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ÖNSÖZ 

Son yıllarda değiĢen ve geliĢen rekabet ortamında iĢletmeler ve diğer çevreler 

açısından denetim kavramı büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla iĢletmeler artık, 

ileriye dönük olarak, meydana gelebilecek problemlerin gerçekleĢmesini beklemeden 

tedbirler almaya dayanan, denetim kaynaklarının iĢletmelerin risk profillerine göre 

aktarıldığı bir denetim sistemine yönelmiĢlerdir. Risk odaklı iç denetim, risklerden 

tamamen sakınılması yerine risklerin etkin bir biçimde ölçümü ve kontrolü sayesinde, 

özkaynak büyüklüğü ile orantılı bir biçimde taĢınabilecek risklerin üstlenilmesi ilkesine 

dayanmaktadır. Bu çalıĢmada risk odaklı iç denetim anlatılmaya çalıĢılmıĢ ve bir 

uygulama ile iç denetim risk analizi yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaya her anlamda değerli 

görüĢleriyle katkıda bulunan danıĢmanım sayın Doç. Dr. Fatma Pamukçu’ya, tez yazım 

aĢamasında yardımlarını esirgemeyen değerli dostum sayın Öğr. Gör. Murat 

Burucuoğlu’na ve hiçbir zaman desteğini benden esirgemeyen aileme teĢekkür eder, 

çalıĢmanın tüm ilgililere yararlı olmasını dilerim. 
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ÖZET 

Günümüz iĢ dünyasında iĢletmelerin kaynaklarını etkin ve verimli bir Ģekilde 

yönetebilmeleri için iç denetim ve bağımsız (dıĢ) denetim faaliyetlerinin önemi gün 

geçtikçe artmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, iĢletmelerde önemli bir yer tutan iç 

denetimin etkin bir Ģekilde uygulanabilmesi ve bu süreçte meydana gelebilecek riskleri 

göz önünde bulundurarak iĢletmenin stok maliyetlerini denetlemek, stoklara iliĢkin 

muhasebe sürecini risk odaklı iç denetim yaklaĢımı çerçevesinde inceleyerek analiz 

etmektir. Bu çalıĢma ile denetim, iç denetim, risk, kurumsal risk yönetimi ve risk odaklı 

iç denetim yaklaĢımı kavramsal olarak anlatılmıĢ ve gıda sektöründe bir uygulama ile 

açıklanan kavramların iliĢkisi ortaya konulmuĢtur. Bu çalıĢma literatür taraması, nitel 

analiz tekniklerinden örnek olaya incelemesi yöntemi kullanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Denetim, Ġç Denetim, Risk, Risk Odaklı Ġç Denetim, Stok 
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ABSTRACT 

In today‟s developing business world, the importance of internal audit and 

independent audit depatments operations increases in order to manage resources 

efectively and in an efficient way. The purposes of this study is to implement internal 

audit operations in an efficient way which unless could lead some unexpected risks. 

These aims are to show how to audit inventory costs and how to analyze the process of 

accounting system for inventory, based on internal audit approach. In this study, audit in 

general terms; risks, institutional risk management and risk-based internal audit 

approach are described in a conceptual terms and put forward the concepts relations 

with a one application in the food industry. This practise is based on literature review, 

qualitative analysis techniques and an application implemantation of these terms in an 

actual business world.  

 

Key words (points): Audit, Internal Audit, Risk, Risk-Based Interanl Audit 

and Inventories 
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1. GĠRĠġ 

Son yıllarda hızla geliĢen rekabet ortamı iĢletme sahipleri, yöneticileri, 

ortakları, müĢteriler ve yatırımcılar iĢletme ile ilgili güvenilir, doğru ve tarafsız bilgiye 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bu noktada denetim iĢletme çevrelerine doğru bilgileri 

sunabilmek için büyük önem arz etmektedir. 

ĠĢletmelerin uzun vadede ulaĢmak istediği yönetim stratejilerine, amaçlarına, 

hedeflerine ne ölçüde ulaĢılıp ulaĢılmadığının bir göstergesi olarak denetim faaliyetleri 

karĢımıza çıkmaktadır. Denetim faaliyetleri tamamen bağımsız kuruluĢlar tarafından 

gerçekleĢtirilerek iĢletmenin hissedarlarına, yöneticilerine, kamu kuruluĢlarına hatta 

müĢterilerine önemli bilgiler sunmaktadır. Ġç denetim faaliyetleri ile de iĢletmenin iç 

kontrol sisteminin etkin bir Ģekilde çalıĢması, iĢletme bölümlerinin ve bu bölümlerin 

hizmet ettiği ortak amaçlara ulaĢılma derecesi ölçülebilmektedir. ĠĢletme ve iĢletmenin 

tüm çıkar gruplarının isteklerini karĢılayabilmek adına denetim faaliyetleri öne 

çıkmaktadır. 

ĠĢletmelerin risk odaklı iç denetim yaklaĢımını benimsemeleri, iĢletmenin 

kaynaklarını doğru kullanmasını sağlama, potansiyel kriz noktalarını önceden görebilme 

ve yönetebilme ve problemlerin doğru teĢhisinde iĢletme yöneticilerine yol gösterici 

olmaktadır. 

Bu çalıĢmanın amacı genel olarak, üretim iĢletmeleri için son derece büyük bir 

öneme sahip olan stok hesaplarının risk odaklı iç denetim yaklaĢımı çerçevesinde, stok 

maliyetlerinin denetlenmesi, stoklarla ilgili muhasebe iĢlemlerinin açıklanması, risk 

odaklı iç denetim yaklaĢımının stokların denetimine olan katkısının belirlenmesi, 

stokların denetlenmesinde varsa sorunları, çözüm yollarını ve sorun olması durumunda 

neler yapılması gerektiğinin bir örnek olay incelemesiyle incelenmesi ve analiz edilmesi 

Ģeklinde ifade edilebilir. 

Bu çalıĢma beĢ bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın ilk bölümü giriĢ 

bölümüdür. Bu bölümde, çalıĢmaya dair genel bilgiler verilip diğer bölümlerde hangi 

noktalara değinildiğinden bahsedilmektedir. 
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Ġkinci bölümde denetim kavramı, denetimin tarihsel geliĢimi, denetim türleri ve 

denetim süreci hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde; iç denetimin tanımı, kapsamı, tarihsel geliĢimi, önemi, iç 

denetimin amaçları, iç denetimin türleri, iç denetim standartları, iç denetimde etik 

kurallar, iç denetim ve iç kontrol kavramları arasındaki iliĢki ve farklılıklar, iç 

denetimde yeni yaklaĢımlar, Türkiye‟de iç denetim alanında faaliyet gösteren kuruluĢlar 

hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

Dördüncü bölümde; risk kavramı, risk yönetimi kavramı, risk yönetimin amacı 

ve önemi, risk yönetim süreci, risk yönetim türleri, kurumsal risk yönetimi, kurumsal 

risk yönetimi ile iç denetim arasındaki iliĢki, risk odaklı iç denetim kavramı, geleneksel 

iç denetim ve risk odaklı iç denetimin özellikleri, geleneksel iç denetim ile risk odaklı iç 

denetim anlayıĢının karĢılaĢtırılması, risk odaklı iç denetimin kapsamı, risk odaklı iç 

denetimin süreci, risk odaklı iç denetim yaklaĢımının faydaları ve uygulamada 

karĢılaĢılan zorluklar hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

BeĢinci bölümde literatür kısmında açıklanan kavramlar doğrultusunda gıda 

sektöründe faaliyet gösteren bir iĢletmenin stok maliyetlerini denetlemek ve stoklara 

iliĢkin muhasebe iĢlemlerini risk odaklı iç denetim yaklaĢımı çerçevesinde ele alınarak 

örnek bir uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Sonuç bölümünde ise konuya iliĢkin genel bir değerlendirme yapılarak çalıĢma 

sonlandırılmıĢtır. 
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2. GENEL OLARAK DENETĠM KAVRAMI, DENETĠM TÜRLERĠ, 

DENETĠM SÜRECĠ 

ÇalıĢmanın genel kapsamı olan iç denetimin iyi anlaĢılabilmesi için bu 

bölümde denetim kavramı üzerinde durulmuĢ ve denetim türleri ile denetim süreci 

hakkında bilgi verilmiĢtir. 

2.1.  Denetim Kavramı 

Denetim eskiden “murakabe” olarak tanımlanan sözcüğün bugünkü 

karĢılığıdır. Ġnsanların topluluk halinde yaĢamasıyla birlikte doğan bir zorunluluk 

sonucu geliĢmiĢtir. Ekonomik yaĢamın hızla geliĢmesi ekonomik faaliyetlerin 

denetimini geliĢtirmiĢtir.
1
 

2.1.1.  Denetimin Tanımı 

Jensen ve Meckling denetimi, iĢletmenin değerlerini artıran faaliyetlerinin 

izlenmesinin bir Ģekli olarak tanımlamıĢtır.
2
 

Denetim örgütçe benimsenen amaçların ya da üstlenilen görevlerin eksiksiz, 

verimli ve zamanında gerçekleĢip gerçekleĢmediğinin hiyerarĢi içinde ve yaptırımlı bir 

biçimde izlenmesi ya da iĢleyiĢteki aksaklıkları saptayarak bunların düzeltilmesine 

görevlilerin daha iyi çalıĢmasını sağlamaya yönelik bir eylem olarak tanımlanmaktadır.
3
 

Denetim örgüt içindeki faaliyetlerin planlandığı gibi geçekleĢip 

gerçekleĢmediğinin ölçülmesi ve bu planlardan önemli sapmalar olması halinde 

düzeltme yapılmasından oluĢan bir süreci ifade eder.
4
 

Denetim tüm iddia ve eylemlerin yasaya ve yürürlükte bulunan mevzuata 

uygunluk derecesini irdeleyen, sonuçlar çıkaran bir süreç olarak tanımlanabilir.
5
 

                                                           
1 Faruk Güçlü, Muhasebe Denetimi, 4. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık, 2011, s.1. 
2 Ross L. Watts and Jerold R. Zimmerman, Ageney Problems, Auditing, And The Theory of The Firm; Some 

Evidence,Journal of Law and Economics, Vol.26 No.3,1983, s.613. 
3 Salih Güney, Yönetim ve Organizasyon, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayınevi, 2007, s.95. 
4 Tamer Bolat ve Diğerleri, Yönetim ve Organizasyon, 2. Baskı, Ankara; Detay Yayınları, 2009, s.155. 
5 Güçlü, s.1. 
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Denetim Kavramları Komitesine göre denetim, iktisadi faaliyet ve olaylara 

iliĢkin iddiaların önceden saptanmıĢ ölçütlere uygunluk derecesini araĢtırmak ve 

sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları 

değerleyen sistematik bir süreç Ģeklinde tanımlanmaktadır.
6
 

Denetimin unsurları aĢağıdaki baĢlıklar altında toplanabilir:
7
 

Denetim bir süreçtir: Denetim faaliyeti çeĢitli evreler halinde gerçekleĢtirilir. 

Birbirini izleyen bu evrelerin baĢlangıç ve sonucu arasındaki faaliyetler belirli bir plan 

dahilinde sürdürülür. 

İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar: ĠĢletmenin, iktisadi faaliyetleri ile 

ilgili olarak hazırladığı çeĢitli raporlar ve beyanlar, iĢletme açısından bir iddia 

niteliğindedir. Söz konusu raporlar ve beyanlar iĢletme tarafından hazırlanmıĢ ve 

menfaat gruplarına sunulmuĢtur. Denetim bu iddiaların doğruluğu ve güvenilirliğinin 

araĢtırılmasıdır. 

Önceden saptanmış ölçütler: Denetçi iĢletmenin iddiası niteliğindeki finansal 

tabloları önceden saptanmıĢ ölçütlerle karĢılaĢtırarak bu ölçüte göre doğruluk ve 

güvenilirliğine göre karar verir. Bu ölçütler, kanunlar, anlaĢmalar, yönetim tarafından 

saptanmıĢ hedefler ve genel kabul görmüĢ muhasebe ilkeleri olabilir. Söz konusu 

ölçütler, aslında denetimin türünü belirlemek bakımından da önemlidir. Eğer bir vergi 

amaçlı denetim ise önceden saptanmıĢ ölçütler vergi yasaları, muhasebe denetimi ise 

yetkili otoriteler tarafından saptanmıĢ muhasebe standartlarıdır. 

Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerlendirme: Denetçi iĢletmenin 

iddialarının doğruluğunu araĢtırmak için ve iĢletme ile ilgili kiĢi ve kuruluĢlardan 

bağımsız olarak yeterli ve uygun nitelikte kanıt toplamak zorundadır. 

Ġlgi duyanlara bildirme: iĢletme ile ilgili finansal olaylarla birçok kiĢi ve 

kuruluĢun doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Denetçi bu ilgililere iĢletmenin 

                                                           
6 Ersin Güredin, Denetim, 8. Baskı, Ġstanbul; Beta Yayınları, 1998, s.5. 
7 Hasan Kaval, Muhasebe Denetimi, 3. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2008, s.3-5. 
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finansal bilgileri konusunda yaptığı denetim sonucunda ulaĢtığı sonucu yazılı bir raporla 

açıklar. 

2.1.2.  Denetimin Amacı 

Denetimin amaçları, performans standartları geliĢtirmek, performansı ölçmek, 

planlananlarla gerçek sonuçlar arasındaki farkı ölçmek, gerekli olmayan yerlerde 

düzeltici faaliyetlerde bulunmak olarak sıralanmıĢtır.
8
 

Bir baĢka görüĢe göre denetimin temel amacı, var olanı ortaya koyup olması 

gerekenle karĢılaĢtırmaktır. Bu niteliği ile denetim, standartlara uygunluk arayıĢı olarak 

tanımlanabilir. Klasik yaklaĢımlarda denetimin birincil iĢlevi, hata ve yolsuzlukların 

önlenmesi olarak değerlendirilir. Farklı bir yaklaĢıma göre ise denetim bir meslek 

olmaktan çok kalkınmanın, çağdaĢlaĢmanın, toplumsal refaha ulaĢmanın vazgeçilmez 

bir halkası, ülkeyi geliĢtiren giriĢimlerin itici gücü, bir yerde kalkındıran unsurların 

birbiri ile pekiĢmesi ve kaynaĢması için gerekli harçtır. Denetim kavramı, günlük dilde 

çoğu zaman teftiĢ, kontrol, revizyon gibi benzer deyimlerle aynı anlamda kullanılmakta 

ise de denetim, bunların ötesinde amaç ve yöntemleri içeren ve genellikle bunların 

sonuçlarında da yararlanan, çeĢitli hata ve yolsuzlukları ve bunların sorumlularını ortaya 

çıkarmanın yanı sıra, denetlenen birimlerde hata ve yolsuzluk riskini en aza 

indirgeyecek, mal ve hizmet üretiminde daha etkin, verimli ve tutumlu yöntemlerin 

uygulanmasını sağlayacak alternatifleri geliĢtirerek daha iyi bir yönetim için yol 

göstermeyi, önderlik yapmayı amaçlayan bir eylemdir.
9
  

2.1.3.  Denetimin Tarihsel GeliĢimi 

Denetimin kökenleri M.Ö. 3000 yıllarında Ninova kentine kadar dayandıran 

arĢiv bilgileri; Eski Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinde kamusal hesapların 

kontrolüne ve sağlamalarına iliĢkin kanıtlar ve benzeri ipuçları denetimin tarihinin 

oldukça eski dönemlere gittiğini göstermektedir.
10

 

                                                           
8 Fatma Atıgan, Yönetim ve Organizasyon, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011, s.97. 
9 H. Ömer Köse, Denetim ve Demokrasi, SayıĢtay Dergisi, Sayı 33, Nisan-Haziran 1999, s.63. 
10  H. Ömer Köse, Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, 2. Baskı, Ankara: T.C. SayıĢtay 145. KuruluĢ 

Yıldönümü Yayınları, Mayıs 2007, s.19. 
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Eski Yunanda ise demokrasi kavramının geliĢmesi ve Ģehir devletlerinin 

oluĢturulması ile birlikte bu medeniyete esin kaynağı olan Mezopotamya‟daki denetim 

uygulamaları aynı iĢlevinde devam etmiĢtir. ġehir devletlerinde organize bir denetim 

sistemi kurularak, kamu birimlerindeki görevliler yurttaĢa hesap vermekle yükümlü 

kılınmıĢtır. Mısır ve Roma uygarlıklarında da kamuya ait hesapların kontrol edildiğine 

dair kanıtlar bulunmuĢ, ayrıca çapraz hesap kontrolü ve mali denetim sisteminin 

geliĢtirildiği görülmüĢtür. Keza M.Ö. 1100 yılında Zhou Hanedanlığı döneminde, 

Çin‟de denetime iliĢkin kimi uygulamalar yapıldığı anlaĢılmaktadır. 

