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ÖZET 

Kurum : ZKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme Anabilim Dalı 

Tez Başlığı : Sürekli Denetimin Đç Denetimde Uygulanabilirliği 

Tez Yazarı : Bahar Çetin 

Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Metin Saban 

Tez Türü, Yılı  : Yüksek Lisans Tezi, 2011 

Sayfa Adedi  : 114 

Denetim alanında 2000’li yıllarda iyice hissedilen büyük sıkıntılar sonucunda, 

bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak önemli değişim ve gelişimler 

yaşanmıştır. Ancak gelişen teknoloji, sağladığı kolaylıklar ile birlikte birçok riski de 

beraberinde taşımaktadır. Sistem ve süreçler işlerken doğabilecek tehlikeleri ve 

riskleri önleyerek en aza indirmek amacıyla “Sürekli Denetim” geliştirilmiştir.  

Yapılan çalışmada, denetim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak gelişen 

sürekli denetim kavramı ve bu kavramla ilişkili olan diğer kavramlar anlatılmıştır. 

Ardından sürekli denetimin iç denetimde uygulanabilirliğine dair iki farklı yaklaşım 

incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde; iç denetimde sürekli denetim 

uygulamasına yönelik farklı sistemlerin, birbirinden farklı ancak birbirinin devamı 

nitelikte olan uygulama basamakları içerdikleri gözlemlenebilmektedir. 

Ek olarak, denetim firmaları ve denetim birimi kendi içinde olan büyük ölçekli 

firmalar Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri ve çevrimiçi gerçek zamanlı 

muhasebeden yoğun olarak faydalanmaktadırlar. Ancak denetim alanında Sürekli 

Denetim sistemlerinden ve Sürekli Denetimin iç denetimde uygulanması için 

geliştirilen denetim yazılımlarından faydalanan firma sayısının henüz sınırlı 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Denetim, Sürekli Denetim, Đç Denetim, Bilgisayar Destekli 
Denetim Sistemi. 
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ABSTRACT 
 

Institution : ZKÜ Institute of Social Sciences, Department of Management 

Title : The Applicability of Continuous Auditing in Internal Audit 

Author : Bahar Çetin 

Adviser : Associate Prof. Dr. Metin Saban 

Type of Thesis, Year  : MSc. Thesis, 2011 

Total Number of Pages : 114 

As a result of serious difficulties at audit processes at 2000’s and also in 

parallel with the developments in information technology, significant changes and 

developments occurred in auditing profession. However, advancing technology 

brings out many risks with its facilities. In order to prevent and minimize potential 

hazards and risks while handling systems and processes, the "Continuous Auditing" 

has been developed. 

In this study, the continuous auditing methodology based on the developments 

in auditing concepts and information technology is defined in a comprehensive 

manner. Then, two different approaches are defined in order to determine the 

applicability of continuous auditing in internal audit profession.  

As the results of this study have evaluated, we can say that different systems 

for continuous auditing practice in internal audit have different but continued one 

another implementation steps. 

In addition, the audit firms and large-scale firms that audit profession is within 

the company use the online real-time accounting systems and Computer Assisted 

Audit Techniques intensively. However, it’s possible to say that there are limited 

number of companies yet that benefit from continuous auditing systems and 

continuous auditing software developed for the implementation of continuous 

auditing in internal audit. 

  

Keywords: Auditing, Continuous Auditing, Internal Auditing, Computer Assisted 
Audit System 
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ÖNSÖZ 
 

 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim 

Dalı Yüksek Lisans programı kapsamında “Sürekli Denetimin Đç Denetimde 

Uygulanabilirliği” başlığını taşıyan bu çalışmada; gerek denetim gerekse iç denetim 

alanında yaşanan güncel gelişmeler ve sürekli denetim süreci ayrıntılı bir şekilde 

anlatılmakta; iç denetimde kullanılmak üzere geliştirilen ve önerilen sistemlerden 

ikisi incelenmekte ve bu iki sistem arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, her iki sistemin uygulama aşamaları ve bu 

aşamalarda kullanılan teknikler ayrıntılı olarak açıklanmış ve değerlendirilmiştir. 

 Bu çalışma süresince ilgisini ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen sayın 

hocam ve tez danışmanım Doç. Dr. Metin Saban’a ve aileme teşekkürü bir borç bilir, 

şükranlarımı sunarım. 
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GĐRĐŞ 

 Bilgi teknolojisindeki gelişmeler ve özellikle 1990’lı yıllardan itibaren 

bilgisayar kullanımındaki hızlı artış; bunlara bağlı olarak internetin gelişmesi 

muhasebe mesleğini ve dolayısıyla denetimi yakından etkilemiştir. Bu etki 

günümüzde de artarak devam etmektedir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri başta 

olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan denetim skandalları ve finansal 

olumsuzluklar da muhasebe ve denetim mesleğinin öneminin anlaşılmasını 

sağlamıştır.  

 Türkiye’de de gerek kamu gerekse özel sektör, çoğu işlemlerinde bilgisayar ve 

internetten fayda sağlamaktadır. Böylece işlemler daha etkin ve verimli şekilde 

uygulanmakta, çeşitli alanlarda tasarruf sağlanmaktadır. Ancak yaşanan bu 

gelişmeler bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir. Önceleri elle 

yapılan ve kağıt ortamında dosyalanan çoğu işlemde bilgi teknolojisi sayesinde 

otomasyon sağlanmış, süreçlerin kısalması sonucu hız kazanılması işlem 

yükümlülüğünde artış yaratmıştır. Öte yandan artan iş yükü de bu işlemlerin 

kontrolü, izlenmesi ve denetlenmesinin zorlaşmasına neden olmuştur.  

 Sistem ve süreçler karmaşık bir yapıya büründükçe, risk faktörleri değişmekte 

ve büyümektedir. Đşlemlerini çevrimiçi ve gerçek zamanlı olarak gerçekleştiren 

firmaların denetlenmesinde, bunların bilgisayar sistemlerinin sağlıklı bir şekilde 

çalıştırılması sağlanmalıdır. Ayrıca gelişen bilgi teknolojisi sayesinde ülkeler 

arasındaki ticari sınırların kalkarak sermaye piyasalarının birbirine yakınlaştırılması 

ve küreselleşmenin yaşanması, finansal raporlamanın yalın ve şeffaf olmasını 

gerektirmektedir.  

 Sürekli denetim (Continuous Auditing) de işte tam bu noktada ortaya çıkmıştır. 

Sürekli denetim kavramı, dünyada 1990’lardan itibaren gelişmeye ve uygulanmaya 

başlamıştır. Elektronik ortamda gerçekleşen finansal işlemlere ait veriler, işlemlerin 

gerçekleşmesi ile eş zamanlı olarak ya da işlemler gerçekleştikten kısa bir süre sonra 

muhasebe sistemleri tarafından elektronik biçimde tanımlanarak kaydedilmekte ve 
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arşivlenmektedir. Bu verilerden elde edilen bilgiler internet aracılığıyla ilgili 

tarafların kullanımına sunulmaktadır.  

 Sürekli denetim temel olarak, fiziki belge olmadan, gerçek zamanlı muhasebe 

sistemlerinin kullanılması yoluyla finansal tablo sunumunu sağlayacak şekilde, 

elektronik denetim kanıdı toplamayı amaçlayan süreç olarak tanımlanabilmektedir. 

Burada söz edilen “gerçek zamanlılık” kavramı ise finansal bilgiler ve denetim 

kanıtlarının elektronik biçimde elde edilmesini ifade etmektedir. Gerçek zamanlı 

muhasebe bilgi sistemi ve denetim sistemi sayesinde, bilgi işlemedeki zaman kaybı 

ve bilginin iletilmesi sorunu çözülmektedir. 

 Bu çalışmada, sürekli denetim ve sürekli denetimin iç denetimde 

uygulanabilirliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda geliştirilen denetim 

sistemleri analiz edilerek; elde edilecek bulgular ve bu doğrultuda yapılacak öneriler 

sürekli denetim kavramına ilgi duyanlara destek sağlaması için açıklanmaktadır. 

 Yapılan çalışmanın birinci bölümünde, “Denetim” olgusu, denetim ve denetçi 

türleri, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları hakkında bilgi verilmekte; 

denetim alanında yaşanan güncel gelişmeler açıklanmaktadır. Güncel gelişmeler 

kavramına bilgi iletişim teknolojileri, küreselleşme olgusu ve yeni yasal 

düzenlemeler temel oluşturmaktadır. Bu bağlamda yapılan uluslararası çalışmalardan 

bahsedilmektedir.  

 Çalışmanın ikinci bölümünde ise “Sürekli Denetim” kavramı açıklanmakta; 

sürekli denetime duyulan gereksinim ve sürekli denetimin gelişimi hakkında bilgi 

verildikten sonra sürekli denetim ile ilişkili kavramlar olan sürekli izleme, sürekli 

güvence, sürekli risk değerleme, sürekli kontrol değerleme ve sürekli raporlama 

hakkında bilgi verilmektedir. Ardından geleneksel denetimle sürekli denetim 

arasındaki farklılıklar ele alınmaktadır. Sürekli denetimin bilgi teknolojileri yönü de 

çalışmanın bu bölümünde incelenmektedir. Son olarak sürekli denetim ile ilgili 

literatür çalışması yapılarak bu bölüm sonlandırılmaktadır.  

 Çalışmanın üçüncü bölümünde ise iç denetimde sürekli denetim uygulamasına 

dair iki farklı sistem üzerine odaklanılmaktadır. Bu amaçla, öncelikle iç denetim 
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kavramı ele alınmakta ve bu alanda yaşanan güncel gelişmeler incelenmektedir. Đç 

denetim açısından büyük öneme sahip olan iç kontrol kavramı ve COSO Modeli 

açıklandıktan sonra, sürekli denetimin iç denetimde uygulanabilirliğine dair iki farklı 

sistem analiz edilmekte ve uygulama yönünden karşılaştırılmaktadır. Şunu belirtmek 

gerekir ki; her iki sistem de, firmaların iç denetimlerinde bilgi sistemlerinin 

kullanılmasında destek sağlamakta ve sürekli denetim yeterliliği geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

 Denetim mesleğinin önemi gün geçtikçe daha da anlaşılmakta; bu konu ile ilgili 

atılan her adım ve yapılan her yenilikte bilgi teknolojilerinin önemi sürekli 

vurgulanmaktadır. Bilgi teknolojilerinin sağladığı değişim ve gelişim sayesinde; 

açıklık, anlaşılabilirlik ve bilgiye daha kolay ulaşma sağlamaktadır. Bilgi 

sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması yoluyla, sürekli denetimin önemi gittikçe 

daha da artmaktadır. Kullanıcılara faydalı olması ve verimlilik sağlaması amacıyla, 

sürekli denetimin etkin kullanım koşulları bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DENETĐM 

1.1. Denetimin Tanımı ve Unsurları 

Yaşı hemen hemen insanlık tarihine eşit sayılan ekonomik faaliyetler sonucu 

ortaya çıkan denetimin çok fazla tanımı yapılabilmekle birlikte, en akılcı ve en temel 

tanımlarını vermek ve bunların açıklamalarını yapmakta fayda vardır. Denetimin 

tanımları, konuya hangi noktadan bakıldığına bağlı olarak, aşağıda açıklandığı gibi 

farklı şekillerde verilebilmektedir: 

Muhasebe denetimi, belirli bir ekonomik birim ya da döneme ilişkin rakamsal 

olarak ifade edilebilen bilgilerin, önceden tespit edilmiş değerlere uygunluk 

derecesinin belirlenmesi ve bu konuyla ilgili bir rapor verilebilmesi amacıyla 

bağımsız uzmanlar tarafından yapılmakta olan delil toplama ve değerleme sürecidir 

(Gürbüz, 1995:5). 

Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların, önceden saptanmış 

ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgililere bildirmek amacıyla 

tarafsız kanıtların toplandığı, bu kanıtların değerlenerek raporlandığı sistematik bir 

süreçtir (ASMMMO, 2008:12). 

Bir toplumda kar amacı güden birçok örgüt ve bireysel işletme bulunmaktadır. 

Bu örgüt ve bireysel işletmelerin hukuk düzenine uygun olarak faaliyet gösterip 

göstermediğini açığa çıkarmak amacıyla, bunların çıkar ilişkisi içerisinde 

bulundukları kişi, diğer örgütler ve devlete hesap vermeleri zorunlu tutulmuştur. 

Belli dönemi kapsayan faaliyetleriyle ilgili bilgilerin raporlanması gerekliliği 

getirilmiştir. Raporlanan bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığı, örgütün 

amaçlarına etkin şekilde ulaşıp ulaşmadığı, çıkar ilişkisi içerisinde bulundukları diğer 

örgütler, kişiler ve devlet adına incelenmesi yani denetlenmesi, yapılan düzenleme ve 

kanunlarla zorunlu hale getirilmiştir. Buradan hareketle, denetimin bir başka tanımı 

yapılacak olursa; denetim örgüt faaliyetleriyle ilgili bilgilerin, önceden saptanmış 

kriterlere uygunluk derecesini belirleyip raporlamak amacıyla, bu ekonomik 

faaliyetlere ilişkin bilgilere dair kanıtların tarafsız bir şekilde toplanıp 
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değerlendirilerek, sonuçlarının bilgi kullanıcılarına raporlanması sürecidir (Kepekçi, 

1995:1-2). 

Tüm bu bilgiler ışığında, denetimin birçok unsuru ortaya çıkmaktadır: 

- Denetimin konusu işletmelerin iktisadi faaliyet ve olayları ile ilgili iddiası 

niteliğinde bulunan mali tablolardır (ASMMMO, 2008:12). 

- Önceden belirlenmiş kriterler, denetçinin bilgiyi değerleyeceği standartlardır 

(Kepekçi, 1995:2). 

- Denetim, mahiyeti ve ilgilendiği iddialar gereği başlangıç ve bitişi olan bir 

süreçtir (Duman, 2008:12).  

- Denetim amaçlarına ulaşmak için, denetçinin kullandığı bilgilere kanıt 

denilmektedir. Denetim kanıtları, denetlenen işletmenin personelinin veya üçüncü 

kişilerin yazılı ve sözlü bildirimleri, denetçinin gözlemleri gibi çeşitli şekillerde 

oluşturulabilmektedir (Gürbüz, 1995:6).  

- Uygunluk derecesi, örgüt yönetiminin ileri sürdüğü iddia ve bildirimlerin, 

önceden saptanmış ölçütlerle ne derecede uyum içerisinde olduğunu belirleyen bir 

ölçüttür (Güredin, 2000:6).  

- Đlgi duyanlara, yani bilgi kullanıcılarına bildirme; bir işletmeye sermaye koyan 

ortaklar ve sermaye koymak isteyen potansiyel yatırımcılar, işletmenin yöneticileri, 

devlet, sendikalar olarak nitelendirilen taraflara bilgi verme zorunluluğunu ifade 

etmektedir (Duman, 2008:12).  

- Sonuçların raporlanması ve bildirilmesinde ise; (denetim sürecinin son aşaması 

olan raporlamada) denetçi mali tabloların doğruluğunu onaylamak veya 

onaylamamak durumundadır (ASMMMO, 2008:13).  

 

 



 
 

 

6

1.2. Denetimin Tarihçesi 

 Đlk muhasebe denetiminin ne zaman ve nerede yapıldığı tam olarak 

bilinememekle birlikte, ticari hayat ve kamu maliyesinin tarihsel gelişimi ile devamlı 

olarak ilerleme kaydettiği ifade edilmektedir.  

 Sanayi devrimine kadar, kamu kesimi ve özel kesimde sorumluluk sahibi 

olanların dürüstlüklerini test etmek amacıyla, işletme sahipleri ve kamu kesimi 

tarafından denetim yaptırılmıştır (Gürbüz, 1995:2). 

Sanayi devriminin ardından teknoloji ve ekonominin gelişmesiyle işletme 

yapılarında büyük değişimler yaşanmıştır. 1900’lere kadar denetimin yöntem ve 

amacında bir değişiklik olmamış ancak bu yöntem ve amaçlarda değişimlere neden 

olacak yenilikler ortaya çıkmıştır (Güredin, 2000:7). Sanayi devrimi ile sermaye 

birikimi yaşanmış, sermaye yoğun teknolojiye geçilmiş, üretim kapasitesi artmıştır. 

Bunların sonucunda örgüt yapısı değişmiş, anonim şirketler kurulmaya başlanmış, 

şirket sahipleri söz hakkını işe aldıkları yöneticilere devretmeye başlamışlardır. Bu 

yöneticiler yeni muhasebe sistemleri geliştirmiştir. Tüm bunlar işlem ve kayıt 

sayısının artmasına, tüm kayıtların denetlenmesi yerine örneklemeye geçilmesine 

zemin hazırlamıştır. Ayrıca yönetimi işe aldıkları yöneticilere devreden şirket 

sahipleri, bu yöneticiler ve diğer çalışanların faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla 

şirket dışından bağımsız denetçilerle çalışmaya başlamışlardır.  

1900’lü yıllara gelindiğinde işletmelerin finansal durumlarıyla ilgilenenler 

değişmeye başlamış; sonuç olarak denetimin amacı da değişime uğramıştır (Güredin, 

2000:8). Artık amaç hata ve hileleri ortaya çıkarmak değil, finansal tabloların 

doğruluğunun uzman bir denetçi tarafından onaylanması olmuştur. 

1930’lara gelindiğinde denetim tekniği değişmeye başlamıştır. Test yöntemi ve 

istatistiki örnekleme denetimde yeni olgular olarak yerlerini almışlardır. Örnekleme 

yöntemi denetim uygulamasında yaygınlaştıkça, iç kontrol sisteminin önemi 

anlaşılmaya başlanmıştır (Gürbüz, 1995:3).  
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Denetim mesleğinde ana değişim 1950 sonrası yaşanmıştır. Örnekleme 

yönteminin başarı sağlayabilmesi için iç kontrol sisteminin incelenmesi gerekliliği 

anlaşılmıştır. Denetçiler denetim faaliyetine iç kontrol sistemini incelemekle 

başlamışlardır. Artık şu görüş anlaşılmaya başlanmıştır: “Bir işletmenin muhasebe 

düzeni ve iç kontrol sistemi ne kadar güvenilir ise, bu sistemde hazırlanmış mali 

tablolar da o kadar güvenilirdir.” (Gürbüz, 1995:3). 

2000’li yıllara gelindiğinde ise teknolojik gelişmelerin muhasebe ve denetim 

alanına etkisinin göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığı gözlemlenmektedir. Bu 

sayede denetim çalışmasının kalitesi artmakta, denetçi büyük kolaylık elde 

etmektedir. 

Denetim olgusunun Türkiye’deki gelişimine bakıldığında, bağımsız muhasebe 

denetimiyle ilgili olarak birçok kez yasa tasarısı ve düzenlemeler yapılmasına 

rağmen, 1984 yılına kadar herhangi bir somut adımın atılmadığı; yapılan 

düzenlemelerin ve yasa tasarılarının sürekli geri çevrildiği anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde konuyla ilgili ilk düzenleme 1947 yılında Maliye Bakanlığı 

tarafından yapılmış ancak 1949 yılında VUK ’un görüşülmesi sırasında tasarıdan 

çıkartılmıştır. Ardından 1958 yılında Maliye Bakanlığı tarafından “Serbest Hesap 

Mütehassıslığı Kanun Tasarısı” adıyla hazırlanan yasa tasarısı, yine mecliste 

görüşülmemiştir (Şahin, 2010:1). 1963 yılında Maliye Bakanlığı tarafından “Serbest 

Mali Müşavirlik Kanun Tasarısı” adıyla hazırlanan tasarıda, Serbest ve Yeminli Mali 

Müşavir ayrımı ilk kez gündeme gelmiş; 1966 yılında Maliye Bakanlığı, hazırlanan 

tasarının ana ilkelerine bağlı kalarak “Serbest Müşavirlik Kanun Tasarısı”nı 

hazırlamış; ancak bu tasarı da yasallaşmamıştır (Çarıkçıoğlu, 1995:2). 1983 yılında 

tekrar konuyla ilgili yasa tasarısı hazırlanarak 1984 yılında bu tasarı “Yeminli Mali 

Müşavirlik, Muhasebecilik Kanun Tasarısı” adıyla Bakanlar Kurulu’na sevk 

edilmiştir. Bazı değişiklikler yapılarak tasarı 06.06.1984 tarihinde TBMM’ye 

gönderilmiş, burada ismi değişen tasarı, “Serbest Muhasebecilik, Serbest Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tasarısı” olarak anılmaya başlanmış 

ve “Bütçe Plan Komisyonu”na sevk edilmiştir (Şahin, 2010:1). Ardından VUK’ un 

141. maddesine ek madde ve geçici 14. maddeyle “Yeminli Mali Müşavirlik” adıyla 



 
 

 

8

4 Aralık 1985 tarih, 3239 sayılı kanunla mesleğe yasal nitelik kazandırılmaya 

çalışılmıştır  (Çarıkçıoğlu, 1995:3). 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 

sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Müşavirlik Kanunu ile meslek yasal statüye kavuşmuş, bağımsız muhasebe denetimi 

mesleği, bir serbest meslek olarak, Türk ekonomi hayatında yerini almıştır (Şahin, 

2010:2).  

Türkiye’de bağımsız denetim şirketleriyle ilgili ilk kurallar 1987 yılında önce 

bankalar, ardından sermaye piyasası için oluşturulmuştur. 1987 yılında yapılan 

düzenlemeler sonucu, yetki almış bağımsız denetim şirketi sayısı 35’e yükselmiştir. 

Bağımsız denetim firması olarak ilk kez 1975 yılında faaliyete geçen Arthur 

Andersen Firması’nı 1983 yılında Arthur Young Firması Đstanbul’da bir ofis açarak 

izlemiştir. Ülkemizde bir çok köklü yabancı denetim şirketi, Türk şirketlerle ortaklık 

kurarak 1980’li yıllarda faaliyete başlamışlardır (Arthur Andersen, Arthur Young, 

Güven ve Coopers and Lybrand A.Ş., Pricewaterhouse Coopers vb.) (Uzay vd., 

2009:4). Türkiye’de halen tamamen Türklerin sahipliğinde olan bir denetim firması 

bulunmamaktadır. 1970’li yıllarda yerli bir firma devralınmışsa da bu firma daha 

sonra tasfiyeye gitmiştir. Türkiye’de faaliyet göstermekte olan tüm firmalar, yabancı 

denetim firmalarının desteği ile çalışmaktadır.  

1.3. Denetim Türleri 

 Genellikle muhasebe denetimi; yapılma amacına, nedenine, kapsamına, 

uygulama zamanına, denetimi yapanın statüsüne göre bölümlere ayrılabilmektedir 

(Gürbüz, 1995:11). Ancak bu çalışmada, uygulamada sıkça karşılaşılması da göz 

önünde bulundurularak, denetimin amacına ve denetimi yapanın statüsüne göre 

denetim türleri açıklanacaktır.  

1.3.1. Amacına Göre Denetim Türleri 

Denetimin amacı göz önünde bulundurularak yapılan sınıflandırmaya göre 

denetim türleri; mali tablolar denetimi, uygunluk denetimi, iç denetim ve faaliyet 

denetimi olmak üzere dört grupta sınıflandırılmaktadır (ASMMMO, 2008:16).  
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- Mali Tablo Denetimi (Finansal Denetim); bir işletmenin mali tabloları olan 

bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım tablosu gibi belgelerin, önceden belirlenmiş 

ölçütlere uygun bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, bu tablolardaki bilgilerin 

doğru olup olmadığı, muhasebe ile ilgili bilgileri içeren belgelerin defterlere doğru 

kaydedilip kaydedilmediği, defterlerdeki bilgilerin mali tablolara doğru yansıtılıp 

yansıtılmadığı gibi hususlardaki denetimdir (Duman, 2008:13). Geleneksel denetim 

olarak da adlandırılan mali tabloların denetimi, bağımsız denetçiler ve kamu 

denetçileri tarafından yürütülmektedir (Kepekçi, 1995:4). Mali tabloların denetimi, 

uygulamada yaygın olarak kullanılan ve geniş kabul görmüş bir denetim türüdür. 

Mali tabloların denetiminde iki unsur bulunmaktadır. Bunların ilki, finansal olayların 

belge ve kanuni defter kayıtları aracılığıyla mali tablolara gerçek değerleri ile 

yansıtılıp yansıtılmadığının araştırılması; ikincisi ise mali tabloların hazırlanması 

sırasında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulup uyulmadığının 

araştırılmasıdır (ASMMMO, 2008:17). 

- Uygunluk Denetimi (Usul Denetimi); amacı, yetkili bir üst makam (işletme 

yönetimi, yasa koyucu, diğer yetkili kişi ve kuruluşlar) tarafından belirlenmiş 

kurallara (yasal düzenleme, sözleşme, iç kontrole ilişkin kural, talimatname, işletme 

politikaları) uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. Üst makam işletme içinden 

olabileceği gibi, işletme dışından da olabilmektedir (Güredin, 2000:14). Örneğin; 

VUK’ un belge düzenine, amortismanlara, yeniden değerlemeye ilişkin kurallara 

uyulup uyulmadığı, vergi kanunlarına göre gider yazılması mümkün olmayan tutarın 

vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması, amortismana tabi iktisadi 

kıymet bedelinin doğrudan gider kaydedilmesi, Đşletme yönetiminin emtia sevki veya 

muhafazasına ilişkin getirdiği belge düzeni ve iş akışına uyulup uyulmadığının 

denetimi uygunluk denetimi kapsamındadır (ASMMMO, 2008:17).   

- Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi); örgüt faaliyetlerinin verimliliği ve 

etkinliğini değerlendirmek amacıyla bu faaliyetlerle ilgili usul ve yöntemlerin 

uygulanışının gözden geçirilmesidir. Bu denetim türünde, denetçilerin tarafsız 

gözlem yapması ve belirli faaliyetlerin ayrıntılı analizini yapması beklenmektedir. 

Ayrıca faaliyet sonuçları verimlilik standartlarıyla karşılaştırılmakta, amaç ve 
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hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ölçülmektedir (Kepekçi, 1995:4).  Faaliyet denetimini 

genellikle iç denetçiler ve devlete bağlı kamusal denetçiler uygulamaktadır. Ayrıca 

işletmenin örgütsel yapısı, iç kontrol sistemleri, iş akışları ve yönetimin başarısını 

saptamaya yönelik genel kapsamlı bir faaliyettir (Güredin, 2000:15). Faaliyet 

denetiminde amaç, bir başarım (performans) denetimi yaparak, geliştirilecek veya 

düzeltilecek alanları tanımlamak ve öneriler geliştirmektir (Erdoğan, 2006:6). 

- Đç Denetim; finansal nitelikte olmayan faaliyetlerin verimliliği ve etkinliği 

denetlenmekte; işletmede çalışanların faaliyetleri kontrol edilmektedir. Đç denetimde 

amaç; işletme varlıklarının her tür zarara karşı korunup korunmadığını, faaliyetlerin 

saptanmış politikalarla uyum içinde yürütülüp yürütülmediğini ve iç kontrol 

sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini araştırmaktır. Đç denetim, etkinlik ve 

verimlilik araştırması yapan bir yönetim kontrol aracıdır (ASMMMO, 2008:17). Đç 

denetim, işletmede kurmaylık görevi üstlenmiş iç denetçiler tarafından yürütülmekte, 

denetim raporları işletme yönetimine raporlanmaktadır. Etkinlik ve verimliliğin 

denetiminde iç denetim, işletmede görevli kişilerin davranışlarını da dolaylı olarak 

denetlemiş olmaktadır (Güredin, 2000:15). 

1.3.2. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri 

Denetlenen işletme ve denetçi arasındaki ilişki göz önüne alınarak yapılan 

sınıflandırmaya göre iç denetim, kamu denetimi ve bağımsız denetim olmak üzere üç 

tür denetimden söz edilmektedir.  

- Đç Denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak amacı güden 

bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olup; risk yönetim, kontrol 

ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirme ve geliştirme amacına yönelik 

sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek, kurumun amaçlarına ulaşmada yardımcı 

olmaktadır (Duman, 2008:15). 

- Kamu Denetimi; kamu kurumlarının denetçileri tarafından, özel sektör ve kamusal 

alana yönelik olarak yapılmaktadır. Halka açık şirketlerin SPK denetçileri tarafından 

denetlenmesi, bakanlık müfettişlerinin çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör 

firmalarını incelemesi, özel sektör firmaların Vergi Denetmenleri, Maliye 
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Müfettişleri gibi kamu denetçileri tarafından vergi denetimine tabi tutulması özel 

sektöre yönelik kamu denetimine örnek gösterilmektedir. Bakanlıklar bünyesinde 

oluşturulmuş teftiş kurullarının, kamu kurumlarına yönelik yaptığı teftiş ve 

incelemeler ise kamu denetçilerinin kamuya yönelik yaptığı denetime örnek olarak 

verilmektedir (ASMMMO, 2008:18). 

- Bağımsız Denetim; denetlenen işletmeden bağımsız bir uzman tarafından yapılan 

denetim çalışmasıdır. Bağımsız denetimin, diğer denetim türleri arasında en geniş 

uygulama alanı mali tabloların denetimidir (Gürbüz, 1995:16). Bağımsız denetçiler, 

serbest meslek faaliyeti yürüten kişilerdir ve yaptıkları iş karşılığında ücret 

almaktadırlar. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, gerçek ve tüzel kişilere ait 

işletmelerin mali tablolarını denetleme yetkisi serbest muhasebeci mali müşavirler ile 

yeminli mali müşavirlere verilmiştir (Duman, 2008:18).  

1.4. Denetçi Türleri  

Denetçi, denetim faaliyetini sürdüren, yeterli mesleki deneyim ve bilgiye sahip, 

bağımsız davranabilen, gerekli ahlaki nitelikler taşıyan ve çalışmalarında gerekli 

özeni gösteren, yüksek kişisel ve ahlaki nitelikler taşıyan kişidir (Bozkurt, 2000:31). 

Denetçiler farklı açılardan sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedir. Ancak genel kabul 

görmüş yaklaşım çerçevesinde denetçileri bağımsız denetçiler, iç denetçiler ve kamu 

denetçileri olarak sınıflandırmak mümkündür.  

- Bağımsız Denetçi; denetimi yapılan işletmeyle herhangi bir işçi-işveren ilişkisi 

bulunmayıp, işletmelere denetim ve diğer hizmetleri sunan kişiler olmakla birlikte 

temel görevleri işletmelerin mali tablolarının bağımsız denetimini yapmaktır. 

Ülkemizde Yeminli Mali Müşavirler ve Bağımsız Dış Denetçiler bağımsız denetim 

hizmeti vermektedir. Bağımsız denetçilerin, işletme yönetimi ve işletmeye ilgi 

duyanlar arasında köprü vazifesi görmeleri açısından sorumlulukları büyüktür 

(Ataman vd., 2001:21). 

- Đç Denetçi; bir işletmeye bağlı olarak, sadece çalıştığı işletme bünyesinde, 

işletmenin kuralları çerçevesinde denetim yapan kişiye iç denetçi denmektedir. 
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Yönetime bağlı olarak, yönetimin koyduğu kurallara uygunluğu denetleyen iç 

denetçilerin aslında bağımsız olmaları gerekmektedir, ancak yönetime bağlı 

çalıştıkları için yeterince bağımsız oldukları söylenemez (ASMMMO, 2008:15). 

Günümüzde iç denetçiler, zamanlarının çoğunu faaliyet denetimi ile 

geçirmektedirler. Çünkü iş ortamında geçerli olan rekabet koşulları, işletmeleri daha 

verimli ve etkin çalışmaya zorlamaktadır (Selimoğlu ve Uzay, 2009:10). 

- Kamu Denetçisi; kamu idarelerine bağlı olarak çalışan denetçiler, kamu 

denetçileri olarak adlandırılmaktadır. Devletin çeşitli birimlerinde yer alan kamu 

denetçileri, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerin yasalara, yönetmeliklere, 

ekonomik ve mali politikalara, kamu çıkarına uyum derecesini izlemek ve 

denetlemekle görevlidir (Duman, 2008:20). Kamu denetçileri kendi kurumlarında iç 

denetim, özel sektör kuruluşlarında ise kamu denetimi görevini üstlenmektedir. 

Devlet Denetleme Kurulu, Sayıştay, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Maliye 

Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Vergi Denetmenleri Kurulları, 

Sermaye Piyasası Denetleme Kurulu, Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu ve SGK Teftiş 

Kurulu; kamu denetçilerinin bağlı bulundukları kamu kurumlarından bazılarıdır 

(Bozkurt, 2000:34). 

1.5. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 

Denetçinin denetim çalışmasının ve denetim raporunun kalitesini ölçmek 

amacıyla yasalar yapılmış ve standartlar belirlenmiştir. Standartlar denetçiye yardım 

etmekte, denetimin kalitesi de standartlara uygunluk derecesiyle ölçülmektedir. 

Meslek örgütleri tarafından kabul edilen, denetçilerin denetim sırasında uymak 

zorunda oldukları standartlara “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları” 

denilmektedir (Kepekçi, 1995:18). Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 1947 

yılında Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA-American 

Institute of Certified Public Accountants) tarafından geliştirilmiş ve çok fazla 

değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir (Ataman vd., 2001:23). Genel 

Kabul Görmüş Denetim Standartları üç ana bölümden oluşup, toplamda on adettir. 

