iletiĢimi kesintiye uğratacak Ģeyler nelerdir? 

 Sürecin tam kapasite ile çalıĢmasına neler engel olur? 

Risklerin Ölçülmesi: 

Risklerin belirlenmesinden hemen sonra, tespit edilen risklerin yaratacağı 

sonuç ve gerçekleĢme ihtimali veya sıklığının belirlenmesi gerekmektedir. Yani 

risklerin ölçülmesi söz konusudur. Riskler etki ve olasılıkları ile ölçülür. 

Risk= Etki*Olasılık 

Risklerin etki düzeyinin belirlenmesinde aĢağıdaki unsurlar göz önünde 

bulundurulmuĢtur: 

Risk gerçekleĢtiği takdirde;  

 ÇalıĢanların uğrayabileceği fiziksel zararın boyutu? 

 Otelin uğrayabileceği finansal kaybın boyutu? 

 Otelin kaybedeceği itibarın boyutu? 

 Medyaya yansıması takdirinde lokal, ulusal ya da uluslararası haber olma 

durumu?  

Risklerin gerçekleĢme olasılığının belirlenmesinde aĢağıdaki unsurlar göz 

önünde bulundurulmuĢtur: 

 Daha önce bu Otel/bölümde/süreçte gerçekleĢti mi? 

 Bu Otel/bölüme/sürece benzer Otel/bölüm/süreçlerde daha önce gerçekleĢti 

mi? 

 Konuyla ilgili geçmiĢe dönük  istatistiki bilgi var mı?  

 Bu riskin gerçekleĢmesinin kolaylık derecesi? (zayıf kontroller, riskin 

yaygınlığı, vb.) 
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Ġç Kontrollerin Tespiti: 

Risklerin tespiti sonrası bu risklerin etkisini azaltmak veya gerçekleĢme 

olasılığını düĢürmek amacı ile tasarlanmıĢ olan iç kontroller tespit edilmiĢtir. Ġç 

kontrollerin tespiti amacı süreçte yer alan ile iĢ akıĢları, prosedürler, sistemler, 

onaylar, yetkilendirmeler, dokümantasyon, uygulama ve aktiviteler incelenmiĢtir. 

Süreç geneline belirli bir riski azaltmaya yönelik herhangi bir iç kontrol tedbiri 

bulunamamıĢ veya süreç yönetimi tarafından var olduğu iddia edildiği halde, 

herhangi bir iç kontrol tespit edilememiĢ ise durum RKM‟nin “Yorumlar” bölümüne 

not düĢülmüĢtür. 

 

Kalan Risk Düzeyinin Tespiti: 

 

Risk Kontrol Matrisinde aĢağıdaki ölçüm skorlarını alan riskler, kritik riskler 

olarak tanımlanmıĢtır: 

Etki Çok Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek Yüksek Yüksek 

Olasılık Yüksek Orta DüĢük Yüksek Orta 

 

 Kritik olarak belirlenmiĢ risklere yönelik iç kontrol var ise ve yeterli olduğu 

düĢünülüyorsa, kalan risk “kabul edilebilir” olarak belirlenmiĢtir.  

 Kritik olarak belirlenmiĢ risklere yönelik herhangi bir iç kontrol tespit 

edilmemiĢ veya var olan iç kontrol tedbiri yetersiz görülmüĢ ise, kalan risk 

“kabul edilemez” olarak belirlenmiĢtir.  

 Kritik olamayan risklere yönelik, iç kontrol tedbiri var ise veya var olan iç 

kontrol yetersiz görülmüĢ ise kalan risk “kabul edilebilir” olarak 

belirlenmiĢtir. 

 Kritik olmayan risklere yönelik herhangi bir iç kontrol tedbiri yok ise kalan 

risk denetçi yorumuna açık olarak “kabul edilebilir/edilemez” olarak 

belirlenmiĢtir.  

Yorumlar: 

Kritik riskler açısından eksik ve yetersiz iç kontroller ile kabul edilemez 

olarak tespit edilen kalan risklere yönelik değerlendirmeler bu bölümde yer almıĢtır. 

Denetçi tarafından gerek yeterli olduğu düĢünülen kritik iç kontroller, gerekse de 

eksik ve yetersiz olduğu düĢünülen kritik iç kontrollere yönelik eksiklik ve 

yetersizliklerin doğrulaması, saha çalıĢmaları aĢamasında yapılacaktır. Ġç 

kontrollere iliĢkin fiili durum, RKM‟lerin güncellenmesi ile kayda geçilecektir. 

RKM‟lerde aĢağıdaki risk seviyeleri kullanılmıĢtır. 

 

Tablo 3.11. Etki olasılık seviyeleri 

Riskin Etkisi Riskin Olasılığı Kalan Risk 

Çok Yüksek Yüksek Kabul Edilebilir: KE 

Yüksek Orta Kabul Edilemez: KZ 

Orta DüĢük  

DüĢük   

Çok DüĢük   
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Satın Alma Süreci Denetimi kapsamında hazırlanmıĢ olan Satın Alma Süreci Risk Kontrol Matrisi aĢağıdadır: 

Tablo 3.12. Risk Kontrol Matrisi 

Riskler (Detay 

Seviyesi 1) 

ĠĢ Riski Modeli 

Riskler (Detay Seviyesi 2/ Özel 

Durumlar) 

Etki Olasılık Ġç Kontrol Önlemleri Kal

an  

Risk 

Yorumlar 

Operasyonel 

Risk: Kaynak 

temini 

Bölümlerin hatalı taleplerde (mal, 

kalite, miktar veya iĢlev) bulunması 

Yüksek DüĢük Yönetici, ĠĢletme Müdürü ve Genel Müdür 

onayı 

KE  

Yönetsel Risk: 

Raporlama & 

ĠletiĢim 

Bölümlerin taleplerini zamanında 

iletmemesi 

Yüksek Orta Yatırım Bütçeleri (CAPEX), stok 

seviyelerinin takibi (Athena) 

Kritik stok seviyelerinin belirlenmiĢ olması 

KE Athena sisteminde stok 

seviyelerine iliĢkin 

otomatik uyarı 

mekaniazması yok. 

Operasyonel 

Risk: Hizmet 

Performansı 

Ambar stok seviyelerinin takip 

edilmemesi 

Yüksek DüĢük Satın alma personeli, depo ve birimler 

tarafından takip yapılıyor, mutabakat 

sağlanıyor  

Kritik seviyeler belirlenmiĢ 

KE  

Operasyonel 

Risk: ĠĢ Kesintisi 

Kritik malzemelerin satın alım 

süresince tükenmesi nedeni ile iĢlerin 

kesintiye uğraması 

Çok 

Yüksek 

DüĢük Yatırım Bütçeleri (CAPEX),  

Stok seviyelerinin takibi (Athena),  

Kritik stok seviyelerinin belirlenmiĢ olması 

KE  

Operasyonel 

Risk: Uygunluk 

Taleplerin yazılı olarak yapılmaması Yüksek DüĢük Satın Alma Ġstek Formları 

Mali ĠĢler, ĠĢletme Müdürü ve Genel Müdür 

onayı 

KE  

Operasyonel 

Risk: Suistimal 

Taleplerin ihtiyaç dıĢı olarak yapılması Yüksek DüĢük CAPEX  

Mali ĠĢler, ĠĢletme Müdürü ve Genel Müdür 

onayı 

KE  

Operasyonel 

Risk: Uygunluk-

Suistimal 

Piyasa araĢtırması yapılmadan teklif 

alınması 

Yüksek Orta ĠĢ prosedürleri gereği en az 3 yerden teklif 

alınması gerekiyor 

KZ ĠĢ prosedürleri yazılı 

değil! 

Operasyonel 

Risk: Uygunluk 

Satın Alma Süreci ile ilgili yazılı 

prosedürler bulunmaması 

Çok 

Yüksek 

Yüksek Yazılı olmayan prosedürler var KZ ĠĢ prosedürleri yazılı 

değil! 
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Yönetsel Risk: 

Görev/ 

Yetkilendirme 

Alımlar için bölüm bazında limitler 

tahsis edilmemiĢ olması  

Yüksek DüĢük CAPEX  

Mali ĠĢler, ĠĢletme Müdürü ve Genel Müdür 

onayı 

KE Limitlerin, yazılı 

prosedürler 

kapsamında belirlenmiĢ 

olması gerekiyor. 

Operasyonel 

Risk: Suistimal 

Bölüm yöneticileri tarafından 

onaylanmamıĢ talepler yapılması 

Yüksek Yüksek Yazılı olmayan prosedürler var. 

Satın Alma Ġstek Formları 

KZ Onaysız talepler 

görüldü! 

ĠĢ prosedürleri yazılı 

değil! 

Yönetsel Risk: 

Görev/ 

Yetklilendirme 

Bölümlerde yetkilendirilmemiĢ 

personelin talepler yapması 

Yüksek Yüksek Yazılı olmayan prosedürler var. 

Satın Alma Ġstek Formları üzerinde imza 

yerleri var. 

 

KZ YetkilendirilmemiĢ 

personelin talepte 

bulunduğu görüldü.  

Yönetsel Risk: 

Görev/ 

Yetkilendirme 

Bölümlerin Satın Alma Departmanını 

devre dıĢı bırakarak, doğrudan alım 

yapması 

Yüksek Yüksek  KZ Teknik Hizmetler ve 

Mutfak doğrudan 

kendileri alım 

yapabiliyorlar. 

Operasyonel 

Risk: Uygunluk 

Piyasa araĢtırmasında en az 3 yerden 

teklif alınmadan, tedarikçi seçilmesi 

Yüksek Orta Yazılı olmayan teamüller var. 

 

KZ Bazı dosyalarda 3 

yerden teklif 

alınmadığı görüldü. 

Durum, personelce de 

teyit edildi.  

Çevresel Risk: 

Bağımlılık 

Sürekli aynı tedarikçiler ile çalıĢılması 

nedeni ile kaynak bağımlılığı 

yaĢanması 

Çok 

Yüksek 

DüĢük Farklı tedarikçiler araĢtırılıyor. KE Bazı alanlarda sınırlı 

sayıda tedarikçi var. 

Operasyonel 

Risk: Kaynak 

temini/ Verimlilik 

Sürekli farklı tedarikçiler ile çalıĢılması 

nedeni ile kalite standardının 

tutturulamaması 

Orta DüĢük Bazı kalemlerde fiyat kaygısı nedeni ile en 

düĢük fiyatı veren tedarikçi ile çalıĢılabiliyor. 

KE  

Operasyonel 

Risk: Hizmet 

Performansı 

Piyasa araĢtırmasının zamanında 

yapılması  

Yüksek DüĢük Yazılı olmayan prosedürler var. 

Bölümler talepleri takip ediyor. 

 

KE  

Operasyonel 

Risk: Uygunluk 

Tedarikçi seçimi ile ilgili kriterlerin 

belirlenmemiĢ olması 

Orta Yüksek Yazılı olmayan prosedürler var. 

Personel tedarikçileri tanıyor, uzun süredir 

birlikte çalıĢılıyor. 

KE  
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Operasyonel 

Risk: Suistimal 

ĠĢletme Müdürü veya Genel Müdür 

onayı olmadan satın alım yapılması 

Çok 

Yüksek 

DüĢük Satın Alma Bölümü onaysız talepleri iĢleme 

koymuyor. 

KE  

Operasyonel 

Risk: Uygunluk   

Satın alınacak ürün ve malzeme ile 

ilgili standartların doğru tespit 

edilmemiĢ olması 

Yüksek Yüksek Yazılı olmayan prosedürler var. 

Personel ürün ve malzemelere iliĢkin 

standartlara hakim. 

KZ  

Operasyonel 

Risk: Kaynak 

Temini 

Satın alınacak malzemeye iliĢkin 

kullanıcılara demo yapılmamıĢ olması 

veya numune gönderilmemesi 

Orta DüĢük Demo ürünler talep ediliyor, Bölümler 

demolaraı görüp onaylamadan sipariĢ 

verilmiyor.  

Ürün demo raporları var. 

KE  

Karar Verme Ġçin 

Enformasyon 

Riski: SözleĢmeler 

Tedarikçi sözleĢmelerinin, Otel 

çıkarlarını koruyacak Ģekilde 

düzenlenmemiĢ olması 

Çok 

Yüksek 

Orta Tedarikçiler ile yapılan sözleĢmelerde sadece 

ĠĢletme Müdürü imzası var.  

KZ SözleĢmeler bir 

hukukçu veya Genel 

Müdür tarafından 

onaylanmıyor. 

Operasyonel 

Risk: Verimlilik 

Aynı kalitede malın, daha pahalıya 

temin edilmesi 

Orta DüĢük 3 yerden teklif alınıyor. 

Personel piyasa fiyatlarını yakından takip 

ediyor. 