Ġslam Uygarlığının geliĢtiği VII. ve XII. yüzyıllar arasındaki tarihsel dönemde, 

kamusal denetim anlayıĢı da yerleĢmiĢ; Ġslam halifelerince, özel veya kamusal durum 

ayrımı yapılmadan muhasebe ve denetim birimlerinin oluĢturulduğunu gösteren yazılı 

kaynaklar bulunmuĢtur.
11

 

Sanayi devrimine kadar denetim resmen kabul edilmiĢ bir meslek dalı değildi 

ve daha çok aile üniteleri ile devlet birimlerini ilgilendiriyordu. Ġngiliz toprak 

sahiplerinin hesaplarını tutan kimselerin, kayıtların doğruluğundan emin olabilmek 

amacıyla, bu iĢlemleri inceletmek üzere bağımsız bir uzman göndermeleri ve Genovalı, 

Venedikli, Floransalı tüccarların Avrupa‟ya değerli yükler taĢıyan gemi kaptanlarının 

sorumluluklarını doğru bir Ģekilde yerine getirip getirmediğini belirlemek amacıyla 

denetim elemanı istihdam etmeleri, o devrin denetim amaç ve yöntemine iliĢkin bilgiler 

vermektedir. Yapılan denetimlerde temel amaç yanıltmaların önlenmesi ve iĢletme 

sahibine hizmet verenlerin dürüstlük derecelerinin saptanmasıydı. Bu açıdan temel 

denetim yaklaĢımı her bir iĢletmenin ayrıntılı bir Ģekilde incelenmesi ile 

oluĢturuluyordu.
12

 

Denetim faaliyetlerinin Sanayi Devrimi öncesi ve sonrası geliĢim aĢamaları 

aĢağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

                                                           
11 Muhammet Bezirci ve Fehmi Karasioğlu, Türkiye‟de Denetimin Tarihsel GeliĢimi, Selçuk Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. 

Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, 2011,15 (21), s.573-574. 
12 Mehmet ġirin, Uluslararası Denetim Standartları Çerçevesinde Denetim Kanıtları, Kanıt Toplama Teknikleri ve 

Ġstatistiki Örnekleme Yöntemleri, http://www.hazine.org.tr/tr/images/uluslararasi%20denetm%20standartlari.pdf 

(10.01.2013), s.3-4. 

http://www.hazine.org.tr/tr/images/uluslararasi%20denetm%20standartlari.pdf
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Tablo 1: Denetimin Tarihsel GeliĢimi 

Zaman Dilimi Denetim 

YaklaĢımı 

Denetimin Amacı Ġlgili Taraflar 

Sanayi Öncesi 

Dönem 

% 100‟lük bir 

inceleme 

Yanıltmaların 

bulunması 

ĠĢletme sahipleri 

Sanayi Devrimi 

ile 1900 yılları 

arası 

% 100‟lük bir 

inceleme 

Yanıltmaların 

bulunması 

Ortaklar ve 

iĢletmeye borç 

verenler 

1900-1930 % 100‟lük bir 

inceleme ve 

örneklemeye 

baĢvurma 

Bilançonun ve 

gelir tablosunun 

doğruluğunu 

onaylama 

Ortaklar, 

iĢletmeye borç 

verenler ve devlet 

1930‟dan bu güne Finansal verilerin 

örnekleme yoluyla 

incelenmesi 

Finansal tabloların 

doğruluk ve 

dürüstlüğü 

hakkında bir görüĢ 

oluĢturma 

Ortaklar, 

iĢletmeye borç 

verenler, devlet, 

sendikalar, 

parlamento, 

tüketiciler vd. 

Kaynak: Ersin Güredin, Denetim, 8. Baskı, Ġstanbul; Beta Yayınları, 1998, s.7. 

Denetim mesleği biçimsel yapısına Sanayi Devriminden sonra kavuĢmuĢtur. 

19. yüzyılda, iĢletmelerin faaliyet alanlarının geniĢlemesi, üretim yöntemlerinin 

değiĢmesi, geniĢ ve karmaĢık organizasyon yapılarının ortaya çıkması, iĢletme sahibi 

yöneticilerin yerini profesyonel yöneticilerin alması denetim mesleğinin atılım 

yapmasına neden olmuĢtur.
13

 

Sanayi Devrimi ile baĢlayan hızlı geliĢim, günümüze dört aĢamadan geçerek 

gelmiĢtir. Sanayi Devrimi öncesi ve sonrası 1900‟lü yıllara kadar iĢletme yapılarında 

önemli sayılabilecek geliĢmeler ortaya çıkmıĢtır. Bu dönemde denetçiler çalıĢmalarını 

belge incelemesine yoğunlaĢtırmıĢtır. Bu tür yapılan denetimde amaç, belgelerde 

                                                           
13 Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoğlu ve Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi Uygulamaları, 1. Baskı Ġstanbul: 

Alfa Yayınları, 2001, s.16. 
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olabilecek hata ve hileleri ortaya çıkartabilmekte çalıĢmalar belgelerin tamamını 

incelemeye yönelik olarak sürdürüldüğü için bu döneme belge denetimi yaklaĢımı adı 

verilmektedir. 1900 ve 1930 döneminde ortaya çıkan bazı geliĢmeler denetçileri 

iĢletmelerin mali tablolarını bir bütün olarak denetlemeye yönlendirmiĢtir. Bu dönemde 

yaklaĢım iĢletmelerdeki hata ve hilelerin tek tek ortaya çıkartılması yerine, mali tablolar 

hakkında genel bir denetim görüĢüne varmak olmuĢtur. Bu tür denetim çalıĢmalarına, 

mali tablo denetimi yaklaĢımı adı verilmiĢtir. 1930‟lu yıllardan sonra geliĢim hızlanarak 

sürmüĢtür. Bu dönemde özellikle örnekleme çalıĢmalarında önemli geliĢmeler olmuĢ, 

iradi örnekleme çalıĢmalarından istatistikî örnekleme yöntemleri uygulamasına 

geçilmiĢtir. Ayrıca iĢletmelerin bünyelerinde geliĢmiĢ iç kontrol yapıları kurmaları, 

denetçilerin çalıĢmalarını yönlendirmeye ve Ģekillendirmeye baĢlamıĢtır. Ġç kontrol 

yapılarının nitelik düzeyleri, iĢletmelerin mali tablolarının güvenilirliklerinin göstergesi 

olarak algılanmıĢtır. Yapıyı inceleyen ve değerlendiren denetçiler, çıkan sonuçlara göre 

denetim çalıĢmalarının kapsamını belirlemeye yönelmiĢlerdir. Günümüzde de önemini 

koruyan bu yaklaĢımlara, sistemlere dayalı denetim yaklaĢımı adı verilmektedir. Geriye 

kalan ve günümüze kadar gelen denetim uygulamalarında elektronik bilgi iĢlem 

sistemlerinde ortaya çıkan geliĢmeler sonucunda denetim çalıĢmalarında bilgisayar 

programlarından yararlanmaya baĢlanması, çeĢitli istatistiki ve matematik yöntemlerin 

denetimin vazgeçilmez bir parçası olması, analitik inceleme prosedürlerinin denetim 

çalıĢmalarında önemli bir yer almaya baĢlaması, denetim çalıĢmalarının alanı 

geniĢlemiĢ ve denetçiler iĢletmelere muhasebe dıĢındaki yönetim iĢlevleri dıĢında da 

hizmet verir duruma gelmesi yönetim denetimi yaklaĢımın ortaya çıkmasını 

sağlamıĢtır.
14

 

2.2. Denetim Türleri 

Denetim türleri; yapılıĢ nedenlerine göre, amaçlarına göre ve denetçinin 

statüsüne göre gruplara ayrılmıĢtır. Bu bölümde denetim türleri açıklanacaktır. 

 

 

                                                           
14 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, 4. Baskı, Ġstanbul: Alfa Yayınları, 2006, s.17-18. 
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2.2.1. YapılıĢ Nedenlerine Göre Denetim Türleri 

YapılıĢ nedenlerine göre denetim zorunlu denetim ve isteğe bağlı denetim 

olmak üzere türleri iki baĢlık altında toplanmaktadır. 

2.2.1.1. Zorunlu Denetim 

Yasal hükümler gereğince yapılan ve yapılması kanunen zorunlu kılınan 

denetim çalıĢmalarına yasal denetim denir. Bu denetim türünde, denetim çalıĢmaların 

nasıl, ne zaman ve kim tarafından yapılacağı kanun, yönetmelik ve genelgelerle 

belirlenmektedir.
15

 

2.2.1.2. Ġsteğe Bağlı Denetim 

Yasal bir zorunluluk olmaksızın kullanıcılar ya da iĢletmelerle ilgili çeĢitli 

çıkar gruplarının isteği üzerine yapılan denetim çalıĢmasıdır. Bu tür denetim 

çalıĢmalarının sınırları, denetimi isteyenlerce belirlenir. Bununla birlikte tüm 

çalıĢmalarında olduğu gibi, isteğe bağlı denetimlerde de denetçi, mesleğin gerektirdiği 

yönetsel becerileri kullanmak, standartları uygulamak, özen ve dikkat göstermek 

zorundadır. Yasal denetim ve isteğe bağlı denetim arasında uygulama yönünden önemli 

bir fark yoktur.
16

 

2.2.2.  Amaçlarına Göre Denetim Türleri 

Amaçlarına göre denetim türleri; finansal tablo denetimi, uygunluk denetimi, 

faaliyet denetimi ve amaçlarına göre diğer denetim türlerini kapsamaktadır. 

2.2.2.1. Finansal Tablo Denetimi 

Finansal denetim finansal tabloların bütününün belirlenen spesifik kriterlere 

uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bu kriterler, genel kabul görmüĢ 

muhasebe ilkeleridir. Finansal tabloların denetimini yürütmek için nakit akıĢları ve 

iĢletme için hazırlanmıĢ bazı uygun muhasebe uygulamaları kullanılmaktadır. Finansal 

                                                           
15 Ġsmail Fatih Ceyhan, “Ġç Denetim ve KurumsallaĢma”, (Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi SBE, 2010), 

s.7. 
16 Ceyhan, s.8. 
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tablo analizinde genellikle bilanço, gelir tablosu, nakit akıĢ tablosu ve finansal 

tablolardaki dipnotlar kullanılmaktadır.
17

 

Mali tabloların kullanıcıları olarak, iĢletmenin ticari iliĢkilerinde taraf olduğu 

müĢterileri, iĢletmeyi finanse eden ortakları, yerel yönetimler, mali idare, borç veren 

finansal kuruluĢlar, sendikalar, çalıĢanlar, borsada iĢlem yapan hisse senedi sahipleri, 

sektördeki rakipleridir. DüzenlenmiĢ olan mali tablolara göre, bu tabloların 

kullanıcılarına; denetimi gerçekleĢtirecek denetçiler tarafından düzenlenecek raporlar 

vasıtası ile mali tablo kullanıcıların karar almalarına ve uygun bir görüĢe varmalarına 

yardımcı olacak denetimdir.
18

 

Mali denetim üç aĢamada gerçekleĢtirilir:
19

 

a) Muhasebe düzenliliği: ĠĢlemlerin hesaplara (belgelere ve defterlere) genel 

kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine ve standartlarına ve içeriğine uygun bir Ģekilde tam 

ve doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığının tespiti, bu denetimin birinci aĢamasıdır. 

ĠĢlem, gerçekleĢtiği tarihte olmuĢ ve bitmiĢtir. Sonraki tarihlerde yapılan denetimlerde 

iĢlemin hikayesi ancak defter ve belge kayıtları üzerinden okunabilir ve izlenebilir. 

Kayıt tutmanın mantığı ve gerekçesi de zaten budur. Bu veriler sağlıklı değilse, sağlıklı 

bir inceleme ve sağlıklı bir değerlendirme mümkün olmaz. 

b) Mali rapor ve tabloların güvenilirliği: Mali denetimin ikinci aĢamasında 

mali tablo ve raporların, muhasebe verilerine dayanılarak hazırlanıp hazırlanmadığını ve 

kamu idaresini mali durumun doğru, açık ve samimi bir Ģekilde yansıtılıp 

yansıtılmadığının araĢtırılması ve saptanması vardır. Mali tabloların bu aĢamasının 

iĢlem tabanlı bir denetime dayandırılması asıl olmakla beraber; salt mali amaçla 

yapılacak denetimlerde bu yöntem, iç kontrol sistemlerini güvenilirliğini test etmek 

üzere, daha düĢük seviyede uygulanabilir. Mükellef beyannameleri ile eki bilanço, gelir 

tablosu ve sair mali tabloların mali müĢavirlerce tasdik edilmesi de bu uygulamaya 

(vergi yönüyle) örnek verilebilir 

                                                           
17 Alvin A.Arens and James K. Loebbecke, Auditing An Integrated Approach, Seventh Edition, New Jersey: 

Prentice-Hall International Inc, 1997, s.4. 
18 Sedat Akbıyık, Vergi Uygulamaları Yönüyle Denetim ve Raporlama, 1. Baskı, Bursa: Ekin Kitapevi, 2005, 

s.40. 
19 Doğan Bayar, SayıĢtayın Anatomisi, Maliye Dergisi, Sayı:148, Ocak-Nisan 2005, s.67-68. 
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c) Mali analiz: mali denetimin üçüncü aĢaması, kamu idaresinin mali tablo 

ve raporlarda yansıyan görünümünün irdelenmesi ve yorumlamasıdır. Literatürde mali 

analiz bilanço analizi tablo analizi gibi isimlerle anılan bu uygulamalar karĢılaĢtırmalı 

analizler, zaman serileri, oran analizleri ussallık testleri gibi tekniklerle yapılmakta ve 

raporlanmaktadır. Denetime baĢlamadan önce, mali raporların ve tabloların incelenmesi 

izleyen çalıĢmalarda önemli ölçüde kolaylaĢtırıcı rol oynar. 