Bunlar; Genel Standartlar, Çalışma Alanı Standartları ve Raporlama Standartları’dır. 
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1.5.1. Genel Standartlar 

Genel standartlar, denetçinin nitelikleri, uzmanlığı, eğitimi, bağımsızlığı, 

çalışma kalitesi, mesleki davranışını ifade etmekte olup; denetçinin çalışma alanı ile 

raporlamasını etkilemektedir. Genel Standartlar (Güredin, 2000:27-29); 

- Mesleki Eğitim ve Yetkinlik: Denetim, gerekli teknik eğitim ve yeteneğe sahip 

kişilerce yapılmalıdır. Güvenilir ve kaliteli bir denetim görüşüne ulaşmada, bu görevi 

üstlenen denetçinin belirli bir mesleki eğitim, deneyim ve yeteneğe sahip olması 

gerekmektedir.  

- Bağımsızlık: Denetim ile ilgili tüm konularda denetçi, bağımsız düşünebilmelidir. 

Bağımsızlık, denetim mesleğinin temelini oluştururken, tarafsız ve dürüst davranma 

gerekliliğini de ifade etmektedir. 

- Mesleki Özen ve Titizlik: Denetçiden beklenen, uzmanlığını özen ve titizlikle 

ortaya koymasıdır. Gerekli titizliği göstermeyen denetçi, meslek ahlakına aykırı 

davranmış olacaktır. 

1.5.2. Çalışma Alanı Standartları 

Çalışma Alanı Standartları, denetçinin kişisel nitelikleri veya eğitimi ile ilgili 

olmayıp, denetim çalışması başladığında yapılması gerekenleri vurgulamaktadır. 

Çalışma Alanı Standartları (Bozkurt, 2000:39-41); 

- Denetimin Planlanması ve Gözetim: Yeterli sayı ve kalitede kanıt elde edebilmek, 

denetim maliyetini makul düzeyde tutabilmek ve denetlenen işletmeyle ilgili yanlış 

anlamalara mahal vermemek için denetim planlaması yapılmaktadır. 

- Đç Kontrol Yapısının Đncelenmesi ve Değerlendirilmesi: Đşletmeler, istenmeyen 

olayları engellemek ve güvenilir bilgi sağlamak için “Đç Kontrol Yapısı” denilen 

politika ve prosedürler oluşturmaktadır. Đç Kontrol Yapısının kalitesi yüksek ise, 

bilgilerin güvenilirliği de yüksek düzeyde olacaktır.  

- Yeterli Sayı ve Kalitede Kanıt Toplama: Mali tablolar hakkında görüş 

bildirebilmek için, yeterli sayı ve kalitede kanıt toplamak gerekmektedir. Bu 
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kanıtların toplanabilmesi için uygun denetim tekniklerinin kullanılması zorunludur 

(sayım, gözlem, soruşturma, doğrulama vb.). 

1.5.3. Raporlama Standartları 

Denetim raporu mesleki bir görüş ve bilgiye dayanarak hazırlanmalıdır. 

Denetçi rapor hazırlarken ve görüş bildirirken, birtakım ilke ve kurallara uymak 

zorundadır. Raporlama Standartları (Kepekçi, 1995:24-26): 

- Genel Kabul Görmüş Muhasebe Đlkelerine Uygunluk: Denetim raporu mali 

tabloların, mali durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin bir görüş olarak düşünüldüğü 

için, doğruluğun ölçülmesinde genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri 

kullanılmaktadır. Denetçi görüş bildirirken, bu ilkelere uyum derecesini açıklamak 

zorundadır. 

- Genel Kabul Görmüş Muhasebe Đlkelerinde Değişmezlik: Seçilen muhasebe ilke 

ve yöntemlerinin birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması 

gerekliliğini tanımlayan bu standart, işletmelerin mali durumları ve faaliyet 

sonuçlarının yıllar itibariyle karşılaştırılabilir olmasını sağlamaktadır.  

- Mali Tablolardaki Açıklamaların Yeterliliği: Denetçi, bilgi kullanıcılarının 

ihtiyacını karşılayacak düzeyde mali tablolarda açıklama olup olmadığına, mesleki 

yargılarıyla karar verecektir. Açıklamalar yeterli bulunursa, bu raporda belirtilmez; 

yetersiz bulunursa, ilgili açıklamalar ile raporda belirtilecektir. 

- Görüş Bildirme Standardı: Mali tablo kullanıcıları, denetçinin denetim 

raporundaki görüşüne güvenerek, mali tablolardaki bilgileri, alacakları kararlarda 

kullanmaktadırlar.   

1.6. Denetim Alanında Yaşanan Güncel Gelişmeler 

Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan hızlı ekonomik gelişmeler, çok uluslu şirketlerin 

ve büyük ölçekli kuruluşların ortaya çıkmasına ve gelişmesine yol açmıştır. Ayrıca 

şirketlerin şeffaflaşma gereksinimi, artan küreselleşme olgusu, bilgi ve iletişim 

teknolojisinde yaşanan gelişmeler, kurumsal yönetimin öneminin artması, verimlilik 

ve performansın ön plana çıkması, yaşanan şirket skandalları ve şirketlerin 
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büyümesinin doğal bir sonucu olan risk yönetiminin artan önemi gibi olgular, yeni 

yasal ve uluslararası düzenlemelere zemin hazırlamıştır. Yaşanan gelişmelere paralel 

olarak denetim mesleği ve uygulamaları birçok değişikliğe uğramış, gelinen noktaya 

kadar pek çok aşama kaydedilmiştir.  

 Küreselleşme, sanayi ve ticaretin ekonomik olarak gelişmiş ülkelerden üçüncü 

dünya ülkelerine kaymasını sağlamıştır. Böylece ortaya çıkan uluslararası ticaret; 

gelişmiş sermaye piyasalarının çeşitli ülkelere yayılması, insanların serbest dolaşımı, 

dünya standartlarında demokrasi sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuş; bu da 

mal ve hizmetlerin farklı ülkelerde sunulması ve tüketilmesi sonucunu doğurmuştur 

(Fırat, 2003). 

 Bilişim teknolojileri, örgütlerin yapılanma, yönetilme ve işletilme şeklini 

etkilemekle birlikte, muhasebe meslek mensubu da bu değişime kendini uydurmalı 

ve yeni yapı içinde ortaya çıkacak yeni görev ve sorumluluklara uyum sağlamalıdır 

(Nalbantoğlu, 2003). Ayrıca son dönemde bilgisayar ve bilgi teknolojisinde yaşanan 

gelişmeler, hileli finansal raporlamayı kolaylaştırmıştır. Günümüz işletmelerinde 

teknik bilgisayar hileleri daha yaygındır. Bunlar birçok muhasebecinin bilgi ve 

becerisinin dışında olup, bilgisayar teknolojileri konusunda yetiştirilmiş iç denetçiler 

bu tür hilelerle mücadele etmektedir. Đç denetimin olmadığı işletmelerde bu görev 

büyük ölçüde muhasebecilere düşmektedir (Uzay, 2004:232).  

 Özellikle yirminci yüzyılda denetim mesleği ve uygulamaları ile ilgili 

standartlar oluşturulması ve yasal düzenlemeler yapılması söz konusu olmuştur. 

Ayrıca, bu standart ve düzenlemelerde bilgi teknolojileri bulunması ve şirketlerin 

denetiminde bilgi teknolojileri ortamlarının dikkate alınması zorunluluk haline 

gelmiştir. Oluşturulan standartlar, denetim çalışmasının nasıl olması ve karşılaşılan 

durumlarda nasıl davranılması gerektiği hususunda denetçiye yol gösterici olup, 

uygulamada birlik sağlamaktadır. Ayrıca, standartlar denetim çalışmalarında kalite 

sağlayarak veya mevcut kaliteyi artırarak denetime güveni artıracaktır (Özbilgin, 

2003:123-124). 
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 Ülkemizde de finansal sıkıntılardan korunmak amacıyla, 12.06.2006 tarih ve 

26196 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız 

Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile IFAC hükümleri SPK mevzuatımıza 

alınmış olup; özellikle bağımsız denetim firmalarına yönelik bazı önlemler 

getirilmiştir (Resmi Gazete, 2006). Bu tebliğ ile bağımsız denetimlerde dikkat 

edilmesi gereken hususlar (muhasebe tahminlerinin denetimi, gerçeğe uygun değer 

ölçümlerinin denetimi, işletmenin sürekliliği varsayımının devamına ilişkin denetçi 

değerlendirmeleri, dipnot açıklamalarının yeterliliğinin denetimi ve belirli finansal 

tablo kalemleri için dikkat edilmesi gerekenler) ayrıntılı olarak açıklanmakta olup; 

bağımsız denetim kuruluşlarının gerçekleştirecekleri bağımsız denetimlerde söz 

konusu açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir (SPK, 2006:1-10). Söz konusu 

tebliğ, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından hazırlanan 

Uluslararası Denetim Standartları (ISA) ’ya uyumlu bir şekilde SPK mevzuatına 

eklenmiştir. 

1.6.1. Uluslararası Denetim Standartları 

 Merkezi ABD’de bulunan ve muhasebe mesleğinde yapılanmış en büyük 

mesleki birlik olan IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu-International 

Federation of Accountants) bünyesinde çalışmalarını yürütmekte olan IAASB 

(Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu-International Auditing and 

Assurance Standards Board) tarafından oluşturulan ISA (Uluslararası Denetim 

Standartları-International Standards on Auditing), denetimle ilgili önemli bilgi ve 

düzenlemeleri içeren standartlardan oluşmaktadır.  

 IAASB’ın amacı, kamu menfaatinin korunması amacıyla, tespit edilecek tek bir 

kalite anlayışı içerisinde anlaşılabilir ve uygulanabilir küresel standartların 

geliştirilmesi olarak özetlenmektedir. Ayrıca bu standartların; çok uluslu muhasebe 

detaylarındaki değişimlerin kolay anlaşılması ve uygulanması, finansal rapor ve 

tabloların dünya çapında kolay anlaşılmasının sonucu olarak yatırım ve büyümenin 

artması gibi avantajlar sağladığı da söylenebilmektedir (Uyanık:2003:4). 

 IFAC tarafından oluşturulan Uluslararası Denetim Standartları (ISA), toplamda 

52 standarttan oluşmakta olup, ISA 401 “Bilgi Đşlem Sistemleri Ortamında Denetim 



 
 

 

17

(Auditing in A Computer Information Systems Environment)” konusunu içermesi ve 

konumuzla ilgili olması bakımından önem arz etmektedir. 

TÜRMOB bünyesinde 22 Ocak 2003 tarihinde ulusal denetim standartlarının 

oluşturulması amacıyla kurulan Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK),  

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesindeki IAASB’ın daha 

önceden yayınladığı Uluslararası Denetim Standartları (ISA)’nın Türkçe’ye 

çevrilmesini kararlaştırmıştır. Uluslararası Denetim Standartları’nın çeviri 

çalışmaları tamamlanarak 2004 yılında yayımlanmıştır (Çiftçi ve Erserim,2007:10-

11). Dilimize aynen aktarılmış olması ve kolay anlaşılabilmesi nedeniyle, konumuzla 

ilgili olan 401 No’lu Uluslararası Denetim Standardı, TÜDESK tarafından 

yayınlanan metniyle çalışmamızın içinde yer almaktadır. 

“ISA 401-Bilgi Đşlem Sistemleri Ortamında Denetim” standardının amacı, bilgi 

işlem sistemi (BĐS) ortamında uygulanacak denetim prosedürlerine dair yol 

göstermek ve ilgili standartları oluşturmaktır. Bu standarda göre herhangi bir türde 

ve boyutta bilgisayarın, şirket veya üçüncü kişiler tarafından kullanımı sonucu, 

denetim açısından önemli finansal bilgilerin oluşturulmasında rol oynaması halinde 

BĐS ortamının varlığı kabul edilmektedir. 401 No’lu UDS’ye göre (TÜRMOB, 

2004:1-10): 

- Denetçi BĐS ortamının denetimi nasıl etkileyeceğini dikkate almalıdır. 

- BĐS ortamı, denetimin genel amaç ve kapsamını değiştirmemekte ancak; 

bilgisayar kullanımı mali veri oluşturulması, saklanması ve aktarımını 

etkilemektedir.  

- Denetçi denetimin planlaması, yönetimi ve kontrolünü yapabilmek için BĐS’e 

dair ileri düzeyde bilgi sahibi olmalıdır. 

-  “Risklerin Belirlenmesi ve Đç Kontrol”e ilişkin 400 No’lu UDS’ye göre denetçi 

denetimi planlamak ve etkin bir yaklaşım geliştirmek için muhasebe ve iç kontrol 

sistemlerine dair yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 
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- Şirketin BĐS ortamının etkileyebileceği planlama safhasında denetçi, müşterinin 

bilgi işlem faaliyetlerinin karmaşıklığı ve önem derecesini anlamalı, BĐS verilerinin 

denetim için kullanılabilirliğini araştırmalıdır. 

- BĐS’lerin önem arz ettiği hallerde denetçi, BĐS ortamı ve bu ortamın doğal risk ve 

kontrol risklerinin belirlenmesi sırasındaki etkilerini anlamalıdır.  

Denetçi, 400 No’lu UDS’ye göre önemli mali tablo kalemleri için doğal risk ve 

kontrol risklerini belirlemelidir. BĐS ortamındaki doğal risk ve kontrol riskleri ise; 

bilgisayar programları geliştirilmesi, bakımı, sistem yazılım desteği, operasyonlar, 

fiziksel BĐS güvenliği ve özel programlara erişim kontrolü gibi BĐS faaliyetlerindeki 

yetersizliklerden oluşan riskler olup, tüm işletim sisteminin çalışmasını 

etkileyebilmektedir. Bu riskler belli uygulamalar, veri tabanları, ana dosyalar ve bazı 

işletme faaliyetlerinde oluşabilecek yolsuzluk veya hata olasılığını arttırmaktadır. 

BĐS teknolojileri yaygınlaştıkça şirketler, mikro sistem-ana sistem bağlantısı, 

çoklu veri tabanı, son kullanıcı programı ve muhasebe sistemine veri aktaran 

yönetim sistemi gibi teknolojik sistemler oluşturmaktadır. 

 401 No’lu uluslararası denetim standardının yukarıdaki açıklamalarından da 

anlaşılacağı gibi, IFAC bilgi işlem sistemi ortamında denetimi mümkün olan en iyi 

ölçüde açıklamaktadır. Bilgi işlem sistemleri alanında üstün bilgi ve yetkinlik 

gerektiren çalışmalar sonucunda, denetimin her aşamasında bilgi işlem sistemleri 

yardımıyla başarılı olunabileceği, IFAC’ın düzenlemiş olduğu standartlara uyum ile 

mümkün olabilmektedir. 

1.6.2. ISO-17799 

Teknolojik alanda yapılmış diğer çalışmalar arasında yine IFAC tarafından 

hazırlanan ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü-International Organization for 

Standardization) 17799, uluslararası kabul görmüş bir Bilgi Güvenliği Yönetim 

Standardıdır. Bu standart, bilginin gizliliği ve bütünlüğünün nasıl korunacağı ve 

bilgiye sürekli erişimin nasıl sağlanacağına ilişkin bir rehber niteliğindedir (Özbilgin, 

2003:126). Bilgi güvenliği, politikalar, uygulamalar, yöntemler, örgütsel yapılar ve 
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yazılım fonksiyonları gibi bir dizi uygun denetimi gerçekleştirme yoluyla 

sağlanmaktadır. Bu denetimler, işletmenin belirli güvenlik hedeflerinin karşılandığını 

garanti altına almak için kurulmalıdır (ISO, 2010). ISO 17799 ile işin devamlılığı, 

yasal mevzuata uyum ve müşteri güveni sağlanmaktadır. Ayrıca bilginin gizliliği, 

güvenilirliği ve elverişliliği ile rekabet gücü, nakit akışı, karlılık, yasal 

yükümlülükler ve ticari imajın korunması ve sürdürülmesi sağlanmakta; bilgi sistem 

ve ağları, bilgisayar destekli geniş kaynaklardan gelen tehdit ve tehlikelerden 

korunmaktadır. 

1.6.3. Sarbanes-Oxley Yasası 

 Finans sektöründe bilgi teknolojileri denetim uygulamasının yeterli düzeyde 

olmaması, bu sektörün güvenilirliği açısından olumsuz bir etken niteliğinde 

olmuştur. Denetim eksikliğinin bir sonucu olarak, sermayesi halka arz edilmiş birçok 

şirketin mali tablo açıklamalarında ortaya çıkan yanlışlıklar nedeniyle şirket iflasları 

gündeme gelmiştir. 

 ABD’de 2001 yılında patlak veren Enron Skandalı sonrası kamuoyu finansal 

raporlardaki bilgilerin ve denetim firmalarının raporlarının güvenilirliğini 

sorgulamaya başlamış; bu gelişmeler sonucu 2002 yılında ABD’de Sarbaes-Oxley 

Kanunu kabul edilmiştir (Çiftçi ve Erserim, 2007:12).  

 Sarbanes-Oxley Yasası’nda, sermaye oluşum sürecindeki kilit oyuncuları 

etkileyen hükümler bulunmaktadır. Denetçiler için, yeni bir özel gözetim, gözden 

geçirilmiş bağımsızlık kuralları ve yeni bir kamu raporlaması seviyesi mevcuttur. 

Yönetim için, çıkar çatışmalarına karşı arttırılmış koruma kapsamı, belirli 

başvuruların açık onaylamaları, finansal raporlamadaki dahili kontroller hakkında 

raporlama ve gözden geçirilmiş bildirim şartları mevcuttur. Denetim komiteleri için, 

dış denetim sürecini izlemede doğrudan sorumluluk, tüm denetim ve denetim dışı 

hizmetlerin önceden onaylanması, bağımsızlık ve finansal uzmanlığa dair 

değiştirilmiş kurallar, kurumsal raporlama ve denetim bulgularına dair isimsiz 

şikayetlerin izlenmesi ve çözümlenmesi dahil, kurumsal raporlamada sürekli gelişen 

rolün sürdürülmesini içermektedir (Süer, 2003). 
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1.6.4. AICPA Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

Meslek örgütlerince kabul edilen ve denetim kuruluşları ile denetçilerin uymak 

zorunda oldukları standartlara “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları” 

denilmektedir. Genel kabul görmüş denetim standartları, ilk olarak Amerikan 

Yeminli Kamu Muhasebecileri Birliği (AICPA) tarafından 1947 yılında 

oluşturulmuştur. 1973 yılından itibaren söz konusu standartlar SAS olarak (Denetim 

Standartları Açıklamaları-Statements on Auditing Standards) yayınlanmaya 

başlamıştır (Coşkun, 2006:1-2). AICPA tarafından yayınlanan bu standartlar, birçok 

ülkede benimsenmiş ve günümüze çok az değişiklikle gelmiştir. 

AICPA içerisinde bulunan Denetim Standartları Kurulu (Auditing Standards 

Board) ilgili standartları yayınlamaktadır. Aralık 1996 da yayımlanan SAS 80 “Kanıt 

Miktarı” elektronik kanıtların geçerliliği, tamlığı ve dürüstlüğü ile ilgili sorulara 

cevap vermektedir. Ayrıca AICPA’nın 1 Haziran 2001’de yayımladığı SAS 94 

“Finansal Tabloların Denetiminde Bilgi Teknolojisinin Denetçinin Đç Kontrol 

Sistemini Değerlendirmesine Olan Etkisi” (The Effect of Information Tecnology on 

the Auditor’s Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit) 

denetçilere elektronik bilgi işlem sisteminin işletmenin iç kontrol sistemini nasıl 

etkilediğini anlatmakta; bu ortamlardaki iç kontrol sisteminin anlaşılması ve kontrol 

riskinin değerlenmesi konusunda yol göstermektedir (Selvi vd.,2005). 

1.6.5. ISACA Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

Elektronik bilgi ortamlarında denetim ile ilgili düzenlemeleri olan diğer bir 

kuruluş da ISACA “Bilgi Sistemleri Denetimi ve Kontrolü Derneği” (Information 

Systems Audit and Control Association)’dir. Bu kuruluşun elektronik bilgi 

ortamlarının denetimi ile ilgili standartları ve bu konu ile ilgili mesleki standartları 

bulunmaktadır. Ayrıca bu kuruluşun bağlı kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri 

Yönetimi Enstitüsü (IT Governance Institute)’nün elektronik bilgi ortamlarındaki 

denetimin uygulanmasına yönelik rehber niteliğinde COBIT (Control Objectives for 

Information and related Technology) isimli bir yayını bulunmaktadır (ISACA, 2011).    
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1.6.6. IIA Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

IIA “Amerikan Đç Denetçiler Enstitüsü” (Institute of Internal Auditors)’nün 

konu ile ilgili rehber niteliğinde çalışmaları bulunmaktadır. Amerikan Đç Denetçiler 

Enstitüsü, iç denetim mesleği uygulamaları ile ilgili uluslararası standartlar 

yayımlamaktadır. Đç denetçinin niteliği ile ilgili standartlarda iç denetçilerin verilen 

görevi yerine getirebilmek için bilgi teknolojileri ve kontrolleriyle ilgili kilit bilgilere 

ve mevcut teknoloji tabanlı denetim tekniklerine sahip olmaları gerektiği ancak, 

bütün iç denetçilerin, asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi olan denetçiler 

kadar uzmanlığa sahip olması beklenmediği belirtilmektedir (THEIIA, 2010). 

 Buraya kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda, muhasebe denetimi sürecinin 

karşı konulamaz değişikliklere uğradığı söylenebilmektedir. Denetim alanında 

yaşanan tüm bu gelişmelerden yola çıkılarak, Sürekli Denetim kavramına doğru bir 

geçişin de kaçınılmaz olduğu gözle görülür bir gerçektir. Bu aşamadan sonra Sürekli 

Denetim sürecine kapsamlı bir açıklama getirilecektir. 

 

 

 

 



 

2. SÜREKLĐ DENETĐM 

 Çalışmanın bu aşamasında, buraya kadar ifade edilmeye çalışılan hususların 

genel amacını ve bağlantı noktasını oluşturan Sürekli Denetim kavramı, sürekli 

denetime duyulan ihtiyaç, gelişimi, sürekli denetim ile ilişkili kavramlar, uygulama 

alanları ve sürekli denetim süreci ayrıntılarıyla açıklanmaya çalışılacaktır.  

 Bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve muhasebede giderek 

daha fazla kullanılması sonucu; muhasebe rapor ve çıktılarının daha kolay ve hızlı 

bir şekilde hazırlanması ve yorumlanması kaçınılmaz olmuştur. Kaliteli ve 

zamanında karar verme, veri kalitesi ve gerçek zamanlı bilginin varlığına bağlıdır. 

Elektronik bilgi, kağıt şeklindeki belgelerden daha esnek, daha kolay ulaşılabilir ve 

transfer edilebilir olma özelliğindedir. Bilgi iletişim teknolojileri ile firmalar artık 

ticari faaliyetlerini elektronik olarak sürdürebilmekte, mali tablolarını çevrimiçi ve 

gerçek zamanlı sistem üzerinde oluşturabilmektedir. 

2.1. Sürekli Denetim Kavramı 

Đlk kez 1980 yılında John Kearns CA Magazine’de yayınlanmış olan 

makalesinde sürekli denetim sürecine hazır olunup olunmadığı konusunu gündeme 

getirmiştir (Shields, 1998:39). Bu makalede gelişmiş bilgi sistemlerine bağımlılığın 

artması, büyük hacimli verilerin bu bilgi sistemleri tarafından işlenmesi, yönetimin 

yeterli iç kontrol için üstlendiği sorumlulukların artması ve denetim teknolojisindeki 

gelişmeler gerekçe gösterilerek, sürekli süreç denetiminin uygulanabilirliği ifade 

edilmiştir (Ağca, 2006:66).  

Sürekli denetim kavramı ilk kez 2002 yılında Ercan Bayazıtlı tarafından 

Zabihollah Rezaee, Rick Elam ve Ahmad Sharbatoglie’nin eseri olan “Continuous 

Audit:The Audit of the Future” adlı makalenin dilimize çevrilmesi ile Türk 

literatürüne girmiştir.  

Sürekli denetim (Continuous Audit-CA), fiziki belge olmaksızın, gerçek 

zamanlı muhasebe sistemi altında finansal tablo sunumunun ortaya çıkmasına temel 

olacak şekilde, elektronik denetim kanıtları toplamaya yönelik sistematik bir süreçtir 
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(Rezaee vd., 2002:120). Burada asıl üzerinde durulan nokta, sürekli denetimin 

finansal bilgi üretme konusunda gerçek zamanlı muhasebe sisteminin etkinliğinden 

ve elektronik denetim kanıtlarından yararlanmasıdır.  

Sürekli Denetim Sistemi, teknolojik imkanlardan yararlanarak otomatik 

metotlarla belirli bir aralıkta düzenli ve sürekli olarak Bilgi Teknolojileri 

sistemlerinin, mali verilerin oluşumunu sağlayan en detaylı işlemlerin ve süreçlerin 

izlemesi, kontrol ve risk değerlendirmelerinin yapılması olarak tanımlanabilmektedir 

(Sevimli, 2009). 

Rezaee ve arkadaşları sürekli denetimi kağıtsız ve gerçek zamanlı muhasebe 

ortamında hazırlanmış finansal tablolara uygun görüş verebilmek için elektronik 

denetim kanıtlarının toplanması süreci olarak tanımlamaktadır (Rezaee vd., 

2001:151). Bir başka çalışmada da Rezaee ve arkadaşları sürekli denetimi, bilginin 

ortaya çıkmasıyla veya müteakiben, denetçi tarafından sürekli bilgiye ilişkin güvence 

verilmesini sağlayan kapsamlı bir elektronik denetim süreci olarak tanımlamışlardır 

(Reazee vd. 2002:150). 

Sürekli denetim, fiziki belge olmadan gerçek zamanlı muhasebe bilgi 

sisteminde üretilen finansal tablolardaki finansal bilgilerin doğruluk ve 

güvenilirliğine ilişkin görüş oluşturmak amacıyla, bilgisayar destekli denetim 

tekniklerini ve analitik prosedürleri kullanarak elektronik denetim kanıtları 

toplamaya, toplanan kanıtlardan ulaşılan görüşü de denetim raporu ile bilgi 

kullanıcılarına sunmaya yönelik sistematik bir süreçtir (Selimoğlu, 2005:284). 

Burada da bilgisayar destekli denetim teknikleri ve analitik prosedürler üzerinde 

durulmakta, sürekli denetimin bilgi teknolojileriyle birlikte ve devamlı gelişme 

gösteren bir süreç olduğu vurgulanmaktadır.  

 Sürekli denetim; işlemlerin gerçekleşmesiyle aynı anda veya gerçekleştikten 

kısa bir süre sonra sonuçların denetlenmesi olduğu için, ancak tam otomatik ve 

birbiriyle ilgili işlemlere ve sonuçlara hızlı erişimi sağlayan bir süreç ile mümkün 

olabilmektedir. Bu gelişimleri karşılayabilmenin tek yolu, sürekli denetimin 

çevrimiçi bir sistem üzerinde uygulanmasıdır (Kogan ve Vasarhelyi, 1999:88). 
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Sürekli denetimin çevrimiçi bir sistem üzerinde uygulanabilmesi de yine gelişmiş 

bilgi teknolojileri ve muhasebe bilgi sistemi ile mümkün olabilmektedir.  

Web teknolojisi finansal bilgilerin kullanıcılara sürekli ve elverişli şekilde 

raporlanması için baskıları artırmakta; böylece bu bilgilerin sürekli olarak 

denetlenmesi ihtiyacı oluşturmaktadır. Denetçinin olaylar ve olayların altında yatan 

nedenler karşısındaki düşüncesinin tarafsızca raporlanabilmesi ve bu raporların 

anlamlı olabilmesi için sürekli denetim bir güvencedir (Woodroof ve Searcy, 

2001:1).    

2.2. Sürekli Denetime Duyulan Đhtiyaç 

Muhasebede bilgisayar kullanımı, bilgi teknolojisindeki gelişmelerle birlikte 

ayrıntılı ve karmaşık hale gelmiştir. Önceden bilgisayar ile maaş hesaplama, borç ve 

alacak takibi gibi basit işlemler yapılırken; günümüzde faturalama, stok ve müşteri 

kayıtları gibi hareketler eş zamanlı olarak işlenmektedir. Artık bilgi işlem sistemi, 

herhangi bir veri değişikliğinin sonucunu önemsemektedir. Bilgisayarların, işletmede 

birçok alanda kullanılması ve bilgilerin elektronik ortamda işlenip saklanması 

sonucu, elektronik ortamların denetimi kaçınılmaz olmuştur. Bu değişim, denetçinin 

yeni duruma uyum sağlamasını ve elektronik bilgi ortamlarının denetime etkilerini 

dikkate almasını gerektirmiştir (Selvi vd., 2005:307). 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte sermaye piyasalarının küreselleşmesi, internet 

ve telekomünikasyon alanındaki gelişmeler, şeffaf finansal raporlama gerekliliğini 

arttırmaktadır. Bu da şirket, yatırımcı, kredi veren ve denetçilerin, şirketlerin hangi 

finansal bilgileri ne şekilde yayınlayacaklarına ilişkin yeni bir anlayışa sahip 

olmalarını gerektirmektedir. Ayrıca Enron şirketinin iflasına kadar ABD Genel 

Kabul Görmüş Muhasebe Đlkeleri’nin (US GAAP) kendine yeten bir yapıda olduğu 

düşünülmekteyken, Enron olayından sonra bu standartların Uluslararası Muhasebe 

Standartları (IAS) ile uyumlaştırılması ihtiyacı doğmuştur (Süer, 2003:2).  
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2.2.1. Enron Olayı ve Sonrası 

1980 yılında, InterNorth şirketi bünyesinde Houston’da kurulan ve petrol 

alanında faaliyet gösteren Enron şirketi, büyük bir şirketler grubunun en çok 

kazandıran şirketiydi. Aynı çatı altında bulunduğu diğer şirketlerin aksine, Enron 

para kazanmaktaydı (McLean ve Elkind, 2005:47-50).  

Bir zamanlar yükselen hisse fiyatları ile Wall Street’in gözde şirketlerinden 

olan Enron’un geleceği, Amerika’da enerji endüstrisinde serbestleştirmeye gidileceği 

haberleri ile parlamıştı. Ancak, tepe yöneticilerin şirket hisselerini büyük karlarla 

satmaları sonucu, hissedarların birikimleri ve çalışanların tasarrufları yok olmuş, bu 

iflas olayı gerçekleşmiştir. Şirketin muhasebe ve denetim uygulamaları incelenmiş, 

şirketin denetiminden sorumlu Arthur Andersen firması da ağır eleştiriler almıştır. 

Enron’un ani iflası denetim mesleği, mesleki kurallar ve ahlaki güvenilirliğin gözden 

geçirilmesini gündeme getirmiştir (Bilanço, 2002:8). 

Enron olayında, halka açık şirketin kendini olduğundan karlı göstermesi ve bu 

konuda denetim şirketinden yardım alması söz konusudur. ABD Tahvil Bono 

Mübadele Komisyonu’na (Securities and Exchange Commission–SEC) göre halka 

açık şirketlerin bağımsız denetim firmalarınca denetlenmesi zorunludur. Denetim 

raporlarının yatırımcı kararlarına etkisi nedeniyle şirketler kendilerini karlı 

göstererek hisselerinin değerini arttırmakta; denetim firmaları da bu amaca yardım 

etmektedir. Böylece şirketin gelir ve karını şişirerek borçlarını gizlemesine imkan 

veren, karmaşık bir mali yapı oluşmaktadır. Enron son üç yılında karını bu şekilde 

yarım milyar dolar civarında şişirmiştir (Toraman, 2002:84).  

Enron olayıyla, gerçeği yansıtan finansal raporlara ulaşmada ayrıntılı 

muhasebe standartlarının etkinliği sorunu anlaşılmıştır. Gelişmiş bir muhasebe 

sistemi bulunan ABD’de böyle bir olayın yaşanması çarpıcıdır. Çünkü detaylı 

muhasebe yükümlülüklerinin çokluğu, bu düzenlemelerin verimliliğini 

azaltabilmektedir. Yoğun kurallara uyum sağlamanın ağır yükünün, hesapların 

düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini getirdiği düzey, finansal tabloların açık ve 

anlaşılır şekilde yararlı bilgiler sunma fonksiyonu unutturabilmektedir (Paterson, 

2002:95). 
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Enron’da muhasebe hata ve yolsuzlukları Ekim 2001’de ortaya çıkmaya 

başlamış, şirket önceden ilan ettiği altı aylık net karını azaltarak düzeltmiştir. 