KE Piyasa haftalık takip 

ediliyor, bu süre bazı 

ürünler için çok uzun! 

Operasyonel 

Risk: Verimlilik 

Aynı fiyattaki mallardan, kalitesiz 

olanın temin edilmesi 

Yüksek DüĢük 3 yerden teklif alınıyor.  

Kalite kontrol raporları var. 

KE  

Operasyonel 

Risk: Uygunluk 

Talep edilen ürün ve malzemenin, 

kalite kontrolü yapılmadan teslim 

alınması 

Yüksek Orta Kalite kontrol komisyonu 

Kalite raporları 

Kalite raporları olmadan depoya mal 

alınmaması 

KE Bazı acil durumlarda 

rapor beklenmiyor, 

ürün hemen mutfağa 

gönderiliyor. 

Operasyonel 

Risk: Uygunluk 

Talep edilen ürün ve malzemenin sayım 

yapılmadan teslim alınması 

Yüksek Orta Sayım raporu 

Satın alma ve teslim alma farklı kiĢilerce 

gerçekleĢtiriliyor. 

KE Bazı acil durumlarda 

rapor beklenmiyor, 

ürün hemen mutfağa 

gönderiliyor, 

eksiklikler var ise 

kullanımda 

belirleniyor. 

Karar Verme Ġçin 

Enformasyon 

Riski: DıĢ Çevre 

Ġzleme 

Alımlarda tedarikçilerin 

ıskontolarından ve vadeli satıĢlardan 

faydalanılmaması 

Yüksek Yüksek Rutin piyasa araĢtırmaları yapılıyor. 

Tedarikçilerin haber vereceği düĢünülüyor 

(uzun dönemli çalıĢılanlar)  

KZ Tedarikçi takip süreci 

oluĢturulmamıĢ, bu 

konuda yazılı iĢ 

tanımları bulunmuyor. 
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Bazı ıskonto ve vadeli 

satıĢ imkânları 

kaçırılmıĢ.  

Operasyonel 

Risk: Uygunluk 

Piyasa araĢtırma sonuçlarının kayıt 

altına alınmaması 

DüĢük DüĢük Teklifler dosyalanıyor. KE  

Operasyonel 

Risk: Uygunluk 

Tedarikçi tekliflerinin yazılı olarak 

alınmaması 

Yüksek Orta Güvenilir tedarikçi listesi var. KZ Yazılı olmayan 

teklifler görüldü! 

Operasyonel 

Risk: Uygunluk 

Yetkisiz kiĢilerce imzalanmıĢ tekliflerin 

kabul edilmesi 

Çok 

Yüksek 

Orta  KZ Yetkili tarafından 

kaĢelenip 

imzalanmamıĢ teklifler 

görüldü 

Tedarikçilerin yetkili 

kiĢilerinin listesi yok. 

Oprasyonel Risk: 

Uygunluk 

Tedarikçilere ait bilgilerin (adres, 

telefon, kiĢi) düzenli aralıklarla kontrol 

edilmemesi 

Yüksek Yüksek Her hafta iletiĢim kuruluyor. Güncellemeler 

alınıyor. 

KZ Uzun dönemli 

sözleĢme yapılanlar 

neden kontrol 

edilmiyor? 

Operasyonel 

Risk: Aktivite 

Teslim alınan malların depo giriĢlerinin 

yapılmaması 

Çok 

Yüksek 

Orta Depo giriĢleri Athena programına depo 

sorumlusu tarafından girilmekte 

KZ GiriĢlerin doğruluğunu 

kontrol eden bir 

mekanizma yok. 

Muhasebe kontrol 

etmeli! 

Operasyonel 

Risk: Aktivite 

Teslim alınan malların depo içinde 

uygun yerlere yerleĢtirilmemesi 

Çok 

DüĢük 

DüĢük Depo oldukça büyük ve düzenli. KE  

Operasyonel 

Risk: Uygunluk 

Kalite kontrol, sayım ve teslimden önce 

fatura kesilmesi 

Çok 

Yüksek 

DüĢük Yazılı olmayan prosedürler var. 

Tedarikçiler iĢ yapıĢ tarzını biliyorlar. 

KZ Yazılı prosedürler 

gerekli. 

Operasyonel 

Risk: Uygunluk 

Satın Alma Ġstek Formları, irsaliye, 

fatura ve tesellüm formları 

karĢılaĢtırılmadan tedarikçiye ödeme 

yapılması 

Çok 

Yüksek 

DüĢük Muhasebe kontrolleri var, yazılı prosedür var. KE  
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Karar Verme Ġçin 

Enformasyon 

Riski: Muhasebe 

Verileri 

Iskontolu veya vadeli mal alımlarının 

hatalı muhasebeleĢtirilmesi 

Yüksek DüĢük Muhasebe el kitabı 

Yazılı prosedürler mevcut 

KE  

Operasyonel 

Risk: Varlıkların 

Korunması/Suisti

mal 

Tedarikçiye fazladan ödeme yapılması Yüksek DüĢük Talep formu-irsaliye-teslim fiĢi-fatura 

karĢılaĢtırması yapılıyor.  

KE  

Yönetsel Risk: 

Ġmaj/Ġtibar/Yasal 

Tedarikçiye eksik ödeme yapılması 

veya zamanında ödeme yapılmaması 

Orta Orta Tedarikçi geri dönüĢ yapıyor. KE GecikmiĢ ödemeler 

olduğu ifade edildi. 

Tedarikçiyi kaybetme 

riski var. 

Operasyonel 

Risk: Varlıkların 

Korunması/Suisti

mal 

YanlıĢ tedarikçiye ödeme yapılması Yüksek DüĢük Alacaklı olan tedarikçi geri dönüĢ yapıyor. 

Muhasebe kontrolleri 

KE GeçmiĢte bu tür 

durumlar yaĢanmamıĢ. 

Operasyonel 

Risk: Varlıkların 

Korunması/Suisti

mal 

Var olmayan/ sahte tedarikçilere 

ödemeler yapılması 

Çok 

Yüksek 

Yüksek OnaylanmıĢ tedarikçi listeleri var. KZ Listede yer alan ve 

ödeme yapılan 

tedarikçilerden bir 

tanesinin faturalarına 

rastlanmakla birlikte, 

irsaliye, teslim fiĢi ve 

kalite kontrol raporu 

görülmedi.  

Belirtilen adres ve 

telefonlarda tedarikçi 

bulunamadı. 

Karar Verme Ġçin 

Enformasyon 

Riski: Muhasebe 

Verileri 

Tedarikçiye yapılan ödemelerin 

muhasebeleĢtirilmemesi veya hatalı 

muhasebeleĢtirilmesi 

Yüksek DüĢük Muhasebe prosedürleri KE  

Yönetsel Risk: 

Görev/ 

Yetkilendirme 

Satın alım sürecine iliĢkin limit-yetki-

onay prosedürlerinin güncellenmemesi 

Yüksek Yüksek  KZ Yazılı prosedürler yok. 
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Karar Verme Ġçin 

Enformasyon 

Riski: DıĢ Çevre 

Ġzleme 

Talep edilen ürün ve malzeme ile ilgili 

sektörel yenilikler, teknolojik 

değiĢimler ve fiyatların yakından takip 

edilmemesi 

DüĢük Orta Tedarikçiler ile günlük/haftalık görüĢmeler 

yapılıyor. 

KE Fuarlara katılım 

sağlanmıyor. 

Bilgi Sistem ve 

Teknolojisi Riski: 

Kullanılırlık 

Athena programının servis dıĢı olması 

nedeni ile stok seviyelerinin takip 

edilememesi 

Çok 

Yüksek 

DüĢük Uzaktan bağlantı ile teknik destek alınabiliyor. KE  

Operasyonel 

Risk: Ġnsan 

Kaynakları 

Ġnsan kaynağı sıkıntısı nedeni ile 

operasyonlarda kesinti yaĢanması 

Orta Orta  KE Yedek personel yok. 

Yoğun dönemlerde 

sıkıntı yaĢanabiliyor. 

Çevresel Risk: 

Makro Ekonomi 

Ürün ve malzeme fiyatlarındaki ani 

artıĢlar sebebiyle maliyetlerin artması 

ve bu sebeple menülerde acentelere 

taahhüt edilen et ve meyve gibi 

kalemlere yer verilememesi 

Çok 

Yüksek 

Orta Menülerde esneklik sağlanıyor. Kırmızı et 

fiyatı artarsa, balık sağlanıyor. 

 

KZ Kırmızı et fiyatları 

menü maliyetlerini 

önemli ölçüde 

etkiliyor. 

Acenteler menülerdeki 

et ürünleri için anlaĢma 

yapıyor. 

Operasyonel 

Risk: Kaynak 

temini 

Meyve ve sebze ürünlerinde bölgesel 

talep nedeniyle kıtlık yaĢanması 

Yüksek Orta Menülerde esneklik sağlanıyor. Karpuz yoksa, 

elma veriliyor. 

KZ Acenteler menülerdeki 

sebze ve meyveler için 

anlaĢma yapıyor. 

Operasyonel 

Risk: Kaynak 

Temini 

Satın alınan ürün ve malzemenin 

tedarikçi tarafından taahhüt edilen 

zamanında teslim edilememesi  

Yüksek Orta SözleĢmeler 

Tedarikçi kara listeye alınır. 

KE  

Operasyonel 

Risk: 

Suistimal/Yönetse

l Suistimal 

Satın alma personelinin tedarikçiler 

ve/veya diğer iĢletme personeli ile 

suistimale yönelik iliĢkiler kurmaları ve 

eylemde bulunmaları 

Çok 

Yüksek 

Yüksek  KZ GeçmiĢte sahte 

tedarikçilere ödeme 

yapılmıĢ. Sorumlular 

iĢten çıkartılmıĢ. 

Otel genelinde etik 

farkındalık düĢük. 
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3.3.4.3. Saha ÇalıĢması 

 

Satın Alma Süreci denetiminde mikro risk değerlendirmesinden sonraki aĢama saha 

çalıĢmalarıdır. Saha çalıĢmaları ile risk kontrol matrislerinde kritik riskler için tespit edilen 

tüm kritik kontrollerin fiili olarak varlığı ve etkin olarak iĢleyip iĢlemediği test edilmiĢtir.  

 

Testler belirli bir denetim programı dahilinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Denetim 

programında denetim adı, süresi, denetimi yürütecek iç denetçiler, denetim türü, amaç, 

kapsam, bir önceki denetim tarihi, denetimin dayanağı (örnek, 2009 yıllık denetim planı) ve 

planlanan denetim testleri yer almaktadır.  

 

Denetim programında yer alan saha çalıĢmalarında aĢağıdaki testler kullanılmıĢtır; 

 Fiziki inceleme ve sayım 

 Gözlem 

 Doğrulama 

 Yeniden hesaplama 

 Belge Ġncelemesi 

 Mutabakat 

 Sistem kayıtları ile fiziki çıktıların karĢılaĢtırılması 

 Test amaçlı iĢlem gerçekleĢtirme 

 

3.3.4.3.1. Satın Alma Süreci Denetim Programı ve GerçekleĢtirilen Testler 

Tablo 3.13 Denetim Programı 

Denetim Adı:   Satın Alma Süreci Denetimi 

Denetim türü:    Operasyonel ve Uygunluk Denetimi 

Denetim Süresi:   20 iĢ günü 

Denetim BaĢlangıcı:   1 Ekim 2010 

Görevli Denetçi:   Bertan Kaya 

Denetimin Amacı: Satın Alma Süreci denetiminin amacı, süreçteki iç kontrollerin yeterli ve 

etkin olduğuna dair Otel Yönetimine makul güvence sağlamaktır. 

Bu bağlamda süreçte yer alan iç kontrollerin; 

 Faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülmesini, 

 Faaliyetlerde mevzuat ve iĢ prosedürlerine uygun hareket edilmesini,  
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 Otel varlıklarının korunmasını, 

 Mali ve operasyonel raporlamaların doğruluğunu, 

sağlamada yeterli ve etkin olduğuna dair güvence sağlanacaktır. 

Denetimin Kapsamı:   

 Bölümlerin mal/hizmet talepleri 

 Satın alma piyasa araĢtırması 

 Tedarikçilerin tespiti 

 SipariĢ süreci 

 Teslim alma ve kalite kontrol 

 Depoya alım ve yerleĢtirme 

 MuhasebeleĢtirme 

 Tedarikçilere yapılan ödemeler 

 Ġnsan kaynakları ve bilgi sistemleri 

 Raporlamalar, kayıt ve belge düzeni 

Denetim Konusu Dönem:               2009-2010 (Ağustos) dönemi 

Denetim Testleri: 

1) Yardımcı borç hesapları ve belgeli ödeme sisteminde açık olan ödeme belgeleri ile 

büyük defter kontrol hesabı arasında aylık mutabakatlar yapılıp yapılmadığını araĢtır. 