Bu denetim bazı sektörlerde veya iĢletme türlerinde yetkili otoriteler tarafından 

zorunlu olarak yaptırılır. Bazen de iĢletmeler ihtiyari olarak yaptırırlar. Ancak her 

ikisinde de bağımsız ve iĢletme dıĢından kiĢiler tarafından yapılması gerekir. Bu 

yönüyle bağımsız dış denetim adı ile de anılır. Bu denetimin zorunlu yapılan Ģeklinde 

denetimin yetkilendirilmiĢ meslek mensupları tarafından yapılmasız zorunludur. Ġhtiyari 

olarak yapılan türü o denli kurallara bağlanmamıĢtır.
20

 

2.2.2.2. Uygunluk Denetimi 

Uygunluk denetimi denetlenen kurumun otoriteler tarafından konulmuĢ özel 

prosedürler, kurallar veya düzenlemelere uygun olup olmadığının belirlenmesi için 

yapılan denetimdir.
21

 

ĠĢletmelerin faaliyetlerinin ya da iĢlemlerinin belirli yöntem kurallara, ilgili 

mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır. Uygunluk denetiminde 

bir otoritenin belirlediği kurallara uyulup uyulmadığı denetlenir. Söz konusu otorite, 

kamu kurumları olabileceği gibi, iĢletme üst yönetimi de olabilir.
22

 

ĠĢletmenin dıĢ çevresi tarafından yürürlüğe konulan vergi, iĢ yasaları gibi 

mevzuata veya iĢletmenin üst yönetiminin iĢletmeyi daha kolay ve verimli 

yönetebilmesi için yönetmelik, emir, talimatname, bütçe gibi geliĢtirdiği mevzuata 

uygun davranılıp davranılmadığını incelemektir. Nihai hedefi herhangi bir mevzuata 

uygun davranılıp davranılmadığını incelemektir. Uygunluk denetimi kullanıldığı alanlar 

itibariyle en fazla kapsamı olan, ancak denetimin özü açısından en dar kapsamlı 

                                                           
20 Kaval, s.10-11. 
21 Arens ve Loebbecke, s.5. 
22 Seval KardeĢ Selimoğlu ve Diğerleri, Muhasebe Denetimi, 3. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011, s.8. 
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olanıdır. Bu denetimde tek ve kapsamı dar bir kriter alınır ve iĢin bu kritere uygun 

yapılıp yapılmadığı araĢtırılır.
23

 

ĠĢletmeler kendi içyapılarındaki çalıĢma düzenini sağlayabilmek için, 

çalıĢanlarına uymaları gereken kuralları oluĢturmaktadırlar. Bu kurallara uyulup 

uyulmadığını öğrenebilmek için de denetim olgusuna baĢvururlar. ĠĢletmelerde bu tür 

denetimler genellikle iç denetçiler tarafından yapılmaktadır. Devlet kurumları ise kendi 

konuları dahilinde uyulması gereken çeĢitli kurallar oluĢtururlar. Bunlara uyulup 

uyulmadığını saptamak için de kendi elemanlarına denetim yaptırırlar. Bu denetimin 

kapsamına kamu kurumları ve özel sektör iĢletmeleri girmektedir. Örneğin Maliye 

Bakanlığı Denetçilerinin kendi içyapılarında yaptıkları uygunluk denetimleri iç denetim 

faaliyetine girmektedir. Özel sektör üzerinde yapılan uygunluk denetimleri ise kamu 

denetimi kapsamında kabul görmektedir.
24

 

2.2.2.3. Faaliyet Denetimi 

Faaliyet denetimi, 1940‟lı yıllarda, iĢletmelerin sanayi standartlarına göre 

verimliliklerini ölçmek üzere iĢlem denetiminin önem kazanmasıyla ortaya çıkmıĢtır. 

Ġlk kez, 1949 yılında, Amerika‟da, Hoover Komisyonunda sözü edilmiĢtir. Amerikan 

Federal Hükümet Yürütme Organının Yeniden Düzenlenmesi Yasası uyarınca bu 

komisyonun yönetsel reform niteliğindeki çalıĢmaları sonuçların uygulamaya konulması 

bakımından benzeri araĢtırma çalıĢmalarda ayrılmaktadır. Sonuçta, denetimin odak 

noktası, kullanılan kaynaklardan, yürütmenin faaliyetleri, iĢlevleri, maliyetleri ve 

baĢarılarına doğru değiĢmiĢtir. Harcama kalemlerinin önemini vurgulama yerine, belirli 

bir faaliyet ve iĢlevden beklenen sonuçların tanımlanması üzerinde durulmaya 

baĢlanmıĢtır.
25

 

                                                           
23 Ahmet BaĢpınar, Türkiye‟de ve Dünya‟da Denetim Standartlarının OluĢumuna Genel Bir BakıĢ, Maliye Dergisi, 

Sayı:148, Ocak-Nisan 2005, s.39. 
24 Bozkurt, s.28. 
25 Derya Kulalı, Performans Denetimi Kavram Ġlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar, 1. Baskı, Ankara: T.C. 

SayıĢtay Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Dizisi 11, 1998, s.12-13. 



13 

 

Faaliyet denetimi bir iĢletmenin faaliyetlerinin performansının 

değerlendirilmesi amacıyla belirlenen hedeflerle iliĢkili iyileĢtirme olanaklarının tespiti 

ve iyileĢtirme faaliyetleri için önerilerin geliĢtirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
26

 

Diğer bir ifade ile faaliyet denetimi, iĢletmenin herhangi bir bölümünün 

etkinliğinin veya verimliliğinin test edilmesi amacıyla yapılan denetimdir.
27

 

Faaliyet denetimi bir iĢletmenin faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğini 

değerlemek ve faaliyetlerle iliĢkili usul ve yöntemlerinin uygulanıĢının gözden 

geçirilmesini kapsar. Faaliyet denetimi ile yönetim kademeleri, bunları programlama, 

uygulama ve izleme aĢamalarındaki çalıĢmaları tutumluluk, verimlilik ve etkinlik 

açısından araĢtırılır. Faaliyet denetiminde, denetçilerden tarafsız gözlemlerde bulunması 

ve belirli faaliyetlerin ayrıntılı analizini yapması beklenir, bu Ģekilde organizasyonun 

faaliyetleri etkinlik, etkenlik ve ekonomiklik açılarından ele alınarak, belirlenmiĢ 

hedeflere ulaĢma baĢarısı ölçülür.
28

 

Etkenlik, etkinlik ve ekonomiklik denetimi kavramları aĢağıdaki gibi 

açıklanmıĢtır.
29

 

Etkinlik (Verimlilik) Denetimi; personel, makine, teçhizat gibi kaynakların, 

etkinlik denetimi anlamında pratik olarak uygulanabilir sınırlar içinde, optimal olarak 

kullanılıp kullanılmadığını belirlemektir. 

Etkenlik Denetimi; kaynakların uygun etkiyi yapıp yapmadığının 

belirlenmesidir.  

Ekonomiklik (İktisadilik) Denetimi; tutumluluk anlamında kullanılmaktadır. 

Yani gereksiz harcamalardan kaçınmaktır. 

Faaliyet denetimi aĢağıdaki adımları kapsayacak Ģekilde yapılabilir.
30

 

                                                           
26 Donald H. Taylor and G. William Glazen, Auditing Ġntegrated Consepts and Procedures, Sixth Edition, John 

Wiley & Sons, Ġnc., 1994, s.5. 
27 Arens ve Loebbecke, s.795. 
28 http://www.hazine.org.tr/tr/index.php/denetim?showall=&limitstart=, (23.01.2013) 
29ġaban Uzay, Faaliyet Denetimine Genel BakıĢ, 

http://iibf.erciyes.edu.tr/akademik_eski/suzay/SUZAY_Faaliyet_Denetimi.pdf, (23.01.2013),  s.4. 

http://www.hazine.org.tr/tr/index.php/denetim?showall=&limitstart
http://iibf.erciyes.edu.tr/akademik_eski/suzay/SUZAY_Faaliyet_Denetimi.pdf
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 Ġç kontrol  

 Kanunlara, düzenlemelere ve iĢletme politikaları ile uygunluk 

 Finansal ve faaliyet bilgilerini güvenilirlik ve doğruluğu 

 Kaynakların etkinliği ve verimliği 

 Departmanlar ve programlar için belirlenen amaçların ve hedeflerin 

baĢarılması 

Faaliyet denetiminin faaliyet değerlendirmesinden en önemli farkı denetimin 

mutlaka bağımsız denetçiler tarafından yerine getirilmesi ve hesap verilebilirliğine daha 

fazla önem vermesidir.
31

 

2.2.2.4. Amaçlarına Göre Diğer Denetim Türleri 

Bilgi Teknolojileri Denetimi; devamlı geliĢen bilgi teknolojileri ve artan 

bilgisayar kullanımı, denetçilerin, denetim sürecinde elde edecekleri denetim 

kanıtlarının bir kısmını elektronik ortamda elde edilmesini zorunlu hale getirmiĢtir. Bu 

durum, ortak bir “elektronik delil” kavramının geliĢtirilmesini ve bu kavramın meslek 

standartları içerisine dahil edilmesini gerekli kılmıĢtır.
32

 

Bilgi teknolojileri denetimi bir iĢletmenin bilgilerinin doğuluğunun tasdik 

edilmesi için o iĢletmenin bilgi sistemlerinin, uygulamalarının ve iĢlemlerinin 

değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme bilgisayar tabanlı uygulamaların verimliliği, 

etkinliği ve ekonomikliliğinin belirlenmesini ve aracı olarak da kullanılmasını 

kapsamaktadır. Ayrıca değerlendirmede geçerli, yeterli, güvenilir ilgi sistemlerinin 

tasdiki yapılırken, bilgi teknolojileri ortamındaki iç kontrollerin yeterliliği de 

denetlenmektedir.
33

 

Bilgi teknolojileri denetimi oldukça ayrıntılı ve önemli süreçleri içermektedir. 

Bu süreçlerin eksiksiz ve doğru bir Ģekilde yürütülebilmesi için, denetim teknolojik 

anlamda yeterli düzeyde bilgi birikimine sahip denetçiler tarafından yürütülmeli ya da 

                                                                                                                                                                          
30 Philip L. Defliese et.al., Montgomery’s Auditing, Tenth Editioni, U.S.A.: John Wiley & Sons, Inc.,  1987, s.31. 
31 Ebru Yenice, Kamu Kesiminde Performans Değerlendirmesi, Maliye Dergisi, Sayı.150, Ocak-Kasım 2006, s.125. 
32 Cengiz Toraman, GeliĢen Bilgi Teknolojilerinin Denetime Olan Etkisi, 2002, s.1. 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/yayinlar.asp?Gid=1&Yid=61, (24.01.2013) 
33 Fatih GüneĢ ve Diğerleri, Bilgi Teknolojileri Denetimi ve COBIN Sektörel Uygulanabilirliği, Akademik BiliĢim 

Konferansı 2013, http://ab.org.tr/ab13/bildiri/131.pdf, (24.01.2013),  s.1. 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/yayinlar.asp?Gid=1&Yid=61
http://ab.org.tr/ab13/bildiri/131.pdf
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denetim sırasında bilgi teknolojileri konusunda uzman kiĢilerin yardımı alınmalıdır. Bu 

nedenle bilgi teknolojileri denetim faaliyetinden söz edebilmek için öncelikle sektörde 

bilgi teknolojileri ile ilgili eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi, “workshop”ların 

oluĢturulması ve bilgi teknolojileri denetçilerinin yetiĢtirilmesi gerekmektedir.
34

 

Özel Amaçlı Denetim; yılsonu denetimleri ve ya ara dönem mali tablolar 

denetiminde incelenmeye konu olan finansal tablolar iĢletmenin kamuya açıklandığı 

mali tablolardır ve bunlar tam set olarak sunulmaktadır. Oysa bazen denetimine ihtiyaç 

duyulan mali tabloların tam seti değil, bunların belirli bir kalemi, bir bölümü veya mali 

tablo kalemlerinin dıĢında herhangi baĢka husus olabilir. ĠĢte bu durumlarda yapılacak 

denetim çalıĢmalarının niteliği ve sonuçta düzenlenecek raporlara iliĢkin standartlar ISA 

800 Özel Amaçlı Denetimler adı altında düzenlenmiĢtir. Bu denetimde bir özel hususun 

vergi yasaları, gümrük yasaları, teĢvik mevzuatı gibi daha önceden belirlenmiĢ bir 

standarda uygun iĢlem yapılıp yapılmadığı araĢtırılmaktadır. Veya denetimi isteyen 

tarafın önemsediği herhangi bir bilgi, örneğin Ģirketin yıllık cirosu, hesaplanan kurumlar 

vergisi, herhangi bir ortağa düĢen kar payı gibi özel bir bilgi istenmektedir.
35

 

BaĢlıca özel amaçlı denetim türleri Ģunlardır;
36

 

 Bir iĢletmeye ortak olmadan önce yaptırılan incelemeler, 

 Satın alma, devir, birleĢmelerden önce yapılan incelemeler, 

 Kredi açmadan önce yapılan incelemeler, 

 Hisse senedi ve tahvillere yatırım yapmadan önce yapılan inceleme, 

 Vergi incelemeleri, 

 Kamusal örgütlerce yapılan teftiĢ ve incelemeler, 

 Mahkemelerce yapılan özel incelemeler. 

Gerçeğe Aykırı Finansal Raporlama Denetimi (Yolsuzluk Denetimi); 

yolsuzluk, rüĢvet, komisyonculuk, yüzdelik Ģeklinde veya resmi kayıtlarda iz 

bırakmadan sağlanan diğer yararlar Ģeklinde tanımlanmaktadır.
37

 

                                                           
34 Ġzzet Gökhan Özbilgin, Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Uluslararası Standartlar, SayıĢtay Dergisi, Sayı.49, Nisan-

Haziran 2003, s.127.  
35 Kaval, s.18-19. 
36 Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, 4. Baskı, EskiĢehir: Bilim Teknik Yayınevi, 1995, s.13-14. 
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Yolsuzluk denetimi için denetim kriterleri geliĢtirilmelidir. Yolsuzluk denetimi 

için denetim kriterleri, denetlenen iĢlem alanında kabul edilen en iyi yönetim 

uygulamaları ıĢığında geliĢtirilmelidir. Denetçiler bu konudaki çeĢitli rehberler ve 

literatür aracılığıyla lider uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Denetim 

kriterleri, kurumun sistem ve süreçlerini kriterde belirlenenlere uygun olup olmadığını 

göstermeye yarayan bir ölçüt görevi görmektedir. Denetim kriterleri ile uygulanan 

sistem ve prosedürler arasındaki herhangi bir ayrılık yolsuzluk ihtimalini gösterir. 