Ardından Kasım 2001’de şirket yaptığı ikinci bir duyuru ile geçmiş dört yılın net 

karlarını da düzelterek tekrar ilan etmiştir (Sarıoğlu, 2002:49). Enron skandalında 

önemli nokta, yeni fonların oluşumunu cazip kılmak, yatırımcı çekmek, yabancı 

faaliyetlerden oluşan karları ayırmak gibi amaçlarla kullanılan Özel Amaçlı 

Ortaklıklardır (SPEs-Special Purpose Entities). Şirket elindeki nakit, hisse senedi, 

türev ürün gibi varlıklarla; tröst veya sınırlı sorumlu şirket şeklinde bu ortaklıkları 

kurmaktadır. SPEs, şirketin kredi oranlarını koruma amacıyla bilançodaki borç 

düzeyini düşürmek için de kullanılmaktadır. Enron’un hatası, özel amaçlarla kurduğu 

ve yönettiği küçük işletmelerle ilişkilerinin, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

göre mali tablolara yansıması gereken sonuçlarını bu tablolara yansıtmamasıdır. 

Enron, yatırımlarının değer kaybından kaynaklanan zararlarını küçük ortaklıklarına 

aktarmış ancak bu işlemlerin mali sonuçlarını konsolide finansal tablolarına 

yansıtmayarak zararları yatırımcılardan gizlemiştir (Süer, 2003:4). 

Enron, büyük bankaları bu özel amaçlı ortaklıklara para yatırmaya ikna etmiş, 

bankalar bu girişimlere koydukları parayı güvence altına almak istemiş ve Enron da 

bankalara teminat olarak kendi aşırı değerlenmiş hisselerinden vermiştir. Enron’dan 

yüz milyonlarca dolar ücret kazanan bankalar, başkalarını da firmaya yatırım 

yapmaya teşvik ederek, hisse fiyatlarını yüksek tutmaya çalışan analistler istihdam 

etmişlerdir. Yüksek hisse fiyatları, Enron yöneticileri için, bir diğer gelir kaynağı 

teşkil etmekteydi (Toraman, 2002:57). SPEs, Enron ve denetçisi Arthur Andersen 

firması ile ilgili olarak yapılan araştırmaların temelinde bulunmaktadır. Özel amaçlı 

ortaklıklara ilişkin açıklamalar piyasanın güvenini iyice sarsmış ve 2001 Aralık 

ayında Enron iflasını açıklamıştır (Toraman, 2002:87). 

ABD’de Enron’a yönelik yürütülen çeşitli incelemelerden çıkan sonuçlara 

göre, Andersen firması Enron’un finansal raporlarının denetimi ile ilgili 

sorumluluklarını yerine getirmemiş veya ilgili taraf işlemleri üzerindeki iç kontrol 

hakkında, iç denetim komitesinin endişelerini dikkate almamıştır (Süer, 2003:5).  
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Ayrıca Enron, iç denetim komitesinin gündeme getirdiği bulguları sistem içerisinde 

bir parazit olarak algılamıştır (Shantz, 2002:40).   

Bu olayda, denetçilerin Enron hesaplarının US GAAP’a (Genel Kabul Görmüş 

Muhasebe Standartları) uygunluğuna kendilerini inandırdıkları düşünülmektedir. 

Enron bazı özel amaçlı girişimlerin bilançoda bulunması gereğini kabul ettiğinde, 

Andersen, Enron’u doğru karar vermede gerekli tüm bilgileri sağlamamakla 

suçlamış, Enron bu suçlamayı reddetmiştir (Süer, 2003:5). 

2.2.2. Sarbanes-Oxley Sonrası 

Enron Skandalı’nın karşısında kamuoyundan gelen tepkilerin ardından ABD 

Kongresi 2002 yılında Sarbanes-Oxley Yasası’nı gündemine almıştır. Sarbanes-

Oxley, CEO’lar ve yönetim kurulları üzerine yeni ve ağır sorumluluklar getirmiştir 

(Uzay, 2004:237). Sarbanes-Oxley Yasası ile, finansal skandallardan sonra sermaye 

piyasalarında kaybolan güvenin tekrar oluşturulması istenmekte, denetim yetkisine 

sahip bağımsız bir “gözetim birimi” oluşturulmaktadır. Ayrıca bu yasa, denetçilerin 

bağımsızlığını sağlama gayreti içindedir. Denetçinin yasal sorumluluğu üzerinde 

durulmakta, yönetim kurulunun sorumluluğuna dikkat çekilmekte ve denetim 

komitelerinin etkin hale getirilmesi istenmektedir (Uzay vd.,2009:139).   

Sarbanes-Oxley Yasası ABD borsalarındaki tüm şirketler için radikal 

değişiklikler içermekte olup, ABD’de önceden yürürlükte olan mevzuatın, şirketlerin 

kurumsal yönetim uygulamalarının açıklanması yönündeki yaptırımlarına, doğrudan 

kurumsal yönetimin yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile daha sert bir yaklaşım 

getirmektedir. Kurumsal yönetim ve kurumsal sorumluluk hususları yanında, 

denetim firmalarının bağımsızlığı, detaylı mali tablo not ve açıklamaları, personelin 

karıştığı hile ve yolsuzluklara dair cezalar, kurumsal ve kişisel yolsuzluklara dair 

sorumluluklar vb.başlıklar altında, amaçlara ulaşmak için uygulanacak kural ve cezai 

yaptırımlar bulunmaktadır (Cantekinler, 2003:22). Sarbanes-Oxley yasası, Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin tamamını 

kapsayacak şekilde 30 Temmuz 2002’de imzalanmıştır. 
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Türkiye’de hem yabancı sermayenin ülkemize güven duymasını sağlamak hem 

de ABD’de yaşanan skandallara benzer skandalların yaşanmasını önlemek amacıyla 

Sarbanes-Oxley’nin hükümlerini Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında 

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ine yansımıştır. Bu tebliğ ile kurumsal 

yönetim başta olmak üzere, denetçi bağımsızlığı, firmaların şeffaflığı ve kamuya 

güvenilir bilgi sağlanması amaçlanmıştır (Gökalp, 2005:115). 

2.3. Sürekli Denetimin Gelişimi 

 Günümüzde, şirketlerin elektronik olarak gerçekleşen finansal işlemlerine ait 

veriler, işlemlerin gerçekleşmesi ile eş zamanlı olarak veya kısa süre sonra şirketlerin 

muhasebe sistemleri tarafından, elektronik ortamda tanımlanarak kayıt ve muhafaza 

edilmekte; bu verilerden hazırlanarak iç kontrol sisteminin süzgecinden geçirilen 

bilgiler, bilgi üretiminin hemen ardından internet yoluyla ilgili taraflara sunulacak 

hale gelmektedir. Kısa sürede bilgi üreten muhasebe sisteminin ürettiği bilgilerin 

ilgili taraflara faydalı olabilmesi, bu bilgilerin güvenilirliğinin işletme dışından 

üçüncü kişilerce aynı hızla onaylanarak bilgi kullanıcılarına sunulmasıyla 

mümkündür (Ağca, 2006:65). Ayrıca yüksek hacimli bilgi ile çalışma ihtiyacı eski 

usuller ile denetim ve kontrol çalışmalarını gerçekleştirilemez hale getirmiş; 

rekabetçi ortam, bilginin bütünü ile çalışma ihtiyacı, hukuksal risklerin artması, hızlı 

ve etkin denetim ihtiyacı denetçileri bilgi teknolojilerinin nimetlerinden 

faydalanmaya yöneltmiştir. (Özgeneci, 2007). 

 Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte denetçiler, denetim 

faaliyetlerinin planlaması, yönetimi ve kontrolünü yapabilmek amacıyla elektronik 

bilgi sistemlerine ilişkin bilgi sahibi olmak durumundadır. Bunu sağlamak için 

denetçinin aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekmektedir (ISA 401) (TÜRMOB, 

2004:3-4):  

- Bilgi sistemleri ortamında yürütülen muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin yeterli 

seviyede anlaşılması. 
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- Genel denetim risklerinin ve hesap bakiyeleri ile sınıflandırmalara ilişkin 

risklerin değerlendirilmesi sırasında bilgi sistemleri ortamının etkilerinin 

belirlenmesi. 

- Uygun kontrol testleri ve doğrulama prosedürlerinin oluşturulması ve 

uygulanması. 

Bilgi teknolojileri şirketlere, ticari faaliyetlerini elektronik olarak yönetme ve 

mali tabloları çevrimiçi (online) ve gerçek zamanlı (real-time) sistem ile hazırlama 

imkanı tanımaktadır. Gerçek zamanlı muhasebe (Real-Time Accounting, RTA) ile 

finansal bilgiler ve denetim kanıtları elektronik biçimde sağlanmaktadır. Geleneksel 

bilgi kaynaklarını ortadan kaldıran bu değişim, finansal denetim için yeni denetim 

yöntemleri gerektirmektedir. Finansal denetim ve genel kabul görmüş denetim 

standartlarının amacı değişmemekte ancak; eğer denetçinin sürekli denetimi 

uygulamasını gerektiren RTA sistemi ile bilgiler yalnız elektronik olarak tutuluyorsa, 

denetim prosedürleri değişebilmektedir (Rezaee vd., 2002:120). Gerçek zamanlı 

muhasebe sisteminde; teknolojik gelişmelerle işlemlerin tanımlanması, 

hesaplanması, raporlanması, yeterli ve etkin iç kontrol yapısının bulunmaması, 

işlemlerin elektronik olarak yürütülmesi, ana ve yardımcı hesaplara ilişkin çevrimiçi 

yevmiye defteri ve defteri kebirler, çevrimiçi ve gerçek zamanlı mali tabloların 

hazırlanması sürekli denetimi zorunlu kılmıştır (Rezaee vd.,2001:152). Çevrimiçi 

gerçek zamanlı muhasebe bilgi sistemi bilgi işlemedeki zaman kaybı ve bilgiyi  

iletme sorununa çözüm olmaktadır. Üst yönetimin bilgiye ulaşması hızlanmakta, 

çıktılara ulaşmak yığın işleme sistemine göre çok daha kolay hale gelmekte, veriler 

oluştukları anda ve yerde işlenmektedir. Verinin bilgiye dönüştürülmesi için 

yapılması gereken bilgi işlem faaliyetleri ise; hesaplama, kaydetme, özetleme ve 

sınıflandırmadır. 

ABD’de yayınlanan Sarbanes-Oxley Yasası gibi yasal düzenlemelerin yanı 

sıra denetim standartları ve yazılımlarındaki sürekli değişim, denetçilerin yeni 

teknikler uygulamasına imkan vermekte; teknolojide gelinen nokta, yeni çözümleri 

gerektirmektedir. Sürekli denetim tamamen bilgi teknolojilerine dayandığından; 

teknolojideki gelişmeler sürekli denetimin uygulanabilirliğini arttırmıştır. Enron, 
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Worldcom, Xerox, Wickes, Bulmers gibi hile ve yolsuzluk vakalarından sonra, bu 

kavram daha da önem kazanmaya başlamıştır. Denetime kaybolan güvenin iadesi ve 

imajının düzeltilmesi ancak bu yolla sağlanabilecektir (Cankar, 2006:70). 

 Denetimin çerçevesi değişmektedir. Bu değişimde rol oynayan 

teknolojilerden biri de Elektronik Veri Değişimi (EDI-Electronic Data 

Interchange)dir. Elektronik veri değişimi, verinin ticari partnerler arasında 

standartlaştırılmış ve yapılandırılmış şekilde iletilmesini ifade etmekte; başlıca 

endüstri ve kuruluşlar için önemli etkiler yaratmaktadır. Teknoloji maliyetlerinin 

düşmesi ve internetin yaygınlaşması sonucu, daha küçük endüstri dalları ve firmalar 

da elektronik veri değişiminden yararlanmaya başlamışlardır (Woodroof ve Searcy, 

2001:2). 

2.4. Sürekli Denetim ile Đlişkili Kavramlar 

 Günümüzde tüm firma ve girişimciler gerçek zamanlı ekonomi sistemine 

geçiş yapmakta ve rekabet avantajı sağlayan süreçler arası gecikmeler 

azaltılmaktadır. Böylece bir çok süreç ve veri aktarımı otomatikleşmektedir. 

Denetçiler de, bu yeni dünya ile başa çıkabilmek için sürekli ölçümlere güvenmenin 

yanı sıra kendi iş süreçlerini de otomatikleştirmelidirler. Aşağıda, sürekli denetimin 

yanı sıra bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle değişen, denetim ile ilişkili kavramlar 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

2.4.1. Sürekli Đzleme 

 Sürekli izleme kavramı şirket politikaları, prosedürleri ve iş akış süreçlerinin 

etkin şekilde yürütüldüğünden emin olmaya yarayan bir yönetim fonksiyonu olmakla 

birlikte; iç kontrollerin yeterliliği ve etkinliğini başarmada yönetimin sorumluluğunu 

belirlemektedir. Buna ek olarak sürekli izleme, genellikle tüm şirket içi aktarım ve 

faaliyetlerin otomatik şekilde test edilmesini içermektedir. Sürekli izleme kavramı, 

günlük, haftalık ya da aylık bazda, iş döngüsünün yapısına bağlı olarak ortaya 

çıkabilmektedir (Vasarhelyi vd., 2008). Yönetim tarafından kullanılan birçok sürekli 

izleme tekniği, iç denetçiler tarafından sürekli denetim faaliyetleri sırasında 

uygulanan yöntemlerle benzerlik göstermektedir. 
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 Sürekli izleme tipik olarak, beklenen performanstan önemli sapmaların 

zamanında tespit edilerek, hızlı bir şekilde müdahele edilmesi gibi düzeltici 

faaliyetlerle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, bir sürekli izleme süreci aşağıdaki 

koşullara dayalı olmalıdır (Vasarhelyi vd., 2004:6):  

- Beklenen performansın etkili modelleri; beklenen performanstan önemli 

sapmaların nedenlerini içeren net tanımlar, 

- Performansın istenilen yönlerini zamanında, tam ve doğru olarak ölçmeye 

yarayan ölçütler, 

- Đstenilen zaman sınırlamalarıyla birlikte yürütülen etkili kontroller. 

Đzleme süreci, gerçekleşen performans ile performans kriterlerini 

karşılaştırmakta; bu karşılaştırmadan doğan eylemler ise kontrol olgusunu 

oluşturmaktadır.  

Eğer izleme süreci, yönetim faaliyetleri için gerçek zamana ya da en azından 

yeterli zamana yakınsa; bu süreç “sürekli izleme” olarak ifade edilebilmektedir 

(Vasarhelyi vd., 2004:6). Đzleme, yöneticilerin mevcut durumu ve sürecin 

ilerlemesini değerlendirmelerini sağlamaktadır.  

Otomatik sürekli izleme yaklaşımı, organizasyonların bilgi teknolojileri 

kontrollerini daha etkin şekilde yapmalarına ve masrafları azaltırken bilgi 

teknolojileri kontrollerinde anlamlı ilerlemeler sağlamalarına yardımcı 

olabilmektedir. Otomatik sürekli izleme çözümleri aynı zamanda iç denetçilerin bilgi 

teknolojileri kontrollerini daha etkili ve verimli bir biçimde yapmalarına yardımcı 

olmaktadır (Denetimnet, 2010).   

2.4.2. Sürekli Güvence 

 Güvence kavramı; karar vericiler için, bilginin kalitesini iyileştiren bağımsız 

profesyonel servisler olarak tanımlanmaktadır. Güvence servisleri, bilginin her 

türünü içerebilmektedir. Güvence servislerinin amacı, bilgi hakkında rapor veya 

görüş verilmesi değil, bilginin iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir (Alles vd., 2002:2).  
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 Sürekli güvence kavramı ise, ilgili olayların ortaya çıkmasıyla aynı anda veya 

kısa süre sonra denetim sonucu elde etmek amacıyla çevrimiçi bilgi teknolojileri 

kullanan bir denetim türü olarak tanımlanabilmektedir (Alles vd., 2004:183). Sürekli 

güvencenin sonuçları, iç veya dış denetim raporlarına şu şekillerde dayanak 

oluşturabilmektedir (Vasarhelyi vd., 2004:7): 

- Belirtilen sistem üzerinden kontroller (sürekli izleme süreci üzerindeki kontroller 

de dahil olmak üzere) ve, 

- Performansın anahtar yönleriyle tipik şekilde ilişkili olan, belirtilmiş konular. 

Maddi tutarsızlıklar bulunduğu zaman, sürekli güvence sistemi tipik olarak “anlık 

raporlar” (evergreen reports) üretecektir.  

 Sürekli güvence sistemi; denetim olgusunun amaçları, aşamaları ve denetim 

hiyerarşisi, denetimde zamanlama, denetim süreci, denetimin araçları ve 

sonuçlarında büyük değişikliklere yol açmıştır. Sürekli güvence sistemi, iş 

operasyonlarındaki temel dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sürekli 

güvence, halen gelişmekte olan bir alan olduğu için;  sürekli güvencenin evrimini 

şekillendiren geniş güçler ve bunun sağlayacağı güvence yapısı göz önünde 

bulundurulmaktadır (Vasarhelyi vd., 2004:2). 

 Denetim sürecinin geçirdiği değişim, yeni teknolojilerin elverişli duruma 

gelmesi, ticaretin elektronikleşmesinin farklı alanlara olan etkisi ve denetim 

ürünlerinin ileriye yönelik olarak gelişmesi; denetim alanında yeni yapılanmaları 

gerektirmektedir. Bu gereklilikler birer önerme olarak aşağıdaki şekilde ifade 

edilmektedir (Vasarhelyi, 2002:257-271): 

 - Sürekli güvence modelinin istemcileri: Anlık (evergreen) denetim raporlarını 

ücret karşılığında incelemek isteyen yatırımcılar, sürekli izleme anlaşması için ücret 

ödeyen ve sürekli izlenen müşteriler için borç talebinde bulunan bankalar, sigorta 

şirketleri, değişkenlerin sürekli izlenmesi amacındaki sigorta şirketleri ve 

şirketlerinin finansal durumu için sürekli güvence hizmeti alan müşteriler sürekli 

güvence modelinin istemcisidirler. 
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- Sürekli güvence modelinin bağımsızlık hususları: Stratejik denetim sonucu, 

güvence hizmeti verenler, yöneticiler açısından daha tehditkar olacak; şirket 

faaliyetlerinin incelenmesinde rol oynayacaklardır. Bu yakın ilişki, güvence hizmeti 

verenlerin bağımsızlığında düşüşe yol açarak farklı sonuçlar doğurabilecektir.   

- Sürekli güvence modelinin gerekçesi: Teknoloji, performans ölçme ve güvence 

sağlamada yeni araçlar geliştirebilmekte; denetçiler de süreçleri ölçme bağlamında 

bağımsız üstyapılar uygulayarak bağımsız partiler arasındaki bağlantıyı ölçen 

araçlara güvenebilmektedirler. Sürekli güvence modeli güncel güvence hizmeti 

sağlarken, hata ve tutarsızlık miktarını azaltarak faaliyetlerin kalitesini arttırmaktadır. 

- Sürekli güvence modelinin, stratejik izlemenin elemanı olması: Büyük denetim 

firmaları, şirket stratejilerini inceleme ve bunları gerçek şirket faaliyetleriyle 

ilişkilendirmeyi hedefleyen yeni denetim metodolojilerine uyum sağlamışlardır. 

Profesyonel denetim firmaları örgütlere, stratejik amaçlarını ve taktiksel 

yaklaşımlarını tanımlamaları ve ölçmeleri için baskı yaparak, çabalarının katma 

değerini arttırmayı amaçlamaktadırlar. Eğer stratejik ve taktiksel amaçlar bir araya 

gelmemiş veya kısmen gelmişse, bu gerçeğin göstergelerinin yönetime iletilmesi 

kaçınılmazdır. 

- Sürekli izleme modeli ve denetimden istisna denetimine dönüşüm: Son birkaç 

yılda, denetimin odağı daha çok iç kontrol değerlendirmesine doğru değişmiştir. Bu 

durum bir çeşit “istisna denetimi” olarak ifade edilmektedir. Geleceğin denetimi 

şirketlerin yapısal incelemesi ile birleşerek sürekli izleme ile istisnai raporlamanın 

tüm boyutlarının uyumluluk testini sağlayacaktır. 

- Yeni bir dizi analitik ve stratejik izleme: Yalnız finansal işlemler değil, daha 

geniş bir analitik küme, süreç dengesini ve devamlılığı izleyecektir. Đşçi çalışma 

saatleri, şirket araçlarıyla kat edilen yollar, müşterilerin garanti amaçlı telefon 

görüşmeleri, kaydedilen işlem sayısı, işlemlerdeki paranın değeri, paranın çek 

hesaplarına dağıtımı gibi ölçümlerin mantıklı ilişkileri bulunmakta; bu ölçümler üst 

düzey analitik sağlamak için modellenerek karşılaştırılabilmektedir.  
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- Sürekli izleme modeli ve daha geniş nicel ve nitel finansal olmayan veri seti: 

Geleneksel bilgi yapılanmaları, nitel ve dışsal bilgi ile giderek geliştirilmektedir. Bu 

ek bilginin, kurumsal yönetim ve güvence hizmetleri için bir değeri bulunmaktadır. 

Üst düzey yönetim yapılandırılmamış dışsal bilgi ve yüksek oranda toplu içsel 

bilgiye gerek duyarken, alt düzey yönetim ise günlük operasyonel işlemler için 

yapılandırılmış ve düşük oranda içsel bilgi kullanma eğiliminde olacaktır. 

- Sürekli izleme modelinin alternatif önemlilik hususları: Önemlilik kesin bir 

formülden öte, bir grup rehber ilke ile ifade edildiğinden; önemlilik eşiği temelde 

kabul gören bir değerdir. Önemlilik ilkesi bağıl hata ve katlanılabilir hatanın 

güvencesinin maliyeti ile ilgilidir (küçük hata katlanılabilirdir; büyük hata ise 

denetimin maliyetidir). Bilgi teknolojisindeki gelişmeler veri toplama ve doğrulama 

maliyetini değiştirmekte; sonuçta uygun önemlilik eşiği değişmektedir.  

- Sürekli izleme düşüncesinin ilerisi için imalar: Sonuç olarak birçok sürekli 

güvence biçimi gelişme göstermektedir. Bu güvence biçimleri genel güvence 

bileşimini yaratmak için geleneksel denetime katılacaklardır. Bu güvence bileşimi; 

oluşan işlemleri izleyecek, üst düzey analitikleri inceleyecek ve önemli tutarsızlıkları 

raporlayacak olan üçüncü şahıslar tarafından sağlanacaktır.  Geleneksel denetim, 

özellikle iç kontrol değerlemesi, bazı üstü kapalı ve ileriye yönelik sıkıntılara 

sahipken; sürekli güvence, bu kavramı daha yüksek ve açık bir düzeye taşımaktadır.  

2.4.3. Sürekli Risk Değerleme 

 Sürekli risk değerleme, risk derecesini belirlemek ve değerlendirmek amacıyla 

denetçiler tarafından uygulanan etkinlikleri ifade etmektedir. Sürekli risk 

değerlemede riskler, eğilimleri ve karşılaştırmaları incelemek yoluyla belirlenmekte 

ve değerlendirilmekte; bu da tek bir süreç veya sistem içinde, geçmiş performansla 

karşılaştırmak suretiyle ve kuruluş içinde faaliyet gösteren diğer süreç veya 

sistemlere karşı gerçekleştirilmektedir. Karşılaştırmalar, belirli bir süreç veya 

sistemin geçmiş yıllar ya da diğer kuruluşlardan daha yüksek risk derecesine sahip 

olup olmayacağı konusunda erken uyarı sağlamaktadır. Denetim sorumluluğu, riskin 

doğası ve derecesine bağlı olarak değişecektir (Coderre, 2005:7). Sürekli risk 

değerlendirme geniş kapsamlı denetimlerde, yönetimin faaliyetlerini değerlendirmek 
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için, denetim tavsiyelerinin uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığını görmek 

amacıyla da kullanılabilmektedir.  

2.4.4. Sürekli Kontrol Değerleme 

 Sürekli kontrol değerlemesi, tıpkı sürekli risk değerleme gibi sürekli denetimin 

bir bileşenidir. Sürekli kontrolün amacı, kontrol uygulamalarının etkili bir şekilde 

devam edip etmediğini belirlemektir. Sürekli kontrol değerlemelerinin kaynak 

girdisi, bir örgütün çeşitli denetimlerini gerçekleştirmede kullanılan denetim 

programlarıdır (Levine, 2008). 

 Modern iş hayatındaki değişiklikler, kontrol ile yakından ilişkilidir. Kontrolün 

yeni doğası otomasyon ve bilgi teknolojilerine dayalı kurumsal kaynak planlama 

(ERP) sistemlerinin yaygınlaşmasıyla, hızla değişmektedir. Modern sistemlerde 

kontroller tipik olarak bilgisayarlara dayanmaktadır. Bu, güvence ile ilgili olan 

kontrolün varlığını şu yollarla gerektirmektedir: Kontroller operasyoneldir, 

kontrollerin uyarıları düzgün olarak gözlemlenmiş ve dağıtılmıştır, kontroller 

operasyonel riskleri tüm yönleriyle kavrayacak şekildedir (Vasarhelyi vd., 2004:3).    

 Kontrol zafiyetleri üzerinde mümkün olabildiğince çabuk denetim 

yapılabilmesini ifade eden sürekli kontrol değerleme yöntemi sayesinde, iç denetçiler 

yönetimin izleme fonksiyonunun yeterliliğini değerlendirmekte; denetim ve yönetim 

kurullarına kontrollerin etkili çalıştığı ve kurumun muhtemel olumsuzlukları hızlı 

şekilde düzeltebileceği garantisi sunmaktadırlar (Cankar, 2006:71). 

2.4.5. Sürekli Raporlama 

 Teknolojik ilerlemeler sonucu iç kurumsal bilgide de değişim yaşanmıştır. 

Raporlama esnasında geleneksel yöntemlerle toplanan yığın süreçler, artık mesleki 

faaliyetleri desteklemek ve geliştirmek için çevrimiçi gerçek zamanlı uygulamalara 

dönüşmektedir. Örneğin çoğu büyük firma tahsildeki çeklerini bir gece içinde 

yatırıma dönüştürebilmek için nakit yönetim uygulamalarını ya da indirimlerden 

faydalanabilmek için takipteki borçlarını çevrimiçine yakın tutmaktadırlar 

(Vasarhelyi, 1998:6). 
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 Sürekli raporlama, gerçek zamanlı raporlamanın dinamik bir oluşumudur. 

Gerçek zamanlı ekonomide kurumsal bilgi iletişim sistemleri, kurumsal süreçlerin 

karakteristiğini ölçen verinin sürekli akışını sağlamaktadır. Bu veri akışları etkili bir 

sürekli izleme sürecine tabi oldukları zaman; sürekli dışsal raporlamada 

kullanılmanın yanı sıra, firmanın iç yönetimi için gerçek zamanlı raporlara yakın 

raporların oluşturulmasında da kullanılabilmektedir (Alles vd.2004). 

 Sürekli denetimle ilgili bu beş bileşen birlikte ele alınacak olursa; gelişmekte 

olan bu teknolojilerin, kapsamlı ve eş zamanlı izleme, raporlama, güvence ve kontrol 

sistemi oluşturmak için bir temel niteliği taşıdığı görülebilmektedir. 

2.5. Geleneksel Denetim ve Sürekli Denetim Arasındaki Farklar 

 Geleneksel denetimde finansal raporların gerçek zamanlı olarak üretilmesi 

oldukça maliyetli olduğundan, güvenilir finansal raporlar yalnızca periyodik olarak 

üretilebilmektedir. Bu sebeple, raporlar genellikle işlemler gerçekleştikten aylar 

sonra hazırlanabilmektedir. Bu ortamda, denetim çoğunlukla geriye dönük olarak, 

yalnız örneklem yoluyla seçilen rapor konusu işlemlerin doğruluğunun test 

edilmesinden ibaret olmaktadır. Günümüzde kurumlar, finansal bilgileri gerçek 

zamanlı ve çevrimiçi olarak üretebilmektedir. Yakında diğer ilgililerin de bu bilgilere 

erişimi mümkün olabilecektir. Gerçek zamanlı muhasebe, gerçek zamanlı denetimi 

gerektirdiğinden; gerçek zamanlı muhasebe sistemlerinin gelişimine paralel olarak 

sürekli denetim olgusu da gelişmektedir. Sürekli denetim, işlemlerin gerçekleşmesi 

ve denetim güvencesinin verilmesi arasındaki süreyi en aza indirmektedir (Rezaee 

vd., 2002:148). 

 Geleneksel denetim, geriye dönük olarak ve işlemler gerçekleştikten aylar 

sonra, örneklem yoluyla işlemlerin seçilmesi, bunlara yönelik politika, belge ve 

anlaşmaların incelenmesi olarak gerçekleşmekteyken; sürekli denetim ise kontrol ve 

risk analizlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Örnek işlemlerin belli 

periyotlarda incelenmesinden farklı olarak, işlemlerin tümünün sürekli inceleme 

konusu olması, denetim kalıplarını değiştiren bir yaklaşımdır. Bu değişimi tetikleyen 

unsur teknolojidir (Cankar, 2006:72). Bilginin otomatik analizi sayesinde, denetçiler 

kontrol ve risk analizlerini gerçek zamanlı olarak yapabilmektedirler. Sürekli 
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denetim ile ulaşılan sonuçlar, denetim planı hazırlanmasından denetim sonuçlarını 

takibe kadar denetimin tüm evrelerinde kullanılmaktadır. Denetçiler sürekli denetim 

ile örneklem seçme, standart raporları inceleme, belli zamanlı değerlendirmeler 

yapma gibi klasik denetime özgü kısıtlamaları aşma şansı bulmaktadırlar. Sürekli 

denetim ile işlemler, gerçekleştiği an veya kısa süre içinde, sürekli olarak 

incelenmektedir (Coderre, 2005).      

 Geleneksel denetimde, kurumun yıl sonu mali tablolarının doğruluğu ve 

uygunluğuna ilişkin görüş vermek için uzun zamana ihtiyaç duyulmakta; denetimle 

ilgili fikir oluşturma safhası, genellikle raporlama döneminden sonraki birkaç aylık 

döneme yayılmaktadır. Yani yıl sonu hesapların kesinleştirilmesi ve gerekli denetim 

çalışmalarının tamamlanması için yeterli süre bulunmaktadır. Her ne kadar denetim 

eksikliklerini gidermek için yeterli süre bulunsa da, Enron ve Worldcom gibi 

skandallar denetim riski ve yanlış denetim sonuçları ihtimalinin her an var olduğunu 

göstermiştir. Ancak, zaman avantajı bulunmayan sürekli denetim sonuçları için risk 

düzeyi tartışmalıdır. Bu nedenle sürekli denetim raporları sonuçlarına, geleneksel 

denetim raporları sonuçlarından daha dikkatli yaklaşılmalıdır (Williams, 2002). 

2.5.1. Sürekli Denetimin Üstün Yanları 

 Sürekli denetim sürecinde, karşılaşılan zorluk ve olumsuzluklar anında tespit 

edilerek bunlara müdahele edildiği için, geleneksel denetime göre daha avantajlı 

durumdadır.  

 Sürekli denetimin geleneksel denetime göre üstün yanları (Rezaee vd., 

2002:151):  

- Đşlemlerin manuel testlere göre çok daha büyük bir oranda (%100’e yakın), daha 

hızlı ve etkili bir şekilde analizine imkan tanıyarak, denetim maliyetlerini göreceli 

olarak düşürmektedir. 

- Đşlem ve hesapların manuel olarak incelenmesi için gereken süreyi büyük ölçüde 

azaltmaktadır. 
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- Denetçiye, kurumun dış yapısı, sektörü ve iç kontrol yapısı üzerine yoğunlaşma 

imkanı sağladığı için denetim raporlarının kalitesi yükselmektedir. 

- Kontrol ve asıl testlerin uygulanacağı sürekli işlemlerin seçimi, önceden 

belirlenmiş seçim kriterlerine tabidir. Kontrol testleri ile sağlanan denetim kanıtları, 

analitik prosedürler ile işlem ve hesap bakiyeleri ayrıntılarına ilişkin daha maliyetli 

olan asıl testler için temel alınabilmektedir.  Denetçi tüm testleri birlikte kullanarak 

kurumun elektronik sisteminin güvenilir finansal bilgi ürettiği konusunda yeterli 

kanıt toplayabilmektedir.  

 Sürekli denetim ayrıca denetimin konusu, denetimde kullanılan araştırma 

yöntemleri ve denetimin etkinliğinde bir farklılık ve yenilik sağlayacaktır. Denetçi 

sadece finansal bilgiler değil, finansal olmayan bilgiler üzerine de denetim uygulayıp 

rapor oluşturacak ve böylece denetimin konusu değişmiş olacak; geleneksel 

denetimde insan faktörü tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin çoğu 

sürekli denetimde yerini donanım ve yazılımlara bırakacak ve böylece denetimin 

araştırma yöntemleri değişmiş olacak; bu donanım ve yazılımlar sayesinde insan 

faktöründen kaynaklanan hata ve zaman kayıplarının önüne geçilerek denetimin 

etkinliği sağlanmış olacaktır (Ağca, 2006:68-69). 