2) Satıcılardan gelen aylık hesap özetlerini, borçlar hesabı veya ödenmemiĢ ödeme 

belgeleri ile karĢılaĢtır. 

3) Muhasebe bölümünden, teslim alma bölümünden ve talep eden bölümlerden ayrı ve 

bağımsız olarak çalıĢan bir satın alma bölümü olduğunu doğrula (görevler ayrılığı). 

4) Satın alma istek formlarının onaylanmıĢ olup olmadığını tespit et. 

5) Satın alma bölümü dıĢındaki diğer bölümler tarafından yapılan satın alımları incele. 

6) Satın alma emirleri sıra numaralı mıdır? Sıra numarası izlediğini teyit et. 

7) Satın alımlarda piyasa araĢtırması yapılmakta mıdır? En az 3 yerden yazılı teklif 

alındığını doğrula. 

8) Satın alma fiyatlarının yetkili bir satın almacı tarafından onaylandığını teyit et. 

9) Teslim alma bölümü satın alma bölümünden bağımsız olarak çalıĢmakta mıdır? 



183 

 

Teslim alma sürecini gözlemle.  

10) Teslim alma bölümünün görevlilerinin, teslim alma anında malların kalitesini, 

miktarını ve Ģartnameye uygunluğunu kontrol ettiğini gözlemle. 

11) Bir tedarikçi listesi var mıdır? Tedarikçi listesi onaylı mıdır? 

12) Satın alma istek formlarını incele. Yetkili kiĢilerce mi düzenlenmiĢ? Onaylı mı? 

13) Tedarikçi teklifleri üzerinde yetkili kiĢilerin imzası ve firma kaĢesi var mıdır? 

14) Satın alma istek formları, irsaliye, teslim alma raporları ve faturalar ve ödeme 

makbuzlarını tedarikçi, mal, miktar, adet ve tutar açısından karĢılaĢtır. 

15) Satın alma istek formları haricinde alım yapılıp yapılmadığını araĢtır. 

16) Mutabakat mektupları ile tedarikçilere ait borçlar hesaplarının mutabakatını yap. 

17) Teslim alma raporlarının sıra numaralı olduğunu teyit et. 

18) Teslim alma raporunun birer kopyasının ambara, satın almaya ve muhasebeye 

gönderilmiĢ olduğunu teyit et.  

19) Satın almaya iliĢkin yazılı iĢ prosedürleri olduğunu teyit et. Prosedürlerin güncelliğini 

sorgula ve fiili iĢ akıĢını yansıtıp yansıtmadığını gözlemle. 

20)  Tedarikçiler ile yapılan yazıĢmaları incele. 

21) OnaylanmıĢ tedarikçi listesi dıĢında bir tedarikçi ile çalıĢılıp çalıĢılmadığını tespit et. 

22) Athena programına eriĢim yetkisinin sınırlandırılmıĢ olduğunu, satın alma ve stok 

takip modülüne diğer bölümlerce eriĢim sağlanmadığını teyit et. 

23) AlıĢ faturalarının iĢletmeye geldiğinde hemen gelen evrak defterine iĢlenip 

iĢlenmediğini araĢtır. 

24)  Iskontolu ve vadeli alıĢ fırsatlarının takip edilmesine yönelik bir sistem kurulmuĢ 

olduğunu ve Otelin bunlardan yararlandırıldığını teyit et. 

25) Bir satın alma emri için alıĢ faturalarının yetkili biri tarafından incelenerek 

onaylandığını teyit et. 

26) Borçlar muhasebesinin, alıĢ faturalarını miktar, fiyat ve satın alma koĢulları açısından 

satın alma emri ve teslim alma raporu ile karĢılaĢtırdığını teyit et. 

27) Fatura tutarının büyük deftere kaydedilmesinde izlenecek kuralları açıklayan bir 

muhasebe talimatı var mıdır? Yazılı bir talimat yoksa yetkiliden onay alınmakta 

mıdır? AraĢtır. 
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28) Doğrudan kasa tahsil yevmiyesinden peĢin alım olarak geçirilen alımlarda, bir ödeme 

belgesi hazırlanmıĢ ve dosyalanmıĢ mıdır? Kontrol et. 

29) Satın alma teklifleri nasıl değerlendirilmektedir? Kriterler nelerdir? Satın alma 

prosedürleri içinde yer almakta mıdır? AraĢtır. 

30) SipariĢ formları üzerinde satın alınacak miktar, fiyat, teslim tarihi ve koĢulları 

belirtilmekte midir? Satın alma emirlerini incele. 

31) Satıcılara iade edilen mallar için borçlar muhasebesine zamanında bilgi verildiğini 

doğrula. 

32) Ödemenin yapılabilmesi için alıĢ faturaları bir yetkili tarafından incelenerek 

onaylanmakta mıdır? Onayları kontrol et. 

33) Satın alma ve teslim alma bilgisayarlı sistemde izleniyorsa, sistem üzerindeki 

uygulama kontrollerini test et. 

34) Tedarikçiler ile sene baĢında yapılan sözleĢmeleri incele. Otel çıkarlarının korunup 

korunmadığını tespit et. 

35) Baz mal veya hizmetlerde tek bir firmaya bağımlılık söz konusu olup olmadığını tespit 

et. 

36)  Yatırım bütçelerini (CAPEX), mal alımlarını ve tedarikçi ödemelerini analitik 

yöntemlerle incele. 

37) Bölüm taleplerinin makul bir süre içinde karĢılandığını teyit et. 

38) Bölüm taleplerine uygun mal ve hizmetlerin temin edildiğini teyit et. 

39) Acenteler ile yapılan sözleĢmelere uygun menü malzemeleri temin edildiğini, bunların 

temininin zor olması halinde ise sözleĢmelerin, farklı menü malzemeleri kullanmaya 

imkân verecek esneklikte olduğunu teyit et.   

 

 

3.3.4.3.2. Denetim Bulguları ve Öneriler 

 

Moonlight Otel Satın Alma Sürecinde gerçekleĢtirilen ön çalıĢma ve saha çalıĢmaları 

sonrası iç denetçi tarafından bazı kritik hususlar tespit edilmiĢtir. Tespit edilen bu hususlar, 

risk odaklı denetim metodolojisinde “bulgu” olarak ifade edilmektedir. Bulgular, çoğunlukla 
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iç kontrol eksikliği, yetersizliği veya zafiyetine iĢaret eden durumlardır. Bu bulgular 

çerçevesinde tespit edilen kontrol zafiyetleri, sürecin risk yönetiminin yetersiz olduğuna ve 

geliĢtirilmesi gerektiğine iĢaret eder. Satın Alma Süreci denetimi çerçevesinde, iç denetçi 

tarafından tespit edilmiĢ olan bulgular ve bunlara yönelik olarak geliĢtirilen öneriler aĢağıdaki 

tabloda özetlenmiĢtir: 
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Tablo 3.14. Bulgu formu 

B
u

lg
u

 N
o

 

Bulgu 

Kritiklik 

Seviyesi 

 

Öneri 

1 

Bölümlerin taleplerini Satın Alma Ġstek Formları dıĢında farklı belgeler kullanmak 

suretiyle yaptıkları tespit edilmiĢtir. Kat Hizmetleri Bölümü‟nün 12.11.2009 tarihli yüklü 

miktarda deterjan alım talebini, Satın Alma Bölümüne kendi düzenlediği talep formu ile 

ilettiği görülmektedir. Benzer Ģekilde Yiyecek Ġçecek Bölümünün 21.03.2010 tarihli içki 

bardağı alım talebi için farklı bir belge kullandığı görülmüĢtür. Her iki belge üzerindeki 

imzaların, Bölüm Yöneticileri tarafından değil, Yardımcıları tarafından atılmıĢ olduğu 

tespit dilmiĢtir. Bölüm Yardımcılarının talep formlarını imzalama yetkileri olduğuna dair 

bir belge bulunmamaktadır.  

Satın Alma Bölümünün bu imzalar ile ilgili olarak ilgili formlara Ģerh düĢtüğü, ancak 

temin edilmesi gereken malzemenin aciliyet taĢıması nedeni ile satın alımın 

gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢtir. 

Ġlgili Kontrol Zafiyeti: Satın Alma Ġstek Formları, imza yetkilendirmesi   

Orta 

Bölümlerin taleplerini Satın Alma Ġstek Formu dıĢında belge 

veya formlar ile yapmamaları gerekmektedir. Bu bağlamda 

tüm Bölümlerin standart formatta olan ve numaralandırılmıĢ 

bu formları kullanmaları konusunda uyarılmaları yerinde 

olacaktır. 

Bu hususa ek olarak, imza yetkililerinin Otel genelinde tüm 

Bölümler için belirlenmesi ve yetkililerin Otel intranet 

sisteminde duyurulması faydalı olacaktır.  

Yapılan araĢtırma sonrasında, matbu formların zaman içinde 

stokta olmayabildiği görülerek, formların Satın Alma Bölümü 

tarafından bilgisayardan çıktısı olarak düzenlenmek suretiyle, 

kaĢelenmesi ve numaralandırılarak Bölümlere dağıtılması 

yerinde olacaktır. 

2 

14.04.2009 tarihinde Atlas A.ġ.‟ den 8,900 TL, 21.05.2009 tarihinde Mahmutlar Ltd.‟ 

den 8,000 TL, 17.09.2009 tarihinde Kaya Pazarlama‟dan 1090 TL ve 19.09.2010 

tarihinde Bel-Ok Mühendislik Ltd‟den 3500 TL tutarında mal ve hizmet alındığı ve bu 

alımların piyasa araĢtırması yapılmadan ve yazılı teklif alınmadan gerçekleĢtirildiği tespit 

edilmiĢtir.  

Bahse konu alımlarda en az 3 ayrı yerden teklif alınmamıĢ olup, doğrudan mal ve hizmet 

temini yapılmıĢtır.  

Satın Alma Bölümü 10,000 TL‟nin altındaki alımlarda, 3 yerden kaĢeli ve imzalı teklif 

alınmadığını, firmaların tekliflerinin telefonla alındığını, bunun yıllardan bu yana gelen 

bir teamül olduğunu ifade etmiĢtir.  

Ġlgili Kontrol Zafiyeti: Prosedür, piyasa araĢtırması, yazılı teklif alma 

Yüksek 

Aciliyet arz eden bazı alımların bu Ģekilde ve güvenilir 

tedarikçilerden alınması makul olmakla birlikte, limitin 

10,000 TL yerine çok daha düĢük bir tutar olarak belirlenmesi 

daha uygun olacaktır.  

Yapılan alımlarda, alım tutarları için belirli limitler koyulması 

ve bu limitlerin üstüne çıkıldığı takdirde, en az 3 yerden 

yazılı, imzalı ve kaĢeli fiyat teklifi alınması hususu iĢ 

prosedürü olarak belirlenmelidir. 

Ayrıca Satın Alma Sürecinin geneli için yazılı iĢ 

prosedürlerinin oluĢturulması yerinde olacaktır.  

3 

Satın Alma Sürecinin geneli için yazılı iĢ prosedürleri bulunmamaktadır. Talep toplama, 

piyasa araĢtırması, tedarikçi seçimi, alım kriterleri, fiyat ve kalite koĢulları, teslim, ödeme 

ve muhasebeleĢtirmeler ile ilgili iĢ prosedürlerinin yazılı olmadığı ve iĢlerin teamüllere 

göre yürütüldüğü tespit edilmiĢtir.  

Ġlgili Kontrol Zafiyeti: Prosedür 

Yüksek 

Satın Alma Sürecindeki; görev, yetki, sorumluluk, limit, onay, 

kural, aktivite, metot, güncelleme ve uygulamaların net olarak 

tanımlandığı iĢ prosedürleri belirlenmeli ve bu prosedürleri 

içeren bir “Satın Alma Yönetmeliği oluĢturularak Otel Genel 

Müdürü‟nün onayı sonrası yürürlüğe konmalıdır. 
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4 

Athena programına eriĢim amaçlı kullanılan Ģifre ve parola, tüm Satın Alma ve Ambar 

personeli için aynı olup, bu Ģifre-parola tüm personelce bilinmektedir. Bu durum tüm 

personelin, yetkisi olsun olmasın, programda iĢlem yapmasına imkan vermektedir. Ortak 

kullanılan tek Ģifre-paroladan dolayı sistemde kontrol izi bırakılmamakta, bu durum 

sistemde kimlerin iĢlem yaptığının geçmiĢe dönük olarak belirlenmesini 

güçleĢtirmektedir.  

Ġlgili Kontrol Zafiyeti: ġifre-parola uygulamaları, kontrol izi, yetkilendirme  

DüĢük 

Satın Alma ve Ambar personelinin programı kullanma 

yetkilerinin düzenlenmesi, yetkili olan personele kendi 

belirleyeceği Ģifre-parolalar verilmesi ve mevcut ortak Ģifre-

parolanın kullanımdan kaldırılması yerinde olacaktır. 