Denetçiler, denetim kriterleri geliĢtirmek için inceleme altındaki her faaliyetle ilgili 

uygulamadaki kanun, tüzük ve prosedürleri takip etmelidir.
38

 

Finansal raporlarda unutkanlık, dalgınlık, dikkatsizlik ve bilgisizlik yüzünden 

ortaya çıkan hataların yapılıĢ Ģekline toluca göz atılırsa aĢağıdaki Ģekillerde 

gerçekleĢtiğine tanık olunabilir.
39

 

Matematiksel Hatalar; fiĢ giriĢi sırasında ek belgelerin toplamlarında, reeskont, 

faiz, karĢılık gibi hesaplar nedeniyle muhasebe dıĢında yapılan matematiksel iĢlemlerde 

yapılan hatalardır. 

Kayıt ve Nakil Hataları; günümüzde muhasebeleĢtirme ağırlıklı olarak 

bilgisayar destekli olduğu için örneklerine sık rastlanmamakla birlikte, henüz manüel 

bir muhasebe uygulanıyorsa, herhangi bir maddenin borç ve alacağının birbirini 

tutmaması veya yevmiye defterinden defteri kebire nakil olurken, baĢka hesaplara veya 

farklı rakamlarla yanlıĢ tutarların nakledilmesi. 

Unutma ve Tekrar Kaydetme; herhangi bir muhasebe fiĢinin veya faturanın 

kasasız bir Ģekilde birden çok girilmesi. 

Muhasebe Hataları;  bilgi yetersizliğinden dolayı yanlıĢ hesaplara kayıt 

yapılması. 

                                                                                                                                                                          
37 M. Akram Khan, Yolsuzlukla Mücadelede Denetimin Rolü, Kemal Özsemerci (çev.), SayıĢtay Dergisi, Sayı.72, 

Ocak-Mart 2009, s.85. 
38 Khan, Özsemerci (çev.), s.95. 
39 Kaval, s.77-78. 
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Değerleme Hatası; muhasebe bilgi yetersizliklerinden dolayı aktif ve pasif 

hesapların yanlıĢ esaslara göre değerlemeye tabi tutulması. 

Çevre Denetimi; bir amaca ulaĢmak için kurulan sistemler, amaca ulaĢmadaki 

baĢarı derecesinin ölçülebilmesi, baĢarısının devamlılığının sağlanması ve 

geliĢtirilebilmeleri için denetime tabi tutulmalıdırlar. Denetim faaliyeti sadece bitmiĢ 

olayların gözden geçirilmesi değil, aynı zamanda geleceğe yönelik olarak sistemin 

iyileĢtirilmesini sağlar. ĠĢletme kendisini çevreyle ilgili konularda baĢarıya ulaĢtıracak 

olan çevre yönetim sistemini sürekli olarak gözden geçirmeli ve geliĢtirmelidir. 

Bu amacı gerçekleĢtirmek için uygulanan çevre denetimi, iĢletmenin çevre ile 

ilgili konuların yönetimi için kurmuĢ olduğu çevre yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu 

kavram; çevre risk denetimi, çevresel yükümlülüklerin denetimi, eko denetim ve yeĢil 

denetim gibi çeĢitli isimlerle anılan geniĢ bir faaliyet dizisini kapsar. Çevre denetimi bir 

yandan iĢletme dıĢı kurumlar tarafından belirlenmiĢ kanunlar ve düzenlemelere diğer 

yandan da iĢletme tarafından saptanmıĢ politikalara bağlı olarak iĢletme faaliyetlerinin 

uygunluğunu değerleyen, çevre uygulamalarını yönetsel kontrolünü kolaylaĢtıran 

çevreyi korumaya yardımcı olmak amacıyla nasıl uygulanabileceğini sistematik olarak 

programlayan belgeleyen ve objektif olarak değerleyen bir yönetim bilgi sistemidir.
40

 

2.2.3.  Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri 

Denetçinin statüsüne göre denetim türleri, iç denetim ve dıĢ denetim olmak 

üzere ikiye ayrılır. 

2.2.3.1. Ġç Denetim 

ĠĢletmelerin risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkililiği, sistematik 

ve disiplinli bir yaklaĢımla değerlendirip geliĢtirerek kurumun hedeflerine ulaĢmasına 

yardımcı olan ve gerek özel sektörde gerekse özel sektörden etkilenen kamu sektöründe 

                                                           
40 Lerzan Kavut Akün, Ġç Denetim Mesleğinin Çevresel Sorumlulukların Yerine Getirilmesindeki Rolü ve Önemi, 

Yönetim, Yıl.10, Sayı.34, 1999, s.18-19. 
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yönetim faaliyetinin neredeyse olmazsa olmaz bir fonksiyonu haline gelen bir 

disiplindir.
41

 

2.2.3.2. DıĢ Denetim 

Ekonomik yaĢamın giderek karmaĢıklaĢan bir hal alması güvenilir ve tarafsız 

bilgi ihtiyacını da beraberinde getirmiĢtir. KarmaĢıklaĢan bu ekonomik yapı 

kullanıcılara sunulan bilgilerin tarafsız, doğru ve güvenilir olma olasılığını da 

azaltmaktadır. Bu bilgilerden yararlanarak karar alacak olanlar yararlandıkları bilgileri 

asıl kaynağından inceleme olanağına sahip olmadıkları için baĢkaları tarafından 

hazırlanan bu bilgilerin tarafsız ve doğru bir Ģekilde hazırlandığına güvenmek 

zorundadır.
42

 

DıĢ denetim dıĢ kullanıcılar veya üçüncü parti taraflar için yönetim tarafından 

hazırlanan finansal tablolar ile ilgili raporları içerir. Üçüncü partilerden kasıt 

hissedarlar, alacaklılar, bankalar, potansiyel yatırımcılar, devlet ve bölgesel 

düzenleyicilerdir. DıĢ denetim bağımsız denetim firmaları ve devlet tarafından 

gerçekleĢtirilir. DıĢ denetim için denetim ücreti denetlenen iĢletme tarafından 

ödenmesine rağmen, dıĢ denetçiler iç denetçilerin aksine iĢletmenin çalıĢanı değildirler, 

dıĢ denetçiler iĢletme ve iĢletme yönetiminden bağımsız olmak zorundadırlar. 

Bağımsızlık dıĢ denetimin bel kemiğini oluĢturmaktadır.
43

 

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal 

raporlama standartları doğrultusunda bir iĢletmenin finansal durumunu ve faaliyet 

sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip 

göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüĢ bildirmesini sağlamaktır. Bağımsız 

denetçinin görüĢü, finansal tabloların güvenilirlik derecesini yükseltmekle beraber, bu 

görüĢ finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutan iĢletmenin gelecekteki durumu 

                                                           
41 Bayram Aslan, Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak Ġç Denetim, SayıĢtay Dergisi, Sayı.77,  Nisan-Haziran 2010, s.67. 
42 Adnan Dönmez ve Ayten Ersoy, Bağımsız Denetim Firmaları BakıĢ Açısıyla Türkiye Bağımsız DıĢ Denetim 

Sisteminin Değerlendirilmesi, Bilig, Sayı.36, KıĢ 2006, s.70. 
43 Hubbard Johnson, Auditing, Fourth Edition, Houston U.S.A: Dame Publications, ĠNC., 1991, s.9-10. 
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hakkında ve iĢletme yönetiminin iĢletme faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde 

yönettiğine dair bilgi sağladığı Ģeklinde değerlendirilmez.
44

 

2.2.3.3. Kamu Denetimi 

Kamu kurumlarına bağlı olarak çalıĢan ve kamu yararını gözeterek görev 

yapan kiĢilerin yaptıkları denetimlere kamu denetimi adı verilir. Kamu denetimi, kamu 

kurum ve kuruluĢları ile özel sektör iĢletmelerinin kamu tarafından görevlendirilmiĢ 

elemanlar tarafından incelenmesidir. 

Kamu kurumlarına bağlı olarak çalıĢan ve kamu yararını gözeterek görev 

yapan kiĢilere kamu denetçisi adı verilir. Kamu denetçileri, çeĢitli kamu kurumları 

içinde örgütlenmiĢ ve iĢletme faaliyetlerinin yasalara, yönetmeliklere ve kamu yararına 

uygunluğunu tespit etmek için, iĢletmelerin beyan ettikleri vergi ve yapmıĢ oldukları 

kayıt ve iĢlemler üzerinde denetim yaparlar. Tarafsız ve objektif davranmakla birlikte 

kamu yararı ön planda tutularak denetim faaliyeti yürütülür.
45

 

Kamu denetimi yapan bazı kamu denetçileri aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 Maliye Bakanlığı Denetçileri 

 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları 

 SPK Denetçileri 

 BDDK Denetçileri 

 SGK MüfettiĢleri 

 

 

 

 

 

                                                           
44 http://www.denetimnet.net/Pages/dis_denetim_ile_ilgili_bilgiler.aspx, (26.01.2013) 
45

 http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/130/2%20denetim%20turleri.pdf (11.11.2013) 

http://www.denetimnet.net/Pages/dis_denetim_ile_ilgili_bilgiler.aspx
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/130/2%20denetim%20turleri.pdf
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Tablo 2: DıĢ, Ġç ve Kamu Denetiminin KarĢılaĢtırılması 

Denetim 

DıĢ Denetim Ġç Denetim Kamu Denetimi 

Bağımsız denetim 

firmaları tarafından 

gerçekleĢtirilen denetim 

ĠĢletmenin iç denetçileri 

tarafından gerçekleĢtirilen 

denetim 

Kamu denetçileri 

tarafından gerçekleĢtirilen 

denetim 

Birçok denetim türünü 

içerir. Genel olarak 

finansal tablo denetimi 

yapılır. 

Hem uygunluk hem 

faaliyet denetimini içerir. 

Finansal tablo denetimi, 

uygunluk denetimi ve 

faaliyet denetimi yapılır. 

Kaynak: Taylor, Donald H. and G. William Glazen, Auditing Integrated Consepts 

and Procedures, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Ġnc., 1994, s.8. 

 

2.3. Denetim Süreci 

Denetim süreci; denetimin, bir müĢteri iĢletmenin denetimini kabul etmesiyle 

baĢlayıp, denetim raporunun verilmesiyle biten aĢamalar zincirinden oluĢmaktadır.
46

 

Denetim faaliyetlerine baĢlamadan önce denetimin yürütülmesine ve denetim 

maliyetlerini etkileyen iki risk faktörünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Bu risk faktörleri, kabul edilebilir denetim riski ve iç risktir. Kabul edilebilir denetim 

riski, denetim tamamlandıktan ve olumlu görüĢ bildirildikten sonra finansal tablolardaki 

hataların, denetimi yapacak denetçiler tarafından kabul edilmeye ne kadar istekli 

olunduğunun bir ölçüsüdür. Ġç risk, iç kontrol sisteminin etkinliğini dikkate almadan 

önce hesaplar dengesinde bir yanlıĢlığın olabileceğinin denetçi tarafından kabul 

edilebilirliğin bir ölçüsüdür. Ġhtiyaç duyulacak kanıt miktarının belirlenmesinde ve 

anlaĢmanın imzalanmasında önemli bir rolü olması sebebiyle kabul edilebilir risk ile iç 

riskin değerlendirilmesi denetim planının önemli bir parçasıdır.
47

 

 

 

                                                           
46Ataman, Hacırüstemoğlu ve Bozkurt, s.51. 
47  Alvin A. Aresn, Randal J. Elder and Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Services An Ġntegrated 

Approach, Twelfth Edition, New Jersey: Pirentice Hall, Upper Saddle River, 2008, s.208. 
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Tablo 3: Denetim Sürecinin AĢamaları 

1

1. 

Denetim planı -AnlaĢmanın gereği olarak mutabakata varılması 

Denetimin geliĢmesi (strateji, plan, program) 

2

2. 

MüĢteri, çevresi ve iç kontrol 

yapısının anlaĢılmasına yönelik 

bilgilerin elde edilmesi 

-Risk değerlendirme prosedürlerinin 

gerçekleĢtirilmesi 

-ĠĢletme yönetimi ile görüĢmeler 

-Analitik prosedürler 

-Aktivite ve faaliyetlerin incelenmesi ve 

gözlemlenmesi 

-Değer uzmanları, hukuk müĢavirleri gibi 

iĢletmenin dıĢ çevresinin araĢtırılması 

-DıĢ kaynaklarla bilgi görüĢmelerinin yapılması 

3

3. 

Materyal hata riskinin 

değerlendirilmesi ve daha fazla 

denetim prosedürünün tasarlanması 

Hesap dengeleri, iĢlemlerin sınıflandırılması ve 

açıkların ifĢa edilmesi için materyal riskinin 

değerlendirilmesi ve tanımlanması: 

-Neler yanlıĢ gidebilir? 

-Büyüklüğü ne olabilir? 

-Materyal hatasının olma olasılığı nedir? 

-Daha fazla denetim prosedürünün tasarlanması 

4

4. 

Daha fazla denetim prosedürünün 

yürütülmesi 

-YaklaĢımlar; kontrol testleri, analitik prosedürler, 

iĢlemler ve denge detaylarının test edilmesi 

-Denetim prosedürleri; inceleme, gözlem, 

soruĢturma, belgeleme, yeniden hesaplama,  

5

5. 

Denetimin tamamlanması -Denetim prosedürleri 

-Kaydedilmeyen yükümlülüklerin araĢtırılması 

-Toplantıların görüĢme süresi 

-Nihai analitik iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi 

-Kaybedilen gayri nakdi kredi ve yükümlülüklerin 

tanımlanmasına yönelik prosedürlerin 

gerçekleĢtirilmesi 

-Sonraki olaylar için görüĢmelerin yapılması 

-Denetim bulgularının değerlendirilmesi 

6

6. 