2.5.2. Geleneksel Denetimin Eksik Yanları 

 Sürekli denetimin, geleneksel denetim sürecinde yaşanan olumsuzlukları 

ortadan kaldırabileceği düşünülmektedir. Geleneksel denetimin başlıca 

olumsuzlukları (Searcy ve Woodroof, 2003:47): 

- Aşırı Denetim (Overauditing): Denetim riski ve önemlilik düzeyine göre 

belirlenen denetim düzeyinin aşılması, zaman ve maliyet artışına neden olmaktadır. 

- Bekleme (Waitinig): Denetçi, bilgi ve insan kaynağının yetersizliği nedeniyle 

gerek duyduğu bilgileri zamanında sağlayamadığı için denetim aksamaktadır. 

- Gecikme (Time Delays): Geleneksel denetimde zaman gereksinimlerinin 

fazlalığından dolayı, raporlama dönemi ve denetim raporlarının düzenlenmesi 

arasında süre uzamakta ve bu da ilgilileri olumsuz etkilemektedir. 
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- Denetim Süreci (Audit Process): Geleneksel denetimin planlama aşamasından 

rapor hazırlanmasına kadar, denetim sürecinin kendisinde var olan olumsuzluklar; 

örneğin tecrübesiz personel, yetersiz veri, gereksiz denetim aşamaları…vb. 

- Yapılan Đş (Work in Process): Denetim süreci başlangıcından bitişine kadar 

engelsiz ve sürekli bir süreç değildir. Değersiz maliyetlere neden olan bir sürü 

duraksama ve tekrar başlangıçlar bulunmaktadır.  

- Gözden Geçirme (Review Process): Gözden geçirme, temel olarak bir kalite 

kontrol hesaplanmasını ifade etmektedir. Bu hesaplama, yönetici ve partnerlerin 

kapalı oturumlarının birçok düzeyinden oluşmaktadır. Sürekli denetim, bu gözden 

geçirme sürecini kısaltıp otomatikleştirebilmektedir. 

- Hata ve Yanlışlar (Errors and Mistakes): Gözden geçirmelere rağmen denetim 

sürecinden ortaya çıkan hata ve yanlışları düzeltmek için, ekstra çaba gerekmektedir. 

Kalite kontrol, hatasız ürün üretmek açısından önemlidir ancak bir değer 

sağlamamaktadır. Gözden geçirme süreci uygulanmaktadır çünkü denetim firması, 

denetimi gerçekleştiren personelin görevini kusursuz şekilde yerine getirdiğinden 

emin olamamaktadır. 

 Sürekli denetim otomatik bir süreç olduğu için geleneksel denetim sisteminin 

olumsuzlukları en aza indirgenerek ve kaynaklar israf edilmeden denetim 

uygulanabilmektedir (Cankar, 2006:75).  

 Ayrıca sürekli denetimde denetçiler, geleneksel denetimden farklı olarak, 

gerçek zamanlı muhasebe sistemlerini kullanmak suretiyle denetim sürecinin 

işleyişini daha akıcı bir şekilde sağlayabilmektedirler. 

2.6. Bilgi Teknolojileri ve Sürekli Denetim 

Muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin 

bilgisayar ortamında denetlenmesini gündeme getirmiş; günümüzde “deftersiz 

muhasebe” ve “bilgisayar ortamında denetim” kavramları ortaya çıkmıştır. Defter ve 

belgelerin ortadan kalktığı bir ortamda, denetim faaliyetleri de gelişmelere uyum 

sağlamıştır. Muhasebe ve denetimde yaşanan köklü değişimler sonucu, etkin ve 
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güvenilir bir denetim faaliyeti için denetçiler aşağıdaki hususları göz önünde 

bulundurmak durumundadırlar (Çiftçi, 2003:140-141): 

- Denetim, bilgi işleme sistemlerindeki teknolojik değişmelerden önemli ölçüde 

etkilenmiş; bu etkilenme, ortaya denetçinin aşması gereken bir dizi sorun çıkarmıştır. 

- Söz konusu sorunların aşılması, öncelikle denetçinin bilgisayar sistemini çok 

iyi anlamasıyla mümkündür. 

- Denetçi, denetim yöntemlerini bilişim ortamına uyarlamak durumundadır. 

- Dış denetçi, güvenilir sonuçlara ulaşmak için iç kontrol-bilgisayar-iç denetim 

düzlemindeki gerekli tüm bilgiyi edinmek ve çözümlemek durumundadır. 

- Denetim çalışmalarının etkinliğinin arttırılması için; denetim alanına giren 

bilgisayar aynı zamanda bir denetim aracı olarak kullanılmalıdır (muhasebe denetimi 

paket programları, veri testi tekniği, bilgisayar örneklemesi vb.). 

- Denetim sürecinin planlanmasında denetçi, denetim aşamalarını ve bu 

aşamalardaki amaç ve yöntemleri belirlemede özenli davranmalıdır. 

 Bilgisayarların muhasebede kullanılması, denetimi de oldukça etkilemiş olup; 

denetim ile ilgili, geleneksel denetim yöntemlerine alternatif olarak üç farklı 

yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlar, Bilgisayar Çevresinden Denetim (Auditing Around 

The Computer), Bilgisayar Aracılığıyla Denetim (Auditing Through The Computer) 

ve Bilgisayar ile Denetim (Auditing With The Computer)’dir. 

2.6.1. Bilgisayar Çevresinden Denetim (Auditing Around The Computer) 

 Bilgisayar sistemleri temel anlamda veri girişi, veri işleme ve çıktı 

süreçlerinden oluşmaktadır. Bu yaklaşımda sadece alış ve satış faturası gibi kaynak 

belgelerden bilgisayara yapılan girişler ve yevmiye defteri veya büyük defter gibi 

bilgisayardan olan çıkışlar incelenmekte; bilgisayarın veri işleme süreci göz ardı 

edilmektedir. Bu nedenle, bu yaklaşıma “kara kutu yaklaşımı”, “bilgisayarın 

yanından geçen denetim yaklaşımı” da denmektedir (Selvi vd., 2005). 
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 Bu yaklaşımda denetçi, girdileri ve çıktıları incelemekte fakat bu girdilere 

ilişkin işlemlerin bilgisayarda nasıl yürütüldüğünü ve neye göre çıktı verdiğini 

incelememektedir. Bu yaklaşım, bilgisayarı bir  “kara kutu” olarak görmek şeklinde 

tanımlanmakta olup, yetersiz ve sonuçlarına güvenilmeyecek bir denetim 

yaklaşımıdır (Erdoğan, 1999:246). Denetçi, sisteme girilen işlemlerin beklenen 

sonucunu hesaplamak suretiyle; bilgisayar ile oluşturulan bilginin güvenilirliğini test 

etmektedir. Ardından bu hesaplamaları, çıktı sonuçları veya işlemler ile 

karşılaştırmaktadır. Eğer geçerli veya doğru oldukları kanıtlanırsa, kontrol sisteminin 

etkili ve uygun şekilde çalıştığı kabul edilmektedir (Cerullo and Cerullo, 2003:54). 

 Bilgisayarın çevresinden denetim yaklaşımının sakıncası, denetim kanıtlarının 

toplandığı bilgisayar kapasitesinin kullanılmaması, denetim süresi ve performansında 

mümkün olabilecek maliyet tasarrufu sağlayamamaktır. Bütünleşme düzeyi düşük 

muhasebe sistemlerinde, bilgisayar tarafından yapılan işlemlerin, örnekleme 

yapılarak elle yürütülmesi ve girdi-çıktıların kontrolü ile uygunluk büyük ölçüde 

sağlanabilmektedir. Ancak karmaşık ve yüksek düzeyde bütünleşmiş sistemlerin 

denetiminde bu yöntem yetersiz kalmakta ve sistemin denetimi gerekmektedir 

(Çiftçi, 2003:141).      

2.6.2. Bilgisayar ile Denetim (Auditing with the Computer) 

Bilgisayar ile denetim yaklaşımı, çeşitli teknikleri kapsamakta ve bilgisayar 

destekli denetim tekniklerine (computer-assisted audit techniques) gönderme 

yapmaktadır. Bilgisayar destekli denetim teknikleri denetçilerin yetenek ve 

etkinliklerini geliştirmesine rağmen; öncelikle asli testleri gerçekleştirmek amacıyla 

kullanılmaktadır (Cerullo ve Cerullo, 2003:54).   

 Bilgisayarlı muhasebenin gerektirdiği denetim metotlarının uyumlaştırılması 

sorunu, bilgisayar üzerinde bir sistem denetiminden ibaret olmayıp; bilgisayar 

uygulamaları denetim işlemlerini de kapsamaktadır. Entegre bilgi işlem sisteminden 

çıkan raporun uygunluk denetimi, bilgisayarsız mümkün olamamaktadır. Aşağıdaki 

durumlarda bilgisayar ile denetim avantajlı sayılmaktadır (Çiftçi, 2003:142): 
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- Đç kontrollerin önemli bir bölümü, bir bilgisayar programında somutlaştığında, 

- Görülebilir alış-veriş işlemleri arasında bir açıklık varsa, 

- Test edilmesi gereken kayıtlar çok sayıdaysa. 

2.6.3. Bilgisayar Aracılığıyla Denetim (Auditing Through the Computer) 

Bilgisayar aracılığıyla denetim yaklaşımında, bilgisayar çevresinden denetim 

yaklaşımının tersine yalnız bilgisayara giriş-çıkışlar değil; bilgisayar sistemi bütün 

olarak incelenmektedir. Dolayısıyla, bilgisayarın içinde bulunan ve işlemlerin 

yürütülmesini sağlayan yazılımlar da denetim sürecinin içine dahil edilmiş 

olmaktadır. Bu yaklaşım, denetçinin bilgisayar destekli denetim tekniklerini 

kullanmasını gerektirmektedir (Selvi vd.,2005). 

"Beyaz kutu (white box)" yöntemi olarak da anılan bu yaklaşımda, denetçi 

yazılım sistemi ve program akışının uygunluğunu denetlemektedir. Dolayısıyla bu 

yaklaşım denetçinin, bilişimin temel konularına ana hatlarıyla hakim olmasını 

gerektirmektedir. Bilgisayarlı muhasebe sistemini denetleyecek denetçi, temel olarak 

aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmalıdır (Çiftçi, 2003:141): 

- Bilgisayarın kullanım imkanları,  

- Olası makine hatalarını bilme, 

- Programcıdan gerektiğinde yararlanma, 

- Akış ve küme diyagramlarının okunması, 

- Programlama metotları, değiştirme yöntemleri, program koruma ve program 

değişikliği yöntemleri. 

- Test yöntemleri, 

- Bilgi taşıyıcılarının işleyişi. 

Burada; denetim sürecinin temel çizgisini korumakta ve geleneksel işlevini 

sürdürmekte olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Değişen; teknolojik gelişmelerin 

denetim sürecine yansımış olmasıdır. Bu da, denetçinin bu yansımaları bilerek, kabul 

ederek ve özümseyerek denetime yaklaşmasını; daha da önemlisi teknolojiyi destek 
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alarak hareket etmesini gerektirmektedir. Denetçi, öncelikle sistemdeki muhasebe 

kontrollerinin yapısını tanımaya ve anlamaya çalışacak; ardından bu kontrolleri test 

edecek ve maddilik testlerini tasarlayarak, gerçekleştirecektir (Erdoğan, 1999). 

 Bilgisayar aracılığıyla denetim yaklaşımı, özellikle karmaşık bilgi teknolojileri 

sistemlerindeki kontrol testlerinde uygulanmaktadır. Fortune 500 firmaları arasında 

yapılan bir ankete göre, anketi cevaplayan 91 firmadan sadece 26’sı, yani %28.6’sı 

satın alma fonksiyonunun denetiminde, son derece otomatik, bilgi iletişim 

teknolojileri içeren bilgisayar aracılığıyla denetim tekniklerini kullandıklarını 

bildirmişlerdir (Cerullo ve Cerullo, 2003:54).  

 Finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğini etkileyen hataların ortaya 

çıkarılmasının zorluğu, denetim çalışmalarının daha kapsamlı, dikkatli ve derin 

yapılmasını gerektirmektedir. Teknolojinin, denetçiye sunduğu bilgisayar 

donanımları ve Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (BDDT), denetçilere finansal 

tabloları etkileyen hataları ortaya çıkarmada ve denetim sürecinin diğer alanlarında 

yardımcı olmaktadır. 

BDDT’ler, denetçilerin sistemsel bilgilere bilgisayar yardımı ile ulaşarak, 

denetim kanıtları ve destekleyici bilgileri temin ettikleri bir yol olarak 

düşünülebilmektedir (Vasarhelyi vd., 2004:84). Başka bir deyişle BDDT’ler, 

denetçilerin denetimler sırasında kullandığı önemli araçlar olup; genelleştirilmiş 

denetim yazılımı, yardımcı program, test verileri, uygulama yazılımı, izleme 

(tracing), eşleme (mapping) ve denetim uzman sistemleri gibi çeşitli kontrol testlerini 

içermektedir (Çatıkkaş ve Yurtsever, 2009). 

BDDT’ler, denetçinin önceden yaptığı yorucu çalışmaların çoğunu hızlı ve 

etkili şekilde yapmasına olanak vererek denetime ayrılan zaman ve paradan tasarruf 

edilmesini sağlamıştır. Denetim dosyasının doğruluğunu kanıtlamada gerekli test 

sayısı azalmış; ayrıca önceleri oldukça karışık olan incelemelerin yapılması mümkün 

hale gelmiştir. BDDT’lerinin, denetim dosyalarının ve bunların oluşturulmasında 

yararlanılan sistemlerin doğruluğunu kanıtlamada yararlı olduğu görülmüştür (Yarar, 

2000:2). Çok sayıda BDDT mevcut olup; hepsi farklı yaklaşımlar sergilemekte ve 



 
 

 

44

farklı derecede bilgisayar bilgisi gerektirmektedirler. Bu tekniklerden bazıları 

bilgisayar sistemlerindeki kontrolleri test etmek amacıyla kullanılmaktayken, bazıları 

elektronik bilgi ortamlarındaki maddi doğruluk testleri uygulamaları için 

kullanılmaktadır (Selvi vd., 2005). Buradan anlaşılmaktadır ki; bilgisayar aracılığıyla 

denetimde Microsoft Excel ve Word gibi basit yazılımlardan, sistem gömülü denetim 

yazılımları, veri testi tekniği, paralel simülasyon ve bütünleşik test yazılımlarına 

kadar birçok BDDT türü kullanılabilmektedir. 

BDDT’lerin muhasebe denetiminde kullanılmasının önemli sebeplerinden biri, 

işlenecek veri gruplarının büyük olmasıdır. Geleneksel denetim yöntemleriyle iç 

kontrol sisteminin yeterince incelenememesi sonucu, denetçinin uygulaması gereken 

maddilik testleri, diğer testlerin sayısı ve bu testlerde incelenecek kayıt miktarı; 

kaliteli, amaca uygun bir denetim ve güvenilir bir denetim görüşünün hedeflendiği 

durumlarda büyük miktarlara ulaşacaktır. Bu durum, denetim çalışmasının süresi ve 

maliyetinde olumsuz etki yaratacaktır. Bu noktada, bağımsız denetimde 

BDDT’lerden faydalanmanın denetim maliyeti, süresi ve kalitesi üzerinde olumlu 

etkileri bulunduğu görülmektedir (Saygılı, 2005).  

BDDT’ler uzun yıllardan beri var olmasına rağmen, denetçiler yeni yeni bu 

teknikleri, büyük miktarda veri anormalliklerini analiz etmek için kullanmaya 

başlamışlardır. Teknolojik avantajlar ile birlikte, veri klasörlerini sağlamak daha 

kolaylaşmıştır ve pazardaki geliştirilmiş araçların çoğu ulaşılabilir durumdadır.    

 Denetçiler, BDDT’lerin kullanımını belirlerken aşağıdaki hususları dikkate 

almak durumundadırlar (The Instituted of Chartered Accountants, 2004:731):   

- Denetim ekibinin bilgi teknolojileri bilgisi, deneyimi ve uzmanlığı 

- BDDT’lerin, bilgisayar donanımının ve verinin durumu 

- Manuel testlerin uygulanamazlığı 

- Etkinlik ve verimlilik 

- Zaman sınırlaması 
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 BDDT’leri kullanmadan önce denetçi, girişimin bilgisayar sisteminin 

tasarımının içindeki bütünleşik kontrolleri düşünmek durumundadır. BDDT’leri tam 

verim ile kullanmak için denetçilerin faaliyet süreçleri, denetim prosedürleri ve 

yazılım arasında bir bağlantı kurmaları gerekmektedir. Denetimde BDDT 

kullanımının 6 önemli faydası bulunmaktadır (Can ve Ocak, 2009:5): 

1. BDDT, rasgele örnekleme yapılmadan, verilerin tümünün denetiminde 

kullanılabilmektedir. 

2. Mevcut BDDT yazılımları, denetçilerin aşina olduğu komutlar ve prosedürleri 

kullanmaktadır. 

3. Günümüzdeki gelişmiş BDDT’ler, denetçinin çalışmasını ve denetim 

prosedürlerinin sonuçlarını belgelendiren dahili araçlara sahiptir. 

4. BDDT içeriye değişik biçimlerden veri aktarımı yapabilmektedir. Bu uyumluluk 

önemlidir çünkü, genellikle kurumlar farklı veri biçimlerine sahiptir ve etkin denetim 

için bunların birleştirilmesi gerekmektedir. 

5. BDDT’ler genellikle salt-okunur çalışmakta ve verinin bir kopyasından 

faydalanmakta, veriyi değiştirememektedir. Böylece veri bütünlüğü korunmaktadır. 

6. Günümüz gelişmiş BDDT’leri denetçiye testlerin otomatik olarak yürütülmesi 

imkanını tanımaktadır.   

2.7. Sürekli Denetim Alanında Daha Önceden Yapılmış Çalışmalar 

 Miklos A.Vasarhelyi ve Fern B.Halper, 1991 yılında A Journal Of Practice and 

Theory’de yayımlanan “Çevrimiçi Sistemlerin Sürekli Denetimi” (The Continuous 

Audit of Online Systems) isimli makalelerinde, Sürekli Süreç Denetimi 

Metodolojisini (Continuous Process Audit Methodology-CPAM) ana hatları ile 

açıklamışlar; bu metodolojinin bir uygulaması olan Sürekli Süreç Denetim Sistemi 

(Continuous Process Audit System-CPAS) ile ilgili bilgi vermişlerdir. Yönetim bilgi 

sistemlerindeki değişmelerin geleneksel denetime olan etkilerinden bahsetmişler; 

sürekli süreç denetim metodolojisi ve yöntemini geleneksel denetim ile mukayese 
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etmişler; sürekli süreç denetim sistemi uygulaması ile ilgili bazı bilgi sorunlarını 

tartışmışlardır. Gerçek zamanlı muhasebe sistemlerinin getirdikleri, denetçilerin 

farklı zaman dilimlerinde muhasebe iç kontrol sistemleri ile ilgili beyanlarını 

yapmalarını gerektirmektedir. Sürekli süreç denetimi, kontrolleri değerlendirmede 

denetçiye etkin şekilde yardımcı olmakta ancak kanıt niteliğinde, işlem türünde, 

zamanlamada ve görev dağılımında asli değişiklikler gerektirmektedir. 

Alexander Kogan, Ephraim F. Sudit ve Miklos A. Vasarhelyi 1999 yılında 

Journal of Information Systems’da yayınlanan “Sürekli Çevrimiçi Denetim: Bir 

Devrim (Continuous Online Auditing: An Evolution)” isimli makalelerinde sürekli 

çevrimiçi denetimi tanımlamışlar; uygulanabilirliğini tartışmışlar; son teknolojinin 

yarattığı farklı araştırmalar ile deneysel ve yasal çalışmaları kaydetmişlerdir. Bu 

bağlamda, değişimin etkilerini kapsamlı şekilde tartışmışlardır. Onlara göre üzerinde 

durulması gereken, sürekli çevrimiçi denetim uygulamasında kullanılan yöntem ve 

tekniklerin geliştirilmesine dair bir altyapı hazırlanması gerekliliğidir. Bu hazırlık 

çalışmaları farklı yöntemleri kapsamalıdır. Onlara göre sürekli çevrimiçi denetim 

hızla gelişmektedir ve seçim sayısının çokluğu, denetimlerin daha sık talep 

edilmesine yol açacaktır. Bilgi teknolojisinin getirdiği avantajlar, denetimleri daha 

sıklıkla uygun maliyetler ile uygulanabilir hale getirecektir. Sürekli çevrimiçi 

denetim arttıkça, iş ortamını pek çok yönden etkilemeye başlayacaktır. Bilgideki 

gelişme sonucu, sorunların artması muhtemel olup; bu sorunlar yapay zeka ve 

istatistiksel analiz tekniklerine artan güven tarafından kısmen de olsa çözülmektedir. 

Sürekli çevrimiçi denetimin gelişimi, günümüz araştırma fırsatlarını geniş çerçevede 

kapsamış durumdadır. Yaratıcı deneysel ve kuramsal çabalar, bu yeni alandaki 

anlayış ve bilgiyi ilerletmek için gerekmektedir.   

Miklos A. Vasarhelyi ve Alexander Kogan 1999 yılında Bilgi Sistemleri 

Denetimi ve Kontrolü Dergisi’nde (IS Audit and Control Journal) yayınlanan 

“Sürekli Denetim ve Bilgi Teknolojileri Gelişmeleri” (Continuous Auditing and IT 

Developments) isimli makalelerinde iş hayatının otomatikleşmesi ve 

elektronikleşmesinden bahsetmiş; tüm bu değişimlerin de muhasebe ve denetime 

büyük faydası olduğunu ve maliyetlerde azalma sağladığını belirtmişlerdir. Onlara 
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göre değişen ortamın tüm süreçlerine dahil olan ve teknolojinin nimetlerinden 

faydalanan bir denetçi, değişimi yönetme şansına sahip olup, hızlı gelişme ve 

değişmeler etrafında mesleğine rehberlik etmektedir.    

 Zabihollah Rezaee, Rick Elam ve Ahmad Sharbatoglie 2001 yılında Managerial 

Auditing Journal isimli dergide yayınlanan “Continuous Auditing:The Audit Of The 

Future” (Sürekli Denetim:Geleceğin Denetimi) isimli makalelerinde gerçek zamanlı 

ve çevrimiçi bir muhasebe sistemi içerisinde sürekli denetim yaklaşımının 

uygulanışını anlatmışlardır. Onlara göre fiziki belge kullanılmayan gerçek zamanlı 

muhasebe sistemlerinde denetim kanıtları elektronik biçimde olduğunda, dış 

denetçiler sürekli elektronik denetim uygulamak durumundadırlar. Gerçek zamanlı 

denetim teknikleri hem uygulama sistem sürecini işlemekte, hem de gerçek zamanlı 

denetim kanıtı toplanmasında kullanılmaktadır.  

 John Woodroof ve DeWayne Searcy 2001 yılında International Journal of 

Accounting Information Systems’da yayımlanan “Đnternet Teknolojisinin Sürekli 

Denetim Etkileri: Borç Uyum Anlaşmasının Etki Alanında Ağ Üzerinden Acentaları 

Tetiklemek (Continuous Auditing Implications of Internet Technology: Triggering 

Agents Over the Web in the Domain of Debt Covenant Compliance) isimli 

çalışmalarında, firmaların elektronik veri değişimi uygulamaya başlamasıyla, önemli 

verimlilik artışı ve maliyet azalması sağlayacaklarını belirtmişler; ayrıca borç uyum 

anlaşması içinde bir sürekli denetim uygulaması göstermişlerdir.  

 J.Donald Warren Jr. ve Xenia Ley Parker 2002 yılında yayınladıkları 

“Continuous Auditing: Potential for Internal Auditors” isimli kitaplarında (The IIA 

Research Foundation 2002), Đç Denetçiler Enstitüsü Araştırma Kurulu tarafından iç 

denetçiler ile yapılan bir ankete yer vermişlerdir. Ankette bir çok iç denetçi sürekli 

denetimi karmaşıklığı gittikçe artan örgütler için kaçınılmaz bulmuş; yılda bir kez 

yapılan incelemelerin günümüz denetim ortamında etkinliğini giderek yitirdiğini 

ifade etmişlerdir.  

 Zabihollah Rezaee, Ahmad Sharbatoglie, Rick Elam ve Peter L.McMickle 2002 

yılında Auditing: A Journal of Practice’de yayınlanan “Sürekli Denetim: Otomatik 
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Denetim Yeteneği Yapılandırmak” (Continuous Auditing: Building Automated 

Auditing Capability) isimli makalelerinde, sürekli denetim kapasitesi yapılandırmak 

için bir yaklaşım sunmakta; denetim veri ambarlarının açıklamasını yapmaktadırlar. 

Sürekli denetim burada, denetçinin sürekli bilgi üzerinde güvence sağlamasına imkan 

tanıyan kapsamlı elektronik bir denetim süreci olarak tanımlanmaktadır. Elektronik 

finansal raporları Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarına göre denetlemek, 

muhasebeciler için eşsiz bir meydan okuma niteliğindedir. Yazarlar Genel Kabul 

Görmüş Denetim Standartlarının, elektronik finansal raporlar ile ilgili bazı 

standartlar içermekle birlikte; tek bir yetkili kaynakta derlenememesine 

değinmişlerdir. Sürekli denetimin kullanımı denetçiye, müşterinin muhasebe bilgi 

sistemini ve iç kontrol yapısını sürekli izleyen ve analiz eden, önceden belirlenmiş 

bazı öznitelikleri kurma imkanı vermektedir. Denetim veri ambarları, uygulama 

sistem süreciyle aynı anda kanıt toplamak için kullanılabilmektedir. Yapılan çalışma 

genel bir tartışma başlatmakta; sürekli denetimin olası etkilerini belirlemekte ve 

muhtemelen denetime etki etmektedir. 

 David Coderre GTAG (Global Technology Audit Guide) için 2005 yılında 

hazırladığı “Sürekli Denetim: Güvence, Đzleme ve Risk Değerlemenin Đçeriği” 

(Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring and Risk Assessment) 

isimli rehberde, sürekli denetim gereksinimi, sürekli denetim ile sürekli izleme ve 

sürekli güvence arasındaki ilişki, sürekli denetimin uygulama alanları ve sürekli 

denetimin amaçlarının iç denetim ile olan yakın ilişkisini oldukça net bir şekilde 

açıklamıştır.  

 ACL Services Ltd. ve Đç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal 

Auditors-The IIA) 2005 yılında yayınladıkları “Sürekli Denetim: Güvence, Đzleme ve 

Risk Değerlemeye Etkileri” (Continuous Auditing: Implications for Assurance, 

Monitoring and Risk Assessment) isimli çalışmada, gelişen denetim ortamını, sürekli 

denetim yaklaşımı ve uygulamasını, sürekli izleme, sürekli kontrol ve risk değerleme 

kavramları ile ilişkisini, son olarak da sürekli denetim-sürekli izleme yaklaşımı 

uygulanmasının faydalarını ayrıntılı şekilde ele almışlardır. Yapılan çalışmaya göre 

bütünleştirilmiş bir sürekli denetim-sürekli izleme yaklaşımı, teknoloji sayesinde, 
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sürdürülebilir, düşük maliyetli ve kaynakların verimli kullanıldığı bir ortam için 

temel gerekliliklerdir.  

 Ahmet Ağca 2006 yılında Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi’nde yayınlanan 

“Sürekli Denetim: Denetimde Bir Devri mi Yoksa Hayal mi?” isimli makalesinde, 

geleneksel denetim yaklaşımını tamamıyla değiştiren sürekli denetim yaklaşımına 

ilişkin temel esaslar ile ilgili açıklamalara yer vermiş; bu yeni yaklaşımın mevcut 

şartlar altında ekonomik ve teknik açılardan uygulanabilirliği ele almıştır. Ayrıca 

küresel anlamda yoğun bir şekilde araştırılan sürekli denetim yaklaşımına ülkemiz 

literatüründe de gündem sağlayarak, değişik yönlerinin araştırılmasına zemin 

hazırlamıştır.  

 Seval Kardeş Selimoğlu 2006 yılında Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi’nde 

yayınlanan “Sürekli Denetim ve Raporlama Aracı Olarak ACL ve Türkiye’de ACL 

Kullanan Đşletmelere Yönelik bir Araştırma” isimli makalesinde, sürekli denetimin 

raporlama boyutunu ele almıştır. Ülkemizde bu konu ile ilgili yasa ve düzenlemelerin 

yetersizliğinden ve sürekli denetim ve raporlama için altyapı eksikliğinden 

bahsetmiştir. Makalede, veri analizine yönelik ve ülkemizde yaklaşık 130 işletme 

tarafından kullanılan ACL ürünü hakkında ve bilgi teknolojileri denetiminde ileriye 

dönük fikir ve önerilere yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile ACL ürününün genel 

olarak beklentileri karşıladığı görülmüştür. 

 Đsa Cankar 2006 yılında Sayıştay Dergisi’nde yayınlanan “Denetimin Yeni 

Paradigması: Sürekli Denetim” isimli makalesinde, sürekli denetimin öneminin 

anlaşılmasına dayanak olan Enron Skandalı’ndan bahsetmiş, sürekli denetimin 

bileşenlerini açıklamış, geleneksel denetim ile arasındaki farklar üzerinde durarak 

sürekli denetimin üstün yanlarını ve geleneksel denetimin olumsuz yönlerini 

açıklamış, gerçek zamanlı muhasebe sistemleri ve unsurları hakkında bilgi vermiş ve 

son olarak sürekli denetimin gereksinimleri ile sürekli denetimin önündeki engelleri 

açıklamıştır. 

 Ivan Cantu, Lai Liu ve Haiyan Zhou 2006 yılında yayımlanan “Sürekli 

Denetim” (Continuous Auditing) isimli çalışmalarında, örgüt içerisinde denetçi ve 



 
 

 

50

diğer bilgi kullanıcıları için bilgi kalitesinin etkilerinden bahsetmişlerdir. Sürekli 

denetimin olumlu ve olumsuz yönlerini açıkladıkları çalışmalarında, sürekli denetim 

uygulamasının yararları olması yanında maliyetleri arttırabileceğini ortaya 

koymuşlar; başlangıçta yüksek sermaye yatırımı gerektirse de, uzun dönemde 

stratejik bir yatırım olarak değerlendirilebileceğini gözlemlemişlerdir. Yazarlar 

çalışmalarında ayrıca “Otomatik Sürekli Đşlem Doğrulama Ortamı Modeli”nden 

(Automated Continuous Transacton Verification Environment-ACTVE) 

bahsetmişler; işlem ve bakiyelerin zamanında onaylanmasının kolaylaştırılmasını 

amaçlayan bu modeli, sürekli denetimin uygulanmasını aşırı zorlaştıran örgütler için 

bir miktar maliyetli ve çeşitli engelleri olan bir model olarak değerlendirmişlerdir.  

 Michael G.Alles, Fernando Tostes, Miklos A.Vasarhelyi ve Edson Luiz Riccio 

2006 yılında Journal of Information Systems and Technology Management’de 

yayınlanan “Sürekli Denetim: ABD Deneyimi ve Brezilya’da Uygulanmasına Dair 

Değerlendirmeler” (Continuous Auditing: The USA Experience and Considerations 

For Its Implementation In Brazil) isimli makalelerinde, sürekli denetim kavramını 

Brezilya’daki ilgili kitleye tanıtma ve ilerideki uygulanabilirliğini tartışma 

amacındadırlar. Sürekli denetimin gelişimi, sürekli denetime yön verenler, geleneksel 

denetim ile sürekli denetim arasındaki farklar, ABD düzenlemelerinin sürekli 

denetim üzerindeki etkisi ve Brezilya’da sürekli denetim uygulamasının ayrıntılı 

olarak açıklandığı çalışmada, ABD düzenlemelerinin sürekli denetimin gelişimi için 

hem bir motivasyon aracı hem de bir engel teşkil ettiği sonucuna varmışlardır. Onlara 

göre, diğer ülkelere oranla Brezilya’da bağımsız denetçi sayısının az olması, devamlı 

olarak denetime tabi olan şirket sayısının az olması, sürekli denetimin devlet ve 

şirketler tarafından gerektiği ölçüde kavranamamasına sebep olmaktadır. Ayrıca 

çalışmada, Brezilya’da sürekli denetimin gelişimini sağlamak amacıyla özel sektör, 

devlet, bankacılık ve telekomünikasyona dair tavsiyeler de yer almaktadır. 

 J.Donald Warren Jr. ve L.Murphy Smith 2006 yılında Internal Auditor’da 

yayımlanan “Sürekli Denetim: Đç Denetçiler için Etkin Bir Araç” (Continuous 

Auditing: An Effective Tool for Internal Auditors) isimli makalelerinde, iç denetçiler 

açısından sürekli denetimin önemini net bir şekilde anlatmışlardır. Onlara göre iş 
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hayatının karmaşıklığı ve yürütüldüğü ortam nedeniyle riskler artmakta; ayrıca 

gelişen bilgi teknolojileri ortamı da iç denetçilerin sürekli denetim yaklaşımını 

kullanmalarını gerektirmektedir. Đç denetçiler, denetim politika ve prosedürlerinden 

ve kontrol sisteminin çalışma düzeninden sorumlu olup; üst yönetim ile yönetim 

kuruluna raporlama sorumlulukları bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerle iç denetçiler 

sürekli denetimden yüksek ölçüde faydalanabilmektedir.  