Bu husus ile ilgili olarak Bilgi ĠĢlem Bölümü‟ne bilgi notu 

gönderilmiĢtir.  

5 

Satın Alma Bölümü tarafından kullanılan sipariĢ formlarında, Ģirket kaĢesi ve yetkili kiĢi 

imzası bulunmadığı görülmektedir. Tedarikçiler ile yapılan yazıĢmaların incelenmesi 

sırasında, bu durumun, muhtelif tedarikçiler tarafından pek çok defa eleĢtiri konusu 

yapıldığı ve firmanın ciddiyetine zarar verdiği görülmektedir.  

Ayrıca, sipariĢ formları, rutin muhasebe kontrolü olarak irsaliye ve faturalar ile 

karĢılaĢtırıldığından, bu belgenin resmi belge niteliği taĢıması önem arz etmektedir. Hali 

hazırdaki sipariĢ formları resmi belge niteliği taĢımamaktadır.  

Ġlgili Kontrol Zafiyeti: Prosedür 

Orta 

SipariĢ formlarının firma kaĢesi ile kaĢelenmesi ve Satın Alma 

yetkilisi tarafından imzalanması yerinde olacaktır. 

SipariĢ formlarına iliĢkin prosedürler, Satın Alma Yönetmeliği 

çerçevesinde belirlenmelidir.  

6 

Satın Alma Bölümü Otel organizasyon yapısı içinde Mali ĠĢler Müdürlüğü‟ne bağlı 

olarak görev yapmaktadır. Satın Alma, Muhasebe ve Ambar bölümlerinin aynı yöneticiye 

bağlı olarak faaliyet göstermesi, en iyi kontrol uygulamalarına ve etkin gözetim ilkesine 

aykırıdır. Satın alma iĢlemleri, muhasebeleĢtirmeler, ödemeler ve kontrollerin tek bir 

yöneticinin görev ve yetkisi dahilinde olması risk taĢımaktadır. 

Mali ĠĢler Müdürlüğü, tedarikçilere ödeme gerçekleĢtirmeden önce, faturalar ile teslim 

alma formu ve satın alma istek formlarını; miktar, fiyat, aritmetik doğruluk ve satın alma 

koĢulları açısından karĢılaĢtırmaya yönelik bir prosedür uygulamamaktadır. 

Ġlgili Kontrol Zafiyeti: Kontrol ortamı, organizasyon yapısı, kontrol faaliyetleri 
 

Yüksek 

Süreçte etkin bir kontrol ve gözetim sağlanması için, Satın 

Alma Bölümünün, Mali ĠĢler Müdürlüğü bünyesinden 

alınarak, bağımsız bir Bölüm olarak yapılandırılması, hesap 

verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde daha uygun 

gözükmektedir. Bu sayede iĢlemi gerçekleĢtiren, kontrol eden 

ve onaylayan merciler farklılaĢtırılmıĢ olacaktır. 

Tedarikçilere ödeme emri verilmeden önce, fatura teslim alma 

formu ve satın alma istek formu ile miktar, fiyat, aritmetik 

doğruluk ve satın alma koĢulları açısından karĢılaĢtırılmalıdır. 

Buna yönelik bir prosedür oluĢturulması yerinde olacaktır. 

7 

2009-2010 yılı alım dosyalarının incelenmesi sırasında Meytan Ltd. Ģirketinden çok 

sayıda alım yapılmıĢ olduğu görülmüĢ, daha detaylı bir araĢtırma yapıldığında, Otelin 

karpuz alımlarının tamamının bu firmadan gerçekleĢtirildiği görülmüĢtür.  

Konu ile ilgili olarak Satın Alma Bölümü tarafından yapılan açıklamada firmanın 

güvenilir bir tedarikçi olduğu, Otele büyük ıskontolar yaptığı ve mallarının piyasadaki 

firmalara göre daha kaliteli olduğu ileri sürülmüĢtür.  

AraĢtırma kapsamında, 2009 ve 2010 yıllarına ait toplam 30 adet misafir memnuniyet 

anketi örneklem usulü seçilip incelenmiĢ, misafirlerin en çok Ģikâyet ettikleri yiyecek 

kalemlerinin karpuz ve kırmızı et olduğu tespit edilmiĢtir. 17 ankette karpuzların 

lezzetsiz olduğuna dair Ģikâyet tespit edilmiĢtir. Buna ek olarak, muhtelif tarihlerde 

yapılan alımların ıskontolu fiyatları, aynı tarihli hal fiyatları ile karĢılaĢtırılmıĢ ve 

Yüksek 

Konu ile ilgili olarak soruĢturma açılması önerilmektedir. 

Buna ek olarak; 

 Mal alımlarında mümkün olduğunca tek tedarikçiye 

bağlı kalınmaması, 

 Diğer firmaların fiyatları ile ilgili güncel bilgi sahibi 

olunması, 

 Misafir memnuniyet anketlerinde belirtilen 

Ģikâyetlerin satın alma ve ilgili bölüm tarafından 

değerlendirilmesi ve satın alımlarda göz önünde 

bulundurulması, 

 Mal teminine iliĢkin kalite standartlarının, alıma 
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ıskontolu fiyatların hal fiyatlarının %40 üzerinde oldukları görülmüĢtür. 

Konu ile ilgili olarak iç denetçinin suistimal Ģüphesi bulunmaktadır. 

Ġlgili Kontrol Zafiyeti: Prosedür, iletiĢim  

konu tüm mallar için malı talep eden bölüm ve Satın 

Alma Bölümü tarafından açıkça belirlenmesi, 

önerilmektedir.  

8 

Satın Alma Bölümü personelinin sayıca yetersiz olduğu görülmektedir. Bazı personelin 

yedeği bulunmadığı, bazılarının 4 yıldan bu yana izin kullanmadığı tespit edilmiĢtir. 

Bölümün insan kaynağı devir hızı oldukça yüksektir. Son 3 yıl içerisinde iĢe alınan 8 

personelden, 7 „si çeĢitli sebeplerle iĢten ayrılmıĢtır. Personel sayısının yetersiz olmasının 

iĢlerin etkinliğini azaltacağı, prosedürlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesini 

engelleyeceği ve iĢ performansını düĢüreceği düĢünülmektedir. 

Özellikle yoğun dönemlerde (Haziran-Eylül) Satın Alma Personeli günde 14 saate yakın 

mesai yaparak çalıĢmaktadır. Personelin ofis iĢlerinden, yazıĢmalara, tedarikçi 

ziyaretlerinden, sipariĢ ve mal teslimlerine kadar pek çok iĢi bir arada götürdüğü ve 

uzmanlaĢmaya gidemediği görülmüĢtür. 

Ġlgili Kontrol Zafiyeti: Kontrol ortamı, insan kaynakları 

DüĢük 

Ġlk etapta, ofis iĢlerinde görevlendirilmek üzere 2 yeni 

personelin, mevsimlik iĢçi statüsünde iĢe alınması yerinde 

olacaktır.  

 

9 

Teslim alma ve kalite kontrol iĢleri Satın Alma ve Ambar Bölümü personeli tarafından 

yapılmaktadır. Bu durum görevler ayrılığı ilkesine ters düĢmektedir. 

Bölümlere yapılan bir anket çalıĢmasında, Bölümlerin temin edilen mal/hizmetlere iliĢkin 

memnuniyet düzeylerinin bazı ürünlerde oldukça düĢük olduğu (karpuz: %44, elektrik 

kablosu: %56, sıvı sabun: %48, masa örtüsü: %51) tespit edilmiĢtir.    

Ġlgili Kontrol Zafiyeti: Görevler ayrılığı, prosedür 

Orta 

Teslim alma ve kalite kontrol iĢleri için malı talep eden 

bölüm, ambar ve muhasebeden birer personelin katılımı ile bir 

komisyon oluĢturulmalı ve Satın Alma personeli bu 

komisyonun dıĢında kalmalıdır. 

Teslim alma ve kalite kontrol konularına iliĢkin iĢ 

prosedürleri, kalite standartları ve kalite kontrol uygulamaları 

Satın Alma Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmelidir.  

10 

SatıĢ ve Pazarlama Bölümünün acenteler ile yaptığı sözleĢmeler incelenmiĢ, bu 

sözleĢmelerde Otel açısından karlılığı olumsuz etkileyebilecek hususlar belirlenmiĢtir. 

SözleĢme koĢulları gereği Otel; 

 Haftada 5 gün kırmızı et, 7 gün karpuz sağlamak, 

 24 saat açık restoran bulundurmak ve yemek hizmeti vermek, 

 Belirli saatlerde Deluxe içecekleri ücretsiz sunmak, 

 Otele giriĢ yapan misafirleri 30 dakika içinde odasına yerleĢtirmekle mükellef 

tutulmuĢtur. 

Denetçi tarafından yapılan araĢtırmalarda, aynı acente ile çalıĢan, aynı bölgedeki, benzer 

konsept ve her Ģey dahil sistemle hizmet veren, benzer yatak kapasitesi ve altyapıya sahip 

diğer otellerin acenteler ile yaptıkları sözleĢmelerde bu koĢulların çok daha hafif olduğu 

öğrenilmiĢtir.  

AraĢtırma konusu yapılan 3 otelin hiç birinde Deluxe içki ücretsiz değil, hiçbirinde menü 

Orta 

Acenteler ile yapılan sözleĢmelerin bir hukukçu tarafından 

gözden geçirilmesi ve özellikle acente sözleĢmeleri alanında 

uzman bir hukukçunun görüĢlerinin alınması yerinde 

olacaktır. 

Ayrıca, acenteler ile sözleĢme öncesi yapılan görüĢmelerde, 

SatıĢ ve Pazarlama Bölümü yetkililerinin yanı sıra, otelin 

Maliyet Muhasebesi sorumlularının da katılımının sağlanması 

faydalı olacaktır. Doluluk oranlarını artırmak amaçlı verilen 

taahhütlerin, yiyecek içecek maliyetlerine, iĢletme giderlerine 

ve verimliliğe olan etkisi mutlaka değerlendirme altına 

alınmalıdır. Taahhütler verilirken, Otel imkan ve kapasitesi 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Buna ek olarak, acenteler ile yapılan sözleĢmelerde, belirli 

ölçüde esneklik sağlanması yerinde olacaktır. Örneğin, 
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dahilinde haftada 5 gün kırmızı et sunulması söz konusu değildir. Bu otellerde Deluxe 

içkiler 24 saat ücretlidir ve kırmızı et haftada ortalama 3 kez sunulmaktadır.  

Buna ek olarak araĢtırma konusu otellerin hiçbirinde misafiri 30 dakika içinde odasına 

yerleĢtirme mükellefiyeti bulunmamaktadır. 

AraĢtırma konusu otellerin tamamının menü dahilinde haftada 7 gün karpuz sunduğu ve 

tamamında 24 saat açık ücretsiz bir restoran bulunduğu tespit edilmiĢtir.  

Deluxe içki maliyetleri incelendiğinde, bu içkilerin ağırlıklı olarak ücretsiz saatlerde 

tüketildiği ve Deluxe içki gelirlerinin, acente ile yapılan sözleĢmeye bu koĢulun ilavesi 

sonrası %30 azaldığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca misafirleri 30 dakika içinde odasına 

yerleĢtirme taahhüdünün gerçekçi olmadığı, bu konuda misafir memnuniyet anketlerinde 

önemli sayıda Ģikayet bulunduğu görülmüĢtür.   

Ġlgili Kontrol Zafiyeti: Kontrol ortamı, bilgi ve iletiĢim, prosedür 

haftada 5 gün kırmızı et sunulması, et fiyatlarının 

öngörülemez Ģekilde yükselmesi halinde, Otel için ciddi bir 

maliyet unsuru teĢkil edecektir. Ani ve önlenemeyen fiyat 

artıĢları gibi durumlarda misafirlere haftanın bazı günleri, 

kırmızı et yerine alternatif beyaz (balık, hindi, tavuk) et 

sağlanabilmesi imkânları acenteler ile müzakere edilmelidir. 