GörüĢ ve durum denetim raporunun 

alınması 

-Kamu iĢletmeleri raporlara iç kontrol ve finansal 

tablo raporları için gerek duyarlar 

-Özel iĢletmeler için olan raporlama da sadece 

finansal tablo raporları yer alır 

Kaynak: O. Ray Whittington ve Kurt Pany, Principles Of Auditing&Other Assurance 

Services, 16th Editon, McGraw-Hill Irwin, New York 2008, s.188. 
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Tabloda, denetim sürecinde en baĢından raporlama kısmına kadar yapılması 

gereken iĢlemler belirtilmiĢtir. ÇalıĢmamızın sınırlılıkları göz önünde 

bulundurulduğunda denetim süreciyle ilgili genel bilgiler açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

2.3.1.  Denetlenecek Firmanın Seçimi ve Denetim AnlaĢmasının Yapımı 

Denetim faaliyetinin baĢlayabilmesi için denetçi veya denetim kuruluĢunun, bir 

denetlenecek firma ile anlaĢması gerekmektedir. Denetçi bir denetlenecek iĢletme ile 

çalıĢmaya baĢlaması için, herhangi bir iĢletmenin denetim ile denetçiye baĢvurması, 

denetçinin isteği değerlendirerek iĢi alıp almayacağına karar vermesi Ģeklinde iki 

aĢamalı süreçten geçirmesi gerekmektedir. Bir iĢletmenin denetim yaptırmak amacıyla 

bir denetçiye baĢvurmasında herhangi bir prosedür bulunmamaktadır. Denetçiler ise 

kendilerine her baĢvuran iĢletmeyi kabul etmek zorunda değildir. Denetim için baĢvuran 

her iĢletme denetçi için belli bir risk taĢımaktadır. Denetçiler bu risk unsurunu sonradan 

zarar görmemek için en aza indirmek zorundadırlar.
48

 

Denetlenecek firma seçilirken ve anlaĢma yapılırken aĢağıdaki adımlar 

izlenir.
49

 

 Kredi kuruluĢlarından potansiyel denetlenecek firma hakkında kredi 

bilgilerinin sorulması 

 Olağan dıĢı ve tartıĢmalı konular için potansiyel denetlenecek firmanın 

önceki tablolarının incelenmesi 

 Potansiyel denetlenecek firmanın önceki denetçilerinden görül alınması 

 Potansiyel denetlenecek firmanın itibarı hakkında; potansiyel 

denetlenecek firmanın bankası, hukuk danıĢmanı, yatırımcı banka, diğer finansal 

topluluklar ve iĢ toplulukları gibi üçüncü parti gruplardan görüĢ alma 

 Potansiyel denetlenecek firmanın finansal istikrarı değerlendirilmesi 

 Denetim firmasının endüstri uzmanlığını sağlamak için yeteneklerini ve 

anlaĢmayı doğru bir Ģekilde yürütecek personelinin olup olmadığının değerlendirilmesi 

 AnlaĢma süresinin değerlendirilmesi 

                                                           
48 Ataman, Hacırüstemoğlu ve Bozkurt, s.52-53. 
49 Johnson, s.97. 
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2.3.2.  Denetimin Planlanması 

Denetçi gerekli ön bilgileri sağladıktan sonra sıra yazılı bir Ģekilde denetim 

planı ve programının yapılmasına gelir. Öncelikle denetçi iĢletmeyi denetim alanlarına 

böler. Denetim alanı, üzerine görüĢ oluĢturulması gereken hesap birimleridir. Denetim 

planı denetim çalıĢmaları sırasında denetim alanlarına zaman, personel ve denetim 

tekniği tahsis iĢlemi olarak görülebilir.
50

 

Denetçinin plan yapmasının üç ana nedeni vardır. Bunlar; denetçinin mevcut 

durumlar için yeterli etkinlikte kanıta ulaĢabileceğinin tespiti, denetim maliyetlerini 

makul bir seviyede tutabilmek için ve denetlenecek firmanın yanlıĢ anlaĢılmasından 

sakınmak içindir.
51

 

Denetim planının amacı; denetimin konusunu denetim alanlarına ayırmak, 

denetçileri denetim alanları arasında dağıtarak görevlendirmek, her bir denetim alanına 

uygulanmasın ön görülen denetim yöntem ve iĢlemlerini belirlemek ve denetim 

faaliyetlerini zamanlamaktır.
52

 

2.3.3. Denetim Planının Yürütülmesi 

Denetimin planlanması tamamlandıktan, denetim konusu denetim alanlarına 

ayrıldıktan, her bir denetim alanına uygulanacak denetim yöntem ve iĢlemleri 

kararlaĢtırıldıktan sonra sıra denetim kanıtlarının toplanmasın gelir. Denetçi belli 

tekniklere baĢvurarak denetim kanıtlarını toplar ve topladığı bu kanıtları değerlendir. 

Denetim programının yürütülmesi safhası denetim çalıĢmalarının yapıldığı, denetim 

kanıtlarının toplanıp değerlendirildiği safhadır.
53

 

Denetim programları, denetim planının ayrıntılarını içerir ve iĢletmenin döngü 

veya hesap kalemlerine iliĢkin iddialarına yönelik uygulanacak denetim testleri, hangi 

                                                           
50 Kaval, s.88. 
51 Arens ve Loebbecke, s.218. 
52 Ümit Gücenme, Muhasebe Denetimi, 1. Baskı, Ġstanbul: Aktüel Yayınları, 2004, s.62. 
53 Gücenme, s.63 
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denetçi tarafından ne zaman gerçekleĢtirileceği gibi hususlar hakkında ayrıntıları 

inceler. Denetçi denetim programları aracılığı ile kanıt toplar.
54

 

Denetlenecek iĢletmenin farklı yapı ve faaliyet Ģartlarına bağlı olması, her 

iĢletme için ayrı bir denetim programının hazırlanmasını zorunlu kılar. Denetim 

planının çok detaylı veya kıs bir Ģekilde hazırlanması mümkündür. Kısa hazırlanması 

halinde program, yapılacak iĢin belirli yönleri ve özelliklerini mutlaka içermelidir. Bu 

arada programda yer alacak hususların denetimi bütünlüğü bozmayacak Ģekilde tespiti 

de oldukça önemlidir. Bu nedenle denetim programının esnek olması gerekir. Esneklik 

denetim sırasında denetlenen iĢletmenin değiĢen Ģartlarına veya denetim prensipleri, 

standartları ile prosedür değiĢikliklerine zaman zaman programın uydurulması olanağını 

verir.
55

 

Denetim raporunun hazırlanabilmesi için denetim çalıĢmalarının belgesel bir 

nitelik çalıĢması gerekir. Bu bakımdan denetçinin her denetim için denetim sırasında 

hazırlamıĢ olduğu materyale çalıĢma kağıdı denir. ÇalıĢma kağıtları denetçinin yaptığı 

iĢi, takip ettiği usulleri ve geliĢtirdiği neticeleri gösterir. ÇalıĢma kağıtları; denetim 

raporunun tazminini esas olmak davalı durumlarda savunma aracı olarak kullanmak, iç 

denetimi gözden geçirmek, denetim iĢini koordine ve organize etmek, aynı iĢletmenin 

diğer zamanlarda denetlenmesinde faydalanmak amacıyla hazırlanır.
56

 

2.3.4. Denetim ÇalıĢmasının Tamamlanması ve Raporlama 

Denetim çalıĢmalarının sürdürülmesi aĢamasında denetçiler çeĢitli döngülerin 

test edilmesi çalıĢmalarını tamamladıktan sonra son aĢamaya eriĢirler. Tüm denetim 

faaliyetlerinin son aĢaması denetimin tamamlanması ve denetim raporunun 

düzenlenmesidir. 

Denetimin tamamlanması aĢamasında, döngü denetimlerinden elde edilecek 

sonuçlar ortaya konulur, özetlenir, çeĢitli sonuçlar çıkartılır ve gerek duyulduğunda ek 

                                                           
54 Selimoğlu ve Diğerleri, s. 113. 
55 Ferruh Çömlekçi, Muhasebe Denetimi, EskiĢehir: EskiĢehir Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi Yayınları 

No:202/131, 1978, s.46-47. 
56 Çömlekçi, s.48. 
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test çalıĢmaları yapılır. Daha sonra varılan denetim görüĢü düzenlenecek raporda 

belirtilir.
57

 

Denetim sonuçlarını raporlama denetim sürecinin son aĢamasıdır. Denetim 

raporu denetçinin neyi denetlediği ve hangi sonuçlara ulaĢtığını kamuoyuna 

aktarılmasına yarar. Denetim raporundan yararlanacaklar değiĢik meslek ve iĢ 

alanlarında faaliyet gösterdiklerinden, denetim raporu hazırlanırken son derece titiz 

davranılmalı ve net ifadelere yer verilmelidir.
58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Bozkurt, s.353. 
58 Akbıyık, s.81. 
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3. ĠÇ DENETĠM KAVRAMI, TARĠHSEL GELĠġĠMĠ, ÖNEMĠ VE 

AMAÇLARI 

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde genel olarak iç denetim kavramı, tarihsel 

geliĢimi, önemi ve amaçları üzerinde durulmuĢtur. 

3.1. Ġç Denetimin Tanımı 

ĠĢletmelerin büyümesi ve geliĢmesi ile eĢ zamanlı olarak, iĢletmenin faaliyette 

bulunduğu çevrenin çeĢitlenmesi ve karmaĢıklığının artmasının bir sonucu olarak iç 

denetim yeni bir paradigma olarak geliĢmiĢ ve iĢletmelerde iç denetim iĢlemi 

kavramsallaĢtırılan yeni bir yaklaĢım olmuĢtur.
59

 

Ġç denetim, bir iĢletmenin kendi personelinin, yönetsel kontrolünün etkin ve 

doğru bir biçimde sürdürülüp sürdürülmediği, kayıtlar ve raporların mali muhasebe ve 

diğer konularda gerçek iĢlemleri yansıtıp yansıtmadığı ve doğru ve çabuk sonuçlar 

vermediği, her Ģube daire ya da diğer birimlerin sorumlu oldukları yönetim, politika ve 

planları uygulayıp uygulamadığı konularında birinci elden iĢ baĢındaki gözlemlere 

dayanarak yönetim adına yaptığı bir seri araĢtırma yol ve tekniklerinden oluĢur.
60

 

Ġç denetim, bir kurum ya da organizasyonda yürütülen faaliyet iĢ ve iĢlemlerin 

yönetimden farklı ve tarafsız bir gözle değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir.
61

 

Ġç Denetim Enstitüsünün (IIA) tanımına göre iç denetim, iĢletmenin 

faaliyetlerini geliĢtirmek ve değer katmak için tasarlanan bağımsız, nesnel güvence ve 

danıĢmanlık sağlayan faaliyetlerdir. ĠĢletmenin amaçlarına ulaĢmak için risk yönetimi, 

kontrol ve yönetiĢim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacıyla 

                                                           
59 Tusek, Boris and Pokrovac, Ivana, The Role Of Internal Audıt Functıon In Rısk Management Process: Croatıa And 

Europe Comparıson, Conference Proceedings: International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo 

(ICES). 2010, s.1-2. 
60 Yurdagül Çaldağ, Denetim ve Raporlama Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri, 5. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 

2007, s.44. 
61 Bertan Kaya, Ġç Denetim Nedir?, s.3. http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/ic_denetim_bertan_kaya_5_makale.pdf, 

(30.01.2013) 

http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/ic_denetim_bertan_kaya_5_makale.pdf
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sistematik ve disiplinli bir yaklaĢım getirerek iĢletmenin amaçlarına ulaĢmasına 

yardımcı olur.
62

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63. Maddesi iç 

denetimi, kamu idaresinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için kaynakların 

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence 

sağlayan danıĢmalık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları 

ile mali iĢlemlerin risk yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaĢımla ve genel 

kabul görmüĢ standartlara uygun olarak gerçekleĢtirilir.
63

 

Ġç denetim; kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerinin etkinliğini, 

sistematik ve disiplinli bir yaklaĢımla değerlendiren bir faaliyet olduğuna göre bu 

tanımda geçen kavramları açıklamakta fayda vardır. 

Kontrol süreçlerini değerlendirmek; organizasyonun amaçlarına ulaĢmasını 

sağlayacak uygun bir iç kontrol yapısının oluĢturulması ve sürdürülmesi için 

değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 

Risk yönetim süreçlerini değerlendirmek; risklerin belirlenmesi, analiz 

edilmesi, sınıflandırılması ve gerekli önlemlerin alınması konularında organizasyonun 

uygulama ve izleme kapasitesini değerlendirmek ve öneride bulunmaktır. 

Yönetim süreçlerini değerlendirmek; hesap verme sorumluluğunu 

güçlendirmek amacıyla, organizasyonun kurumsal yapısı ve yönetim süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve önerilerde bulunmaktır.
64

 

Ġç denetim, bir iĢletmenin yönetimince görevlendirilen kendi denetim 

elemanları tarafından kurumun iç kontrol sisteminin düzgün çalıĢıp çalıĢmadığını 

değerlendirmek maksadıyla, hesaplardaki yolsuzluk, maddi hata ve yanlıĢlık gibi, ya da 

                                                           
62 M. Keith Wright and Charles J. Capps, III Auditor Ġndependence And Ġnternal Ġnformation Systems Audit Quality, 

Businness Studies Journal, Special Ġssue, Vol. 4, No. 2, 2012, s.64. 
63 http://www.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/www.icisleri/iar_5018mia.doc (21.02.2013) 
64 Ahmet BaĢpınar, Kamuda Ġç Denetim ve Merkezi UyumlaĢtırma Fonksiyonu, Maliye Dergisi, Sayı.151, Temmuz-

Aralık 2006, s.26. 

http://www.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/www.icisleri/iar_5018mia.doc
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verimsizlik ve tutumsuzluk uygulamaların en aza indirmek gibi yönetsel olabilen 

denetimin bir halkasıdır.
65

 

3.2. Ġç Denetimin Kapsamı 

Kamu idarelerinin yurt dıĢı ve taĢra dahil tüm birimlerinin iĢlem ve faaliyetleri, 

risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir 

yaklaĢımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulur.
66

 

Ġç denetim faaliyeti, IIA‟nın tanımına göre güvence sağlama ve danıĢmanlık 

hizmetlerinden oluĢmaktadır. 

Güvence hizmetleri; iç denetimin bir süreç, sistem veya bir baĢka konu 

hakkında bağımsız görüĢ veya kanaat sunabilmek için, eldeki bulguları objektif bir 

Ģekilde değerlendirilmesini içerir. 

DanıĢmalık hizmetleri; doğası gereği tavsiye niteliğinde olup genellikle 

görevlendirmeyi talep eden müĢterinin özel talebi üzerine gerçekleĢtirilir.
67

 

Ġç denetim fonksiyonunun kapsamını kuruluĢun iç kontrol sistemlerinin 

verimliliği ve etkinliği ile performans kalitesinin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

faaliyetleri oluĢturur. Bu çerçevede bir kuruluĢta iç denetim elemanları:
68

 

 Finansal ve operasyonel bilgilerin tanımlanmasında, ölçülmesinde, tasnif 

edilmesinde ve raporlanmasında kullanılan yöntemlerin doğruluğunu güvenilirliğini 

araĢtırmalı, 

 KuruluĢun faaliyetleri ve raporları üzerinde önemli etkileri olan politikalara, 

planlara, prosedürlere, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak amacı ile 

oluĢturulan sistemleri incelemeli ve kuruluĢun bunlara uygunluk içinde olup olmadığını 

belirlemeli, 

                                                           
65 Hüseyin Özer, Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, T.C. SayıĢtay 

135. KuruluĢ Yıldönümü Yayınları Çeviri Dizisi, Ankara 1997, s.41. 
66 Ġç Denetçilerin ÇalıĢma ve Usul Hakkındaki Yönetmelik, 6. Madde, 

https://www.yok.gov.tr/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,254/Itemid,215/ , (21.02.2013) 
67 Aslan, s.67-68. 
68 Niyazi Kurnaz ve Tansel Çetinoğlu, Ġç Denetim Güncel YaklaĢımlar, 1. Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 

2000, s.33-34. 

https://www.yok.gov.tr/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,254/Itemid,215/
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 Varlıkları koruma yöntemlerini gözden geçirmeli, bu yöntemler uygun 

olduğunda, aynı tür varlıkların bulunup bulunmadığını kontrol etmeli, 

 Harcanan kaynakların tutumlu ve verimli kullanılıp kullanılmadığını 

değerlendirmeli, 

 Sonuçların saptanan amaçlara ve hedeflere uygun olup olmadığını, faaliyet 

ve programların planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediğini araĢtırmak üzere faaliyet ve 

programları incelemelidir. 