 PriceWaterHouse Coopers 2006 yılında yayımladığı “Sürekli Denetim Đvme 

Kazanıyor” (Continuous Auditing Gains Momentum) isimli çalışmada bir 

araştırmaya yer vermişlerdir. Bu araştırmada firmaların iç denetim birimlerinin 

sürekli denetime uyum sağlamalarındaki anlamlı artış dikkate alınmıştır. Sürekli 

denetimin teknoloji ile birlikte algılanan faydalarına da değinilen çalışmada, 

teknoloji destekli denetim sayesinde denetçilerin risk faktörleri ve kontrol 

değerlendirmeleri üzerine daha zamanlı analizler yapabileceğini belirtmişlerdir.  

 David Coderre 2007 yılında yayımlanan “Etkin Bir Sürekli Denetim Süreci Đçin 

Tavsiyeler” (Recommendations for an Effective Continuous Audit Process) isimli 

çalışmasında, sürekli denetimin iç denetçilere ve üst düzey yöneticilere örgütün 

içerisinde risk belirleme ve değerlendirmede yardımcı olacağını ifade etmiştir. Ona 

göre yüksek risk düzeyinde sürekli denetim yıllık planlama sürecinin bir parçası 

olarak yer almalıdır. Sürekli denetim sonuçları, risk odaklı denetim planını 

belirlemede kullanılmalıdır. Bireysel denetimler sırasında sürekli denetim daha çok 

risk incelemede kullanılabilmektedir. Planlama ve uygulama aşamalarının bir parçası 

olarak, görevlerin ayrılığı gibi belirli temel kontroller test edilebilmektedir.  

 Miklos A. Vasarhelyi, Carlos Elder De Aquino, Washington Lopes Da Silva ve 

Nilton Sigolo 2008 yılında Đç Denetçiler Enstitüsü (Institute of Internal Auditor) 

tarafından yayınlanan “Six Steps to an Effective Continuous Audit Process” ( Etkin 

bir Sürekli Denetim için Altı Adım) isimli çalışmalarında, sürekli denetim 

uygulamasının başarılı olabilmesi için gerekli olan 6 adımdan bahsetmişler ve bu altı 

adıma ek olarak 2 önemli hususa dikkat çekmişlerdir. Bunlar, işleyecek süreç için 

örgütsel altyapı gereksinimi ve iş ortamında bu altyapının etkisidir. Ayrıca onlara 

göre organizasyonlar sürekli denetimi uygularken ve bu yolda her denetim sırasında 
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veri kalitesini geliştirirken, sürekli denetim yaklaşımı uygulama isteğinde olan 

denetçi ve yöneticiler, geleneksel yıllık denetim faaliyetlerinin ötesine geçme 

gereksinimi duymaktadırlar.  

 Carlos Elder Maciel De Aquino, Washington Lopes Da Silva ve Miklos A. 

Vasarhelyi 2008 yılında Internal Auditor dergisinde yayınlanan “Moving Toward 

Continuous Auditing: Establishig Audit Priority Areas Can Lead to a More Effective 

Continuous Audit Process” (Sürekli Denetime Doğru Hareket Etmek: Denetim 

Öncelik Alanları Kurmak Daha Etkin Bir Sürekli Denetim Sürecine Yol Açabilir) 

isimli makalelerinde, sürekli denetim çalışmasında gerekli olan 6 temel adımdan 

bahsetmişlerdir. Çalışmada bu adımlar sırasıyla; öncelik alanlarını kurmak, kuralları 

belirlemek, sürecin sıklığını belirlemek, parametreleri yapılandırmak, süreci takip 

etmek ve sonuçları tartışmak olarak ifade edilmektedir. Ayrıca sürekli denetim 

yaklaşımı uygulayarak veri kalitesini geliştirmeye çalışan denetçilerin, bunu 

başarabilmek için yıllık geleneksel denetim faaliyetlerinden uzaklaşması gerekliliği 

de vurgulanmaktadır. 

 Carlos Elder Maciel de Aquino, Washington Lopes da Silva ve Miklos A. 

Vasarhelyi 2008 yılında Internal Auditor’da yayımlanan “Sürekli Denetim Yolunda” 

(On The Road To Continuous Auditing) isimli çalışmalarında, örgütlerin sürekli 

denetimi benimsemesini değerlendirdiklerinde, etkin yönetilebilecek üç ortak 

sorundan bahsetmişlerdir. Bunların ilki sürekli denetim ve sürekli izleme arasındaki 

farka ilişkin denetçiler ve üst yönetim arasındaki karmaşadır. Đkincisi denetçilerin 

sürekli denetimin otomatik kontrol rolünü anlama gereksinimidir. Sonuncusu ise 

sürekli denetim uygulanırken denetim uzmanlarının işlevsel sürece dahil olmasının 

bağımsızlık ve tarafsızlık kaybına yol açması ihtimalidir. 

 Sezer Bozkuş Kahyaoğlu 2008 yılında Ebsohaber Dergisi’nde yayımlanan  “Bir 

Güvence Modeli Olarak Đç Denetim Mesleği” isimli makalesinde, Bütünleşik 

Güvence Modeli hakkında bilgi vermiş, bu modelin uygulanması için bilgi 

teknolojileri ve diğer birimlerden veri ve bilgi alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu 

nedenle sürekli denetim ve teknoloji, iç denetimde Bütünleşik Güvence Modeli 

oluşturmak açısından önem arz etmektedir. Çalışmada, iç denetim biriminde sürekli 
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denetim yaklaşımının benimsenmesinde öncelikle kullanılan teknoloji ve denetim 

araçlarının, risklerin belirlenebileceği seviyeye getirilmesi gerektiği belirtilmektedir.  

 Abdullah Sevimli 2009 yılında Dünya Gazetesi’nde yayınlanan “Sürekli 

Denetim-Dünü Anla, Bugünü Değerlendir, Geleceği Denetle” isimli makalesinde ilk 

olarak sürekli denetim sürecinin önündeki engellere kısaca değinmiş, ardından 

sürekli denetimin uygulanacağı alanları ve sürekli denetimin faydalarını belirtmiştir. 

Son olarak da sürekli denetim sisteminin kurulmasında kritik aşamaları açıklamıştır. 

Sürekli denetimin hazırlık, uygulama, izleme ve revize etme olarak tanımladığı 

aşamalarının kapsamlarını tanımlamıştır. Yazar makalesinde sürekli denetim 

yetkinliği geliştirebilmeyi bilgiyle ilişkilendirmiş; süreç ve verilerdeki bilginin 

analizinin düzenli ve sürekli yapılmasını, sürekli denetim metodolojisi geliştirmeye 

bağlamıştır.  

 2009 yılında SAP Business Object tarafından yayımlanan ve rehber niteliğinde 

olan “Geleceğe Bir Bakış: Đç Denetimde Yeni Nesil, Sürekli Risk ve Kontrol 

Güvencesi” (A Look Into the Future: The Next Evolution of Internal Audit-

Continuous Risk and Control Assurance) isimli çalışmasında, sürekli risk izleme, 

sürekli kontrol ve veri denetimi, sürekli hile tespiti, talepli veri madenciliği ve sürekli 

raporlama üzerine tespitlerde bulunmuştur. 

 PriceWaterhouseCoopers Türkiye tarafından 2009 yılında yayınlanan 

“Türkiye’de Đç Denetim” isimli çalışmada, teknolojinin iç denetim üzerindeki artan 

öneminden bahsedilmiştir. Denetim kalitesinin arttırılması, denetim testlerinin 

geliştirilmesi ve iç denetimin verimliliğinin arttırılması amacıyla Bilgisayar Destekli 

Denetim Teknikleri’nin geliştirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Ardından, iç 

denetçiler için gittikçe önem kazanan sürekli denetim süreci ile ilgili bilgi verilen 

çalışmada, denetçilerin sürekli denetimden en iyi faydayı ve sonucu alabilmeleri için 

yedi aşamalı bir plan önerilmiştir. 

 Chun-Hsiu Yeh ve Wei-Cheng Shen 2010 yılında African Journal of Business 

Management’da yayılanan “Sürekli Güvence Sağlamak Đçin Sürekli Denetim Yaşam 

Döngüsünü Kullanmak” (Using Continuous Auditing Life Cycle Management To 
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Ensure Continuous Assurance) isimli makalelerinde, sürekli güvence yazılımının 

başarılı uygulanması için gereken temel aşamalar ile ilgili bir model geliştirilmesini 

amaçlamışlardır.  

 Tansel Çetinoğlu ve Niyazi Kurnaz 2010 yılında yayınladıkları “Đç Denetim 

Güncel Yaklaşımlar” isimli kitapta, muhasebe denetimi alanında ortaya çıkan 

gelişmeleri sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde ele almışlardır. Ardından iç denetim 

kavramını incelemişler ve sürekli denetimin iç denetçiler için önemini kapsamlı bir 

şekilde, sürekli denetimin tüm bileşenleri ile birlikte açıklamışlardır. Son olarak da 

ülkemizde ticari bankalar için sürekli denetim yapılandırma modeli oluşturmuşlardır. 

Söz konusu kitap halihazırda ülkemizde sürekli denetim ile ilgili yayınlanmış en 

kapsamlı çalışmalar arasındadır. 

 Norman Marks 2011 yılında yayınlanan “Sürekli Denetim: Teoriyi 

Uygulamaya Geçirmek” (Continuous Auditing: Putting Theory Into Practice) isimli 

çalışmasında, iç denetim fonksiyonunda sürekli denetimin olanaklarından bahsetmiş; 

sürekli denetimin iç denetçilerin güvence ve danışmanlık faaliyetlerini destekleyen 

bir yöntem olduğunu belirtmiştir. Ayrıca sürekli risk değerleme ile işlem ve 

kontrollerin sürekli test edilmesine de değinmiştir. Ayrıca çalışmada, sürekli risk 

değerleme ve sürekli izleme, sürekli risk ve kontrol güvencesi, sürekli hile tespiti 

ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Ona göre sürekli denetim bir iç denetim birimini 

geleneksel denetime göre güvence sağlayan denetimden, gerektiği an güvence 

sağlayan denetime doğru yönlendirmektedir.   

    



 

3. ĐÇ DENETĐMDE SÜREKLĐ DENETĐMĐN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ 

2000’li yıllarda dünyada yaşanan kurumsal ve mali skandallar sonrası önemi 

artmaya başlayan iç denetim kavramı, Amerika gibi gelişmiş piyasalarda oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Zaman içinde teknolojide yaşanan gelişmeler, piyasaların 

küreselleşmesi, ticaret ve sermaye akımlarının serbestleşmesi ve iş kültürünün 

değişmesi, kurumların yönetsel ve örgütsel süreçlerini değiştirmiş, farklı ve yeni 

fonksiyonlara ihtiyacı arttırmıştır. Teknoloji verimliliği arttırırken, iletişim ve iş 

şekillerinde hızlanma söz konusu olmuştur. Kâğıt kullanımının yerini elektronik 

yöntemlerin alması, yazılım sistemlerinin iş hayatında ağırlığının artması, yeni 

yönetim teorilerinin tartışılmaya başlanması ve çalışanların iş sistemleri içindeki 

sorumluluklarının yeniden tanımlanması değişim sürecinde dikkat çekmiştir. Böyle 

büyük bir değişimden iç denetim de nasibini almıştır. 

Bu değişimler ve dolaylı etkileri sonucu ortaya çıkan yasal düzenlemeler iç 

denetimi geçmişe dönük ve mevzuata uygunluk eksenli bakış açısından, ileriye 

dönük ve "risk odaklı" bir bakış açısına yöneltmiş; iç denetçinin bilgi ve teknoloji 

çağındaki sorumluluklarını yeniden şekillendirmiştir. Bugün gelişmiş ülkelerde, 

toplumun ve iş dünyasının, iç denetim fonksiyonu ve onu teşkil eden iç denetçilerden 

beklentileri net olarak belirlenmiş, ortak bir anlayış ve kabul ile yasal ve mesleki 

düzenlemelerde dile getirilmiştir (Kaya, 2008). 

3.1. Đç Denetimin Tanımı 

Đç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve bu faaliyetlere değer 

katmak amacında olan bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. 

Đç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir 

yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktadır (Uzun, 

2008). Đç denetim bir kurum ya da şirkette yürütülen faaliyet ve işlemlerin 

yönetimden farklı ve tarafsız bir gözle değerlendirilmesi olarak da 

özetlenebilmektedir. Bu değerlendirme esas olarak kurumda işlere ilişkin risklerin 
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bilinmesi, iyi yönetilmesi ve bu risklere yönelik tasarlanan iç kontrollerin varlığı ve 

etkinliği konularına odaklanmaktadır (Kaya, 2008:3). 

Şirket ve kurumlarda iç denetim; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek 

sağlamakta, işletme faaliyetlerini izlemekte, risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili 

önerilerde bulunmakta, kontrollerin uygunluğu ve etkinliğini test etmektedir. Đç 

Denetim faaliyetinin çok yönlü kapsamı; mali denetim, uygunluk denetimi, faaliyet 

denetimi, performans denetimi, sistem denetimi ve bilgi sistemleri denetimi gibi 

çeşitli denetim faaliyetlerini içermektedir. Đşlev ve kapsamı ile iç denetim; şirket ve 

kurumlarda mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere 

uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin 

güvenliği ve güvenilirliği için vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak 

değerlendirilmektedir (Denetimnet, 2009:2). Bunların yanı sıra uluslararası iç 

denetim standartlarına göre; iç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler 

görevlerini yaparken tarafsız davranmalıdırlar. Đç denetçiler her türlü bilgi ve belgeye 

erişebilmeli, inceleyebilmeli ve her seviyede çalışan ile görüşebilmelidir. 

Burada anlatılan özelliklerinden hareketle, iç denetim bir örgütteki; 

- Finansal ve operasyonel bilginin doğruluğu ve güvenilirliği, 

- Đşletmenin risklerinin tanımlanması ve asgariye indirilmesi, 

- Dış düzenlemelerin ve kabul edilen iç politikalar ve usullerin izlenmesi, 

-   Tatmin edici standartların oluşturulması, 

- Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, 

- Örgüt hedeflerine etkin bir biçimde ulaşılması, 

hususlarının belirlenmesi ve yöneticiler ile diğer üyelerin görev ve sorumluluklarını 

etkin bir biçimde yerine getirmelerine destek olmak amacıyla, tüm işlemler ve 

kontrollerin iç denetçilerce nesnel ve sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi ve 

onaylanması faaliyeti olarak tanımlanabilmektedir (Abdioğlu, 2008:93). 

Đç denetim fonksiyonun yeterli ve etkin şekilde yürütülmesi, yönetim 

hedeflerinin gerçekleştirilmesinin güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Güçlü bir 
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iç denetim, işletmedeki denetim mekanizmalarının sağlıklı çalışmasına katkıda 

bulunmakta; böylece operasyonel riskler, dolandırıcılık ve gelir kaybının oluşması 

engellenerek işletmenin verimliliği ve rekabet gücü artmakta ve işletmeye ek değer 

kazandırılmaktadır (Seviğ, 2003). 

3.2. Đç Denetimin Amaç, Kapsam ve Özellikleri 

Đç denetim birimi, şirketin karşılaştığı riskleri belirlemek, değerlendirmek, 

izlemek ve azaltmaktan; ilgili kontroller dahil bu risk yönetim süreçlerinin etkin ve 

amaca uygun çalıştığından emin olmaktan sorumludur. Đç denetimin diğer bir görevi 

de, risk yönetim süreçlerinin tam, etkin ve verimli olduğu konusunda üst yönetim ve 

yönetim kuruluna objektif güvence sağlamaktır. Bu çalışmanın bir parçası olarak iç 

denetim birimi üst yönetime, sorumluluklarını uygulamaya yardım amacıyla 

danışmanlık hizmeti vermektedir (ECIIA, 2005:18). 

Çeşitli işlev ve kapsam özellikleri ile iç denetim; şirket ve kurumlarda 

raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin 

ekonomikliği, etkinliği, verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği için vazgeçilmez bir 

faaliyet olarak kabul edilmektedir. Đç denetim, şirket ve kurumlarda yönetsel hesap 

verebilirliğin oluşumuna katkı sağlamakta; risk yönetiminin parçası olarak önleyici 

niteliği bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesini geliştirerek kurumsal değeri 

yükseltmekte; pay ve menfaat sahipleri için güvence sağlamaktadır (Uzun, 2008). 

Buradan; iç denetimin amacının gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili nesnel analizler, 

tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetim üyelerine sorumluluklarını etkili şekilde 

yerine getirmede yardım etmek olduğu anlaşılmaktadır. 

Đç denetim yönetsel bir kontrol olup; diğer kontrollerin etkinliğini ölçmekte ve 

değerlendirmektedir. Đç denetimden, yönetim hedeflerinin gerçekleşmesi hususunda 

yararlanıldığından; iç denetimin yeterlilik ve etkinliğinden yönetim sorumludur. Öte 

yandan iç denetim mali faaliyetler ile mali olmayan faaliyetlerin incelenerek 

değerlendirildiği denetim türüdür. Đç denetim işletme kontrollerinin etkinliğini ölçme 

ve değerlemeyi hedeflemektedir. Bu açıdan önemli bir yönetim kontrol aracı olan iç 

denetim, üst yönetime müşavirlik/danışmanlık hizmeti vererek yönetime karar 

almada yarar sağlamaktadır. Đç denetim raporlarında faaliyetlerin etkinliği ve 
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verimliliği araştırılarak yönetime önerilerde bulunulmaktadır (Đç Denetim Portalı, 

2010). 

Đç denetimin kapsamını şirketin iç kontrol sistemlerinin verimliliği, etkinliği, 

performans ve kalitesinin incelenmesi ve değerlendirilmesi oluştururken; bir şirkette 

iç denetim elemanları (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:33-34); 

- Finansal ve operasyonel bilgilerin tanımlanmasında, ölçülmesinde, 

düzenlenmesinde ve raporlanmasında kullanılan yöntemlerin doğruluk ve 

güvenilirliğini araştırmalı, 

- Şirket faaliyet ve raporlamasında etkili politika, plan, prosedür, kanun ve 

yönetmeliklere uyum sağlama amacı ile oluşturulan sistemleri incelemeli, şirketin 

bunlara uyumunu belirlemeli, 

- Varlık koruma yöntemlerini gözden geçirip, bu yöntemler uygun olduğunda 

aynı tür varlıkların bulunup bulunmadığını kontrol etmeli, 

- Harcanan kaynakların tutumlu ve verimli kullanılıp kullanılmadığını 

değerlendirmeli, 

- Sonuçların, saptanan amaçlara uygunluğunu, programların planlandığı gibi 

yürütülüp yürütülmediğini araştırmak üzere programları incelemelidir. 

 Büyük şirketlerde iç denetim bölümü yönetim kuruluna bağlı çalışmakta ve 

önemli görevler üstlenmekte olduğundan, iç denetim raporları yönetimin iç kontrolle 

ilgili kararlarını etkilemektedir. Bunun yanında iç denetim, yönetimin parçası olduğu 

halde, fonksiyonel anlamda bağımsızlığa sahip olarak faaliyet göstermekte; bu 

nedenle kurum ve şirketlerde yönetsel hesap verilebilirliğin yerleşmesine katkı 

sağlamaktadır (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:34-35). Ayrıca iç denetim, bireysel 

işlemleri incelemekten ziyade sistem odaklı bir denetime dayanmakta ve sonuçların 

kalitesine odaklanmaktadır.  
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 Đç denetimin temel özellikleri örgüte değer katma, güvence sağlama, danışmanlık 

hizmeti verme, evrensel standartlara uyum, kurumsal bağımsızlık, risk odaklı denetim ve 

meslek ahlak kuralları olarak tanımlanabilmektedir (Gönülaçar, 2007:7).  

Değer katma, güvence ve danışmanlık hizmetleri yoluyla kurum amaçlarına 

ulaşma fırsatları geliştirmek, faaliyet geliştirme imkanları belirleyerek risk olasılığını 

azaltmak; güvence sağlama, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetim süreçlerine 

dair bağımsız değerlendirme sağlamak amacıyla bulguların objektif olarak 

incelenmesi; danışmanlık, idari sorumluluk almadan, kurum faaliyetlerine değer 

katma amacı güden, nitelik ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan 

faaliyetler olup, yol göstermek, tavsiye ve eğitim vermek buna örnektir. Standartlara 

uyum, geniş bir iç denetim gerçekleştirmek ve iç denetim performansını 

değerlendirmekle ilgili gerekleri tanımlayan ve IIA Đç Denetim Standartları 

Kurulu’nun yayınladığı mesleki beyana riayet ve bağlılık göstermek; bağımsızlık, 

objektifliği bozabilecek şartlar dışında olmak; risk odaklılık, denetim faaliyetinin 

odağının geçmiş faaliyetlerden geleceğin yönetilmesine çevrilmesi; meslek ahlak 

kuralları ise mesleğin serbestlik ve bağımsızlığını zedelemeden, etki veya baskıya 

maruz kalmadan denetim faaliyetinin yerine getirilebilmesini sağlayan değer, prensip 

ve yükümlülükler bütününü ifade etmektedir (TĐDE, 2010). 

3.3. Đç Denetimde Güncel Gelişmeler 

ABD Đç Denetçiler Enstitüsü’nün “Yeni Uygulamalar Aracılığıyla Đç Denetimin 

Güçlendirilmesi” başlıklı raporu, iç denetçilerin profilini değiştirerek mesleğin yeni 

rolüne işaret eden birkaç eğilim belirlemektedir. Bu eğilimler iç denetimde çeşitli 

zorluklar getirmekle birlikte fırsatlar da sunmaktadır. Bu fırsat ve zorluklar 

(Demirbaş, 2005:172-173); 

- Veri güvenliği yeni yüzyılın en önemli risklerinden olup; iç denetim unsurları 

uzmanlıkları sayesinde bu alanda şirketlere yardımcı olabilmektedirler. 

- Küreselleşme ile birlikte uluslararası genel kabul görmüş standartlara ihtiyaç 

giderek artmaktadır. Uluslararası kalite ve çevre standartları gibi standartlara 
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uygunluğun değerlendirilmesi açısından denetçiler önemli roller üstlenecek 

konumdadırlar. 

- Kamusal ve yasal platformla bağlantılı olarak muhasebe ve denetimde yaşanan 

gelişmeler iç denetim unsurları açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Đç denetim 

birimleri istihdam, güvenlik ve çevre ile ilgili düzenlemelere uyum sağlamada görev 

alabilmektedirler. 

- Mevcut ekonomik koşullar ve rekabet artışı, danışma faaliyetlerinin 

kapsamının genişletilmesi ve muhasebe denetimlerinin uygulanması sürecinde, iç 

denetim birimleri üzerinde baskı oluşmaktadır. 

- Yeniden yapılandırma, şirket birleşmeleri gibi faaliyetler geleneksel hiyerarşik 

yapıları kırmakta, raporlama ilişkilerini ve yönetim sorumluluklarını 

değiştirmektedir. 

 Burada sürekli denetim uygulaması açısından göze çarpan nokta veri güvenliği 

sorunu olup, iç denetçiler sürekli denetim sürecini başarılı bir şekilde yürütebilmeleri 

koşulu ile iç denetimde başarı sağlanabilmektedir.  

Đç denetim yaklaşımında değişim gereksinimi aşağıdaki nedenlerden 

kaynaklanmaktadır (Locatelli, 2002:15); 

- Đç denetim unsurları şirketlerinde değişen çalışma ortam ve anlayışını dikkate 

alarak geleneksel denetim yaklaşımının fonksiyonel olmadığını fark etmektedir. 

- Geçmişte iç denetim unsurları bağımsızlıklarını sürdürme ve kontrol adına 

kendilerini, firma içi yönetim birimlerinden ve sorumlulukları kapsamındaki diğer 

çalışmalardan izole edebilmekteydiler. 

Uygulamada denetçilerde; telafi edici veya informal kontrolleri ve risk 

yönetimi kavramını önemsemeden formal kontrol mekanizmalarını inceleme, 

tavsiyelerin uygulanması ile ilgili mali ve diğer etkileri önemsemeden, riskleri 

gerektiği gibi anlamadan formal kontrol süreçlerine ek önerilerde bulunma ve 

saptanan hata ve başarısızlıkları yazma veya sorunlarla ilgili başkalarını suçlama gibi 
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eğilimler görülmekteydi. Bu yaklaşım, yönetici ve iç denetçi arasındaki ilişkinin 

daralması, sınırlanması anlamına gelmekte; bu da zamanla kriz yaratarak iç 

denetimin tam olarak gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Đç denetçiler 

gerçekleştirdikleri denetimin şirket içinde fark yaratmasını ve bu farklılığın 

sürmesini istiyorlarsa bakış açılarını ve yaklaşımlarını değiştirmek durumundadırlar 

(Demirbaş, 2005:174).   

Đç denetim birimleri, şirketlerinde yaşanan değişikliklerle ilgilenmekte; 

performans iyileştirilmesi için katkı sağlama ve fark yaratma gereksinimi 

duymaktadırlar. Yönetim ve şirketin diğer çalışanlarıyla daha katılımcı, işbirlikçi ve 

yapıcı ilişkiler kurma yönünde adımlar atmaktadırlar. Kurumsal değişimlerle, yeni 

teknoloji ve iş uygulamalarına uyum sağlamak için rolleri tartışan, gözden geçiren, 

uygulamaları yönlendiren denetim birimlerinin sayısı hızla artmakta; iç denetim 

birimlerinin bu değişime yaratıcı bir anlayışla verdikleri karşılıklar iyi uygulama 

örnekleri olarak değerlendirilmektedir (Özeren, 2000:39). Uygulamada yansımalarını 

bulan bu yeni anlayışlar şu başlıklar altında toplanmaktadır; 

- Daha pro-aktif bir yaklaşım benimsenmesi 

- Denetlenene müşteri olarak yaklaşılması 

- Risk yönetimi üzerine daha fazla yoğunlaşılması 

- Denetim kalitesinin süreklilik temelinde yükseltilmesi 

- Teknolojik imkanlardan giderek artan biçimde yararlanılması. 

3.3.1. Pro-Aktif Yaklaşım 

Đç denetçiler daha pro-aktif bir yaklaşım ile vizyonlarını genişletmeli; 

bünyesinde bulundukları örgütün iş süreçlerinin kalitesine, güvenilirliğine, 

duyarlılığına ve maliyet etkinliğinin iyileştirilmesine daha fazla katkıda 

bulunmalıdırlar (Demirbaş, 2005:175).  
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3.3.2. Denetlenene Müşteri Olarak Yaklaşmak 

 Denetlenene müşteri olarak yaklaşmak, sorunların belirlenmesi ve 

organizasyona değer katan iyileştirmelerin önerilmesi yoluyla risk yönetimi 

bakımından çalışma birimlerine yardımcı olmaktadır. Đç denetim birimleri denetlenen 

birimi iş ortağı olarak görmekte; bu birimler bağımsızlık ve tarafsızlıkla ilgili 

mesleki standartları zedelemeden denetlenenle ortaklık gibi ilişkiler 

kurabilmektedirler (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:65). Kuruluş bünyesinde ağ 

sistemleri ve bağlantılar oluşturmak, iç denetçinin denetlenen birimle denetim 

sürecinde daha yakın iletişim içinde bulunması gibi değişimler ortaya 

çıkabilmektedir.  

3.3.3. Risk Yönetimine Yoğunlaşmak 

 Đç denetim birimleri denetim boyunca karşılaşılan risklere yoğunlaşmaktadır. 

Risk, örgütü etkileyebilecek mali kayıplar, etik olmayan davranışlar, güvenilirliğin 

zarar görmesi ve yasal gereklere uymama gibi olay veya eylemlerin kurumu olumsuz 

yönde etkilemesi olarak tanımlanmaktadır. Risk yönetimi de örgütün personel ve 

varlıklarına yönelik tehlikelerin değerlendirilerek, bir yöntem ile en aza indirilme 

süreci olarak tanımlanmaktadır (Özeren, 2000:42-43). Denetim birimlerinin, örgütün 

karşılaştığı risklerin belirlenerek en aza indirilmesi için kontrol çevresinin 

değerlendirilmesine odaklandığı kurumlarda, iç denetim süreci risk-yönelimli olarak 

tanımlanmaktadır. 

 Risk Yönetimi başlıklı 2110 No’lu Uluslararası Đç Denetim Standardı ile ilgili 

olarak Uluslararası Đç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından yayımlanan kitapçıkta 

yapılan açıklamalar doğrultusunda (THEIIA, 2005:309-312);  

1.    Risk yönetimi, kurum yönetiminin temel sorumluluklarından biri olup; hedeflere 

ulaşabilmek için yönetim, kurum içinde sağlam risk yönetimi süreçlerinin 

bulunmasını ve kullanılmasını sağlamalıdır. 

2.    Kurumun risk yönetimi süreçleri hakkında incelemeler yapma ve raporlar yazma 

görevi, yüksek denetim önceliğine sahiptir. Risk süreçlerini değerlendirme görevi, 

denetim çalışmalarını planlamada risk analizlerinin kullanılmasından farklıdır.  
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3.  Her kurum, risk yönetimi sürecini uygulamada özgün bir yöntem seçebilmektedir. 

Đç denetçi, bu yöntemin yönetimdeki önemli grup veya kişiler tarafından anlaşılıp 

anlaşılmadığını tespit etmeli; risk yönetiminin yeterliliği hakkında görüş 

belirtebilmek için, sürecin temel hedeflere uyduğundan emin olmalıdır. Bu hedefler; 

- Đş strateji ve faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin belirlenip tanımlanarak öncelik 

sırasının tespit edilmesi, 

- Kurum yönetiminin, stratejik planların gerçekleştirilmesi amacına yönelik kabul 

edilebilir risk düzeyini tespit etmesi, 

- Riskleri kurum yönetimince kabul edilebilir düzeylere indirmek veya başka 

yollarla yönetmek amacıyla risk azaltma faaliyetlerinin düzenlenerek uygulanması, 

- Riskleri ve risk yönetimi amacıyla kontrollerin etkinliğini dönemsel olarak 

yeniden değerlendirmek için, devamlı izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- Risk yönetimi süreçlerinin sonuçları hakkında, yönetime ve yönetim kuruluna 

dönemsel rapor verilmesi. 

4.    Đç denetçiler, muhtelif kurumların risk yönetmede kullandığı tekniklerin farklılık 

gösterebileceğini bilmelidir. Risk yönetimi süreçleri, kurum faaliyetlerinin niteliğine 

uygun tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. 

5.   Đç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin yeterliliğinde görüş belirtebilmek için, 

risk yönetimi süreçlerinin beş temel hedefine uygunluğundan emin olmalı ve bu 

konuda yeterli kanıt toplamalıdır. 

3.3.4. Denetim Kalitesini Süreklilik Temeline Yükseltmek 

Denetim birimleri, değişen iş dünyasında var olabilmek ve örgütlerinin denetim 

ihtiyaçlarını giderebilmek için denetim uygulamaları geliştirmek zorundadırlar. 

Farklı örgütlerin farklı uygulamaları sonucu, benzer davranışlar oluşmaktadır. Bu 

davranışların sonuçları iç denetim birimlerinde denetimi aynı faaliyet alanında 

gerçekleştirmekte olan diğer firmaların denetim birimleriyle kıyaslanmaktadır. 

Kıyaslama benzer faaliyet alanlarındaki örgütler arasında en iyi uygulamaları 
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belirlemeyi amaçlamakta; denetimde bulunabilecek temel uygulama ve 

metodolojileri belirleme sürecini kapsamaktadır. Böylece denetim birimlerine belirli 

alanda en iyi performansı gösterenlerin tutarlı ve önemli sayılabilecek denetim 

sonuçlarına nasıl ulaştıkları konusunda ayrıntılı bilgi sağlamaktadır (Demirbaş, 

2005:183). Denetim birimlerinin performansının ölçülmesi müşteri ilişkilerinin 

süreklilik temelinde geliştirilerek denetimin olumlu bir değer yaratmasını sağlamak 

için gerekmektedir. 

 1230 No’lu “Sürekli Mesleki Gelişim” başlıklı Uluslararası Đç Denetim 

Standardı’na göre sürekli mesleki gelişim sağlamak amacıyla iç denetçiler mevcut 

bilgi, beceri ve diğer vasıflarını sürekli mesleki gelişimle artırmalı ve 

güçlendirmelidir. Đç denetçiler, sürekli mesleki gelişim konusunda aşağıdaki önerileri 

de dikkate almalıdır (THEIIA, 2005:137): 

-  Đç denetçiler, mesleki yeterliliklerini sürdürmek ve artırmak amacıyla eğitime 

devam etmek zorunda olup; iç denetim standartları, prosedür ve teknikleriyle ilgili 

güncel gelişmeleri takip etmelidir. 

-  Đç denetçilerin, mesleki yeterliliklerini, “Uluslararası Đç Denetçi” (CIA) unvanı 

ve Uluslararası Đç Denetçiler Enstitüsü'nün (IIA) verdiği diğer unvanlar gibi uygun 

mesleki sertifikaları alarak göstermeleri beklenmektedir. 