Son olarak, aynı bölgede faaliyet gösteren benzer konsept, 

sistem ve kapasiteye sahip diğer Otellerin acenteler ile 

yaptıkları sözleĢmeler ile sundukları hizmet, menü ve 

maliyetlere iliĢkin sağlıklı bir bilgi toplama prosedürü 

belirlenmesi yerinde olacaktır. 
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3.3.4.3.3. Yönetimin Eylem Planları ve Beklenen Faydalar 

 

Moonlight Otel‟in Satın Alma Sürecinde gerçekleĢtirilen denetim sonrası ortaya koyulan bulgu ve öneriler, süreç sahibi olan Satın Alma 

Bölümü ve Otel Genel Müdürlüğü‟ne raporlanmıĢtır. Denetim raporunda belirtilen bulgu ve öneriler, Satın Alma Bölümü Yönetimi ve 

Otel ĠĢletme Müdürü tarafından tartıĢılmıĢ ve iç denetçiye, bulgu ve öneriler ile ilgili mutabık kalınıp kalınmadığı, kalınmadıysa 

gerekçesi, kalındı ise konuyla ilgili eylem planını ve gereğinin ne zaman yerine getirileceğini içeren bir cevap yazısı yazılmıĢtır.  

 

Tablo 3.15. Eylem planları ve beklenen faydalar 

B
u

lg
u

 N
o

 

Mutabakat Düzeyi Yönetimin Eylem Planı 
GerçekleĢme 

Süresi 
Beklenen Faydalar 

1 Mutabakat Var 

1) Satın Alma Ġstek Formları bilgisayar ortamında oluĢturulup, çıktısı 

alınacak, kaĢeli ve numaralı bu çıktılar Bölümlere belirli bir kota 

dâhilinde dağıtılacaktır. 

2) Ġmza yetkilileri ortak alanda duyurulacaktır. 

3) Bölümler, Satın Alma Ġstek formu kullanmaları konusunda Mali 

ĠĢler tarafından yazılı olarak uyarılacaktır. 

7 gün 

Prosedürlere uyum, hileli 

iĢlemlerin önlenmesi, imza 

sahiplerinin teĢkilat genelinde 

tanınması 
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2 Mutabakat Var 

1) Acil durumlarda ve 1000 TL‟nin altındaki alımlarda 3 yerden 

teklif almadan, güvenilir ve onaylanmıĢ tedarikçilerden doğrudan 

mal veya hizmet alımı yapılmasına yönelik prosedür kabul 

edilmiĢtir. 
10 gün 

Prosedürlere uyum, hileli 

iĢlemlerin önlenmesi, satın 

alma sürecindeki rol ve 

sorumlulukların daha iyi 

anlaĢılması 

3 Mutabakat Var 

1) Yazılı iĢ prosedürlerinin oluĢturulması için Satın Alma, Muhasebe, 

Ambar, Kalite Yönetimi ve Ġnsan Kaynakları Bölümlerinden birer 

personelin katılımı ile bir ekip kurulacaktır. 
10 gün 

Prosedürlere uyum, 

standardizasyon, hileli 

iĢlemlerin önlenmesi, satın 

alma sürecindeki rol ve 

sorumlulukların daha iyi 

anlaĢılması, iĢ ve iĢlemlerde 

etkinlik ve verimliliğin 

artırılması 

4 Mutabakat Var 

1) Bilgi iĢlem Bölümü tarafından Satın Alma ve Ambar‟da görevli 

personele Athena‟nın tedarik ve stok takip modülü için ayrı 

parola-Ģifreler tahsis edilecektir. 

2) Parola-Ģifrelerin en geç 2 ayda bir değiĢtirilmesi için sistemde 

otomatik uyarı mekanizması tesis edilmesi planlanmaktadır. 

3 gün 

Yetkisiz eriĢimin 

engellenmesi, sistemde 

kontrol izi bırakılması 

5 Mutabakat Var 
1) SipariĢ formları kaĢelenip, imzalanacaktır. 

1 gün 
Ġtibarın korunması, hileli 

iĢlemlerin engellenmesi 

6 Mutabakat Var 

1) Satın Alma Bölümü organizasyon Ģemasında doğrudan ĠĢletme 

Müdürü‟ne bağlı olarak yapılandırılacaktır. 

2) Satın alımlarda Mali ĠĢler Müdürlüğü‟nün onayı aranmayacaktır. 

Mali ĠĢler Müdürlüğü‟ nün görevi kontrol, muhasebeleĢtirme ve 

ödemelerin gerçekleĢtirilmesi olarak sınırlandırılacak, alım 

sürecine karar alıcı olarak dahil olmayacaktır. 

3) Fatura ile teslim alma formu ve satın alma istek formlarını; miktar, 

fiyat, aritmetik doğruluk ve satın alma koĢulları açısından 

karĢılaĢtırmaya yönelik bir prosedür geliĢtirilecektir. 

10 gün 

Etkin kontrol sağlanması, 

hileli iĢlemlerin önlenmesi, 

satın alma sürecinde verimlilik 

sağlanması, onay sürecinin 

kısalması 

7 Mutabakat Yok 

1) SoruĢturma açılmasına gerek olmadığı düĢünülmektedir. 

2) Diğer tedarikçiler ile de çalıĢılacağı ifade edilmiĢtir. 

3) Denetçi konunun ciddi boyutta risk taşıdığını düşünmektedir ve 
1 gün 

Hileli iĢlemlerin tespiti, 

önlenmesi, ekonomiklik 

sağlanması, tedarikçi 

bağımlılığının önlenmesi, 
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soruşturma açılmasında ısrarcıdır. hizmet kalitesinin artırılması, 

misafir memnuniyetinin 

sağlanması 

8 

Mutabakat Var 

1) Kadrolu olarak 1 yeni personel iĢe alınacak, yoğun dönemde ise 

evrak iĢleri, tedarikçi ziyaretleri ve diğer rutin iĢler için 2 geçici 

iĢçi istihdam edilecektir. 

2) Bölüm içinde uzmanlaĢmaya yönelik bir görev dağılımı 

yapılacaktır. 

15 gün 

Verimlilik, uzmanlaĢma, 

hataların azaltılması, 

prosedürlere daha iyi uyum 

sağlama 

9 

Mutabakat Var 

1) Teslim alma ve kalite kontrol iĢleri için malı talep eden bölüm, 

ambar ve muhasebeden birer personelin katılımı ile bir komisyon 

oluĢturulacaktır. 

2) Satın Alma personeli mal tesliminde ve kalite kontrol iĢleminde 

görev almayacaktır. 

10 gün 

Etkin kontrol sağlanması, 

hileli iĢlemlerin önlenmesi, 

kalite kontrolün daha iyi 

yapılması 

10 

Mutabakat Var 

1) Acenteler ile yeni sezon için yapılacak toplantılara maliyet 

muhasebesinden sorumlu yöneticinin de katılması uygun 

bulunmuĢtur. 

2) SözleĢmeler imzalanmadan önce uzman bir hukukçunun görüĢü 

alınacaktır. 

3) Acenteler ile daha esnek sözleĢmeler yapılmasına çalıĢılacaktır. 

4) Otel giderlerini artıracak taahhütlerden uzak durulması 

sağlanacaktır. 

15 gün 

Maliyet tasarrufu sağlanması, 

yasal risklere karĢı korunma, 

itibarın korunması, misafir 

memnuniyetinin artırılması 
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3.3.4.3.4. Uygulama Sonuçlarının Değerlendirmesi 

 

Moonlight Otel bünyesinde gerçekleĢtirilen risk odaklı iç denetim uygulaması sonrası ortaya çıkan bulgular, tezde ileri sürülen 

Önermeleri desteklemektedir. AĢağıdaki tabloda, Bulguların hangi önermeleri ne Ģekilde desteklediği ortaya koyulmuĢtur. 

 

Tablo 3.16. Uygulama sonuçları 

B
U

L
G

U
 

N
O

 DESTEKLENEN ÖNERMELER UYGULAMA SONUCU DEĞERLENDĠRME 

1 

Önerme 1: 

Hissedar 

haklarının 

korunması 

 

 

 

Önerme 2: 

ĠĢlem 

Maliyetlerini

n Azaltılması 

Önerme 3: 

Kontrol 

fonksiyonunu

n 

iyileĢtirilmesi 

ile yönetsel 

sorumluluk 

ve hesap 

verebilirliğin 

güçlendirilme

si 

Yönetimin kontrol fonksiyonu güçlendirilmiĢ, 

yönetsel yetki ve sorumlulukların 

kullanılmasına açıklık getirilmiĢtir. Bu sayede 

örgütün hileli iĢlemlere maruz kalma riski 

azaltılmıĢtır. Prosedürün hayata geçirildiği 

17.07.2010 ile 17.10.2010 tarihleri arasında 

yapılan alım dosyaları, 2009 senesinin aynı 

döneminde yapılan alım dosyaları 

karĢılaĢtırıldığında, bir önceki dönemde 5 olan 

hatalı ve eksik belge sayısının, bu dönemde 0 

olduğu görülmüĢtür.   

Yönetimin kontrol fonksiyonun güçlendirilmesi, 

olası mali kayıpların önüne geçilmesine yardımcı 

olmaktadır. 

Ayrıca, mali kayıpların önüne geçilmesine ek 

olarak, olası mali kayıpların sorumlularının 

belirlenmesi ve hesap verebilirliği teĢvik 

bağlamında hissedarların haklarının korunmasına 

yardımcı olunmuĢtur.   

2 

Önerme 1: 

Hissedar 

haklarının 

korunması 

 

 

 

Önerme 2: 

ĠĢlem 

Maliyetlerini

n Azaltılması 

Önerme 3: 

Kontrol 

fonksiyonunu

n 

iyileĢtirilmesi 

ile yönetsel 

sorumluluk 

Satın alımlarda etkinlik artırılmıĢ, 1,000 

TL‟nin üzerindeki tüm alımlarda 3 yerden 

fiyat teklifi alma zorunluluğu getirilmiĢtir. 

Firmanın bu prosedürü uygulamaya koyduğu 

20.07.2010- 20.10.2010 tarihleri arasında 

gerçekleĢtirilen satın alımlar ile 2009 

senesinin aynı dönemi karĢılaĢtırıldığında, 

Satın Alma Sürecinde verimlilik ve ekonomiklik 

artırılarak,  operasyonel giderler ve Otelin iĢlem 

maliyetleri azaltılmıĢtır.   
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ve hesap 

verebilirliğin 

güçlendirilme

si 

satın alma talepleri aynı düzeyde olmakla 

birlikte, maliyetlerin %20 azaldığı 

görülmüĢtür. Piyasa fiyat araĢtırması 

yapılması, tedarikçilerin çok daha rekabetçi 

fiyatlar vermelerine ve Otelin satın alma 

maliyetlerinin düĢmesine yardımcı olmuĢtur.  

3 

Önerme 1: 

Hissedar 

haklarının 

korunması 

 

 

 

Önerme 2: 

ĠĢlem 

Maliyetlerini

n Azaltılması 

Önerme 3: 

Kontrol 

fonksiyonunu

n 

iyileĢtirilmesi 

ile yönetsel 

sorumluluk 

ve hesap 

verebilirliğin 

güçlendirilme

si 

Yazılı iĢ prosedürlerinin oluĢturulması ile 

Satın Alma Sürecinin tüm aĢamalarındaki 

yönetsel kontrol güçlendirilmiĢ, Satın Alma 

sürecindeki aktörlerin rol ve sorumlulukları 

ile yetkileri açıkça belirlenmiĢ, satın alımlarda 

izlenecek yöntem belirlenmiĢ, satın almaya 

iliĢkin uygulamalarda yeknesaklık 

sağlanmıĢtır. 

Yetki, onay, limit unsurlarının netleĢtirilmesi 

ile hileli iĢlemlere maruz kalma riski de 

azaltılmıĢ olunmaktadır. 

Prosedürün hayata geçirildiği 17.07.2010 ile 

17.10.2010 tarihleri arasında yapılan alımların 

dosyaları, 2009 senesinin aynı döneminde 

yapılan alım dosyaları karĢılaĢtırıldığında, 

ortalama temin sürelerinde kısalma olduğu 

(2009: 25,5 saat/ 2010: 20,3 saat), mal 

kalitesinde artıĢ olduğu (kalite inceleme 

notları; 2009 dönem ortalaması 7,1/10; 2010 

ortalaması 7,7/10) ve eksik/hatalı dosya 

sayısının 5‟ den 0‟a düĢtüğü görülmüĢtür.  

Yönetimin kontrol fonksiyonun güçlendirilmesi, 

olası mali kayıpların önüne geçilmesine yardımcı 

olmaktadır. 

Ayrıca, mali kayıpların önüne geçilmesine ek 

olarak, olası mali kayıpların sorumlularının 

belirlenmesi ve hesap verebilirliği teĢvik 

bağlamında hissedarların haklarının korunmasına 

yardımcı olunmuĢtur. 

ĠĢ prosedürlerinin yazılı hale getirilerek, satın alma 

sürecindeki tüm taraflara duyurulması, süreçteki 

koordinasyon ve verimliliği artırarak, iĢlem 

maliyetlerinin azaltılması yönünde katkı 

sağlamıĢtır.   