3.3. Ġç Denetimin Tarihsel GeliĢimi 

Ġç denetimin tarihsel olarak çok eskilere dayandığı ve ilk olarak 13. Yüzyılda 

Venedik, Milano, Floransa gibi büyük Ġtalyan ticaret merkezlerinde rastlanıldığından 

söz edilmekle beraber Kıta Avrupa‟sı ülkelerinde denetim ve iç denetim akademik 

açıdan ilk olarak 1900‟lü yıllarda ele alınmaya baĢlanmıĢtır.
69

 

ĠĢ sahnesinde iç denetim, kamu hesaplarının denetiminden çok sonra ortaya 

çıkmıĢtır. Binlerce insana istihdam sağlanması ve iĢletme faaliyetlerinin çok geniĢ 

alanlara yayılmasının bir sonucu olarak iç denetim önem kazanmıĢtır. Bu koĢullar 

altında, ulaĢılması gereken alan çok geniĢlemiĢtir. Açıkça görülen problemler, finansal 

tablolardaki hatalar ve yanlıĢlar bağımsız denetimin maliyetli olması iç denetimin 

yapılmasını zorunlu kılmıĢtır. Bu zorunluluğa çözüm olarak denetim hizmetlerini 

iĢletme içinde bir ya da birkaç kiĢinin uzmanlığına dayanan kiĢiler tarafından 

gerçekleĢtirilmesi savunulmuĢtur.
70

 

Modern profesyonel iç denetim uygulamaları; iki temel dönüm noktası olan 

Victor Z. Brink‟in Modern Ġç Denetim kitabının basılması ve “Ġç Denetçiler Enstitüsü” 

olarak anılan “The American Institute Of Internal Auditors-IIA”nın kurulması ile 1941 

yılında doğmuĢtur ve bu dönemden sonra iç denetim sistematik bir Ģekil alarak 

iĢletmeler için daha önemli bir boyut kazanarak altın bir geliĢme dönemine girmiĢtir.
71

 

                                                           
69 http://www.icdenetim.adalet.gov.tr/tarihce/tarihce.html (23.02.2013) 
70 Howard F. Stettler, Auditing Principles, Second Edition, USA: Prentice-Hall INC., 1957, s.69-70. 
71 Mehmet Ünsal MemiĢ, Etkin ve BaĢarılı Bir Ġç Denetim Ġçin Gerekli KoĢullar, Mali Çözüm Dergisi, ĠSMMMO 

Yayın Organı, Sayı.85, Ocak-ġubat 2008, s.77. 

http://www.icdenetim.adalet.gov.tr/tarihce/tarihce.html


30 

 

Dünya çapında yaklaĢık olarak 120000 üyesine profesyonelliği destekleyen 

eğitim imkanı sağlayan etik ve pratik standartlar oluĢturan AICPA organizasyonuna 

benzeyen Ġç Denetçiler Enstitüsü iç denetçiler için profesyonel rehberlik desteği sağlar. 

Ġç Denetçiler Enstitüsü iç denetimin giderek artan etkisinde önemli bir rol oynar.
72

 

1947 yılında IIA tarafından yayınlanan iç denetimin sorumluluklarının 

düzenlenmesi baĢlıklı raporda iç denetim,”bir organizasyona hizmet etmek amacıyla 

organizasyon içindeki faaliyetleri incelemek ve değerlendirmek için organizasyon 

bünyesinde oluĢturulmuĢ bağımsız bir değerleme fonksiyonudur” Ģeklinde tanımlanarak 

iç denetime yeni bir boyut kazandırılmıĢtır.
73

 

Amerika‟da 1987 yılında yayınlanan Treadway Komisyonu Raporu ile iç 

denetim fonksiyonunda önemli bir değiĢme yaĢanmıĢtır. Komite, her kamu iĢletmesinde 

iç denetim fonksiyonunu, kurumlarda ise denetim komitesi olması gerektiği sonucuna 

varmıĢtır. Bu kararlar yolsuzlukla mücadelede iç denetimin önemini ortaya çıkarmıĢtır. 

1990‟lı yıllarda iç denetim faaliyetleri dıĢ kaynaktan yararlanma hizmeti olarak 

bağımsız denetim firmaları tarafından da verilmeye baĢlanmıĢtır. Ġç denetimin değiĢen 

yapısına bakıldığında 1950‟li yıllarda iĢletme varlıklarının korunması, 1960‟lı yıllarda 

iĢletme verilerinin güvenilirliğinin denetlenmesi, 1970‟li yıllarda uygunluk denetiminin 

yapılması, 1980‟li yıllarda iĢletme etkinliğinin denetlenmesi ve 1990‟lı yıllarda ise 

iĢletme amaçlarına ulaĢılması konusunun gündeme geldiği görülmektedir.
74

 

3.4.  Ġç Denetiminin Önemi 

ĠĢletmelerin sisteme uygun çalıĢmaya baĢlamasından belirli bir süre geçtikten 

sonra sistemdeki eksik, aksayan ve geliĢtirilmesi gereken konuların saptanması ve 

yapılacak düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi için iç denetim faaliyetleri 

gerçekleĢtirilmektedir.
75

 ĠĢletmelerin faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin 

                                                           
72 Arens, Elder ve Beasley, s.836. 
73 MemiĢ, s.77 
74  Evren Dilek ġengür, “ĠĢletmelerde Ġç Denetim Fonksiyonu ve Bir Örnek Uygulama”, (Yüksek Lisans Tezi, 

Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005), s.3-4. 
75 Güldem Dalak, Denetim ve Kalite Denetimi, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, Güz 2000, s.73. 
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sağlanmasında önemli bir unsur olan iç denetim fonksiyonu, iĢletmelerin yönetim ve 

kültürlerindeki değiĢimlerin paralelinde, gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
76

 

Ġç denetim iĢletmeye denetim sonucunda elde edeceği verilerle güvence ve 

danıĢmanlık sağlar. Denetim sonucunda iĢletme yönetimi, iĢletmenin amaç ve 

hedeflerine uygun olarak kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılıp 

kullanılmadığı, faaliyetlerin mevzuata uygunluğu, iĢletme varlıkların korunması ve 

iĢletme içinde var olan iç kontrollerin yeterli olup olmadığı ve iĢletmenin ürettiği 

bilgilerin güvenilirliği konularında güvence ve danıĢmanlık elde eder. Bu güvence ve 

danıĢmanlık faaliyeti aynı zamanda devlete, topluma ve iĢletme ile ilgili kiĢilere ve 

araĢtırmacılara karĢı da sağlanmıĢ olur.
77

 

ĠĢletmelerde iç denetim faaliyetlerinin yeterli ve etkin bir Ģekilde yerine 

getirilmesi, yönetim hedeflerinin güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Güçlü bir iç 

denetim, iĢletmelerde ki iç denetim mekanizmalarının sağlıklı çalıĢmasına katkıda 

bulunur. Bu yolla operasyonel risklerin, dolandırıcılığın ve gelir kaybının oluĢması 

engellenerek iĢletmenin verimliliği ve rekabet gücü artmıĢ olur.
78

 

3.5.  Ġç Denetimin Amaçları  

Ġç denetimin temel görevlerinden biri, risk yönetim süreçlerinin tam, etkin 

verimli olduğu konusunda üst yönetime ve/veya yönetim kuruluna objektif güvence 

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

sorumluluklarını yerine getirmesi ve görevlerini ifa etmesinde yardımcı olmak için 

danıĢmanlık yapar, yol gösterir ve iĢlerin yapılmasına yönelik imkan sağlar.
79

 

Ġç denetimin amacı, gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili nesnel analizler, 

değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetimin tüm üyelerine 

sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmede yardımcı olmaktır. Bir bakıma iç 

                                                           
76 Seçkin Gönen ve Muhsin Çelik, Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Ġç Denetim ve Ġnsan Kaynakları Yönetiminin 

Stratejik Ortaklığı, Ege Akademik BakıĢ (Online Dergi), Sayı:1, 2005, s:43. http://onlinedergi.com/eab/arsiv/arama 

Detay.aspx?makaleTur=0&basTar=2005&bitTar=2005&basDonem=1&bitDonem=1&arama= (18.07.2013) 
77 Nezaket Çakmak, ĠĢletmelerde Ġç ve DıĢ (Bağımsız) Denetim Faaliyetleri ve Bankalarda UygulanıĢı, (Yüksek 

Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006),  s.23-24. 
78 Hasan Abdioğlu, Ġç Denetim Alanındaki Mesleki Yetkinliklerin Güçlendirilmesi ArayıĢları ve Ġngiltere ve Ġrlanda 

Ġç Denetçiler Enstitüsünün Yetkinlik Tanımlamaları, SayıĢtay Dergisi, Sayı.68, Ocak-Mart 2008, s.93. 
79 Aslan, s.72. 

http://onlinedergi.com/eab/arsiv/arama%20Detay.aspx?makaleTur=0&basTar=2005&bitTar=2005&basDonem=1&bitDonem=1&arama
http://onlinedergi.com/eab/arsiv/arama%20Detay.aspx?makaleTur=0&basTar=2005&bitTar=2005&basDonem=1&bitDonem=1&arama
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denetim yönetsel bir kontroldür; diğer kontrollerin etkinliğini ölçer ve değerlendirir. Ġç 

denetim yönetim hedeflerinin gerçekleĢme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence 

sağlamada yararlanılan bir yönetim amacıdır. Bu nedenle iç denetim yapısının 

yeterliliğinden ve etkinliğinden yönetim sorumludur.
80

 

Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5. 

Maddesine göre iç denetim faaliyetlerinin amacı; Ġç denetim faaliyeti; kamu idarelerinin 

faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, 

performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, 

bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. Ġç denetim faaliyeti 

sonucunda, kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol 

sisteminin etkinliği ve risklerin asgariye indirilmesi için kamu idaresinin faaliyetlerini 

olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli 

gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaĢtırılması konularında yönetime önerilerde 

bulunulur.
81

 

Ġç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, 

kontrol ve yönetim süreçlerini geliĢtirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve 

tarafsız bir danıĢmanlık hizmeti sağlar. DanıĢmanlık hizmeti, idarenin hedeflerini 

gerçekleĢtirmeye yönelik faaliyetlerinin ve iĢlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir 

biçimde değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.
82

 

Nesnel güvence sağlama, kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var 

olduğuna; kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve iĢlem süreçlerinin etkin bir 

Ģekilde iĢlediğine; üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına; varlıklarının 

korunduğuna; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğine dair, kurum içine ve kurum dıĢına yeterli güvencenin verilmesidir.
83

 

                                                           
80 Ali Kamil Uzun, Organizasyonlarda Ġç Denetim Fonksiyonu ve Önemi, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 

Sayı.6, Nisan-Mayıs 1999, s.1 
81 Mehmet Aksoy, Kamuda Ġç Kontrol ve Ġç Denetim, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara, 2008, 

s.78. 
82 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060712-6.htm, (16.07.2013) 
83 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060712-6.htm, (16.07.2013) 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060712-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060712-6.htm
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Hem Ģirketler hem de kamu idareleri için iç denetimin amaçlarından da 

anlaĢılacağı üzere iç denetim bir gerekliliktir ve hesap verme sorumluluğunun ortaya 

çıkarılması, yönetime danıĢmanlık ve yardım etme, hatalı ve hileli iĢlemlere karĢı 

korunma, vekalet teorisi, tasarruf imkanı sağlaması, etkinlik ve verimliliğin sağlanması 

yönündeki ihtiyaçlara cevap vermektedir.
84

 

3.6. Ġç Denetimin Türleri  

Ġç denetim türleri finansal denetim, uygunluk denetimi, performans denetimi, 

bilgi teknolojileri denetimi ve sistem denetimi olmak üzere beĢ baĢlık altında 

toplanmaktadır. 

3.6.1.  Finansal Denetim  

Finansal denetim, iç denetim faaliyetlerinin esasını oluĢturmaktadır. Finansal 

denetim, hata ve hileleri önleme ve bulma kadar, aktiflerin iĢletme bünyesinde mevcut 

olup olmadığını inceleme ve hırsızlık, yangın, yanlıĢ kullanma ve yasal olmayan 

iĢlemlerden doğabilecek zararlardan aktiflerin korunup korunmadığı belirleme 

çalıĢmalarını kapsamaktadır. Aktiflerin korunmasıyla ilgili çalıĢma, yolsuzlukların 

bulunması ve önlenmesidir. Ġç denetim fonksiyonu iĢletmelerdeki yolsuzlukların 

önlenmesine yönelik psikolojik bir önlem olarak doğmuĢtur. Ġç denetçiler daha çok bu 

alana yönelmiĢlerdir ancak daha sonra ki yıllarda bu anlayıĢ yerini yolsuzluğun 

bulunması yerine yolsuzluğun önlenmesine bırakmıĢtır.
85

 

3.6.2.  Uygunluk Denetimi 

Bir organizasyonun finansal iĢlemleri ve diğer faaliyetlerinin belirlenmiĢ 

yöntemlere, kurallara, mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan 

denetim faaliyetidir. Diğer bir deyiĢle uygunluk denetiminin amacı, belirli bir otorite 

                                                           
84 M. Fahrettin Önder, Türk Hukukunda Ġç Denetim ve Uluslar arası Standartlara Uyumu, 1. Baskı, Ankara: 

Asil Yayın Dağıtım, 2008, s.20. 
85 Celal Kepekçi, Muhasebe Denetimi ve Analiz, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:118, Açıköğretim Fakültesi 

Yayınları no:42, 1989, s.22-23. 
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tarafından konulmuĢ kurallara, uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesine 

yöneliktir.
86

 

3.6.3.  Performans Denetimi  

Performans denetimi, yönetimin bütün kademelerinde gerçekleĢtirilen faaliyet 

ve iĢlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aĢamalarındaki etkililiğin, 

ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir Ģeklinde ifade edilebilir. 

Performans denetimi, kamudaki kaynak yönetiminin kalitesini artırmak, iyi 

yönetim uygulamalarını belirlemek ve geliĢtirilmesine katkıda bulunmak suretiyle kamu 

yöneticilerini destekler. Kamu yöneticilerinin faaliyetlerinden ve bu faaliyetlerin 

sonuçlarından dolayı sahip oldukları hesap verme sorumluluğunun geliĢmesine katkı 

sağlar. 

Performans denetiminin amacı, esas itibariyle kamu kaynaklarının parasal 

değerlerine uygun olarak harcanıp harcanmadığını objektif olarak incelenip 

değerlendirilmesidir. 