- Mesleki sertifikası bulunan iç denetçiler, bu sertifikanın gereklerini yerine 

getirebilmek için yeterli sayıda sürekli mesleki eğitim kursuna katılmalıdır. 

- Halen uygun meslek sertifikası bulunmayan iç denetçiler, mesleki sertifika 

almak için gerekli bir eğitim programı ve kursuna katılmalıdır. 

3.3.5. Teknolojik Đmkanlardan Yararlanmak 

 Kurumların çoğu biriminde bilgisayar sistemlerinden yararlanmanın giderek 

artması iç denetimin karmaşıklığını arttırmakta; ancak bilgisayarların güç ve hızının 

artması ve denetim yazılımlarının kolaylığı da iç denetçiye daha etkin denetim 

imkanı sunmaktadır. Riskleri izlemek, eğilim ve gereksiz işlemleri belirlemek, 

sapmaları bulmak üzere veri analiz etmek, denetim biriminin verimini arttırmak 
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amacıyla bilgisayarlar kullanılmaktadır (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:66-67). Buna; 

çok yıllı denetim planlarının güncellenmesi, denetlenebilir özel faaliyetlerle 

bağlantılı risk değişimlerinin izlenmesi, çevrimiçi sistem ile denetim el kitapları, 

raporlar, denetim program ve talimatlarına ulaşılması, çalışma kağıtlarının 

hazırlanması, denetim biriminin merkez ve taşradaki diğer denetçileri ile iletişim 

kurulması örnek gösterilmektedir (Demirbaş, 2005:184). 

3.4. Đç Kontrol ve COSO 

3.4.1. Đç Kontrol 

Đç kontrol işletme varlıklarının korunması, muhasebe verilerinin doğruluk ve 

güvenilirliğinin kontrolü, işletme faaliyetlerinin etkinliğinin geliştirilmesi ve yönetim 

politikalarına uygunluğu, çalışanların belirlenen politika ve yönetmeliklere 

özendirilmesi konularında işletmede oluşturulan yöntem ve kurallar bütünüdür 

(Durmuş ve Taş, 2008:55). Đç kontrol sistemi, işletme amaçlarının başarılmasına 

yönelik yeterli güvenceyi sağlamak üzere oluşturulan ve işletme yönetim kurulu, 

yönetici ve personelinden etkilenen bir süreçtir. Đşletmelerin gelişerek faaliyetlerinin 

karmaşıklaşması sonucu yönetim işletme faaliyetlerini kontrol edemeyebilmektedir. 

Bu olumsuzluk, ancak etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve yönetmekle 

giderilebilmektedir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:36). Đç denetçi öncelikle iç kontrol 

sistemine odaklanmalı; kurum faaliyetleri ve finansal sonuçlarını değerlendirirken iç 

kontrol sisteminin etkinlik derecesini ölçmelidir. Đç kontrol sistemi iyi kurulmuşsa, 

kurum amaçlarına ulaşmak için uygun altyapı oluşmakta; işletme süreçlerinden elde 

edilen veriler doğru ve ilgili olmakta; yasalara ve işletme politikalarına uyum 

sağlanmakta; kaynak kullanımında etkinlik sağlanmakta ve işletme varlıkları 

korunmaktadır (Pehlivanlı, 2010:31). 

 Đç kontrol bir kuruluşun aşağıdan yukarıya, her kesimi ile içinde olduğu bir 

sistem olup; temel amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir (Uzun, 2008): 

- Standartlaşmış süreçler yardımıyla operasyonların etkinlik ve verimliliğini 

arttırmak: Bir örgütte kontrollerin varlığı, süreçlerin standart tanımları, görev 
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tanımları, kuralların düzenlenmesi ve işletme etkinliği ve verimliliğinin 

artırılmasında katma değer yaratmaktadır.  

- Kontrol faaliyetleri aracılığıyla işletme varlıklarının korunması: Đşletmeler 

büyüdükçe varlık koruma sistemsel bir soruna dönüşmektedir. 

- Mali raporlamanın güvenilirliğini sağlamak: mali tabloların güvenilirliği 

yönetimin doğru ticari kararlar alması, işletme içi yolsuzlukların önlenmesi veya 

tespitinde yardımcı olmaktadır.  

Đç kontrol sistemi gerek işletme içi,  gerek yasal düzenlemelerin getirdiği 

kurallara uygunluğun sağlanmasında yardımcı olmakta, güvence sağlamaktadır. 

Diğer bir deyişle iç kontrol sisteminin bir işletmede var olmamasının olumsuz 

sonuçları; para ve mal kaybı, hatalı karar alınması, suistimal ve dolandırıcılıklarla 

karşı karşıya kalınması, gelir kaybı ve amaçlara ulaşılamamasıdır. 

Örgütlerde iç kontrol sistemi kurulmasının nedeni, karmaşıklaşan işletme yapısı 

içinde varlıkların korunmasını ve muhasebe kayıtlarının güvenceye alınmasını 

amaçlamalarıdır (Durmuş ve Taş, 2008:57). Ayrıca iç kontrol sistemi ile işletmenin 

kaynak ve varlıklarının etkin kullanımı amaçlanmaktadır.  

Bir işletmenin iç kontrol sistemi, işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlamak 

için belirlenen politika, usul ve yöntemlerden oluşmaktadır. Bir işletmenin iç kontrol 

sistemini kontrol çevresi, muhasebe sistemi ve kontrol prosedürleri (usul ve 

yöntemler) oluşturmaktadır (Kepekçi, 2004:77). Ancak COSO tarafından konunun 

daha geniş kapsamlı incelenmesi sonucu  Kontrol Ortamı, Risk Değerleme, Kontrol 

Faaliyetleri, Bilgi ve Đletişim, Sistemin Gözetimi unsurları belirlenmiştir. 

3.4.2. COSO Modeli 

Đç kontrole yönelik çeşitli model ve raporlar yayınlanmış olup dünyada en çok 

kabul gören kontrol modeli COSO tarafından 1992 yılında geliştirilen COSO Đç 

Kontrol Çerçevesi’dir. Bunun haricinde Kanada’da CoCo ve Đngiltere’de Turnbull 

Raporu gibi çeşitli raporlar ve bilgi sistemleri alanında COBIT modeli gibi 

yaklaşımlar bulunmaktadır (Pehlivanlı, 2010:31). 
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 En önemli hedefi sahte mali raporların nedenlerini belirleyerek ortaya çıkma 

olasılığını azaltmak olan Treadway Komisyonu (Sahte Mali Raporlama Ulusal 

Komisyonu) tarafından, iç kontrol literatürünün tekrar değerlendirilmesi için çalışma 

grubu oluşturulmuş; iç kontrol sistemi kurularak etkinliğinin değerlendirilmesi için 

genel kabul görecek standartlar belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla Treadway 

Komisyonu’nu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi “Đç Kontrol Bütünleşik Çerçeve” 

raporunu (Comittee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) 1992’de 

yayımlamıştır. Bu rapor COSO Modeli olarak bilinmektedir. COSO Modeli’ni 

Amerika’nın 5 büyük kuruluşu yapılandırmışlardır. Bunlar; Amerikan Muhasebeciler 

Birliği, Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü, Uluslararası Mali Yöneticiler 

Birliği, Đç Denetçiler Enstitüsü ve Ulusal Muhasebeciler Birliği (Muhasebe 

Yöneticileri Enstitüsü)’dir.  

 COSO Modeli, Kanada modeli olarak bilinmektedir ve AB’de uygulanan 

Kamu Đç Mali Kontrol sisteminde de COSO Modeli esas alınmaktadır. Yıllar içinde 

kullanımı giderek yaygınlaşan COSO Modeli, Avrupa Birliği, Uluslararası 

Sayıştaylar Birliği ve Uluslararası Takas Bankası gibi uluslararası ve uluslar üstü 

kuruluşlarca da iç kontrol sistemi olarak kabul edilen bir model olmuştur (Ateş ve 

Özsoysal, 2009:12). Türkiye de yeni mali yönetim sistemini COSO Modelini esas 

alarak kurmaya çalışmaktadır.  

COSO iç kontrol çerçevesine göre iç kontrol; kurumun yönetim kurulu, üst 

yönetim ve çalışanlarından etkilenen ve operasyonların etkinliği ile verimliliğine, 

finansal raporlamanın güvenilirliği ile yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uyuma 

ilişkin makul düzeyde güvence sağlayan bir süreçtir (Pehlivanlı, 2010:32). Genel 

olarak iç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşma olasılığını arttıran bir faaliyet olarak 

tanımlanabilmektedir.  

3.4.2.1. COSO Modeli’ne Göre Đç Kontrolün Unsurları 

COSO Modeli’ne göre iç kontrolün 5 unsuru bulunduğu ve bunların kontrol 

ortamı, risk değerlemesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme olarak ifade 

edildiğinden daha önce bahsedilmişti. Bu 5 unsuru açıklamakta fayda bulunmaktadır: 
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- Kontrol Ortamı; işletmede etkin bir iç kontrol sistemi kurmanın ön koşulu, 

uygun ortam sağlamak olup, işletme içi ve dışı unsurlardan oluşan bu ortama “Đç 

Kontrol Ortamı” denilmektedir. Bu ortamın oluşum faktörleri; yönetimin felsefesi 

(düşünce ve yaklaşım), organizasyon yapısı, yönetim kurulu ve denetim komitesinin 

işlevi, yetki ve sorumluluk dağılımı, yönetim kontrol yöntemleri, iç denetimin işlevi, 

personel politika ve prosedürleri ile dış etkenlerden oluşmaktadır (Ataman 

vd.,2001:62-63). Kontrol ortamı iç kontrol kalitesinde etkili olan ortamı yaratmanın 

yanında disiplin sağlamakta ve yapı oluşturmaktadır. Strateji ve amaç belirlemede 

genel bir atmosfer yaratarak kontrol faaliyetlerini yapılandırmaktadır.  

- Risk Değerleme; işletme yönetimi işletmeyi gelecekte etkileyebilecek riskleri 

tespit etmek ve önlem almak zorundadır. Açık hedefler oluşturmak ve etkin bir 

kontrol ortamı kurmak suretiyle kurum misyonunu ve hedeflerini gerçekleştirmeye 

çalıştığında karşı karşıya kalacağı riskleri değerlendirmek için bu risklere uygun 

biçimde yanıt vermeye yönelik zemin oluşturmaktadır (Özeren, 2004:4). Risklere 

karşı sigorta yaptırmak en geleneksel yöntemdir. Ancak günümüzde her riskin 

sigorta yardımıyla ortadan kaldırılma olanağı bulunmamaktadır. Risklere karşı; 

risklerden kaçınmak, riskleri üstlenmek, riskleri transfer etmek ve riskleri kontrol 

etmek gibi önlemler alınmaktadır (Pehlivanlı, 2010:36). 

- Kontrol Faaliyetleri; kurum amaçlarına ulaşılmasını etkileyebilecek risklerle 

başa çıkmak için belirlenen ve uygulamaya konulan politika ve prosedürlere kontrol 

faaliyetleri denilmektedir. Kontrol faaliyetleri, riskleri kabul edilebilir düzeyde 

yönetmek için kullanılmaktadır. Risk çeşidine göre önleyici, tespit edici ve düzeltici 

her tür kontrol faaliyeti belirlenerek uygulanmaktadır (Bülbül, 2009:15). Kontrol 

faaliyetleri kurumun tüm kademeleri ile faaliyetlerine yayılmalıdır. Kontrol 

faaliyetlerine örnek olarak; yetki devri ve onay prosedürleri, görevlerin birbirinden 

ayrılması, kaynaklara ve resmi kayıtlara erişim konusunda kontroller 

gösterilebilmektedir. 

- Bilgi ve Đletişim; bilgi ve iletişim sistemleriyle ilgili olan bu eylemler, bir 

kurumun kişilerinin faaliyetlerini yönetmek ve kontrol etmek için ihtiyaç duydukları 

bilginin biriktirilmesi ve değişimi ile ilgilidir (Yılancı, 2006:33). Bir kurumda bilgi, 
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üstten alta veya alttan üste doğru akmaktadır. Kurumun bilgi akışı bir disiplin içinde 

kurumun büyüklüğü ile uyumlu şekilde Yönetim Bilgi Sistemi ve alt bileşenleri 

aracılığıyla sağlanmaktadır (Kaval, 2005:130). Kurum çalışanlarının 

sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için bilgiler anında kaydedilmeli, 

sınıflandırılmalı ve personele duyurulmalıdır. Güvenilir ve uygun bilgilerin 

sağlanabilmesi için işlemlerin anında kaydedilmesi ve düzgün biçimde 

sınıflandırılması gerekmektedir. 

- Đzleme; iç kontrol sisteminin performansının, kalitesinin ve kontrollerin tasarımı 

ve işleyişinin gözden geçirilerek alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesini 

ifade eden izleme sürekli, ayrık ve karmaşık izleme şeklinde olabilmektedir 

(Pehlivanlı, 2010:37). Đç kontrol sisteminin, değişen hedefler, ortam, kaynaklar ve 

risklere ayak uydurabilmesi için yönetim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.  

3.4.2.2. COSO Piramidi 

 Kontrol ortamı temelde yer almaktadır. Kontrol faaliyetleri ve risk 

değerlendirme yapılırken bilgi ve iletişim kanalları kullanılarak gözetimin ihtiyaç 

duyduğu bilgiler sağlanmaktadır (Ateş ve Özsoysal, 2009:14). Aşağıdaki şekilde 

COSO Piramidi gösterilmektedir: 
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Şekil 3.1: COSO Piramidi 

 

Kaynak: Abdullah Ateş ve Sibel Özsoysal (2009); “Kamu Đç Kontrol Standartları,” Đstanbul 
Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, http://www.istanbul.edu.tr/genel/ 
idari/strateji/I.U.IcKontrolSunum.ppt#256,1, (Erişim Tarihi: 12.02.2.011).     

 Şekilde, kontrol ortamı kurum çalışanlarının eylemleri yürütmede ve kontrol 

sorumluluklarını yerine getirmede atmosfer görevi görmektedir. Kontrol ortamı aynı 

zamanda diğer unsurlar için temel teşkil etmekte; diğer unsurları şemsiyesi altına 

almaktadır. Bu ortamda yönetim, özel amaçlara ulaşmadaki riskleri belirlemektedir. 

Kontrol eylemleri, risklerle ilgili yönetim emirlerinin yerine getirilmesine yardımcı 

olmaktadır. Bu eylemler yapılırken, aynı zamanda ilgili bilgilerin toplanması ve 

örgüt içinde iletişim sağlanması gerekmektedir. En üst unsur olarak tüm süreç 

izlenmeli ve koşullara göre gerekli düzeltmeler yapılmalıdır (Yılancı, 2006:34).  

3.4.2.3. COSO Küpü 

Bir kurumun elde etmek istediği şeyi temsil eden amaçlar ile amaçları elde 

etmek için neye ihtiyaç duyduğunu temsil eden unsurlar arasındaki direkt ilişkiyi, 

COSO Küpü ifade etmektedir (Yılancı, 2006:34). Faaliyet ve birimler, amaçlar ve 

bileşenler bir küpün farklı yüzeylerinde bir bütünü teşkil ederek iç kontrolün 

çerçevesini oluşturmaktadır. Bir kurumdaki tüm faaliyet ve birimler; faaliyetlerin 

etkinlik ve etkililiği, bilgilerin güvenilirliği ve mevzuata uygunluğu amaçlarına 

ulaşmak için iç kontrolün beş bileşeninden yararlanmaktadır (Bülbül, 2009:10). 
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Şekil 3.2: COSO Küpü 

 
Kaynak: Davut Pehlivanlı (2010); Modern Đç Denetim-Güncel Đç Denetim Uygulamaları, Beta 
Yayınları, Đstanbul, s. 33. 

 Đç kontrol sistemi üç boyutlu ve birbirleriyle etkileşimli çalışacak şekilde 

tasarlanmıştır. Đç kontrol sisteminin amaçları küpün dikey katmanında operasyonlar 

(faaliyetler), bilgilerin güvenilirliği ve uygunluk olarak yer alırken; yatay katmanda 

ise kontrol ortamı, risk değerleme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme 

unsurları yer almaktadır. Küpün üçüncü boyutunda da bölümler ve faaliyetler 

bulunmaktadır.  

 Đç kontrol tanımında yer alan hedeflere ulaşılabilmesi birbiri ile ilişkili daha 

önce bahsettiğimiz beş yatay bileşenin varlığına bağlıdır. Küpün dikey bileşenleri ise 

iç kontrol sisteminin amaçlarından meydana gelmektedir (operasyonlar, bilgilerin 

güvenilirliği, uygunluk). Bu amaçlar tüm COSO küpünün üçüncü boyutunda 

belirtilen faaliyet ve bölümleri kapsamaktadır (Pehlivanlı, 2010:33-38). Yukarıdaki 

şekil, her unsurun amaçlara ulaşmak için gerekliliğini ve bu ilişkilerin işletme 

birimleri veya eylemleriyle içi içe geçmişliğini ifade etmektedir (Yılancı, 2006:35). 

Örneğin, izleme unsuru etkin ve etkili yönetim, güvenilir mali raporlar ve gerekli 

mevzuata uyum amaçları ile ilişkilidir. Yine diğer tüm dört unsur da aynı şekilde 

ifade edilebilmektedir. Benzer olarak, her bir amaç tüm unsurlar ile ilişkilidir. Etkin 

ve etkili raporlar için tüm unsurlar önemlidir. Üçüncü boyuta baktığımızda; kurumun 
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tüm bölüm ve faaliyetlerini sırasıyla satın alma, satış ve üretim olarak gruplandırmak 

gerekirse, üçüncü boyutun en alt orta kutucuğu satış işlemlerinin mevzuata uygunluk 

amaçlarının kontrol ortamı unsurunu temsil edecektir.  

3.4.2.4. COSO Modeli’nin Faydaları 

 COSO modelinin etkinlik, verimlilik, karşılaştırılabilirlik, iletişim ve denetim 

komitesi gibi faydaları bulunmaktadır (Applegate ve Wills, 1999): 

- Etkinlik; COSO unsurlarının test edilmesi, kontroller tarafından sağlanan 

güvencenin derecesini belirlemede sağlam bir temel teşkil etmektedir. 

- Verimlilik; COSO amaçlarının kategorilerine odaklanmak, yüksek maliyetlere 

karşı koruyucudur. 

- Karşılaştırılabilirlik; ortak bir denetim çerçevesi kullanmak ve derecelendirme 

sistemi, farklı iş alanlarındaki kontrollerin karşılaştırılmasına imkan vermektedir. 

- Đletişim; müşteriler ile görüşülürken COSO kriterlerine entegre olmak, onların da 

kontrol faaliyetleri üzerindeki anlayışlarını artırmaktadır. 

- Denetim komitesi; COSO çerçevesinin dönemler itibariyle raporlanması, iç 

kontrol sisteminin güçlü ve zayıf yanlarını tanımlamaya yardımcı olmaktadır. 

3.5. Đç Denetimde Sürekli Denetim Uygulaması 

Risk değerlendirmesinden planlamaya ve raporlamaya uzanan geniş bir alanda 

kullanılan teknoloji, günümüzde denetim sürecine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Organizasyonlar denetimin kalitesini artırmak, denetim yönetimi ve testlerinin 

geliştirilmesi ve iç denetim faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak için 

Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerini denetim uygulamalarıyla birlikte 

kullanmaktadırlar. Denetim riski ve risk yönetimi gibi kavramlar yerine oturdukça, 

daha etkin ve verimli denetimler gerçekleştirmek amacıyla Bilgisayar Destekli 

Denetim Tekniklerini kullanan iç denetçi sayısı artmaktadır. 
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Đç denetimde hizmet anlayışı geliştirilerek sürekli denetimin benimsenebilmesi 

için, öncelikle kullanılan teknoloji ile denetim araç ve tekniklerinin, risklerin 

belirlenebileceği düzeye taşınması gerekmektedir. Sürekli denetim yaklaşımı 

önümüzdeki yıllarda çoğu işletmenin uygulayacağı bir yöntem olacaktır. Đşletmelerde 

şube ağı olduğunda, örneğin risk göstergelerinin takibi, büyük kredi portföylerinin 

yönetilmesi veya kredi kartı portföylerinin yönetimi gibi alanlarda sürekli denetim 

tekniklerinin kullanılması artık gereklilik halindedir. Bu ortamda en önemli nokta, 

organizasyon genelinde güçlü bir iletişim yapısı oluşturmaktır (Kahyaoğlu, 2008:48). 

Güçlü iletişimin en belirgin özelliği ise, belirli periyotlarda ve düzenli olarak 

paydaşlarla yapılan görüşmelere dayalı olarak, olası risklerin belirlenmesi ve sürekli 

denetim tekniklerine bağlı kontrollerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.  

Organizasyona değer kazandırmak amacıyla, iç denetçilerin gerçek zamanlı 

risk ve kontrol danışmanlığına odaklanmaları ve geleneksel denetim yaklaşımlarını 

bir kez daha gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu da denetçilere risklerin etkili 

şekilde yönetildiği konusunda üst yönetime güvence sağlamada yardımcı olmaktadır 

(Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:165).  

3.5.1. Đç Denetimde Sürekli Güvence, Đzleme, Risk Değerleme, Kontrol ve 
Raporlama 

Sürekli denetim ile ilgili olarak sürekli güvence, sürekli risk değerleme ve 

kontrol, sürekli raporlama ve sürekli izleme, bir organizasyonun iç denetim 

amaçlarına ulaşmada temel yapıtaşları konumundadır. Çoğu örgüt, ilgili kişiler ve 

onların paydaşlarına her yıl, yıllık tam rapor, ara dönem raporu sunmaktadır. Ayrıca 

yönetim tarafından kontrollerin sürekli izlenmesi, etkili ve yeterli güvence 

stratejilerinin temelini oluşturmaktadır. Bir organizasyonda sürekli izleme, veri 

türleri ya da birçok sistemin, sürecin veya bunlardan birinin performansının 

ölçümünü sağlamaktadır. Kısacası hem kendi içlerinde, hem de sürekli denetim ile 

oldukça kuvvetli bir bağa sahip olan bu kavramların, organizasyon içerisinde 

uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerin açıklanmasında yarar bulunmaktadır. 
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3.5.1.1. Đç Denetimde Sürekli Güvence 

Günümüz iş döngülerinin sıkıştırılmış zaman dilimleri, daha hızlı ve iyi 

güvence için iç denetimin temel paydaşlarının taleplerini artan şekilde 

körüklemektedir. Ayrıca üst düzey ve kurumsal yönetimden, riskleri kabul ederek 

mesleki kararları daha hızlı almaları istenmektedir. Bunu başarabilmek için, risk 

yönetimi ve ilgili kontroller üzerinde gerçek zamanlı veya tam zamanlı güvenceye 

ihtiyaç duyulmaktadır. Buna rağmen daha iyi ve hızlı güvence için; sıkıştırılmış iç 

denetim işlevleri, geleneksel iç denetim döngülerinin kalıcı sınırlamaları tarafından 

engellenmektedir (Price Waterhouse Coopers, 2006:5). Bunlar; yıllık risk 

değerlendirmeleri, karmaşık iç denetim anlaşma planları ve kapsamlı raporlama 

gerektiren manuel iç denetim yöntemleri olup; asli paydaşlara hızlı ve yüksek kaliteli 

gerçek zamanlı güvence sunmak için döngünün hızlanmasının temel gereksinim 

olduğunu bilen iç denetim birimi yöneticilerinin alışık olduğu zorluklardır.   

Denetim güvencesi, bilginin doğruluk, kontrollerin de etkililik ve yeterlilik 

açısından ifadesidir. Yönetimin kontrolleri sürekli izlemesi, etkili güvence 

stratejilerinin özü olmakla birlikte; denetim süreci de etkin yönetim faaliyetlerini 

güvenceye almalıdır. Đç denetim, raporlama ve karar almada kullanılan bilgiyi, risk 

yönetimi uygulamalarının bağımsız değerlendirmesi için, tarafsız sorgulamalar 

yaparak güvence hizmetleri sağlamak için kullanmaktadır. Denetçiler sürekli kontrol 

ve risk değerleme yaptığında ve yönetimin sürekli izleme faaliyetlerinin yeterliliğini 

değerlendirdiğinde sürekli güvence sağlamış olmaktadırlar. Denetçiler, risklerle başa 

çıkmayı sağlayan, değişiklikler öneren kontrollerin doğruluğunu kanıtlamakta, 

yönetimin uyguladığı faaliyetleri gözden geçirmektedir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 

2010:172-173). Denetçiler bu faaliyetleri uyguladıkça, organizasyon daha yüksek 

güvence sağlamaktadır. Yönetim de, risklerle başa çıkarak, kontrolleri izleyerek, 

biçimlendirerek, geliştirerek güvence denkleminde rol oynamaktadır.  

3.5.1.2. Đç Denetimde Sürekli Đzleme 

Çoğu örgütsel amaç, nispeten sabit kalmakta; iş koşullarında önemli değişiklik 

olmadıkça yıllık bazda gözden geçirilmektedir. Ancak, örgütün riskleri sürekli 

değişmekte; eski riskler önemsizleştikçe yeni riskler ortaya çıkmakta ve iş koşulları 
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değiştikçe ortaya çıkan riskler artıp azalmaktadır. Sürekli risk izleme aşağıdakiler 

için gerekmektedir (SAP, 2009:12): 

- Günümüzün daha önemli riskleri üzerinde güvence sağladığından emin olmak, 

- Risk ve kontrol izlemeyi gerektiren yeni veya gelişen riskleri tanımlamak, 

- Yönetim veya iç denetçiler tarafından hemen dikkat edilmesi gereken, risk 

seviyelerindeki ani yükselişleri belirlemek. 

 Sürekli izlemenin en önemli noktası etkili kontrol sistemlerinin sürdürülmesi ve 

uygulanması olup; yönetim tarafından gerçekleştirilmesi ve sahip olunması gereken 

bir süreçtir. Yönetim iç kontrollerden sorumlu olduğundan, süreklilik bazında 

kontrollerin tasarlandığı gibi çalışıp çalışmadığının belirlenmesinde etkin rol 

oynamalıdır. Zamanlılık temelinde kontrol sorunlarının belirlenmesi için kontrol 

sisteminin geliştirilmiş olması gerekmektedir. Sürekli izlemenin organizasyona hata 

ve hilelerin önemli bir şekilde azaltılması, maliyet azaltılması, gelir kaybında ve 

fazla ödemelerde azalma sağlanması yoluyla işlemsel yeterliliğin geliştirilmesi gibi 

faydaları bulunmaktadır (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:174). 

 Đç denetim birimi risk bilgisinin tüketicisi olduğu için, yönetim de riskleri 

izlemekten sorumludur. Teknoloji aşağıdakileri sağlamaya başladığında, risk izleme 

yeteneği daha etkin hale gelecektir (SAP, 2009:12): 

- Risk yönetim süreci ile birlikte şirket bilgisi sağlanması (finansal sonuçlar ve 

hesap bakiyeleri gibi), 

- Risk değerleme süreçlerine dışsal bilgi sağlanması. Çoğu örgütsel risk, dışsal 

olaylarla ilgili olup, jeopolitik veya ekonomik değişiklikler, risk seviyelerini 

değiştirme gereksinimini işaret edebilmektedir.  

 Bu teknolojiler günümüzde mevcut olup; kullanım kolaylığı ve çözümler ile 

uyumlaştırılması daha da gelişmektedir. Risk izlemenin sonuçları yönetim kurulu, üst 

yönetim ve işletme yönetimine sunulmak amacıyla tablo ve raporlarda 
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gösterilmektedir. Bu tablolar risk seviyelerinin izlenerek gerektiğinde harekete 

geçilmesini sağlamaktadır. 

3.5.1.3. Đç Denetimde Sürekli Risk Değerleme 

Sürekli risk değerleme, süreç veya sistem içerisinde eğilim ve karşılaştırmaları 

incelemek yoluyla şirket çapında risk seviyelerini belirleme ve değerlendirme 

faaliyetidir. Ardından bu süreçler, geçmiş performanslar ve diğer iş süreçleri ile 

karşılaştırılmaktadır. Örneğin; ürün performansı bir önceki yıl sonuçları ile 

karşılaştırılmakta; bu da bir tesisin performansının diğerleri ile kıyaslanması 

kapsamında değerlendirilmektedir (Coderre, 2007). Denetçilerin risk belirleme ve 

değerlemeye katkı sağlamak için risk yönetimi ve kontrol geliştirme mecburiyeti 

olmakla birlikte; yönetim de riskleri tanımlamak ve azaltmak için bir sistem 

geliştirmek ve korumak zorundadır. Risk odaklı planlar geliştirmek ve örgüt amaçları 

ile uyumlu şekilde iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirlemek için, bu sürekli 

denetim sürecinin sorumluluğundadır (THEIIA, 2005:4). Örgüt, hedefler ile uyumlu 

iç denetim faaliyetlerinin önceliklerini belirlemek için risk bazlı planları kurmada 

denetçileri teşvik etmektedir. 

Tespit edilen riskler bir kez programa dahil edildiğinde, kontroller ve test 

edilecek veri tanımlanabilmektedir. Risklerin seçim sürecinde aşağıdakiler dikkate 

alınmalıdır (SAP, 2009:13): 

- En yüksek oranlı riskler, 

- Olasılığı düşük olmakla birlikte herhangi bir olumsuzluğun şirketin tümü için bir 

tehdit unsuru olması, 

- Yönetim kurulu veya üst düzey yönetim gibi temel hissedarların güvence 

açısından yüksek bir konumda bulunması, 

Đş risklerinin tespitinden sonra, bu risklerin örgütsel toleranslar ile 

yönetilmesini gerektiren temel kontroller belirlenmektedir. Her durumda şirketler, iş 

risklerini yönetmek için kontrollerin kombinasyonuna güvenmektedir. Çoğu risk, iş 

süreçleri ve bilgi teknolojileri içerisinde varlık düzeyinde kontrollere bağlıdır.  
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Sürekli risk değerleme, şirket yönetiminin kurduğu kurumsal risk yönetimi 

sürecinin kalitesine dayanmakta; bu süreç, kurumsal hedeflerin kapsanması için, 

riskleri tanımlayarak değerlendirmektedir. Đç denetçiler kendi deneyimleri ile 

bağımsız risk değerlemesi yapmalarına rağmen; denetçilerin değerlendirmesi (farklı 

ve gereksiz risk değerlendirmeyi önlemek için) yönetimin değerlendirmesi ile 

uyumlaştırılmalıdır. Đç denetçiler periyodik denetimler sonucu risk yönetiminde 

kolaylık sağlamaktadır (SAP, 2009:12). Bu denetimler, yönetimin örgütsel amaçlar 

için riskleri belirleyip değerlendirmek amacıyla kurduğu sürecin yeterliliğini dikkate 

almalıdır.  

Sürekli risk değerlemesi, işlem özetleri üzerinde karşılaştırmalı bir analiz ve bir 

eşik noktasına yönelik olarak, detaylı işlemlerin değerlendirilmesini içerebilmektedir. 

Bu tür bir karşılaştırma denetçilere sürecin değişkenliğini ölçerek tutarlılığını 

inceleme imkanı vermektedir. Örneğin, işlemlerde bir dizi kusur içinde değişkenliği 

ölçmek, üretim hattını test etmede bir yöntemdir. Kusur sayısında fazla değişkenlik 

olması, üretim hattının düzgün ve tutarlı işleyişi hakkında endişeleri arttırmaktadır 

(Coderre, 2007). 

3.5.1.4. Đç Denetimde Sürekli Kontrol Değerleme 

Denetim, etkinlik ve verimliliği değerlendirerek ve sürekli gelişimi teşvik 

ederek, etkin kontrol sağlamada organizasyona yardımcı olmalıdır. Yönetimin iç 

kontrolleri izlemesine bağlı olarak, denetçilerden daha kapsamlı sürekli kontrol 

değerlemesi yapmaları beklenebilmektedir. Đç kontrollere yönelik işlemsel verinin 

sürekli kontrol değerlemesi, anında harekete geçebilmek için yönetime raporlanacak 

hata ve anormallikleri hızlı şekilde vurgulayabilmekte; finansal ve operasyonel 

bilginin güvenilirliği ve bütünlüğüne, işlemlerin etkinlik ve verimliliğine katkı 

sağlayabilmektedir (THEIIA, 2005:3).  

Sürekli kontrol değerlemesi, seçilen kontrollerin düzgün çalışıp çalışmadığını 

belirleyen denetim faaliyetleri anlamına gelmektedir. Kontrol testleri geleneksel 

olarak, iş faaliyetleri ortaya çıktıktan sonra geriye yönelik ve periyodik olarak 

yapılmaktadır. Test yöntemleri örnekleme yaklaşımına dayanmakta; politika, 

prosedür, onay ve mutabakat incelemeleri gibi etkinlikleri içermektedir (Coderre, 
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2007). Sürekli kontrol değerlemesi ile işlemler, iç kontrollerin tasarlandığı gibi 

çalışıp çalışmadığını belirleyen bir kontrol kümesine yönelik olarak izlenmektedir. 