4 

Önerme 1: 

Hissedar 

haklarının 

korunması 

 

Önerme 2: 

ĠĢlem 

Maliyetlerini

n Azaltılması 

Önerme 3: 

Kontrol 

fonksiyonunu

n 

iyileĢtirilmesi 

Bilgi teknolojisi kontrollerinin 

güçlendirilmesi ile sistemde iĢlem yapan 

kiĢilerin tanımlanabilmesi, ve olası hataların 

sorumlularının tespiti mümkün hale gelmiĢtir.  

Prosedürün hayata geçirildiği 17.07.2010 ile 

Yönetimin kontrol fonksiyonun güçlendirilmesi, 

olası mali kayıpların ve suistimallerin önüne 

geçilmesine yardımcı olmaktadır. 

Mali kayıpların önüne geçilmesine ek olarak, 

yürütülen iĢlemlerin sorumlularının belirlenmesi ve 
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ile yönetsel 

sorumluluk 

ve hesap 

verebilirliğin 

güçlendirilme

si 

17.10.2010 tarihleri arasında Athena üzerinde 

yapılan iĢlemler incelendiğinde, sistem 

üzerinden iĢlem yapan tüm kullanıcıların 

tespit edilmesi mümkün olmuĢtur. Bu sayede 

sistem üzerinde, stok seviyelerinin 

düzeltilmesine iliĢkin yetkisiz iĢlem yapan bir 

satın alma personeli olduğu tespit edilmiĢtir. 

Personel iĢlemi ile ilgili olarak sorgulanmıĢ ve 

uyarılmıĢtır. 

hesap verebilirliği teĢvik bağlamında hissedarların 

haklarının korunmasına yardımcı olunmuĢtur.   

5 

Önerme 1: 

Hissedar 

haklarının 

korunması 

 

 

 

Önerme 2: 

ĠĢlem 

Maliyetlerini

n Azaltılması 

Önerme 3: 

Kontrol 

fonksiyonunu

n 

iyileĢtirilmesi 

ile yönetsel 

sorumluluk 

ve hesap 

verebilirliğin 

güçlendirilme

si 

11.07.2009- 17.10.2009 tarihleri arasında bazı 

tedarikçilerin Oteli konuyla ilgili yazılı olarak 

uyardıkları görülmektedir. Prosedürün hayata 

geçirildiği 11.07.2010 ile 17.10.2010 tarihleri 

arasında bu konuyla ilgili olarak 

tedarikçilerden hiçbir Ģikayet gelmediği, bir 

tedarikçinin yazılı olarak teĢekkür ettiği 

görülmektedir. 

 

Kurumsal imaj ve itibarın güçlendirilmesi, tedarikçi 

iliĢkilerinin iyileĢtirilmesi ve sipariĢ formlarının 

resmi belge niteliği kazanması sağlanmıĢtır. 

ĠĢletmenin paydaĢları ile olan iliĢkilerini 

iyileĢtirmesi, iyi kurumsal yönetime bir katkı olarak 

değerlendirilebilir.  

6 

Önerme 1: 

Hissedar 

haklarının 

korunması 

 

 

 

Önerme 2: 

ĠĢlem 

Maliyetlerini

n Azaltılması 

Önerme 3: 

Kontrol 

fonksiyonunu

n 

iyileĢtirilmesi 

ile yönetsel 

sorumluluk 

ve hesap 

verebilirliğin 

güçlendirilme

si 

Satın Alma Bölümünün, Mali ĠĢler Müdürlüğü 

bünyesinden çıkartılarak, doğrudan ĠĢletme 

Müdürüne bağlı bir Bölüm haline getirilmesi 

ile görevler ayrılığı sağlanmıĢ, bir Bölümün 

tüm satın alma sürecini baĢından sonuna kadar 

yürütmesi engellenmiĢ ve satın alımlarda 

etkin bir örgütsel kontrol sağlanmıĢtır.  

Düzenlemenin gerçekleĢtirildiği dönemden bu 

yana, satın alımlara iliĢkin olarak, taleplerin 

onayı için daha kısa süre beklendiği, alımların 

daha dikkatli kontrol edildiği görülmüĢtür. 

17.07.2010 ve 17.10.2010 tarihleri arasında 

Yönetimin kontrol fonksiyonun güçlendirilmesi, 

olası mali kayıpların önüne geçilmesine yardımcı 

olmaktadır. 

Ayrıca tedarikçiler ile yapılan sözleĢme 

koĢullarının, miktar ve fiyatın tedarikçiye ödeme 

yapılmanda önce gözden geçirilmesi, hata ve 

suistimallerin önlenmesi yolu ile iĢlem 

maliyetlerini azaltıcı bir tedbir olarak iĢlev 

göstermektedir.  
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gerçekleĢtirilen alımlara iliĢkin Mali ĠĢler 

Müdürlüğünün, tedarikçilere ödeme 

yapılmadan hemen önce, fatura-irsaliye-teslim 

alma-sipariĢ formlarını karĢılaĢtırmaya 

yönelik daha etkin bir prosedür geliĢtirdiği 

görülmektedir. Bu sayede, söz konusu 

dönemde yapılan 2100 kalem mal/hizmet 

alımı içinde, 22 alımda çeĢitli eksiklik ve 

hatalar tespit edilmiĢtir. Bu eksiklik ve 

hataların kaynağı belirlenip, bunlar 

giderilmeden Tedarikçilere ödeme 

yapılmamıĢtır.      

7 

Önerme 1: 

Hissedar 

haklarının 

korunması 

 

 

 

Önerme 2: 

ĠĢlem 

Maliyetlerini

n Azaltılması 

Önerme 3: 

Kontrol 

fonksiyonunu

n 

iyileĢtirilmesi 

ile yönetsel 

sorumluluk 

ve hesap 

verebilirliğin 

güçlendirilme

si 

2009 ve 2010 yılları arasında Meytan Ltd. 

ġirketinden yapılan alımlara iliĢkin olarak bir 

soruĢturma açılmıĢ ve bu soruĢturma 

sonucunda, bir Satın Alma Bölümü 

personelinin tedarikçi firma ile özel iliĢkileri 

olduğu, bu iliĢkilerden çeĢitli tarihlerde elde 

edilmek üzere toplam 21,000 TL‟ lık maddi 

kazanç sağladığı ve bu nedenle Oteli, bahse 

konu alımlarda toplam 147,800 TL zarara 

soktuğu görülmüĢtür. Durum tedarikçi 

tarafından da doğrulanmıĢtır. Personel suçunu 

itiraf etmiĢtir. Sorumlu personelin görevine 

son verilmiĢtir. Karpuz, kırmızı et ve diğer sık 

alınan ürünlerde tedarikçi bağımlılığı ortadan 

kaldırılmıĢ, meyve fiyatları 2010 senesi içinde 

artıĢ göstermesine rağmen, 17.07.2010-

17.10.2010 dönemi içindeki alımlarda, bir 

önceki senenin aynı dönemindeki alımlara 

kıyasla %17‟lik bir tasarruf sağlanmıĢtır.     

Yapılan soruĢturma neticesinde, Otel için kayıp ve 

kaçak yaratan önemli bir zafiyet tespit edilmiĢ ve 

alınan önlemlerle Otelin mali kayba uğraması 

engellenmiĢtir. Ayrıca yürütülen soruĢturma ve 

alınan tedbirlerin, Otel içinde benzer hileli 

iĢlemlere niyet eden diğer personel açısından da 

caydırıcı etki yaratacağı düĢünülmektedir. 

 

Suistimallerden kaynaklanan kayıpların önlenmesi 

ve tedarikçi bağımlılığının ortadan kaldırılması ile 

Otelin iĢlem maliyetleri azaltılmıĢ, hissedarların 

hakları korunmuĢ ve operasyonlarda ekonomiklik 

sağlanmıĢtır.     

8 Önerme 1: Önerme 2: Önerme 3: 30.07.2010 tarihinde 2 adet stajyer, 1 adet de Satın almada uzmanlaĢma ile etkinliğin, satın alma 
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Hissedar 

haklarının 

korunması 

 

 

 

ĠĢlem 

Maliyetlerini

n Azaltılması 

Kontrol 

fonksiyonunu

n 

iyileĢtirilmesi 

ile yönetsel 

sorumluluk 

ve hesap 

verebilirliğin 

güçlendirilme

si 

kadrolu satın alma personeli göreve 

baĢlamıĢtır. 01.08.2010 ile 17.10.2010 

tarihleri arasında yapılan satın alımlar 

incelendiğinde, ortalama satın alım sürelerinin 

bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla 

düĢtüğü (2009: 25,3 saat/ 2010: 20,7 saat), 

personel çalıĢma saatlerinin düzene 

girmesinden dolayı motivasyonun arttığı 

(personel memnuniyet anketi sonuçları; 2009: 

%81, 2010: %89) ve personelin mal/hizmet 

alımlarında uzmanlaĢmalarına yönelik 

planlama yapıldığı görülmüĢtür.   

sürelerinin kısalması ile verimliliğin, personel 

motivasyonunun artması ile personel 

memnuniyetinin artmıĢ olduğu görülmektedir. 

 

Süreçte yapılan iyileĢtirmeler ile iĢlem maliyetleri 

ile iĢletmenin paydaĢlarına (personel), yani 

kurumsal yönetime katkı sağlanmıĢtır.    

9 

Önerme 1: 

Hissedar 

haklarının 

korunması 

 

 

 

Önerme 2: 

ĠĢlem 

Maliyetlerini

n Azaltılması 

Önerme 3: 

Kontrol 

fonksiyonunu

n 

iyileĢtirilmesi 

ile yönetsel 

sorumluluk 

ve hesap 

verebilirliğin 

güçlendirilme

si 

Satın Alma Yönetmeliği 30.07.2010 tarihinde 

uygulamaya koyulmuĢtur. Yönetmelikte, talep 

edilen mallara iliĢkin standartların 

belirlenmesine iliĢkin prosedürler,  mal teslim 

alırken yapılacak olan kalite kontrol 

uygulamaları ve malların uygun bulunmaması 

halinde uygulanacak prosedürler açıkça 

belirtilmiĢtir. Teslim ve kalite kontrol 

komisyonları kurularak, satın alma personeli 

bu komisyonlardan çıkartılmıĢtır. 

30.07.2010-17.10.2010 döneminde 

gerçekleĢtirilen alımlar sonrası düzenlenen 

talep eden bölüm memnuniyet anketlerinin 

sonuçları, bir önceki senenin aynı 

dönemindeki anket sonuçları ile 

karĢılaĢtırılmıĢ ve en düĢük kullanıcı 

memnuniyetine sahip karpuz, elektrik kablosu 

ve sıvı sabun ürünlerinde, bir önceki seneye 

kıyasla ortalama %30‟luk memnuniyet 

artıĢları sağlanmıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 

Satın Alma Yönetmeliği ile satın alma sürecinin 

tamamına iliĢkin olarak, tüm prosedürler yazılı 

olarak belirlenmiĢ, bu sayede kontrol faaliyetleri bir 

temele dayandırılmak suretiyle güçlendirilmiĢtir. 

 

Ayrıca, iĢ prosedürlerinin yazılı hale getirilerek, 

satın alma sürecindeki tüm taraflara duyurulması, 

süreçteki koordinasyon ve verimliliği artırarak, 

iĢlem maliyetlerinin azaltılması yönünde katkı 

sağlamıĢtır. 

 

OluĢturulan komisyon ile teslim ve kalite kontrole 

iliĢkin yetki ve sorumlulukların açıkça belirgin hale 

getirilmesi ve geçmiĢ uygulamalardan farklı olarak 

uygunsuz bulunan malların iadesi ile mali 

kayıpların ve bu ürünlerin kullanımı sonucu 

olumsuz etkilenecek olan misafir 

memnuniyetindeki azalmanın önüne geçilmiĢtir.  
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30.07.2010-17.10.2010 dönemi içinde bu 

ürünlerin de olduğu bazı ürünler için kalite 

kontrol “uygunsuzluk raporları” düzenlenerek, 

bu ürünler tedarikçilere geri gönderilmiĢtir. 

Yeni prosedürler gereği aynı dönemde toplam 

98,000 TL‟lik malın tedarikçiye geri 

gönderilmiĢ olduğu raporlanmıĢtır.    

1
0
 

Önerme 1: 

Hissedar 

haklarının 

korunması 
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güçlendirilmes
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Acenteler ile 30.10.2010 tarihinde yapılan 

sözleĢme koĢulları, bir önceki sene 

24.10.2009 tarihinde yapılan sözleĢmenin 

koĢulları ile karĢılaĢtırıldığında Otel adına 

önemli kazanımlar sağlanmıĢ olduğu 

görülmektedir. 