Performans denetimi; 

 Denetlenen kurumlara tasarruf sağlanması ya da maliyetlerin azaltılması, 

 Hizmetlerin daha iyi kalitede sunulması, 

 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliĢtirilmesi, 

 Kurumsal amaçlara maliyet-etkin yöntemlerle ulaĢılması, amacıyla 

yapılması gereken iyileĢtirmeler konusunda yol gösterir.
87

 

3.6.4.  Bilgi Teknolojilerinin Denetimi  

Bilgi teknolojilerinin denetimi, idarenin amaçlarına ve kontrol hedeflerine 

ulaĢmasına yönelik olarak bilgi sistemlerinin ve bu sistemlere iliĢkin kontrollerin 

                                                           
86 Kurnaz ve Çetinoğlu, s.35. 
87 http://icdenetim.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=153, (19.07.2013) 
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yeterliliği hakkında, nesnel bir güvence sağlamak amacı ile bilgi teknolojisi 

sistemlerinin incelenmesi, gerekli kanıtların toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçların 

raporlanması sürecini içermektedir. Bu bağlamda denetim faaliyetini gerçekleĢtirenler; 

mevcut bilgi teknoloji kontrollerini; etkililik, etkinlik, gizlilik, bütünlük-doğruluk, 

eriĢilebilirlik, uygunluk ve güvenilirlik kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.
88

 

3.6.5.  Sistem Denetimi  

Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyonun 

yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaĢımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, 

kalite ve uygunluğunun araĢtırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin 

yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.
89

 

3.7.  Ġç Denetim Standartları  

ĠĢletmelerde iç denetim faaliyetleri, farklı endüstri ve ortamlarda, çeĢitli yasal 

düzenlemeler, ölçek ve özellikleri farklı kurumsal yapılarda gerçekleĢtirilmektedir. Söz 

konusu farklılıklar içinde iç denetimin tanımına uygun yerine getirilmesine yönelik 

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

teĢvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla 

Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü tarafından “Uluslararası Ġç Denetim Standartları” 

geliĢtirilmiĢtir.
90

 

Haziran 1999‟da Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) yönetim kurulunda 

yapılan oylama ile yeni bir iç denetim tanımı ve yeni bir Mesleki Uygulama Çerçevesi 

kabul edilmiĢtir. Genel anlamda çerçeve, bilgi ile rehberliğin birbirine nasıl uyacağına 

dair yapısal bir plan sunmaktadır.  Çerçeve, uyumlu bir sistem olarak, mesleğe yararlı 

teknik, yöntem ve kavramların geliĢtirilmesi, yorumlanması ve uygulanmasına imkan 

sağlamaktadır.
91
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89 Aksoy, s.86. 
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Mesleki Uygulama Çerçevesi, “Ġç Denetimin Tanımı”, “Etik Kurallar, 

“Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları (kısaca Uluslararası Ġç 

Denetim Standartları veya Standartlar)” ve “Uygulama Önerileri‟ni” 

kapsamaktadır.   Mesleki Uygulama Çerçevesi “Kırmızı Kitap (Red Book)” olarak da 

bilinmektedir.
92

 

Standartların amaçlarını; 

1- Her düzeydeki yönetimlerin, direktörler kurullarının, kamu 

kuruluĢlarının, dıĢ denetim elemanlarının ve ilgili meslek kuruluĢlarının iç denetimin 

rolünü ve sorumluluklarını anlamasını sağlamak, 

2- Ġç denetimin performansının ölçülmesi ve bu alanda yönlendirilmesi için 

bir temel oluĢturmak, 

3- Ġç denetimin uygulamalarını geliĢtirmek Ģeklinde ifade edilebilir
93

 

Uluslar arası Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları; iç denetim 

faaliyetlerini yürüten kurumların ve kiĢilerin özelliklerine yönelik nitelik standartları ile 

iç denetimin tabiatını açıklayan hizmetlerin performansını değerlendirmekte kullanılan 

kıstaslardan oluĢan performans standartlarından oluĢur.
94

 

3.7.1.  Nitelik Standartları  

Nitelik standartları iç denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumluluklarının 

bir yönetmelikle tamamlanması, bağımsızlık ve objektiflik, mesleki yeterlilik, mesleki 

özen ve dikkat, sürekli mesleki geliĢim, kalite güvence geliĢtirme programlarından 

oluĢur.
95

 

Nitelik standartları ve özellikleri aĢağıdaki gibidir:
96

 

Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 

                                                           
92 http://www.icdenetim.net/standartlar, (16.07.2013) 
93 Baran Özeren, Ġç Denetim, Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, 1. Baskı, Ankara, SayıĢtay BaĢkanlığı 

AraĢtırma/Ġnceleme/Çeviri Dizi: 8, s.8. 
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95 ReĢat Karcıoğlu ve Ramazan Yanık, Uluslar arası Ġç Denetim Standartları ve Türkiye‟nin Ġlk 500 Büyük Sanayi 

KuruluĢunda Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:4, 

2010, s. 230-231. 
96 Uluslararası Ġç Denetim Standartları, Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü Yayınları No:4, Yıl:2008, s.19-28. 

http://www.icdenetim.net/standartlar
http://www.icdenetimmerkezi.com/bilgibankasi_det.php?p=1081
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Ġç denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, standartlarla uyumlu 

olan ve denetim komitesi ve yönetim kurulunca da onaylanan bir yönetmelikte açıkça 

tanımlanmalıdır.  

Bağımsızlık ve Objektiflik  

Ġç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yaparken 

objektif davranmalıdır.  

Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat  

Ġç denetçiler, kiĢisel olarak, sorumluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, 

beceri ve diğer vasıflara sahip olmalıdır. Ġç denetim faaliyeti de, toplu olarak, kendi 

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

veya bunları edinebilmelidir.  

Ġç denetçiler, makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden beklenen 

beceriye sahip olmalı, azami özen ve dikkat gösterilmelidir.  

Kalite Güvence ve Geliştirme Programı  

Ġç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsayan ve 

etkinliğini sürekli gözleyen bir kalite güvencesi ve geliĢtirme programı hazırlanmalı ve 

bunu sürdürmelidir. Bu program, dönemsel iç ve dıĢ kalite değerlendirmelerini ve 

devamlı iç gözlem faaliyetini içermelidir.  

Ġç denetim bölümü, kalite programının genel etkinliğini gözlemek ve 

değerlendirmek amacına yönelik bir süreç uygulamalıdır.  

Ġç denetim yöneticisi, dıĢ değerlendirme sonuçlarını denetim komitesi ve 

yönetim kuruluna raporlamalıdır.  

Ġç denetim faaliyetlerinin standartlara, iç denetçilerin etik kurallarına tam 

uyumu gerçekleĢtirmesi gerekmekle birlikte, tam uyumun sağlanamadığı durumlarda 

olabilir. Aykırılıklar, iç denetim faaliyetlerinin genel kapsamını veya faaliyetlerini 
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etkiler hale geldiğinde, üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna özel 

durum açıklaması yapılmalıdır. 

3.7.2.  Performans Standartları  

Performans standartları, iç denetim faaliyetlerinin yönetimi, iĢin niteliği, görev 

planlaması, görevin yapılması, sonuçların raporlanması, geliĢmelerin izlenmesi, bakiye 

riskin yönetimce üstlenilmesini içerir.
97

 Performans standartları, iç denetim 

yöneticilerinin iç denetim faaliyetini organizasyona değer sağlayacak Ģekilde 

yönetilmesini gerekli kılar ve iç denetimin risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim 

sistemlerine katkıda bulunacak Ģekilde yapılmasını ister.
98

 

Performans standartları ve özellikleri aĢağıdaki gibidir:
99100

 

İç Denetim Faaliyetlerin Yönetilmesi 

Ġç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetlerinin organizasyona değer 

sağlayacak Ģekilde etkili bir tarzda yönetmek zorundadır.  

İşin Niteliği  

Ġç denetim faaliyetleri, sistematik ve disiplinli bir yaklaĢım kullanarak, risk 

yönetimi, kontrol ve yönetiĢim sistemlerini değerlendirmeli ve bu sistemlerin 

iyileĢtirilmesine katkıda bulunmalıdır.  

Görev Planlanması  

Ġç denetçiler, her bir görevin amaçları, kapsamı, zamanlaması ve kaynakların 

tahsisini içeren ayrı bir plan hazırlamalı ve geliĢtirmelidir. 

 

 

                                                           
97 Karcıoğlu ve Yanık, s.230-231. 
98 Ender Güler, Sigorta ĠĢletmelerinde Ġç Denetim Uygulamalarının Ġç Denetim Standartları ile Birlikte   

    Değerlendirilmesi, SÜ ĠĠBF Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, s.399,,  

    www.iibf.selcuk.edu.tr/iibf_dergi/dosyalar/231353092696.pdf (17.07.2013) 
99 http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/IIAInternalAuditStandards.aspx, ( 17.07.2013) 
100 Uluslararası Ġç Denetim Standartları, Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü Yayınları No:4, Yıl:2008, s. 25-34. 

http://www.iibf.selcuk.edu.tr/iibf_dergi/dosyalar/231353092696.pdf
http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/IIAInternalAuditStandards.aspx
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Görevin Yapılması  

Ġç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaĢmak için yeterli bilgileri 

belirlemeli, analiz etmeli, değerlendirmeli ve kaydetmelidir. 

Sonuçların Raporlanması 

Ġç denetçilerin, görev sonuçlarını raporlaması gerekir. 

İlerlemenin Gözlenmesi  

Ġç denetim yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi 

için bir sistem kurmalı ve uygulamalıdır.  

Yönetimin Artık (Bakiye) Risklerini Üstlenmesi  

Ġç denetim yöneticisi, üst yönetim kurum için kabul edilemeyecek bir bakiye 

risk düzeyini üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst yönetimle 

tartıĢmalıdır. Artık riskle ilgili bir karara varılamazsa, Ġç Denetim Yöneticisi ve üst 

yönetim, konuyu çözümlemesi için denetim komitesi ve yönetim kuruluna rapor 

edilmedir.  

3.7.3. Etik Kurallar (Meslek Ahlak Kuralları) 

Bir mesleğin ayırıcı özelliği, mesleğin hizmet verdiği kiĢilerin çıkarlarına 

yönelik sorumluluğunun meslek mensupları tarafından benimsenmesidir. Meslek ahlak 

kuralları mesleğin serbestliğini ve bağımsızlığını zedelemeden herhangi bir etkiye veya 

baskıya maruz kalmadan denetim faaliyetinin layıkıyla yerine getirilebilmesini sağlayan 

değerler, prensipler ve yükümlülükler bütünüdür. Bu kurallar doğal olarak meslekle 

bağdaĢmayan bazı hususlardan uzak durulmasını ve bazı kısıtlayıcı ve yasaklayıcı 

unsurları içinde barındırmaktadır.
101

 

                                                           
101 Özeren, s.9. 
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Denetçilerin toplumdaki sorumluluklarını vurgulayan meslek ahlakı kuralları 

Ģu üç özelliği içermektedir:
102

 

 Denetçiler bağımsız, dürüst ve tarafsız olmalıdır, 

 Denetçiler mesleğin gerektirdiği teknik bilgi, deneyim ve yeterliliğe 

sahip bulunmalıdır, 

 Denetçiler müĢterilerine hizmet ederken mesleki özen ve titizliği 

göstermeli ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. 

Uygulamada denetim mesleği ile ilgili ahlak ve davranıĢ kuralları bu üç temel 

özellikten hareket edilerek belirlenmektedir.
103

 

3.8. Ġç Denetim ve Ġç Kontrol Arasındaki ĠliĢki ve Farklılıklar  

Ġç kontrol, iĢletmenin faaliyetlerini geliĢtirmeye ve değer katmaya yönelik 

oluĢturulan politika ve uygulamalardır.
104

 Ġç kontrol, Amerika Ruhsatlı Muhasebeciler 

Enstitüsü Denetim Yönergeleri Komitesi (AICPA) tarafından, iĢletmenin aktiflerini 

korumak, finansal bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, faaliyetlerin 

verimliliğini arttırmak, belirlenmiĢ yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek 

amacıyla kabul edilen kabul edilen ve uygulamaya konan tüm tedbir ve yöntemler 

olarak tanımlanmıĢtır.
105

 

Ġç denetim süreci, yakın bir anlama sahip iç kontrol kavramı ile 

karıĢtırılmaktadır. Ġç kontrol, iĢletme organizasyonunda yer alan tüm birimlerin, kendi 

faaliyetlerini incelemesidir. Süreç bir rapora bağlansa bile, rapor birimi bağlı oldukları 

bir üst organdır. Ġç kontrol, her birimin ön düzeltme faaliyeti olarak da ifade edilebilir. 

Ġç kontrol, iç denetimin amacına hizmet etmesi bakımından önemlidir.
106

 

 

                                                           
102 Selimoğlu ve diğerleri, s.19. 
103 Selimoğlu ve diğerleri, s.19. 
104 Ceren Ayça Göçen, Kurumsal Yönetim, Ġç Kontrol ve Bağımsız Denetim: Parmalat Vakası, Mali Çözüm Dergisi, 

Sayı:97, 2010, s.110. 
105 Kadir Dabbağoğlu, Ġç Kontrol Sistemi, Journal of Qafqaz University, Sayı:26, 2009, s.109. 
106 Kadir Dodi, ĠĢletme Yönetiminde Ġç Denetim, Ankara, 2008, s.13. 
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Tablo 4: Ġç Denetim ve Ġç Kontrol‟ün Özellikleri Bakımından Benzerlikleri ve 

Farklılıkları 

Ġç Denetim Ġç Kontrol  

Bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini test 

edip yönetime güvence vermek 

Bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini 

sağlamak 

Plan, program ve mevzuata uygunluğu 

kontrol etmek 

Plan, program ve mevzuata uygunluğu 

gerçekleĢtirmek 

Etkinlik ve verimliliği teĢvik ederek artı 

değer kazandırmak  

Etkinlik ve verimliliği sağlamak  

Risk denetimi suretiyle bağımsız ve 

tarafsız faaliyette bulunmak  

BaĢta yönetimce belirlenen hedeflere ve 

iç ve dıĢ denetime hizmet etmek 

Kaynak: M. Fahrettin Önder, Türk Hukukunda Ġç Denetim ve Uluslararası 

Standartlara Uyumu, 1. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2008, s.29. 

Ġç denetim, iç kontrolden farklı olarak, iĢletme içinde kurulmuĢ bağımsız bir 

değerlendirme fonksiyonu olup, temelde iç kontrol sistemini oluĢturan kontrol 

unsurlarının yeterliliğini ve etkinliğini incelemek ve değerlemek suretiyle fonksiyon 

gören bir kontrol unsurudur. Ġç denetim bir Ģekilde iç kontrol sisteminin esas amaçlara 

ulaĢıp ulaĢamadığı hususunda iĢletme yöneticilerine bilgi sağlayarak iĢletme 

yöneticilerinin doğru karar almalarına ve iç kontrol sisteminin iyileĢmesine katkıda 

bulunmaktadır.
107

 

3.9. Ġç Denetimde Yeni YaklaĢımlar  

Günümüzde, iç denetim birimlerinin çoğunun görev ve yetkileri iĢ 

dünyasındaki fırsat ve geliĢmelere paralel olarak ortaya çıkan yeni yaklaĢımlardan 

etkilenmektedir. Ġç denetim birimlerinin görev ve yetkileri özellikle “MüĢteri” 

ihtiyaçlarına yönelme, Risk yönetimi, iĢe değer katma (performansın geliĢtirilmesine 

katkıda bulunma), eğitim, bilginin organizasyon bünyesindeki birimlerle paylaĢılması, 

yeni program ve sistem oluĢturma aĢamalarında tavsiyelerde bulunma ve dıĢ denetime 

yardımcı olma üzerinde odaklandığı görülmektedir.
108

 

                                                           
107 Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, 2. Basım, 2. Cilt, Ankara: Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım,  2006,    

      s.1352-1353. 
108 Süleyman Uyar, Ġç Denetim Alanında Ortaya Çıkan Yeni YaklaĢımlar Çerçevesinde Ġç Denetçilerin DeğiĢen Rolü,   

      s.2. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/63MaliCozum/17-63%20S%C3%9CLEYMAN%20UYAR  

      %20%20.doc, ( 17.07.2013)  

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/63MaliCozum/17-63%20S%C3%9CLEYMAN%20UYAR%20%20%20%20%20%20%20%20%20.doc
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/63MaliCozum/17-63%20S%C3%9CLEYMAN%20UYAR%20%20%20%20%20%20%20%20%20.doc
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Ġç denetim birimlerinin çoğu kuruluĢlarda veya iĢletmelerde meydana gelen 

değiĢikliklerle çok dinamik bir Ģekilde ilgilenmektedir. Ġç denetim birimleri, 

iĢletmelerin performanslarının iyileĢtirilmesi için katkıda bulunma ve farklılık 

oluĢturma ihtiyacı duymaktadırlar. Yönetimle ve kurumun diğer çalıĢanlarıyla daha 

katılımcı, iĢ birliğine yatkın ve yapıcı iliĢkiler kurma yönünde adımlar atmaktadırlar. 