Đyi tasarlanmış bir kontrol kümesi, süreç veya sistem kontrolleri amaçlandığı gibi 

çalışmadığında ve tavizler verdiğinde örgütleri uyarmaktadır. Denetçiler kontrol 

zayıflıkları ve ihlalleri belirleyerek, denetim komitesi veya üst düzey yönetimin, 

kontrollerin düzgün çalışıp çalışmadığını öğrenmelerine izin vermektedir. 

Teknoloji destekli analiz sayesinde denetim, iç kontrol çerçevesini 

değerlendirebilmekte; denetim komitesi ve üst düzey yönetime bağımsız güvence 

yetkinliği sağlamaktadır. Sürekli kontrol değerlemelerinin gerçek zamanlı olarak 

yürütülmesine gerek duyulmamaktadır. Analiz sıklığı, risk seviyesi ve yönetimin 

izlediği kontrollerin derecesine bağlı olacaktır (THEIIA, 2005:3). Sürekli kontrol 

değerlemesi, iç denetim birimi yöneticisinin iç kontrol sistemlerinin verimliliğiyle 

ilgili açık yorumlar yapmasını sağlamaktadır. Bu da finans yöneticilerinin, süreç 

yöneticilerinin, risk ve uyum görevlilerinin iç kontrol üzerine bağımsız ve zamanlı 

güvence uygulamaları yapmalarını sağlamaktadır. 

3.5.1.5. Đç Denetimde Sürekli Raporlama 

Đç denetimin geleneksel dünyasında raporlar, denetim projesinin bitiminde 

sağlanmaktadır. Ayrıca çoğu önemli iç denetim bölümü, örgütün risk yönetim 

süreçleri ve iç kontrol sistemlerinin genel durumu hakkında yıllık değerlendirmeler 

sağlamaktadır. Đç denetim fonksiyonları geliştikçe ve sürekli risk ve kontrol 

güvencesi sağlamaya başladıkça, bu döngüsel iletişimler daha güncel ve sürekli 

iletişimler ile yer değiştirmiştir (SAP, 2009:17). Kimi örgütler, çok ayrıntılı raporlar 

isteyebilmekte; hatta her bir paydaş için tamamen ayrı raporlama isteyebilmektedir. 

Sürekli raporlama, denetim düşüncesi olmadan veya daha düzenli bir denetim 

temelinde seçilmiş bilginin internette yayınlanmasını ve bu bilgiye ulaşmanın 

kolaylaşmasını sağlamaktadır. Kimi örgütlerde iç denetçilerin rolü iç kontrol 

hakkındaki yönetim değerlendirmelerinin temelini oluştururken, kimisinde de iç 

denetçiler yönetim kararını değerlendirmek için çağırılmaktadır (Kurnaz ve 

Çetinoğlu, 2010:168-169): 
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- Đç denetimde uygulama raporunun kullanımı, dış denetçi tarafından iç 

denetçinin yaptığı işe yerleştirilen güvenilirlik derecesini etkileyecektir. Đç denetçiler, 

denetlenen firmaların rolünün açıklanmış, faaliyetlerinin ayarlanmış, yönetim ve dış 

denetçilerle anlaşılmış olduğunun güvencesini vermelidir. 

- Örgütlerde yönetimin davranış ve düşüncelerine göre, bir düşünceye temel olan 

kontrollerin değerlendirilmesinde, iç denetçiler yönetimin değerlendirmesini ve 

yardımcı belgelemeyi dikkate almalıdır. 

- Đç denetçiler, iç denetçi raporu yorumlarının nasıl açıklandığını değerlendirmeli 

ve iç kontrollerdeki yıllık veya üç aylık rapora konu olabilecek yorumların uygun 

şekilde yönetime ve denetçi komitesine bildirildiğini garantilemelidir.  

3.5.2. Đç Denetçiler Açısından Sürekli Denetim 

Sektörel karışıklık ve bilgi teknolojileri, iç denetçilere sürekli denetimi 

kullanmalarını önermektedir. Örgütün karmaşıklığı ve faaliyet ortamı sebebiyle iş 

riskleri artmakta; sürekli denetim bu riskleri yönetmeye yardımcı olmaktadır. Đç 

denetçiler, denetim prosedürleri ile kontrol sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını 

belirlemekle yükümlüdürler. Birimlerin incelenmesi konusunda bağımsız olmakla 

birlikte; örgütün üst yönetim ve yönetim kuruluna karşı raporlama sorumluluğu 

bulunmaktadır. Bu nedenle, iç denetçilerin sürekli denetimden yüksek fayda sağlama 

imkanı bulunmaktadır. Örgütte, karar vermek için bilgiyi yöneten ileri teknoloji 

sistemleri ile uyumlu iç denetim birimleri, sürekli denetimin gelişimine öncülük 

etmektedir (Warren ve Smith, 2006:35). Bu örgütler uluslararası pazarlarda faaliyet 

göstermekte ve karmaşık bir yönetim bilgi altyapısı içermektedirler. 

Teknoloji destekli sürekli denetim ile iç denetçiler güvence kalitesini 

arttırmakta; örneklemenin aksine işlemlerin %100’ünü denetleme yeteneği 

kazanmaktadırlar. Sürekli denetim, düzensiz işlemlerin araştırılmasında iç denetçiye 

yardım eden ileri düzey teknolojiye dayanmakta; bu nedenle iç denetçilere, bazı 

temel bilgi veya uygulanacak araçlar ile ilgili beceri ve öğrenme yeteneği 

gerektirmektedir (Vasarhelyi vd, t.y.:2). 
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Risk yönetimi ve kontrol sisteminin etkinliğinde zamanlı ve sürekli güvence 

gereksinimi, büyük öneme sahiptir. Örgütler, mali zarar ve yüksek risk düzeylerine 

yol açan hata, hile ve verimsizlikler ile karşılaşmaktadırlar. Gelişen mevzuat, artan 

küreselleşme, faaliyet gelişimi için pazar baskısı ve değişen iş koşulları, zamanlı ve 

sürekli denetim gerektirmekte; bu talepler denetim yöneticileri üzerinde baskı 

yaratmaktadır.  

Đç denetçiler, geniş çaplı bir uyum çabasına dahil olmakta; mevzuat gereği 

sadece beklentilerle ilgili endişeleri arttırmak değil, iç denetçilerin kontrol, risk 

yönetimi ve yönetim sürecinin etkinliğini değerlendirirken objektiflik ve bağımsızlığı 

sağlamadaki yeteneği de ön plana çıkmaktadır. Günümüzde iç denetçiler farklı 

alanlarda çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bunlar (THEIIA, 2005:1): 

- Mevzuata uygunluk ve kontrol: Sorun ve süreçler ile sürdürülebilirlik, kaynaklar, 

önemlilik tanımlaması, öncelikler ve finansal raporlama risklerinin değerlendirilmesi 

ve tanımlanması. 

- Đç denetimin değeri ve bağımsızlık: Đç denetim üzerinde yüksek beklentiler, 

büyüyen iç kontrol sorunları, iç denetim sorumluluk ve yükümlülük rollerinde 

karmaşıklık, bağımsızlık ve tarafsızlıktan tavizler. 

- Hile: Saptama ve kontrol, kimlik hırsızlığı, hile yönetimi sorumluluğu ve hile 

maliyetlerinin artan sıklığı. 

- Kaynakların nitelikli kullanımı: Yetkinlik ve uygun beceri kümelerinin 

yetersizliği, denetçilerin kısıtlanması ile risk ve kontrol anlayışının yetersizliği. 

- Teknoloji: Uyumu desteklemede uygun çözümler, teknolojik işletme modeli, bilgi 

güvenliği, yarışan bilgi teknolojisi öncelikleri ve dış kaynak kullanımı. 

 Bu nedenlerle, sürdürülebilir, verimli, uygun maliyetli yeni bir yaklaşım esastır.  

Bir sürekli denetim yaklaşımı iç denetçilere kritik kontrol noktalarını, kuralları 

ve özel durumları tamamıyla anlama imkanı vermektedir. Verinin otomatik olarak 

düzenli analizi ile kontrol ve risk değerlemelerini gerçek zamanlı veya gerçek 
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zamanlıya yakın şekilde yerine getirebilmekte; önemli işletme sistemlerini, işlem 

düzeyinde anormallikler ile kontrol yetersizlikleri ve yükselen risklerin veriye dayalı 

göstergeleri için analiz edebilmektedirler (THEIIA, 2005:1). 

Eğer örgütlerin herhangi bir yeni teknoloji düşüncesi varsa, sürekli denetime 

yönelmelidirler. Bu, sürekli denetimin sadece bir teknoloji girişimi olmadığını; 

örgütün tümünü kapsayan bir girişim olduğunu ifade etmektedir. Örgütün desteği, 

sürekli denetimi gerçekleştirmek için gerekmektedir. Đç denetim ise bu süreçte bir 

değişim aracı olarak görülmektedir. Sürekli denetimin gelişimi, iç denetim birimi ve 

üst düzey yönetimden destek gerektirmektedir (Warren ve Smith, 2006:35). Sonuç 

olarak sürekli denetim yardımıyla analiz sonuçları, kurumsal denetim planının 

geliştirilmesi ve korunmasından, belirli denetimlerin yürütme ve takibine kadar 

denetim sürecinin tüm yönlerine entegre edilmektedir.  

3.5.3. Đç Denetim Đçin Geliştirilen Đki Üst Düzey Sürekli Denetim Yaklaşımı  

Đç denetçiler, şartları giderek ağırlaşan denetim ortamından en yüksek değeri ve 

getiriyi elde etmek amacıyla, birtakım yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Değişik 

şirketlerin iç denetim birimleri tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda, 

iç denetçiler geleneksel denetim yönteminden giderek daha da uzaklaşmış; gerçek 

zamanlı risk ve kontrol danışmanlığına yönelmişlerdir.  

Sürekli denetim uygulamasında farklı yöntemler gelişmiştir. Bu bölümde, iki 

sürekli denetim modelinin uygulandığı çalışmalar karşılaştırmalı olarak 

açıklanmaktadır. Her iki modelin de amaçları ve içerdikleri bölümler 

incelenmektedir. Bu modellerden ilki, sürekli denetimin iç denetimde uygulanması 

amacıyla yapılandırılan ilk ve en temel modellerden biri olan ve AT&T Bell 

Laboratuarı tarafından yapılandırılan SSDS’nin açıklandığı, Miklos A. Vasarhelyi ve 

Fern B. Halper tarafından yayınlanan “Çevrimiçi Sistemlerin Sürekli Denetimi” 

(1991); ikincisi ise Shing-Han Li, Shi-Ming Huang ve Yuah-Chiao G. Lin tarafından 

yayınlanan “Bilgi Đşlem Modellerine Dayalı Sürekli Denetim Destek Sistemi 

Geliştirmek” (2007) çalışmalarıdır.    
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3.5.3.1. Sürekli Süreç Denetim Sistemi 

AT&T firması geliştirdiği yaklaşımda, iç denetçilere denetim alanlarını 

değerlendirirken kapsamlı veri sağlamak için sürekli süreç kullanımına odaklanmış; 

iç denetçiler için sürekli denetim tekniği sayılan Sürekli Süreç Denetim Yöntemi 

(Continuous Process Audit Methodology) geliştirmiştir. Miklos A. Vasarhelyi ve 

Fern B. Halper da bu yöntemi yaptıkları çalışma ile uygulamaya geçirerek sürekli 

denetim sürecine ilk bakış açılarından birinin şekillenmesini sağlamışlardır. Bu 

yöntem, işlemlerin kaydedilmesinde denetçilerin istisnalarla ilgili uyarılmasını 

öngörmektedir. Sürekli Süreç Denetim Sistemi (SSDS) (Continuous Process Audit 

System) ise bu yöntemin uygulama süreci anlamındadır. 

 Veri hacminin büyük olduğu durumlarda geleneksel denetimin çözemeyeceği 

sorunlar oluşmaktadır. Örneğin, geleneksel denetimin yılda bir kez yapıldığı 

düşünülürse; denetim verisi finansal olayların kaydedilmesinden uzun süre sonra 

sağlanmış olabilmektedir. Bu da ekonomik kayıpları önlemek için geç kalınması 

anlamına gelmektedir. 

SSDS’de sistemden veri akışı, denetçinin tanımladığı kurallar kullanılarak 

sürekli izlenmekte ve analiz edilmektedir. Bu kurallardan istisnalar şeklinde 

tanımlanan, sistemdeki bozukluk ve anormallikler (kural dışı durumlar), denetçinin 

dikkatini çekmek için tasarlanmış alarmlara yol açmaktadır. Sistemi sık sık analiz 

etmek denetçiye denetimin kapsamını genişletme imkanı vermektedir. Denetçi bilgi 

birikiminin sistemin içine toplanmasıyla, yılda bir kez yapılan testler günlük bazda 

tekrarlanabilir duruma gelmektedir. 

3.5.3.1.1. Temel Kavramlar 

 Yazılım bileşenlerini, izleme amacıyla geniş sistemler içine yerleştirmek, 

sistemde düzensizliklere ve performans bozulmalarına sebep olabilmektedir. Đzleme 

cihazlarının kurulumu, büyük yazılım sistemlerinin doğal değişimleri ile uyumlu 

olacak şekilde planlanmalıdır. SSDS yaklaşımı bir veri sağlama ve ileri bir karar 

destek sistemidir. SSDS ilk olarak ölçüm evresini gerektirmektedir.   
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 Ölçüm Evresi: Ana yönetim raporlarının kopyaları kaydedilmiş ve merkezi bir 

denetim iş istasyonuna veri ağı yoluyla taşınmıştır. Bu raporlar yalın halleriyle 

depolanmış, veri bu raporlardan sağlanmış ve bir veritabanına yerleştirilmiştir. 

Veritabanındaki alanlar, analiz tanımlamada kullanılan sistemin sembolik cebirsel 

sunumuyla eşleştirilmektedir. 

 Aşağıdaki şekil, yılsonu denetimlerine alternatif geliştirilen SSDS’yi 

açıklamaktadır. Şekilde geniş alana yayılmış veri sistemlerinin sürekli gözetiminin 

gerekliliğine odaklanılmıştır. Veriler, sistemin ürettiği veya doğrudan veri erişim 

yoluyla sağlanan operasyonel raporlardan sağlanmakta; sağlanan veriler filtreden 

geçirilerek veri deposunda saklanmaktadır. Bu veriler, ilişkili bir veritabanına 

yerleştirilecek ham veri olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca veritabanı bir iş istasyonuna 

bağlı olup; analiz bu veritabanından sağlanan bilgileri kullanarak bu iş istasyonunda 

gerçekleştirilmektedir. Ölçütlerden her biri, sistem ile ilişkili çözümlemeler şeklinde 

depolanmaktadır. Çözümlemeler, ölçüt ve standartlar arasında kabul edilebilir 

varyansı ifade etmektedir. Eğer ölçütler standartlara göre kabul edilebilir varyansın 

üzerine çıkarsa, sistem düzensizliğini haber vermek için kırmızı alarm düğmesi 

yanacaktır. 
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Şekil 3.3: SSDS Yapısı 

 

Kaynak: Miklos A. Vasarhelyi, Enrique Bonson ve Rani Hoitash (2005); Artifical Intelligence in 
Accounting and Auditing, 6. Baskı, Rutgers Series, Princeton-New Jersey. 

Đzleme Evresi: Bu evrede denetim modülleri sistemde toplanacak; bu da 

denetçiye sistemi sürekli izleme ve işlemlerin kaynağına inmek için elverişli kontrol 

ve izleme noktaları sağlama imkanı verecektir. 

SSDS yöntemi, veri sağlamada ölçme stratejisini kullanmaktadır. Denetçi 

SSDS’ye giriş yaparak denetlenecek sistemi seçmektedir. SSDS’nin ilk aşaması 

denetçiye, analiz için veri kaynağı olarak kullanılan raporların kopyalarına bakma 

imkanı vermektedir. Denetçi buradan SSDS’nin asıl analiz kısmına 

ilerleyebilmektedir. SSDS’de denetlenmekte olan sistem, iş istasyonu tablosunda 

(Şekil 3.3) akış şeması olarak gösterilmiştir. Sistemin üst düzey görünümü (V.A. 
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Düzey 0), denetlenen sistem birimleri ile ilgili daha detaylı bilgiyi gösteren diğer akış 

şemaları ile hiyerarşik olarak bağlantılıdır.  

Analiz Evresi: Analiz, denetçinin hiyerarşik düşünmesini sağlayan ve sistemin 

farklı modüllerini temsil eden akış şemaları tarafından yapılandırılmıştır. Akış 

şemaları bilgiyi nakletmekte, kavramsal yapı sağlamakta ve sistemin analizi için bir 

görüntü aracı gibi görev almaktadır. Denetçinin işi 2 aşamaya ayrılmıştır: Bunlardan 

ilki olan Başlangıç Aşaması; sistemin bir görünümünü yaratmak için geliştirici ve 

kullanıcılar ile çalışmaktadır. Bu aşamada denetçi mevcut belge ve bilgi birikimini 

kullanarak bir iç kontrol tanımlayıcısı ve değerlendiricisi gibi davranmaktadır; 

amacı, yöneticilere sistem tablosu yaratmak ve geri besleme sağlamaktır. SSDS 

yapısında geleneksel sürece zıt olacak şekilde, standartlar belirlenmiş ve alarm 

koşulları tasarlanmıştır. Đkinci olarak Kullanım Aşaması; sistemin asıl operasyonel 

denetim amaçları için kullanılması anlamındadır. Bu aşamada sistem alarm koşulları 

için izlenmiş, alarmlar ortaya çıktığında alarm koşulları incelenmiş, belirtiler SSDS 

bilgi tabanına toplanmıştır. SSDS denetçilere dengesiz koşullar için alarm 

sağlamakta; temel değişkenlerdeki verileri kaydetme ve görüntüleme yeteneği 

sağlamaktadır. Bu bakış açısı, sistem içindeki istisna ve alarmları hesaba katan 

mantıksal çözümlemeler ile ilişkilidir. Her ana birim ile ilgili bilgi düşük düzeylerde 

bulunmaktadır. Bu bilgiler iş istasyonu tablosundaki ölçütler (Metrics), mantıksal 

çözümlemeler (Analytics), ve alarmlar (Alarms) olarak değerlendirilmektedir:  

- Ölçütler; ölçüm evresinde kullanılan, raporlardan sağlanan, sistemin direkt 

ölçümleridir. Bu ölçütler sistem standartları ile karşılaştırılmakta; yukarıda da 

değinildiği üzere, eğer bir standart aşılırsa alarm devreye girerek uyarı vermektedir.  

- Çözümlemeler; ölçüt ve standartlar arasındaki işlevsel ve mantıksal ilişki ile 

kabul edilebilir varyansı ifade etmektedir. Çözümlemelerin amacı, sistemin finansal 

bütünlüğünü sağlamak ve denetçinin dikkatini kuralsızlıklara çekmektir. 

- Alarmlar; dikkat yönlendirme faaliyetini harekete geçirmektedirler. Örneğin; 

bir ölçütün değeri bir standardı aştığında, alarm belirecektir. 4 düzey alarm 

bulunmaktadır.  
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1) Küçük (Tip 1) Alarmlar; denetim sisteminin işleyişiyle ilgili, operasyonel 

seviyede meydana gelen sorunları çözmek için kullanılmaktadır.  

2) Düşük Düzey (Tip 2) Alarmlar; yönetimin dikkatini istisnalara çekmek için 

kullanılan operasyonel düzeyli alarmlardır.  

3) Orta Düzey (Tip 3) Alarmlar; denetçinin dikkatini istisnalara çekmek ve istisna 

denetimini tetiklemek için kullanılmaktadır.  

4) Yüksek Düzey (Tip 4) Alarmlar; üst yönetim ve denetçinin dikkatini ciddi 

krizlere çekmek için kullanılmaktadır.   

- Standartlar; belli bir zaman noktasında, beklenen ölçüt ve çözümlemelerin 

seviyelerinin ölçülmesini ifade etmektedir. 

3.5.3.1.2. Örnek Uygulama 

 Aşağıdaki şekilde, teorik bir faturalama sistemine üst düzey bakış 

bulunmaktadır (Düzey 0). Bu sistem, elektrik kullanımı, telefon görüşmeleri veya 

satılan mal miktarının faturalandırılması gibi kavramları ifade etmektedir. Sistemde 

veriler, kayıtlı elektrik kullanımı, kayıtlı telefon görüşmeleri ve kayıtlı mal satışı gibi 

olgularla ilişkili olup; bu veriler örgütün bilgi işleme merkezi tarafından sağlanmış 

ve sistemin farklı modüllerinden geçmiştir.  
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Şekil 3.4: Faturalama Sisteminin Görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Vasarhelyi, Miklos A., Fern B.Halper ve Kazuo J.Ezawa (1991); “The Continuous Process 
Audit System: A Unix-Based Auditing Tool,” The EDP Auditor Journal, Cilt 3, s. 88.  

 Sol taraftaki hiyerarşi ekranı, faturalama sisteminin akış şeması tarafından 

temsil edilen parçasını göstermektedir. Örnekte akış şeması faturalama sistem 

hiyerarşisinin genel düğümünü (overview node) göstermektedir. Hiyerarşi 

penceresinde akış şemasına karşılık gelen diğer düğümler, denetlenen sistemin daha 

detaylı bakış açısını göstermektedir. Denetçi hiyerarşi ekranını, SSDS içindeki her alt 

sistemin akış şemasına doğru hareket etmek için kullanabilmektedir. Bunu yapmak 

için, sadece istenen düğümün seçilmesi yeterlidir. 

 Bir alarm raporu, sistemde göze çarpan alarm durumlarını göstermektedir. 

Yukarıdaki şekilde göze çarpan 2 olağanüstü alarm durumu bulunmaktadır. Đlki 

dengesiz hesaplar, ikincisi ise hata eşiğinin aşılmış olmasıdır. Rapor alarmın 

meydana geldiği modülleri, çözümlemenin gerçek değerini, alarm için ortalama 

değeri ve çözümlemenin karşılaştırıldığı standardı ayrıntılarıyla anlatmaktadır. 

   Tarih: 1/1/92        
       
     Faturalama Sistemi 

 

 
Alarm Durumları 

Alarm Modül Değer Standart Ortalama 

  Dengesiz          
  Hesaplar 

Faturalama -10 0 5.0 

Hatalar  Đşlemler 2000 850 700 

Dengesiz Hesaplar 
 
 
 
 
 
                                                                                            
    
  
  12.12.91          18.12.91           25.12.91            01.01.92 
 
   
    Hatalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
12.12.91             18.12.91            25.12.91          01.01.92 

Akış Şeması Hiyerarşisi 

Genel Bakış 

 Đşlemler 

Faturalama 

 Ödemeler 

Hatalar 

Fatura 
Güncelleme

Vergi 
Miktarı 

Đşlem 
Verisi 

 Đşlem 
Süreci 

 Süreç

  
  Đşlem 
Veritabanı 

  
 Müşteri 
Veritabanı 

  Yeni 
Sipariş 

Araştırma 

Akış Şeması – Đnteraktif Akış Grafiği Görüntüleyicisi – AT&T Bell Laboratories 

Tarih Ayarla Ölçümleri Tekrar Hesapla Sonraki Önceki Đlk      Son    Kayıt Çık 
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Zaman serisi grafiği ise son 3 haftada kaç kez dengesiz durum ile karşı karşıya 

kalındığını göstermektedir. Bu örnekte 2 kez dengesiz durum meydana gelmiştir.  

 Ayrıca alarm durumu raporunda işlemler modülünde hata eşiği aşılmış; 10.000 

işlemden 2000 tanesinin hatalı olduğu anlaşılarak Hata Đşleme Modülü’ne 

gönderilmişlerdir. Đşlem modülünde günlük bazda 850 kez standart aşılmış olduğu da 

örnekte görülmektedir. Denetçi ayrıca bu hataların düzeltilip düzeltilmediğini de 

takip etmelidir. Eğer hatalar zamanında düzeltilmemişse bu, sistemin belli veri türleri 

ile başa çıkamadığını göstermektedir. Ek olarak, denetçi geçmişte bu gibi sorunlar 

yaşanıp yaşanmadığını araştırmak için sistem tarihini değiştirmek isteyebilmektedir.   

 Denetçi, denge dışı durumlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için, yönetimi 

uyarmadan önce müşteri faturalama modülünü incelemek isteyecektir. Sisteme giriş 

yapan kullanıcı hiyerarşi ekranındaki faturalama düğümünü seçecek; seçilen 

düğümde bir dallanma söz konusu olacaktır. Sonuç olarak, iş istasyonu ekranında 

müşteri faturalama modülünü temsil eden yeni bir akış şeması belirecektir. Aşağıda, 

beliren bu 2. şema görülmektedir. 
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Şekil 3.5: Müşteri Faturalama Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Halper, Fern, John Snively ve Miklos Vasarhelyi (1992); “The Continuous Process Audit 
System: Knowledge Acquisition and Representation,” The EDP Audit, Control and Security 
Newsletter, Cilt 20, Sayı 4. 

 Şekilde “Metin” kutucuğu akış şemalarını açıklamakta; “Yardım” kutucuğu ise 

sistemin nasıl kullanılacağı hakkında kullanıcıya bilgi vermektedir. Bu komutlar 

sistemin her seviyesinde kullanılabilmektedir. Şekildeki ölçümler, yani akış 

şemasının yan tarafındaki kutucuklar, hesapların müşteri faturalama modülünden 

akışını göstermektedir. Sol alttaki alarm, biçimsel fatura modülü ile basılmış fatura 

modülü arasında 10 hesabın kaybedildiğini göstermektedir (998-988=10). Kullanıcı, 

sistemdeki bilgiyi kullanarak, denge dışı durumlar ile ilgili daha detaylı bilgiye 

ulaşabilmektedir. Ayrıca diğer alarm durumları hakkında daha detaylı bilgi 

bulabilmek için diğer modüllere de giriş yapabilmektedir. Baz alınan tarih, daha 

önceki günlerde meydana gelen olaylar üzerinde çalışmak için değiştirilebilmektedir.  

 

 

Tarih: 1/1/92    
 

 
Faturalama Sistemi-Müşteri Faturalama Modülü 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

                                                                                
               
                                                                                               1000                       1000 
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  Araştırma 
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 Dosyaları 
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Hesaplar: 
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Ölçümleri Yeniden 
Hesapla Yardım Metin Çıkış 
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3.5.3.2. Sürekli Denetim Destek Sistemi 

 Shing Han-Li ve diğerleri yaptıkları çalışma ile iç denetçilere, firmalarının bilgi 

sistemlerinde sürekli denetim uygularken destek sağlamayı amaçlamaktadır. Sürekli 

Denetim Destek Sisteminde (SDDS) sürekli denetim yeterliliği geliştirebilmek için, 

denetçi tarafından kullanılan üst düzey kavramlar ile sistemin düşük düzey 

görünümleri arasındaki “Anlamsal Boşluğun” (Semantic Gap) birbirine 

yakınlaştırılması gerekmektedir.  

 Bilgi sistemlerini denetlemeden önce denetçi, denetim amaçlarını karşılamak 

için denetim programı tasarlamalıdır. SDDS, denetçilerin Kullanım Tabanlı 

Diyagram (KTD) (Use-Case Diagram), Veri Akış Diyagramı (VAD) (Data-Flow 

Diagram) ve Varlık Đlişkili Diyagram (VĐD) (Entity-Relationship Diagram) içeren 

bilgi sistemi belgelerini kullanarak denetim programı oluşturmalarını 

amaçlamaktadır. Bilgi sistemlerinin kullanımıyla SDDS, sürekli denetim için bir 

gömülü denetim modülüne dönüşecek denetim kuralları yaratabilecektir. 

3.5.3.2.1. Temel Kavramlar 

 Bu model denetçilerin, firmanın iş sürecini anlamalarına yardım ederek 

denetim programı kurmaya odaklanmıştır. Model ayrıca, denetim programıyla ilgili 

veri akışı ve veri yapısı hakkında gerekli bilgileri sağlamaları için denetçilere fırsat 

sunmaktadır. Bu bilgi, denetim modülü içine gömülü denetim kurallarını 

oluşturmada denetçi için önemlidir. Gömülü denetim modülü, bilgi sistemindeki 

düzensizliklerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan denetim işlem geçmişi raporu 

(audit trail) sağlamaktadır. Bu işlem raporları, denetçilerin iş akışlarını izlemeleri ve 

kontrol edebilmeleri için denetim raporunda özetlenmektedir. Aşağıdaki şekilde 

Sürekli Denetim Destek Sistemi Yapısı tanımlanmaktadır: 
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Şekil 3.6: SDDS Yapısı 

 

 
 
                                                                                                                                                             
  

Kaynak: Shing-Han Li, Shi-Ming Huang ve Yuah-Chiao G.Lin (2007); “Developing a Continuous 
Auditing Assistance System Based on Information Process Models,” Journal of Computer Information 
Systems, Cilt 48, Sayı 1, s. 4. 

 Bir SDDS kurmak için, denetçi öncelikle denetim programı kurmalıdır. Bu 

denetim programında, denetlenecek iş süreçleri ve her sürecin içindeki denetim 

hedefleri, her denetim hedefi için temel kontroller ve her temel kontrol için denetim 

kuralları bulunmaktadır. Denetim programı, sistem belgeleri ve anlamsal boşluğu 

(semantic gap) kuran kavramsal modeller yardımıyla kurulmaktadır. Denetçi 

KTD’yi, firmanın iş süreçlerini anlamak ve denetim planını temel iş süreçleriyle 

eşlemek için kullanmaktadır. Ardından KTD bu temel iş süreçlerini VAD yoluyla 

veri süreçlerine eşlemektedir. Son olarak VAD veri süreçlerini VĐD’e aktarmaktadır. 

VĐD ilgili veri modelini belirleyerek denetim kuralları kurmaya yardımcıdır. Sonuçta 

bu kurallar, sistem faaliyetleriyle karşılaştırılacak ve bir gömülü denetim modülü 

oluşacaktır. Gömülü denetim modülü, kritik süreçlerin sürekli izlenmesini sağlayan, 

veri tabanlarında depolanan ve denetim raporları üreten tetikleyici komutlar (trigger 

commands) sağlamaktadır. Aşağıdaki şekil bu açıklamaları özetlemektedir: 
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Şekil 3.7: Sürekli Denetim Đçin Sistematik Prosedür Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Shing-Han Li, Shi-Ming Huang ve Yuah-Chiao G.Lin (2007); “Developing a Continuous 
Auditing Assistance System Based on Information Process Models,” Journal of Computer Information 
Systems, Cilt 48, Sayı 1, s. 5. 

 Ön Adım: Đş Sürecini Anlamak; Denetçi etkin bir denetim programı kurmak 

için firmanın faaliyetleri hakkında anlayışa sahip olmalı; firmanın iş süreçlerini 

gözlemlemelidir. Görevlendirmeler, işlemleri gözlemlemek için düzenlenmeli; her 

birimin temel personeli ile görüşülmelidir. Bu, bilgi sistemleri belgelerine değinmek 

ve planlanan iş sürecinin daha iyi bir görünümünü yakalayabilmek için önemlidir. 

 Adım 1: Denetim Hedefleri Belirlemek; Denetçinin temel sorumluluğu, 

yönetimin finansal tablolar hakkındaki iddialarının doğruluğunu belirlemektir. 

Burada işlemlerle ilgili 6 adet denetim hedefi bulunmaktadır. Bunlar: 

� Varlık: Kaydedilmiş işlemlerin gerçekten var olup olmadığı, 

� Bütünlük: Var olan işlemlerin tümünün kaydedilip edilmediği, 

� Doğruluk: Kaydedilen işlemlerin doğru tutarlarda belirtilip belirtilmediği, 
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� Sınıflandırma: Tablolarda yer alan işlemlerin uygun şekilde sınıflandırılıp 

sınıflandırılmadığı, 

� Zamanlama: Đşlemlerin doğru tarihlerde kaydedilip kaydedilmediği, 

� Etiketleme ve Özetleme: Kaydedilen işlemlerin ana dosyalara uygun şekilde 

eklenip eklenmediği ve doğru şekilde özetlenip özetlenmediği. 

 Denetim hedefleri belirlemede kullanılan KTD sistem koşullarını 

geliştirmektedir. KTD oldukça yalındır; iş rolleri ve süreçlerini gösteren unsurlar 

içermektedir.  

 Adım 2: Temel Kontrolleri Belirlemek; Denetçiler iç kontrol ile ilgili anlayış 

kazanmak için uygun personel soruşturması yapmak; belge, kayıt ve raporları 

incelemek; kontrol-ilişkili faaliyetleri gözlemlemek; istemci prosedürlerini yeniden 

gerçekleştirmek gibi yolları kullanmaktadırlar. 

 Denetçiler firmanın kontrol faaliyetlerini anlamak için zaman harcamaktadır. 

Bu durumda VAD denetçilerin zamanını korumakta; yalnız bilgi sistemi 

modellemesine yardım etmekle kalmayıp, iş planlaması ve stratejik planlamada da 

kullanılmaktır. Denetçinin KTD ile belirttiği durumlar, VAD’ın süreçleri ile ilgilidir. 