Deluxe içkilerin günün tüm saatlerinde ücretli 

hale getirilmesi ile 2010 sezonunda %30 

oranında düĢen Deluxe içki gelirlerinin, 2011 

sezonunda benzer doluluk oranları olacağı 

varsayımı altında 245,000 TL artıĢ göstermesi 

beklenmektedir. Buna ek olarak misafirleri 30 

dakika içinde odalarına yerleĢtirme koĢulu da 

sözleĢmelerden kaldırılmıĢtır. Durumun 

misafir memnuniyetine olumlu yönde katkı 

sağladığı görülmektedir. (Ön büro misafir 

memnuniyet anketi sonucu: 1-10 Kasım 2010: 

%88, 1-10 Kasım 2009: %69). 

 

Acenteler ile yapılan sözleĢmelerde Otel maliyet ve 

giderlerini artırıcı ve gelirlerini azaltıcı koĢullar 

tespit edilerek, bunlar müzakere edilmiĢtir. Bölgede 

bulanan aynı konseptte hizmet veren diğer otellerde 

bunlara benzer Ģartlar bulunmadığından, bu 

koĢullar sözleĢmelerden kaldırılmıĢtır. Bu sayede 

önemli maliyet tasarrufları ve gelir artıĢları 

sağlanmıĢ olup, misafir memnuniyetini olumsuz 

yönde etkileyebilecek beklentilerin sözleĢmelerden 

çıkartılması da Otel itibarına katkı sağlamıĢtır. Bu 

durum iĢlem maliyetlerini azaltıcı ve hissedar 

haklarını koruyucu bir etki yaratmaktadır.  
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Günümüz iĢ dünyasında örgütlerin amaç ve hedeflerini tehdit eden, iyi 

performans göstermelerine engel olan pek çok unsur bulunmaktadır. Örgütlerin amaç 

ve hedeflerini tehdit eden bu unsurlar, iĢ riskleri olarak tanımlanmaktadır. ĠĢ risklerin 

bir kısmı dıĢ çevreden (devlet, teknoloji, rekabet, vb.), bir kısmı ise örgütün iç 

çevresinden kaynaklanmaktadır. Ġç çevreden kaynaklanan risklerin baĢında, 

yöneticilerin hissedar çıkarlarına aykırı yönde belirledikleri strateji ve planlar ile 

aldıkları kararlar yer almaktadır. Bunlara ek olarak faaliyetlerin etkinlik ve 

verimliliği ile kurumsal kaynak ve varlıkları tehdit eden, örgütün imaj ve itibarı 

tehlikeye düĢüren, hizmet kalitesi ile müĢteri memnuniyetini azaltan, gider ve 

maliyetleri artıran, gelir kaybına yol açan iç çevre riskleri de bulunmaktadır. 

Örgütlerin karĢı karĢıya oldukları bu riskler kurumsal performansı düĢürmekte ve 

örgütün paydaĢları (müĢteri, tedarikçi, personel, hissedarlar, vd.) ile olan iliĢkilerini 

olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

Bir mesleki disiplin olarak iç denetim ve günümüzde çağdaĢ iç denetimin 

karĢılığı olarak kabul gören risk odaklı iç denetim yaklaĢımı, örgütün amaç ve 

hedeflerine ulaĢmasına yardımcı olarak, örgüte ve örgütün paydaĢlarına önemli katkı 

sağlamaktadır. Risk odaklı iç denetim günümüzde örgütlerin karĢı karĢıya oldukları 

çeĢitli sorunlara yönelik çözüm sağlayan bir mekanizma olarak iĢlev göstermektedir. 

 

Akademik literatürde iç denetim ile iliĢkili üç kurumsal teori bulunduğu 

görülmektedir. Bunlar “vekâlet teorisi”, “iĢlem maliyet ekonomisi” ve “kurumsal 

yönetim”dir. Ġç denetim, vekâlet teorisinin ele aldığı temel sorun olan “asil-vekil 

çıkar çatıĢmasına”, iĢlem maliyet ekonomisinin ele aldığı temel sorun olan “iĢlem 

maliyetlerinin azaltılmasına” ve kurumsal yönetimin ele aldığı temel sorun olan 

“örgüt paydaĢlarının çıkarlarının gözetilmesi”‟ne yönelik bir çözüm olarak 

önerilmektedir.  

 Ġç denetim, Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından Ģu Ģekilde 

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

güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.İç denetim, 

kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek 

ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 

amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur”.   

 

Risk odaklı iç denetim ise, yukarıdaki tanımda belirtilen sistemli ve disiplinli 

yaklaĢımdır. Ġç denetim faaliyetlerinin risk odaklı yürütülmesi, iç denetim etkinliğini 

ve verimliliğini de artırmakta, iç denetim maliyetlerini düĢürmekte ve iç denetimden 

sağlanan faydanın, maliyetinden yüksek olmasını sağlamaktadır. 

  

Bu tanımdan yola çıkılarak genelde iç denetimin, özelde ise risk odaklı iç 

denetim yaklaĢımının vekâlet maliyetleri, iĢlem maliyetleri ve kurumsal yönetim 

sorunlarına ne Ģekilde fayda sağladığı açıklanabilir. Bu açıklamalarda, iç denetim 

faaliyetinin risk odaklı iç denetim yaklaĢımı çerçevesinde yürütüleceği 

varsayılmıĢtır.  

 

Bilindiği üzere, bir örgütün baĢta misyonu olmak üzere tüm amaç ve 

hedefleri ile stratejik kararlarının örgütün paydaĢlarının (yöneticiler, tedarikçiler, 

müĢteriler, çalıĢanlar, hissedarlar, kamu, devlet, çevre, vs.)  çıkarları ve amaçları 

doğrultusunda alınması beklenmektedir. Yani bir anlamda paydaĢlar örgütün hak 

sahipleridirler. Örgüt üzerinde söz sahibi olan, örgütü yönetmekle görevlendirilen üst 

düzey yöneticiler bu iĢleri genelde hak sahipleri, özelde de hissedarlar adına 

onlardan vekâlet alarak yapar. Vekâlet teorisi yaklaĢımına göre örgüt; pay sahipleri, 

yöneticiler, çalıĢanlar, tedarikçiler, vb. gibi olmak üzere farklı kesimlerdeki bu 

paydaĢlar arasındaki sözleĢmelerden oluĢmaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak 

sözleĢmeye taraf olan her paydaĢ kesimin öncelikle kendi çıkarlarını artırmaya 

odaklandığı kabul edilir. Ancak bir örgüte yön veren, örgütü kontrol eden esas unsur 

yöneticiler olduğundan, temelde hissedarlar ile yöneticiler arasında bir çıkar 

çatıĢması olduğundan bahsedilebilir. Örgütün yöneticileri ile hissedarlarının pek çok 

zaman çıkarları kesiĢmez. Örnek olarak, uzun vadeli düĢünerek yatırım yapmayı 

tercih eden yöneticiler ile kısa vadede kar payı talep edecek olan hissedarlar arasında 
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bir uyuĢmazlık yaĢanabilir. Benzer Ģekilde kardan pay alma hakkına sahip olan ve 

kısa vadede yüksek risk alarak aĢırı kar elde etmeyi tercih eden üst düzey yöneticiler 

ile riskten kaçınarak uzun dönemde ekonomik sürekliliği garantilemeyi tercih eden 

bazı hissedarların arasında uyuĢmazlık yaĢanacaktır. Bu asil- vekil çıkar çatıĢması 

vekâlet problemi olarak, bu problemden kaynaklanan maliyetler de vekâlet 

maliyetleri olarak tanımlanmaktadır.  

 

Yöneticiler ve diğer çalıĢanlar bazı belirsizliklerden dolayı iĢletme 

sahiplerinin çıkarları doğrultunda çalıĢmak yerine baĢka iĢlerle ilgilenirler. Bu 

faaliyetler genellikle yöneticilerin özel amaç ve hedeflerine ulaĢma çabasıdır. 

Yapılan bu eylemler bir tür vekâlet maliyeti meydana getirirler. Vekillerin iĢlerini 

gerektiği gibi yapmalarını sağlamak için gereken Ģey görevlerin ve yükümlülüklerin 

belirlendiği anlaĢmalardır. Bu anlaĢmalar açık bir Ģekilde yazılmalı, açıklanmalı ve 

bunlara uyulup uyulmadığı takip edilmelidir. Bu faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi de 

önemli bir zaman ve kaynak gerektirmektedir. Yöneticilerin Ģirket sahiplerinin 

çıkarları dıĢında yürüttükleri faaliyetler ile hissedarların kendi yatırımlarını garanti 

altına almak üzere gerçekleĢtirdikleri sözleĢmeler ve bunların takibi vekâlet 

maliyetleri olarak makro ve mikro ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

 

ĠĢte bu noktada iç denetimin, vekâlet problemlerine karĢı etkin bir 

çözüm olduğundan bahsetmek mümkündür. Ġç denetim, tarafsız ve bağımsız bir 

güvence ve danıĢmanlık fonksiyonu olarak, Ģirketin hissedarların çıkarlarına uygun 

bir Ģekilde yönetildiğine dair güvence sağlayan önemli bir iç mekanizmadır. Ġç 

denetimin tanımında yer alan “kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacı”; örgütün ekonomik 

sürekliliğinin sağlanması, paydaĢ çıkarlarına uygun bir yönetimin teĢvik edilmesi ve 

operasyonların etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülerek mali durumun 

iyileĢtirilmesine hizmet eder. Bunların tamamı hissedarlar açısından vekâlet 

maliyetlerini düĢürecek hususlardır.  

 

Ġç denetim, paydaĢlar arasındaki sözleĢmelerin koĢullarının yerine getirilip 

getirilmediğini denetleyen, sözleĢme maliyetlerini azaltmaya çalıĢan ve sözleĢme 
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koĢullarına uyumu teĢvik etmeye çabalayan bir mekanizma olarak iĢlev görür. Bu 

iĢlevi ile vekâlet problemlerinin yanı sıra kurumsal yönetim süreçlerinin de 

geliĢtirilmesine yardımcı olur. Ġyi kurumsal yönetimin zaten vekâlet problemlerine 

bir çözüm olarak geliĢtirilmiĢ olduğu düĢünüldüğünde, iç denetimin vekâlet 

problemlerine hem doğrudan, hem de kurumsal yönetimi geliĢtirmek suretiyle 

dolaylı çözüm getireceği görülmektedir. Ġç denetim bir kurumun faaliyetlerini 

geliĢtirmek ve değer katmak amacını güderken, kurumun risk yönetimi, kontrol ve 

yönetiĢim süreçlerini de iyileĢtirmeyi hedefleyen bir anlayıĢa sahiptir. Bu hali ile 

örgütün amaç ve hedeflerini gerçekleĢtirmesine, bu amaçları tehdit eden risklerin iyi 

yönetilmesine, operasyonların etkin ve verimli yürütülmesine, yürütülen iĢlerde 

kanun ve düzenlemelere uygun hareket edilmesine, örgütün varlıklarının 

korunmasına, örgütün mali ve operasyonel raporlamalarının güvenilir olmasına 

yardımcı olur. Ġç denetimin tüm bu hususlarda verdiği destek, aynı zamanda örgütün 

üst düzey yöneticilerine, yani vekillere de büyük faydalar sağlamaktadır. Bu sayede 

iç denetim, hem vekillerin asillere karĢı olan sorumluluklarını yerine getirmede karĢı 

karĢıya oldukları riskleri yönetmelerine yardımcı olmakta, hem de yöneticilerden 

kaynaklanabilecek vekâlet maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.  

 

Bilindiği üzere, rekabetçi bir piyasada fiyat unsurundan avantaj sağlamanın 

önemli bir yolu iĢlem maliyetini dikkate almak ve asgari düzeye indirmeye 

çabalamaktır. ĠĢlem maliyeti, iĢletmeler arasındaki mal veya hizmetlerin 

değiĢimindeki müzakere, denetleme ve yönetim süreçlerinden dolayı ortaya çıkan 

maliyetlerdir. Genelde iki kısma ayrılan iĢlem maliyetinde birinci kısım yapılacak 

olan iĢ ile ilgili olarak, iĢin taslağının hazırlanması, müzakere edilmesi, korunması 

gibi süreçlerde ortaya çıkan maliyetlerdir (ex ante). Diğeri ise iĢlem sonrasında 

iĢletmenin karĢılaĢtığı beklenmeyen maliyetlerdir (ex post). ĠĢlem maliyeti temelde 

üç sebebe dayandırılmaktadır. Bunlar çevresel belirsizlik ve sınırlı rasyonellik, 

iĢletmelerin fırsatçı davranmaları ve varlık özgülüğü (asset specificity)‟dür.  