VAD denetçiye, temel kontrolleri belirlemede yardımcı olan iş süreçleri hakkında 

sistemin ortamla ilişkisi, alt sistemlerin etkileşimleri, süreçlerin gerektirdiği bilgi, 

sistemde gerçekleştirilen süreçler, dosya ve veritabanı şeklinde oluşan veri depoları 

ile ilgili bilgi sunmaktadır. 

 Adım 3: Denetim Kuralları Tasarlamak; Temel kontroller belirlendikten sonra, 

bu kontrollerin uygulandığından emin olmak için bir sistem tanımlanmalıdır. 

Denetçiler, etkili ve verimli denetimle sonuçlanacak iki tür teste sahiptir: 

- Kontrol Testi: Her temel kontrolün tasarımı ve işletim etkinliğinin incelenmesi, 

- Asli Testler: Kaydedilen işlemlerin varlığının ve var olan işlemlerin 

kaydedildiğinin garanti altına alınması. 
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 Bilgi sistemleri için denetçiler yıl içinde sürekli kontrol testleri ve asli testler 

uygulamaktadır. Amaç önemli ve olağandışı işlemleri belirlemek; sisteme düzensiz 

bir değişim yapılıp yapılmadığını incelemektir. Denetçiler veritabanı sisteminde 

testleri uygulayabilmek için, veritabanı şemasını anlayabilmelidir. VĐD’ler 

denetçilere sistemin veri yapısını anlamada yardım eden anlamsallar sağlamaktadır. 

 VAD’deki veri deposu, işletmenin neyi depolamak istediğini tanımlamaktadır. 

VAD’in “veri deposu” sembolü, VĐD’in “varlık” sembolüne eşittir. Đlişkisel 

veritabanındaki bir tablo, bir veya birden fazla varlığa dönüştürülebilmektedir. VĐD; 

iş bileşenleri ve birbiri ile ilişkileri, varlığın nitelik veya var olma gibi ayrıntıları, iş 

kurallarını temsil eden varlık-ilişkili kavram hakkında ayrıntılar gibi bilgileri 

göstermektedir. Denetçi VAD içindeki veri deposunu VĐD içindeki varlık, ilişki ve 

niteliklerle eşleyebilmekte; ardından gerçek zamanlı ve sürekli elde edilmiş işlem ve 

ayrıntılı veriyi analiz edebilmektedir. 

 Adım 4: Denetim Kuralları Oluşturmak; 3. adımdaki sonuçlara dayanarak, 

denetim kanıtlarıyla ilişkili tüm tablo ve nitelikler kaydedilmiştir. Böylece denetçiler 

denetim kuralı yaratabilecek; bu kurallar veritabanına gömülü olacaktır. Gömülü 

denetim kuralları tetikleyici komutları kullanmaktadır. Olay tabanlı kural dili, veri 

ekleme (insert), değiştirme (update) ve silme (delete) gibi olaylar tarafından 

tetiklenmektedir. Etkin bir veritabanı için “Olay-Koşul-Eylem” modeli 

kullanılmaktadır. Olay meydana geldiğinde kural tetiklenmekte, kural tetiklendikten 

sonra koşul kontrol edilmekte, koşul tatmin ediciyse eylem gerçekleştirilmektedir. 

Burada tetikleme komutunun, veritabanı yoluyla tanımlanan koşulların izlemesi ve 

veritabanı değişikliklerinin koşullarının zamanlaması için harekete geçmek gibi 

amaçları bulunmaktadır. 

3.5.3.2.2. Örnek Uygulama 

 Tüm bu anlatılan adımları bir örnek olay üzerinde açıklamak gerekirse; 

uygulamada A Firmasının sipariş döngü sistemine odaklanılmıştır. Denetçinin bu 

konudaki yükümlülüğü iç kontrol, kontrol riskini değerleme, kontrol testleri ve 

işlemlerin asli testleri ile ilgili bir anlayışa sahip olmaktır.  
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 Adım 1. Denetim Hedefleri Belirlemek: Burada üye sipariş girişi, denetlenecek 

asıl süreç olarak seçilmiştir. Aşağıdaki KTD’de gösterildiği gibi üye sipariş girişinde 

birkaç önemli işlem bulunmaktadır. 

Şekil 3.8: KTD Yapısı 

 

   

   

   

 

 

 

Kaynak: Shing-Han Li, Shi-Ming Huang ve Yuah-Chiao G.Lin (2007); “Developing a Continuous 
Auditing Assistance System Based on Information Process Models,” Journal of Computer Information 
Systems, Cilt 48, Sayı 1, s. 7. 
 

 Üye siparişiyle ilgili belirlenecek 5 denetim hedefi bulunmaktadır. Bunlar: 

- Tüm siparişlerin gerçekten üye tarafından verilip verilmediği (Varlık), 

- Üyenin siparişindeki tüm ürünlerin ürün tablosunda var olup olmadığı (Varlık),  

- Tüm siparişlerin kaydedilip edilmediği (Tamlık), 

- Siparişlerin miktarının doğru kaydedilip edilmediği (Doğruluk), 

- Sipariş verilme tarihinin üyelik başlama tarihinden önce olup olmadığı 

(Zamanlama). 

 Adım 2. Temel Kontrolleri Belirlemek: Denetçi üye siparişlerine odaklanmakta 

ve bunları VAD ile eşleştirmektedir. Yani KTD ve VAD eşleştirilecektir. Örneğin, 

KTD’deki “Yeni Sipariş” modülü, VAD’daki “Üye Siparişi” modülüne 

eşleştirilecektir. Aşağıdaki şekilde bu eşleme ilişkisi gösterilmektedir. 

Kullanım Tabanlı Diyagram 

Sipariş Altsistemi 

     
     
     
     
     
     
     
     Üye 

Yeni sipariş 

Siparişi 
inceleme 

Sipariş iptal 

Ürün 
soruşturma 

- Üye A Firmasının ürünleri için 

sipariş veriyor. 

- Üye önceden verdiği siparişi 

gözden geçiriyor. 

- Üye önceden verdiği siparişi 

iptal ediyor. 

- Üye olası satın almalar için 

ürünleri gözden geçiriyor. 
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Şekil 3.9: KTD’den VAD’e Veri Eşleme Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Shing-Han Li, Shi-Ming Huang ve Yuah-Chiao G.Lin (2007); “Developing a Continuous 
Auditing Assistance System Based on Information Process Models,” Journal of Computer Information 
Systems, Cilt 48, Sayı 1, s. 8. 

 Yukarıdaki şekilde iş süreçlerinin veri süreçlerine eşlenmesi yer almaktadır. 

Denetçi kontrol faaliyetlerini anlayabilmek için VAD’ı kullanacaktır. Örneğin; “Tüm 

siparişlerin gerçekten üye tarafından verilip verilmediği”, yani üye siparişleriyle ilgili 

belirlenecek 5 denetim hedefinden ilki, aşağıdaki 2 temel kontrolle 

eşleştirilebilmektedir: 

- “Üye” dosyasında var olan üyenin kontrol edilmesi, 

- “Üye Siparişleri” dosyasına sipariş kaydeden üyenin kontrol edilmesi.  

 Buna benzer şekilde her denetim hedefi için temel kontroller aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir: 
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Tablo 3.1: Denetim Programı Oluşturulması 

Đş Süreci: sipariş döngüsü – üye sipariş girişi 

Đş Riski: Üye siparişlerinin resmi olmaması ihtimali dolayısıyla iç kontrol eksikliği bulunmaktadır. 

Adım 1. Denetim Hedefi Adım 2. Temel Kontrol Adım 3. Denetim Kuralları 

Tüm siparişlerin gerçekten üye 
tarafından sipariş edilmiş olma 

durumu 

Üye dosyasındaki üyenin kontrolü 

Üye siparişleri dosyasına sipariş 
kaydeden üyenin kontrolü 

<Member_No>in<Member Order> 
exists in <Member> 

<Credit limits> for <Member> is greater 
than 0 

Üye siparişindeki tüm ürünlerin ürün 
listesinde varlığı 

Ürün dosyasında var olan ürünün 
kontrolü 

<Product_No> in <Member Order> 
exists in <Product> 

 

Tüm siparişlerin kayıtlı olma durumu 

Üye siparişleri dosyasında kayıtlı tüm 
üye siparişlerinin kontrolü 

 
 

Üye sipariş ürünleri dosyasında kayıtlı 
tüm üye siparişlerinin kontrolü 

<Order_No> is a sequence of <Member 
Order> Check Duplicate <Order_No> in 

<Member Order> 
 

Order_No> in <Member Order> exists 
in <Member Ordered Products> 

 

 

Siparişlerin doğru şekilde kayıtlı 
olması durumu 

Tüm üye siparişleri miktarlarının doğru 
olarak kaydedildiğinin kontrolü 

Sipariş miktarlarının üye kredi 
limitinden düşük olduğunun kontrolü 

Birim fiyatın varsayılan birim fiyattan 
düşük olmadığının kontrolü 

Recomputed <Order_Sub_Total> in 
<Member Order> 

Sum of <Order_Sub_Total> in 
<Member Order> is less than 
<Credit_Limit> in <Member> 

The <Unit_Price> in <Member Order> 
is greater than with the 

<Default_Unit_Price> in <Products> 

Siparişin doğru tarihte oluşturulması 
durumu 

Sipariş verilme tarihini üyelik başlama 
tarihiyle kıyaslama 

Check whether the 
<Order_Creation_Date> in <Member 

Order> is greater than 
<Expiration_Date>in <Member> 

Kaynak: Shing-Han Li, Shi-Ming Huang ve Yuah-Chiao G.Lin (2007); “Developing a Continuous 
Auditing Assistance System Based on Information Process Models,” Journal of Computer Information 
Systems, Cilt 48, Sayı 1, s. 9. 

 Adım 3. Denetim Kuralları Tasarlamak: Bilgi sistemi ortamında üye siparişi 

testi denetçinin algısına bağlıdır. Denetçi VAD’da çalışıp ilgili veriyi VĐD ile 

eşleştirmekte; böylece VAD’daki 4 veri deposu ve eşleme kuralları aşağıdaki gibi 

olmaktadır: 

- Veri Deposu (Sipariş Edilen Ürün) ile Varlık (Sipariş Edilen Ürün) 

eşleştirilecektir. 

- Veri Deposu (Üyeler) ile Varlık (Üyeler) eşleştirilecektir. 
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- Veri Deposu (Üye Siparişleri) ile Varlık (Üye Siparişleri) eşleştirilecektir. 

- Veri Deposu (Ürünler) ile Varlık (Ürünler) eşleştirilecektir.  

 VAD, veritabanı şemasını anlama ve denetim kuralı tasarlamada 

kullanılmaktadır. Yukarıdaki tabloda tasarlanmış denetim kuralları görülmektedir. 

Tablodan anlaşılacağı gibi 2. Adımdaki “Üye dosyasındaki üyenin kontrolü” isimli 

temel kontrol, 3. Adımdaki <Member_No>in<Member Order> exists in <Member> 

denetim kuralı ile eşleştirilecektir. Aşağıdaki şekilde ilgili VĐD süreci bulunmaktadır: 

Şekil 3.10: VĐD Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Shing-Han Li, Shi-Ming Huang ve Yuah-Chiao G.Lin (2007); “Developing a Continuous 
Auditing Assistance System Based on Information Process Models,” Journal of Computer Information 
Systems, Cilt 48, Sayı 1, s. 9. 

 Adım 4. Denetim Kuralları Oluşturmak: Denetçi denetim programı yoluyla 

denetim kuralı oluşturmaktadır. Ardından her denetim kuralı için uygun tablo ve 

alanları belirlemekte; denetlenecek faaliyetleri tespit etmektedir. Gömülü denetim 

modülü, denetçinin işine yarayacak işlemleri izlemeye yarayan kontrollerin 

dayanağıdır. Örneğin; <Member_No> in <Member Order> exists in <Member> 

komutu, 4. Adımın “Olay-Koşul-Eylem” modeli kullanılarak tetiklenecek ve 

aşağıdaki denetim kuralı oluşturacaktır: 

Varlık Đlişkili Diyagram 

Ürünler  Üye 
siparişleri 

Üye 

Sipariş 
Edilen 
Ürünler 

sipariş 

Member_No Name 

 

Expiration_Date 

Privacy_Code 

Credit_Limit 

Tel. 

Order_No 
Order_Creation_

Date Shipping
_Address 

Quantit
y 

Unit_Price 

Order_Sub_Total 

UPC_Code Product_No 

Quantity_In
_Stock 

Suggested_Retail_Price 

Product_Type 

Default_Un
it_Price 
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- Insert rule 1: When inserting an order, check the data <Member.Member_No> 

exists 

- Update Rule 1: When updating an order, check the data 

<Member.Member_No> exists 

 Diğer temel kontrollerden sağlanan kurallar ile de yukarıdaki komutlar 

kullanılarak birer denetim kuralı oluşturmak mümkündür. Denetçi tetikleyici 

komutlar üretip bunları veritabanında depolayabilmektedir. Tetikleyici komutlardan 

sonra, denetçinin program yazması veya otomatik olarak tetikleyici komut üretmesini 

sağlayan belirli sözdizimi kurallar üretilmesi, süreci devam ettirmektedir. 

  Bu sistem bilgi teknolojileri kullanan denetçiye, denetim kuralları belirleyerek 

bunları veritabanı içinde depolama imkanı sunmaktadır. Sistem ayrıca Windows 

2003 sunucusunda yapılandırılmış, kullanıcı arayüzü oluşturulması için Centura 1.51 

kullanılmış ve veritabanı olarak Microsoft SQL Server 2000’e bağlanmıştır.  

 Denetçi, sistematikleşmiş arayüz tasarımı ile denetim kuralları 

oluşturabilmektedir. Denetim kuralı oluşturmak için “Kural Tanımla” (Define Rule) 

fonksiyonu kullanıldığında, bu otomatik olarak ilgili tetikleyici komutu üretecek ve 

gerçek zamanlı denetim kanıtı kullanılmaya başlanacaktır. Denetçiler, sürekli 

denetim uygulamak için işlem geçmişi raporu dosyasını her zaman kontrol 

edebilmekte veya o an faaliyette olan bilgi sisteminde oluşan olağandışı durumları 

anlayabilmektedirler.  

3.5.3.3. Sürekli Süreç Denetim Yöntemi ve Sürekli Denetim Destek Sistemi 
Arasındaki Benzerlik ve Farklılıkların Analizi 

 Gerek SSDS, gerekse SDDS gelişmiş ve karmaşık bilgi sistemlerinde veri 

sağlama ve veri akışının sürekli izlemesine odaklanmış durumdadır. SDDS veri akışı 

ve veri yapısı hakkında ayrıntılı bilgi sağlamayı amaçlarken; buna benzer şekilde 

SSDS de denetim alanlarının ele alınmasında gelişmiş veri sağlamayı 

amaçlamaktadır. Ayrıca, verinin sürekli izlenmesi her iki yöntemde de denetim 

kuralları yoluyla sağlanmaktadır. Buna benzer şekilde SSDS ve SDDS’nin birbirine 

benzeyen ve bazı noktalarda birbirinden ayrılan uygulama yöntemleri bulunmaktadır.  
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 Aşağıdaki tabloda SSDS ve SDDS’nin benzer ve farklı yönleri 

gösterilmektedir: 

Tablo 3.2: SSDS ve SDDS’nin Karşılaştırılması 

                               Sürekli Denetim Destek Sistemi    Sürekli Süreç Denetim Sistemi 

Sürekli Đzleme Gömülü Denetim Modülü 

Yoluyla 

Denetçi Tarafından Tanımlanan 

Kurallar Yoluyla 

Veri Sağlama Ön Adım Evresinde iş 

süreçlerinin gözlemlenmesi ile 

Ölçüm Evresinde operasyonel 

raporlar yardımıyla 

Verinin Farklı Modüllere 

Taşınması (Eşleme) 

KTD, VAD ve VĐD ile Sadece VAD ile 

Farklı Modüller Arasında 

Hiyerarşik Yapı 

Yok (Veri yatay şekilde eşleme 

yoluyla taşınır.) 

Var. 

Denetçinin Uyarılması Tetikleyici Komutlar ile Farklı seviyede alarmlar ile 

 Đlk olarak; yukarıdaki şekilden anlaşılacağı gibi, veri akışı ve veri yapısının 

sürekli izlenmesi SDDS’de Gömülü Denetim Modülü haline gelmiş denetim 

kurallarını kullanarak, SSDS’de ise denetçi tarafından tanımlanan kuralların 

uygulamaya geçirilmesiyle gerçekleştirilmektedir. SDDS yapısında var olan GDM, 

sistem düzensizliklerinin sürekli izlenmesini sağlayan işlem geçmişi raporlarını 

sağlayarak; iş akışlarının izlenmesi ve kontrolü için denetim raporu oluşturulmasına 

zemin hazırlamaktadır. SSDS yapısında ise denetçinin bilgi birikimini sistemin içine 

toplayarak denetçinin tanımladığı kurallar ile sistemden veri akışı sürekli izlenmekte 

ve analiz edilmektedir. SSDS, sistemin farklı modüllerinde üretilen verilerin toplanıp 

harmanlanması yoluyla çalışmaktadır. Sistemin finansal bütünlüğü için kullanıcılara 

bu sistemin bütünleşik görüntüsünü sağlamak amacıyla geliştirilen SSDS, farklı 

sistem modüllerinin nasıl analiz edileceği ve bu modüllerin nasıl bütünleştirileceği 

hususunda bir bilgi ve anlayış gerektirmektedir.  

   Sistem 
Özellik 
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 Đkinci olarak; izlenecek ve analiz edilecek verinin sağlanması SDDS’de “Ön 

Adım” evresinde iş süreçlerinin gözlemlenmesi ve bilgi sistemleri belgelerine 

ulaşarak sağlanmaktadır. SSDS’de ise verinin sağlanması “Ölçüm” evresinde 

operasyonel raporların kopyaları yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu operasyonel 

raporlardan elde edilen veri bir veri tabanına yerleştirilmektedir.   

 Üçüncü olarak; verinin farklı denetim modüllerine taşınması yani eşleme işlemi 

SDDS’de KTD, VAD ve VĐD olmak üzere üç farklı diyagram yoluyla sağlanırken; 

SSDS’de sadece VAD kullanılarak uygulanmaktadır. SDDS’de ilk olarak KTD, iş 

süreçlerini anlamak ve denetim planını bu iş süreçleriyle eşlemek için 

kullanılmaktadır. Bunu uygularken KTD iş süreçlerini VAD yoluyla veri süreçlerine 

eşlemektedir. Ardından VAD veri süreçlerini VĐD’e aktarmakta ve böylece ilgili veri 

modeli belirlenmiş olmakta ve denetim kuralları kurulması sağlanmaktadır. SSDS’de 

ise belirli bir iş istasyonunda sadece VAD kullanılarak, farklı hiyerarşik yapıdaki 

modüllerden veriler birbirine eşlenmekte ve bilgi bu akış diyagramı boyunca 

nakledilmekte ve sunulmaktadır.  

 Dördüncü olarak; SSDS’de akış diyagramında veri akış düzeyleri arasında 

hiyerarşik bir ilişki mevcuttur. Veri akışları önemlilik derecelerine göre sistemin üst 

düzey görünümünden (Veri Akışı Düzey 0), daha düşük düzey görünümlere (Veri 

Akışı Düzey 1,2) doğru hareket halindedir. Ancak SDDS’de veri eşleme sırasında 

modüller arasında herhangi bir hiyerarşik yapı bulunmamaktadır. SDDS’de veri, 

KTD, VAD ve VĐD kullanılarak yatay şekilde denetim planı iş süreçlerine; iş 

süreçleri veri süreçlerine; veri süreçleri de veri modellemesine eşlenerek 

dönüştürülmüş olmaktadır. Böylece denetim kuralları ve GDM yapılandırılmış 

olmaktadır. 

 Beşinci olarak ise; denetçinin uyarılmasında SDDS tetikleyici komutlar 

kullanmaktadır. Tetikleyici komutlar GDM tarafından üretilmekte ve denetçilerin 

kritik süreçleri sürekli izlenmesini sağlamakta, veritabanında depolanmakta ve 

denetim raporları üretmektedir. SSDS’de ise sistem düzensizliğini ve standartların 

aşıldığını haber vermek için farklı düzeylerde alarmlar bulunmaktadır. Alarmlara 
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kural dışı durumlar neden olmakta ve denetçinin dikkatini bu kural dışı durumlara 

çekmek hedeflenmektedir. 

 Genel olarak bakıldığında, SSDS’de denetçinin alarmlar yardımıyla hatalar ile 

ilgili uyarılması ve bu hataların Hata Đşleme Modülü’ne gönderilerek düzeltilmesi 

yoluyla sistem uygulanmaktadır. SDDS’de ise ilk olarak KTD, VAD ve VĐD ile veri 

eşlenerek denetim programı kurulmakta; ardından veri tabanına gömülü denetim 

kuralları yani tetikleyici komutlar üreten ve sistemin sürekli izlenmesini sağlayan 

GDM oluşturulmaktadır.  

 Her iki sistemin de denetçilere sağladığı fayda; iş süreçleri, veri yapısı ve veri 

akışını anlamaları için sistem dökümanlarının kullanılması olarak ifade 

edilebilmektedir. Ayrıca denetim kuralları belirleyerek bunların veritabanı içerisine 

depolamasına yardım etmekte; bu kurallar aracılığıyla bilgi sisteminin sürekli olarak 

yönetilmesi ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan SDDS’de denetim 

programı oluşturulması amacıyla adım adım işleyen bir denetim süreci sağlanmış 

olmaktadır. Ayrıca gelecekteki araştırma ve incelemeler için denetim işlem geçmişi 

raporlarının korunması ve gerek duyulduğunda bunların incelenmesi konularında 

yetkinlik geliştirilmesi sağlanmaktadır.   

 Sistemler arasındaki farklılıklar ele alınacak olursa; SSDS’de farklı modüller 

arasında hiyerarşik yapı bulunması, veri düzeyleri ile ilgili daha fazla ve daha 

karmaşık bilgi gerektirmektedir. Öte yandan SDDS’de verinin eşlenmesi sırasında 

daha yalın ve basit bir geçiş söz konusudur. Ayrıca SSDS’de veri eşlemesinde sadece 

VAD’ın kullanılmasının yanı sıra SDDS’de üç farklı diyagramın birbirleri ile 

bağlantılı olarak kullanılması da daha sağlam ve net bilgiye ve denetim kurallarına 

ulaşmak şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu durum SDDS yapısının SSDS’ye göre 

avantajlı ve üstün yanı olarak nitelendirilebilmektedir.  

 SDDS’nin diğer bir avantajı da gelecekteki araştırma ve incelemeler için 

denetim işlem geçmişi raporlarının korunması ve gerek duyulduğunda bunların 

incelenmesi konularında yetkinlik geliştirilmesidir. Denetim işlem geçmişi raporunu 

kullanarak denetçiler, sistem düzensizliklerinin sürekli izlenmesini sağlamaktadır. 
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Ayrıca işlem geçmişi raporu denetçilerin iş akışlarını izlemeleri ve kontrolünü 

sağlamaları için denetim raporuna dönüştürülebilmektedir. Sürekli denetim 

uygulayabilmek için denetçiler, bu işlem geçmişi raporu dosyasını her an kontrol 

edebilmekte ve bundan yardım sağlayabilmektedirler. Bu açıdan ele alındığında, 

SDDS yapısında denetçinin istediği her an elinin altında olan ve ileriye yönelik bir 

rehber niteliğinde olan rapor dosyası bulunduğu söylenebilmektedir. SSDS yapısında 

ise sadece geçmiş deneyimlere geri dönüş yapılmaktadır. Bunu sağlamanın yolu da 

uygulama tarihini değiştirmektir.  

 Sonuç olarak, bu çalışmada Miklos A. Vasarhelyi ve Fern B. Halper’in Sürekli 

Süreç Denetim Yöntemi Çalışması ile Shing-Han Li ve Diğerlerinin Sürekli Denetim 

Destek Sistemi (Continuous Auditing Assistance System) Çalışması karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. SDDS’nin SSDS’ye göre üstün yanları olmakla birlikte 

SSDS’nin bir devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olduğu görüşüne ulaşılmıştır. 

Neticede SSDS sürekli denetim sürecinin başlangıç aşamalarını içermekte ve yapılan 

ilk uygulamalardan biri olma özelliğindedir. SDDS ile arasındaki benzerlikler de 

yadsınamayacak derecededir. Gerek veri sağlama, gerekse sağlanan verinin sürekli 

izlenmesi ve analiz edilmesi birçok yönden benzer ve ilişkili süreçler içermektedir. 

SSDS’nin sahip olduğu hiyerarşik yapı nedeniyle zorlayıcı bir sürece sahip olması, 

SDDS’nin ise diyagramlar boyunca yatay ve birbirinin devamı niteliğinde olan aynı 

düzeyde bilgiyi içermesi SDDS’nin ilk üstün yönünü teşkil etmektedir. SDDS’nin 

ikinci üstün yanı ise gelecek araştırmaları için denetim işlem geçmişi raporlarının 

sistem düzensizlikleri ve iş akışlarını sürekli izleyerek denetim raporuna 

dönüştürebilmesidir. SSDS yapısında ise denetçiye yardımcı nitelikte, iş akışları ve 

sistem düzensizliklerinin sürekli izlenmesini sağlayacak gelecek uygulama ve 

araştırmalara yönelik bir rapor yapısı bulunmamaktadır. 



 

SONUÇ 

Bu çalışmada, bilgi teknolojileri ve gelişmiş ülkelerde yaşanan denetim 

skandalları sonucu denetimde ortaya çıkan değişmeler ele alınmış ve sürekli denetim 

kavramsal sürecinin iç denetime olan etkisi değerlendirilmiştir. Bu bağlamda 

muhasebe ve denetim alanında yaşanan gelişmeler incelenmiş ve bu gelişmeler 

çerçevesinde yapılan çalışmalardan ikisi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.  

Gerçek zamanlı muhasebe sistemleri firmaların finansal raporlarını, müşteri 

listeleri ve dosyalarını çevrimiçi durumlar için kullanılacak şekilde saklanmalarına 

imkan vermektedir. Fiziki belge olmadan gerçek zamanlı çevrimiçi muhasebe 

sistemlerinin kullanılması sürekli denetimin uygulanmasını gerektirmektedir. Bilgi 

iletişim teknolojileri denetçiye, finansal tablo hatalarını gidermede caydırıcı prosedür 

ve uyarılar şeklinde ifade edilen sürekli denetim yöntemlerinin uygulanması için bir 

altyapı oluşturmaktadır. Sürekli denetim yöntemlerinin kullanılması denetçiye, 

sürekli olarak denetlenen muhasebe sistemini izleyen ve analiz eden alarm sistemleri 

yardımıyla sorunlar konusunda bilgi ve fikir edinme imkanı tanımaktadır. 

Ancak Sürekli Denetim sürecinin etkinlik ve verimlilik sağlayabilmesi için 

değişik sistemlerden alınan değişik dosya formatlarının birbirine dönüştürülmesini ve 

uyumlaştırılmasını sağlayacak teknolojik altyapının oluşturulması gerekmekte; farklı 

kaynaklardan gelen veri ve bilginin standartlaştırılması sağlanmalıdır. Olası hatalı 

kayıtlardan kaynaklanan risk, karışıklık ve maliyetler denetim testlerinin yapılmasına 

engel olduğu için; sürekli denetim sürecinin uygulanması açısından bilginin 

standartlaştırılması hususu aşılması zorlu bir durumdur. 

Denetimin her alanında olduğu gibi, yaşanan kurumsal ve mali skandallar 

sonrası iç denetim kavramına verilen önem daha da artmış; teknolojide yaşanan 

gelişmeler, küreselleşen piyasalar, serbestleşen ticari hayat ve sermaye akımları, 

değişen iş kültürü şirketlerde yönetsel ve örgütsel süreçleri değiştirmiş; sonuç olarak 

farklı fonksiyonlara gerek doğmuştur. Teknoloji verimliliği artırarak iletişim ve iş 

döngülerinde hız sağlamıştır. Elektronik yöntemler ve yazılım sistemlerinin yoğun 

şekilde kullanılması ve çalışanların iş sistemlerindeki sorumluluklarının değişmesi 
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sürekli denetim sürecinde dikkat çeken noktalar olmuştur. Böyle büyük bir değişim 

ve yapılanmadan iç denetim de etkilenmiştir. Bu gelişmelerin etkisi ile yapılan yasal 

düzenlemeler iç denetimi geçmişe yönelik ve mevzuata uyum eksenli bakış 

açısından, ileriye yönelik ve risk odaklı bakış açısına yöneltmiş; iç denetçinin bilgi 

ve teknoloji ortamında yerine getirmesi gereken görevlerini yeniden tasarlamıştır. 

Örgüt faaliyetlerini geliştirmeyi ve bunlara değer katmayı amaçlayan, objektif 

güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanan iç denetim; risk ve kontrol 

değerleme faaliyetlerine destek sağlayarak, işletme faaliyetlerini izleyerek, 

kontrollerin etkinliğini test ederek örgütsel amaçlara ulaşma hedefindedir. Ayrıca iç 

denetim, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği hususunda önemli 

faaliyetlerden biridir. Đç denetim birimleri içerisinde teknolojiye ayak uydurmak için 

rolleri gözden geçiren, faaliyetleri yönlendiren denetim birimlerinin sayısı artarken; 

bu değişime verilen karşılıklar da iyi uygulamalar olarak değerlendirilmektedir. Bu 

yeni uygulamalar arasında hızla benimsenen yaklaşımlar daha pro-aktif bir yaklaşım 

kazanma, denetlenene müşteri olarak yaklaşma, risk yönetimi üzerine daha fazla 

yoğunlaşma, denetim kalitesini süreklilik temelinde yükseltme ve bilgi teknolojisi 

imkanlarından artan şekilde yararlanma olarak ifade edilmektedir. 

Bilgi teknolojileri ve iç denetimdeki gelişmelere paralel olarak, gerçek 

zamanlı muhasebe sistemi ile etkin ve verimli finansal tablo sunumu yapılması için 

kanıt toplanması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesini ifade eden çeşitli sürekli 

denetim süreçleri gereksinimi doğurmuştur. 

 Firmaların iç denetim uygulamalarında gerçek zamanlı çevrimiçi veri ve bilgiyi 

elde etmeleri ve kullanmalarını sağlayacak, destek nitelikte birçok sistem 

bulunmaktadır. Bu sistemlerden iki tanesi yapılan çalışmada örnek teşkil etmesi 

nedeniyle incelenmiştir. Bunun önemini vurgulamak amacıyla her iki sistemin de 

birer teorik uygulaması çalışmamıza eklenmiş ve evreler itibarıyla açıklanarak 

karşılaştırmaları yapılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda SDDS’ninSSDS’ye bir 

alternatif ve tamamlayıcı nitelikte olduğu; üstün özelliklerinin bulunduğu 

gözlemlenmiştir. 
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 Yine de bunlara ek olarak, gerek SSDS gerekse SDDS’nin geleneksel denetime 

göre daha yüksek başlangıç maliyeti gerektirdiğini söylemek mümkündür. Ancak 

denetim sürecinin sonuçlarının daha güvenilir ve kesin olacağı da bir gerçektir. Her 

iki yöntem de geleneksel denetimden oldukça farklıdır. Bu nedenle sürekli denetim 

sürecinde değişime direnç sorunu ile karşı karşıya kalmak mümkündür. Diğer bir 

sorun da denetçilerin bilgi teknolojileri yeterlilikleri ve bilgilerinin zayıflığıdır. Bilgi 

teknolojisi personeli ve bilgi sistemi ile iletişim kopukluğu sebebiyle, çevrimiçi ve 

gerçek zamanlı denetimin sürekli bazda uygulanmasında zorluklar 

yaşanabilmektedir. Bu nedenle denetçilerin birçoğu denetim yazılımlarını 

uygulamaktansa, geleneksel denetim sürecini uygulamaya devam etmekte istekli 

olabilmektedirler. Ancak geleneksel denetim, sürekli denetimin etkinlik ve 

verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilecek bir iç kontrol sistemi doğurabilmektedir.  

 Her ne kadar sürekli denetim yazılım programları ve gerçek zamanlı çevrimiçi 

muhasebeye dayalı bir sistem olsa da, denetimin tamamen otomatik bir süreçten 

ibaret olmadığı söylenebilmektedir. Son değerlendirme ve kararların insan eli ve 

beyni yardımıyla yapılmasına gereksinim her zaman olacaktır.  

 Sürekli denetim yaklaşımının benimsendiği büyük ölçekli firmaların bundan 

yüksek kazanımları olacağı; hata ve hilelerin tespit edilmesi olanağı ile maliyetlerde 

sağlanan tasarrufun önemli düzeylere ulaşacağı söylenebilmektedir. Ayrıca sürekli 

denetimin kullanılması denetçilere sürekli bazda muhasebe sistemini izleyen ve 

analiz eden önceden tanımlanmış belirli sayıda niteliği oluşturma ve alarm sistemi 

yardımıyla sorunlarla ilgili olarak bilgi edinme imkanı sağlamaktadır. 
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