 

Çevresel belirsizlikte pazardaki değiĢim ve geliĢmelerin çok hızlı olması, 

pazar bileĢenlerinin fazlalığı ve yöneticilerin pazar hakkında gereken tüm bilgilere 

sahip olamamaları sonucu, yöneticiler, pazardan nasıl ve ne Ģekilde optimum fayda 
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sağlayacaklarını belirlemekte zorlanırlar. Ayrıca karar verme sürecinin sınırlı olması, 

yöneticilerin yeteri kadar alternatifi değerlendirmelerini engelleyebilir. Dolayısıyla 

iĢlem maliyetleri belirsizlik sonucu önemli ölçüde artıĢ gösterir. ĠĢlem maliyetinin 

bir diğer sebebi iĢletmelerin fırsatçı davranmalarıdır. Ticari anlamda fırsatçı 

davranmak, iĢlem yapacak iĢletmelerden birinin kendi çıkarı için hile aldatma, 

ĢaĢırtma, yanlıĢ yönlendirme gibi eylemler ile diğer iĢletmeyi zarara sokmasıdır. 

Oligopol yapıdaki piyasalarda iĢletmelerin fırsatçı davranmaları daha kolaydır. Fakat 

tam rekabetin olduğu piyasalarda fırsatçı davranmak isteyen iĢletmeler piyasa 

tarafından dıĢlanmaktadır. Bu sebeple fırsatçı davranıĢlar tam rekabet piyasalarında 

nadiren gözlemlenir. Varlık özgülüğü de iĢlem maliyetinin üçüncü ana sebebi olarak 

kabul edilmektedir. Bir örgütün iĢlem yaptığı baĢka bir örgüt için yaptığı yatırım 

olarak tanımlanan varlık özgülüğünde, yatırım konusu varlığın baĢka bir amaç için 

kullanılması ya imkansızdır ya da yatırımın değerinin veya verimliliğinin düĢmesine 

neden olur. Yatırımı yapan örgüt, iĢlemin diğer tarafındaki örgüt piyasadan 

çekildiğinde veya baĢka bir iĢletmeyle anlaĢtığında büyük bir iĢlem maliyetiyle 

karĢılaĢır.  

 

Görüldüğü üzere örgütlerin piyasa koĢulları ne olursa olsun bir takım iĢlem 

maliyetleri ile karĢı karĢıya oldukları görülmektedir. ĠĢlem maliyetleri örgütlerin 

yalnız ulusal değil, uluslararası pazarlarda da rekabet güçlerini azaltmaktadır. Esasen 

iĢlem maliyetlerinin temelde dayandırıldığı üç sebebin her birinin temelinde pek çok 

risk bulunmaktadır. Bu riskler maliyet konusu iĢlemin öncesinde ve sonrasında 

gerçekleĢebilmektedir. Örneğin, iĢlem sonrası doğabilecek risklerin önceden iyi 

tespit edilmesi, bunları önleyecek tedbirlerin sözleĢmelerde yer alması 

gerekmektedir. Yine dıĢ çevre unsurlarından biri olan pazara yönelik risklerin, etkin 

bir Ģekilde tespit edilmesi ve pazar stratejilerinin buna göre oluĢturulması önem arz 

eder. Kaynak bağımlılığı riski, fırsatçılığın en önemli etkenlerinden bir tanesidir. 

Özgü varlık yatırımları öncesi yapılması gereken risk analizleri ve özgü varlıklara 

yönelik sözleĢmelerin bu riskler bağlamında ele alınmasının sağlanması da büyük 

önem taĢır. Tüm iĢlem maliyetinin arkasında çeĢitli riskler olduğu açıkça 

görülmektedir. Dolayısı ile bu risklerin iyi yönetilmesi büyük önem taĢır.  
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ĠĢte iç denetim faaliyeti, örgütün yalnız üretim değil, diğer tüm iĢ süreçlerini 

de değerlendirmek suretiyle, operasyonel etkinlik ve verimliliği tehlikeye 

düĢürebilecek bu tür risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair güvence sağlar. 

Yöneticilerin takip etmeleri gereken iĢlem sözleĢmesi risklerinin iyi yönetilmesine 

yönelik olarak iyileĢtirme önerileri geliĢtirir. Benzer Ģekilde iĢlem maliyetlerinden 

kaynaklanan ve örgütün ekonomik sürekliliğini tehdit eden kritik risklerin de doğru 

bir Ģekilde tespit edildiği, ölçüldüğü ve yönetildiğine dair önemli bir güvence iĢlevi 

gösterir. Kısaca iç denetim, iĢlem maliyetlerinin arkasında yatan risklerin tespiti ve 

bunların iyi yönetimini teĢvik edici bir mekanizmadır. Bu Ģekilde iĢlem 

maliyetlerinin düĢürülmesi ve bunlardan kaynaklanan diğer tehditlerin kontrol 

edilmesine yardımcı olur. 

 

Günümüzde iç denetim, bu önemli katkı ve faydaları risk odaklı bir yaklaĢım 

ile sağlamaktadır. Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı, kısıtlı iç denetim kaynaklarının; 

hem makro boyutta örgütün en riskli alanlarına yönlendirilmesi hem de mikro 

boyutta denetlenecek alanlardaki kritik riskler üzerine yoğunlaĢtırılması anlamına 

gelmektedir. Ġç denetimin, vekâlet, iĢlem maliyet ve kurumsal yönetim sorunlarına 

risk odaklı bir anlayıĢ çerçevesinde çözüm bulması tercih edilmelidir. Bunun en 

büyük nedeni, bu tür problemlerin, riskler etrafında kemikleĢmesi ve bu risklerin 

etkin bir Ģekilde yönetilmesi ile bu problemlerin tamamen veya kısmen 

azaltılabilmesidir. Risklerin etkin bir Ģekilde yönetilip yönetilmediğine dair güvence 

ancak risk odaklı bir iç denetim anlayıĢı ile sağlanabilir.  

 

Risk odaklı iç denetim yaklaĢımın özünü makro ve mikro risk 

değerlendirmeleri oluĢturmaktadır. Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı çerçevesinde iç 

denetçilerce gerçekleĢtirilen makro risk analizleri ile örgütün en riskli alanları tespit 

edilirken; mikro risk değerlendirmesi ile tespit edilen bu en riskli alanlardaki riskler 

detay düzeyde tespit edilmekte, bu alanlardan sorumlu yöneticilerin bu riskleri ne 

Ģekilde yönettikleri ve bu risklere karĢı alınan kontrol tedbirlerinin yeterliliği ve 

etkinliği sorgulanmaktadır. Yani özetle, makro risk değerlendirmesi ile kurumun risk 

haritası ortaya koyulmakta, mikro risk değerlendirmelerinde ise bu haritada yer alan 

en riskli alanlardan baĢlamak üzere, bu alanların içindeki, bu alanlara özgü riskler 
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etraflıca tespit edilerek, bu risklerin yöneticiler tarafından nasıl yönetildiği 

denetlenmektedir.  

 

Risk odaklı iç denetim yaklaĢımının en önemli farklılığı süreç bazlı 

gerçekleĢtirilmesi, süreç hedeflerini tehdit eden olayları meydana gelmeden 

engellemeye çalıĢması, olaylar gerçekleĢse bile yaratacakları etkinin azaltılmasına 

yönelik tedbirleri önermesidir. Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı geleceğe dönüktür 

ve katkı sağlama amacı taĢır. Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı, iç denetim 

performansını, kurumun amaç ve hedeflerine ulaĢma derecesi ile iliĢkilendirir. Bu 

bağlamda kurumun tüm stratejik unsurlarına kendisini entegre etmeye çalıĢır. 

Münferit hataların tespitinden ziyade bu hataların kaynağını ortaya koyarak tekrarını 

önlemeye çalıĢır.  

 

Ġç denetim ile iliĢkili teorilerden yola çıkarak oluĢturulan önermelerin 

geçerliliğini test etmek amacı ile bir özel sektör konaklama iĢletmesi olan Moonlight 

Otel bünyesinde gerçekleĢtirilen uygulama çalıĢması sonucunda, risk odaklı iç 

denetimin önemli faydalar sağlayabileceği görülmüĢtür.Moonlight Otel‟ in Satın 

Alma Sürecinin risk odaklı iç denetim yaklaĢımı ve teknikleri ile denetlenmesi 

sonucu; 

 ĠĢletme hissedarlarının çıkarlarına uygun olmayan yönetim uygulamaları 

ortaya çıkartılmıĢ ve bu sayede hissedarlar haklarının korunmasına 

yardımcı olunmuĢ, 

 Ġç kontrol sisteminin iyileĢtirilmesi suretiyle, faaliyetlerde etkinlik ve 

verimliliğin artırılmasına katkıda bulunularak, iĢlem maliyetlerinin 

azaltılması sağlanmıĢ, 

 Örgütsel kontrol fonksiyonunun iyileĢtirilmesi ile yönetsel hesap verebilirlik 

ve sorumluluğun, dolayısı ile de kurumsal yönetimin güçlendirilmesine 

katkıda bulunulmuĢtur. 

Tüm dünyada iyi bir kurumsal yönetim aracı olarak kabul edilen risk odaklı iç 

denetimin, baĢta kanun koyucular olmak üzere, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, 

finansal ve reel piyasalarda faaliyet gösteren Ģirketler ve kamu kesimi tarafından 

kararlı bir Ģekilde desteklenmesi ve talep edilmesi; risk odaklı iç denetim 
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yaklaĢımının güçlenerek, kendisinden beklenen faydaları en etkin Ģekilde 

sağlayabilmesine imkân verecektir. 
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ÖZET 

 

Bu çalıĢmada, son yıllarda önemli bir kurumsal yönetim aracı olarak kabul edilen iç 

denetim ve günümüzde en geniĢ kabul gören iç denetim yaklaĢımı olan risk odaklı iç 

denetim yaklaĢımı ele alınmıĢ, risk odaklı iç denetim yaklaĢımına iliĢkin metodoloji, 

araç ve teknikler belirli bir sistematik dahilinde ortaya koyulmuĢtur. 

 

ÇalıĢmada öncelikle iç denetimin varlık sebebini açıklayan ve kavramsal çerçevesini 

ortaya koyan kuramlar tespit edilerek, iç denetimin bu kuramlar ile iliĢkisi 

değerlendirilmiĢtir. Daha sonra iç denetimin bu kuramlar dahilinde ortaya koyulan 

bazı kurumsal problemlere yönelik etkin bir çözüm olarak iĢlevleri tartıĢılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmada, tarafsız ve bağımsız bir kurumsal yönetim aracı olarak risk odaklı iç 

denetimin, örgütsel amaç ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesine yönelik sağladığı 

hizmetlerle, ekonomik devamlılığının sağlanması ve paydaĢların çıkarlarının 

korunmasına yönelik etkinliği değerlendirilmiĢtir. Örgütün amaç ve hedeflerine 

entegre olan, süreç bazlı ve risk esaslı olarak yürütülen iç denetim faaliyeti; pay 

sahiplerinin çıkarlarını korumanın yanı sıra, örgüt genelinde operasyonel etkinlik ve 

verimliliğin artmasına, karĢı karĢıya olunan risklerin daha iyi yönetilmesine ve 

örgütsel süreçlerin geliĢtirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

 

Ġç denetim ile iliĢkili teorilerden yola çıkarak oluĢturulan önermelerin geçerliliğini 

test etmek amacı ile bir özel sektör konaklama iĢletmesi bünyesinde uygulama 

gerçekleĢtirilmiĢ olup, gerçekleĢtirilen uygulama çalıĢması sonucunda iç denetimin; 

hissedarlar haklarının korunmasına yardımcı olduğu, iĢlem maliyetlerinin 

azaltılmasını sağladığı, kurumsal yönetimin güçlendirilmesine katkıda bulunulduğu 

tespit edilmiĢtir. 
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ABSTRACT 

 

In this study, internal auditing, acknowledged as one of the most important corporate 

governance tools and risk based internal auditing as the most widely accepted 

approach of internal auditing is discussed in detail. The methodologies, tools and 

techniques of risk based internal auditing is examined in detail. 

 

Firstly in the study, the theoretical framework explaining the conceptual basis of 

internal auditing is identified, then the relationship between these theories and 

internal auditing is evaluated. After this evaluation, the functioning of internal 

auditing as a solution for some of the corporate problems referred within the context 

of these theories is discussed.        

 

In the study, the effectiveness of risk based internal auditing as an objective and 

independent corporate governance tool is evaluated in terms of services provided 

towards achievement of organizational goals, preseving the economic continuity of 

the organization and protecting the interests of the stakeholders. Internal auditing as 

integrated with the goals and objectives of the organization and based on risk and 

processes, contributes to the improvement of organizational processes, better risk 

management and increased operational efficiency besides protecting shareholder 

interests. 

 

In order to test the validity of the hypothesis derived from the contextual theories 

underlying internal auditing, an application study has been conducted in a private 

sector hospitality enterprise and the results of the study confirmed that internal 

auditactivities help protect the shareholder rights, enable transaction cost reductions 

and contribute in strengthening corporate governance within an enterprise. 
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