Günümüzde, organizasyonel değiĢikliklere, yeni teknolojilere ve iĢ uygulamalarına ayak 

uydurabilmek için rollerini tartıĢan, yaklaĢımlarını gözden geçiren ve yeni anlayıĢ 

çerçevesinde uygulamalarına yön veren birimlerin sayısı her geçen gün artıĢ 

göstermektedir.
109

 

Ġç denetim alanında medya gelen değiĢim ve geliĢimler sonucunda aĢağıdaki 

yaklaĢımlar öne çıkmıĢtır.
110

 

 Daha pro-aktif bir yaklaĢımın benimsenmesi, 

 Denetlenene “müĢteri” olarak yaklaĢılması, 

 Risk yönetimi üzerinde daha fazla yoğunlaĢmanın gereksinimi,  

 Denetim kalitesinin süreklilik temeline yükseltilmesi, 

 Teknolojik imkanlardan giderek artan biçimde yararlanılmasıdır.  

Pro-Aktif Bir Yaklaşımının Benimsenmesi, iç denetim faaliyetlerini 

gerçekleĢtirenlerin daha pro-aktif bir yaklaĢımını benimseyerek ufuklarını ve 

vizyonlarını geniĢletmektedirler. Böyle bir anlayıĢ, bünyesinde yer alınan 

organizasyonun iĢ süreçlerinin kalitesinin, güvenilirliğinin, duyarlılığının ve maliyet 

etkinliğinin iyileĢtirilmesine daha fazla katkıda bulunabilmektedirler.
111

 

Denetlenene Müşteri Olarak Yaklaşılması; denetlenene müĢteri olarak 

yaklaĢılması yönünde bir anlayıĢın geliĢmesi sorunların belirlenmesi ve organizasyona 

değer katan veya onu güçlendiren iyileĢtirmelerin tavsiye edilmesi yoluyla risklerin 

yönetimi bakımından çalıĢma birimlerine daha fazla katkı sağlamaktadır. Ġç denetim 

                                                           
109 Özeren, s.39. 
110 Mahmut DemirbaĢ, Ġç Kontrol ve Ġç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen DeğiĢimler, Ġstanbul 

Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 4, Sayı:7, Bahar 2005/1, s.175. 
111 Özeren, s.40. 
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birimleri, bağımsızlığa ve tarafsızlığa iliĢkin mesleki standartları zedelemeden 

denetlenen kurumu iĢ ortağı olarak görmelidir.
112

 

Risk yönetimi üzerinde daha fazla yoğunlaşmanın gereksinimi; iç denetim 

faaliyetini gerçekleĢtiren birimler organizasyonun karĢılaĢabileceği risklerin 

belirlenmesi ve bu risklerin asgari düzeye indirilmesi amacıyla kontrol çevresinin 

değerlendirilmesi üzerine odaklanmaktadırlar. Bu organizasyonlarda iç denetim 

çalıĢması risk yönelimli olarak tanımlanmaktadır. Denetim planının oluĢturulması 

sırasında, risk değerlendirmesi yapılması iĢletmenin kıt kaynaklarını en yüksek katma 

değeri sağlayacak alanlara yönlendirmesini sağlar, sürekli risk analizleri yaparak erken 

uyarı iĢaretlerinin fark edilmesini kolaylaĢtırır ve birçok bakımdan üst yönetime fayda 

sağlar.
113

 

Denetim kalitesinin süreklilik temeline yükseltilmesi; iç denetim birimlerinin 

sürekli değiĢen iĢ dünyasında varlıklarını sürdürebilmeleri ve iĢletmelerin denetim 

ihtiyaçlarını karĢılamayı sürdürmenin denetim pratikleri geliĢtirmekten geçtiğini kabul 

etmektedirler. Denetim kalitesinin sürekli geliĢtirilmesinde, denetim birimlerinin diğer 

denetim birimlerinin faaliyetleri ile kendi faaliyetlerini karĢılaĢtırarak bir geliĢtirme 

sürecine girebildikleri gibi denetim süreçlerinin izlenmesine ve ölçülmesine yönelik 

uygulamalar ve göstergeler geliĢtirerek de denetim kalitesini yükseltebilmektedirler.
114

 

Teknolojik imkanlardan giderek artan biçimde yararlanılması; teknolojinin 

geliĢmesi ve bilgisayarın iĢ dünyasının her alanında kullanılması hem denetim 

birimlerine hem de iĢletmelere birçok kolaylık sağlamaktadır. Çok yıllı denetim 

planlarının güncelleĢtirilmesi, özel faaliyetlerle bağlantılı olan risklerdeki 

değiĢikliklerin izlenmesi, çevirim içi olarak denetim elkitaplarına, raporlara, denetim 

programlarına, talimatlarına ulaĢılması, çalıĢma kağıtlarının hazırlanması, denetim 

biriminin merkezdeki ve taĢradaki diğer denetim elemanları ile iletiĢim kurulması 

denetim birimlerine teknolojik imkanların geliĢmesi ve bilgisayarlar vasıtası ile 

gerçekleĢmektedir.
115

 Bilgi teknolojilerinin oluĢturduğu elektronik bilgi ortamı, iç 

                                                           
112 Özeren, s. 40-41. 
113 Özeren, s.42-43. 
114 Özeren, s.45-46. 
115 Özeren, s.47. 
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denetimin genel alanını ve kapsamını değiĢtirmiĢ; bu süreçte kullanılan tekniklerde ve 

anlayıĢlarda değiĢimler meydana getirmiĢtir. Dolayısıyla iç denetçiler bu duruma uyum 

sağlamak amacıyla yeni denetim yöntemleri geliĢtirmiĢler ve bilgi teknolojilerini 

denetimde vazgeçilmez bir unsur olarak kullanmıĢlardır.
116

 

3.10. Türkiye’de Ġç Denetim Alanında Faaliyet Gösteren KuruluĢlar  

Türkiyede iç denetim alanında faaliyet gösteren, Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü 

ve Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu olmak üzere iki kuruluĢ mevcuttur. 

3.10.1. Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü
117

 

14 Aralık 1994 tarihinde mesleğin dört profesyoneli (Ali Kamil UZUN, Ersin 

GÜNERALP, Hüseyin KARAÇALI, Sinan TANAKOL) The Institude of Internal 

Auditors‟un (IIA) Batı Avrupa Direktörü ile bir araya gelerek Türkiye Ġç Denetim 

Enstitüsünün (TĠDE) kuruluĢu için ilk adım atılmıĢ ve 19 Eylül 1995 yılında Ali Kamil 

UZUN‟UN baĢkanlığındaki 47 kurucu üyenin gayretiyle, “Ġç Denetim Enstitüsü” 

isminde bir meslek örgütüne dönüĢmüĢtür. 

KuruluĢ, 2 Ekim 1995 tarihinde düzenlenen geniĢ katılımlı sempozyumla, 

uluslararası meslek standartları ve sertifikasyon konusunda mesleki geliĢim ve paylaĢım 

fırsatlarının sunulduğu ilk etkinliğini gerçekleĢtirmiĢ ve 1997 yılında ilk "Türkiye Ġç 

Denetim Kongresi" gerçekleĢtirilerek günümüze kadar her yıl kesintisiz olarak devam 

eden ulusal mesleki buluĢma geleneği oluĢturmuĢtur.  

Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü bankacılık, sermaye piyasaları, kamu, 

sigortacılık alanlarındaki iç denetim düzenlemelerinde doğrudan ve dolaylı bir çok 

katkıda bulunmuĢ, eğitim, mesleki toplantı, seminer, sempozyum panel Ģekillinde çok 

çeĢitli etkinlikler düzenlemiĢtir.  

Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü günümüzde 350‟den fazla kurumu temsil eden 

1000‟den fazla üyeli bir meslek örgütü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  

                                                           
116 Saime Önce ve Burcu ĠĢgüden, Ġç Denetim Faaliyetlerinin GeliĢen Ve DeğiĢen Bilgi Teknolojileri Ortamı  

     Açısından Değerlendirilmesi: ĠMKB-100 Örneği, Yönetim ve Ekonomi AraĢtırmaları Dergisi, Sayı 17,  2012,  

     s.45. 
117 http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=h_kilometre_taslari, (17.07.2013) 

http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=h_kilometre_taslari
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3.10.2. Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu  

Ülkelimizde kamu kurum ve kuruluĢlarında uluslar arası standartlara uygun 

olarak iç denetim birimlerinin kurulması konusu, Avrupa Birliği müzakere sürecinde 

32. fasıl kapsamında ele alınmıĢtır. Bu fasıl kapsamında 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkartılmıĢ, böylelikle iç denetim sistemi kamu sektörüne 

girmiĢtir. 5018 sayılı Kanunun 67. Maddesi gereğince Maliye Bakanlığına bağlı olarak 

Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuĢtur. Kurulun kamu idarelerindeki iç denetim 

sistemlerini izlemek, iç denetim ile ilgili mevzuat hazırlamak, denetim standartlarını 

belirlemek gibi görevleri bulunmaktadır.
118

 

Maliye Bakanlığına bağlı Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden 

oluĢur. Üyelerden biri BaĢbakanın, biri Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığının bağlı 

olduğu Bakanın, biri Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri ĠçiĢleri 

Bakanının, baĢkanı dahil üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine beĢ yıl süre ile Bakanlar 

Kurulu tarafından atanır. Bunların 67‟nci maddede belirtilen görevleri yapabilecek 

niteliklere sahip olması Ģarttır. Maliye Bakanı tarafından önerilecek adaylardan birinin 

ekonomi, maliye, muhasebe, iĢletme alanlarından birinde doktora derecesine sahip 

öğretim üyeleri arasından olması Ģartı aranır. Üyeler, bu sürenin sonunda yeniden 

atanabilirler. Gerekli görülen hallerde Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu, oy hakkı 

olmamak kaydıyla teknik yardım almak ve danıĢmak amacıyla uzman kiĢileri de 

toplantılara davet edebilir. Kurulun çalıĢma usul ve esasları ile diğer hususlar Ġç 

Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir.
119

 

Ġç Denetim Koordinasyon kurulunu aĢağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:
120

 

a) Ġç denetime iliĢkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim 

rehberlerini  hazırlamak ve geliĢtirmek.  

                                                           
118 Mehmet Erkan, Serkan Özdemir ve Mehtap Karakoç, Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda Ġç Denetim: Pamukkale 

Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, C:XII, Sayı. I, 2010, s.87. 
119http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat/Birincil%20Duzey%20Mevzuat/5018_Sayili_Kanun.aspx, (17.07.2013) 
120  Ahmet BaĢpınar, Kamuda Ġç Denetim ve Merkezi UyumlaĢtırma Fonksiyonu, Maliye Dergisi, Sayı.151, 

Temmuz-Aralık 2006, s.37. 

http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat/Birincil%20Duzey%20Mevzuat/5018_Sayili_Kanun.aspx
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b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk 

değerlendirme yöntemlerini geliĢtirmek.  

c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile iĢbirliğini sağlamak.  

d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin 

alınması konusunda önerilerde bulunmak.  

e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dıĢı özel denetim yaptırılması 

için kamu idarelerine önerilerde bulunmak.  

f) Ġç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.  

g) Ġç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüĢ ayrılığı bulunması halinde 

anlaĢmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.  

h) Ġdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide 

etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak.  

i) ĠĢlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile ilçe 

ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek.  

j) Ġç denetçilerin atanmasına iliĢkin diğer usulleri belirlemek.  

k) Ġç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek. 

l) Kalite güvence ve geliĢtirme programını düzenlemek ve iç denetim 

birimlerini bu kapsamda değerlendirmek.                       
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4. ĠÇ DENETĠM RĠSKĠNĠN ĠNCELENMESĠ  

ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde risk, risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi ve 

risk odaklı iç denetim kavramları üzerinde durulmuĢtur. 

4.1. Risk Kavramı  

Risk kavramını tanımlamadan önce belirlilik ve belirsizlik kavramlarını 

tanımlamak faydalı olacaktır. Belirlilik kavramı; gelecekte olayların ne Ģekilde 

geliĢeceğinin ve sonuçlarının ne olacağının önceden kesinlikle bilindiği durumdur 

Ģeklinde ifade edilmektedir. Belirsizlik kavramı ise bir olayın gerçekleĢme durumu 

hakkında olasılıkları tahmin edememe durumudur Ģeklinde tanımlanmaktadır.
121

 

Türk Dil Kurumu (BSTS/ Ġktisat Terimler Sözlüğü) risk kavramını, iktisadi 

karar birimlerinin verecekleri kararlar sonucunda ortaya çıkacak getiriyi olumsuz 

etkileyebilecek olayların gerçekleme olasılığı, diğer bir deyiĢle olayların gerçekleĢme 

olasılığının bilindiği durum olarak tanımlamaktadır.
122

 Bu açıdan değerlendirildiğinde 

risk, getiriye ait olasılıkların bilinmesi durumudur. Bir baĢka ifade ile belirsizliğin 

objektif ölçüsüdür.
123

 

DeğiĢimin ortaya çıkardığı sonuçlara göre farklı risk tanımlamaları yapmak 

mümkündür;
124

 

Ortalama Sonuç Olarak Risk: Sigorta uzmanları olayların riskini söz konusu 

olaylardan beklenen sonuç olarak tanımlamaktadırlar. Faaliyetler için genellikle söz 

konusu sonuç, zarar olmaktadır. Tabii ki ortalama sonuç kavramı, potansiyel sonuçların 

nerelere kadar uzanabileceği konusunda oldukça sınırlı bir bilgi vermektedir. BaĢka bir 

ifade ile bu anlamda risk sadece beklenen sonuçların gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile 

ilgilidir.  

                                                           
121 Figen Ayıkoğlu Zaif, Muhasebe Verilerine Dayalı Risk Ölçümü,1. Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi, 2007, s.3. 
122 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.51ea51c77563d7.35898655, 

(20.07.2013) 
123 Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban, Finansal Yönetim, 6. Baskı,  Ankara: Gazi Kitapevi, 2010, s.178 
124 Türk Sanayicileri ve ĠĢ Adamları Derneği, Kurumsal Risk Yönetimi, ġubat, 2008, Yayın No: TÜSĠAD-T/2008-

02/452, s.15-16. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.51ea51c77563d7.35898655
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Sonuçlar Arasındaki Farklılık olarak risk: risk ile ilgili genel tanımlama, riskin 

olaylarla ilgili sonuçların istatistiksel değiĢimini veya standart sapmasını ifade ettiğidir. 

Bu tanım bağlamında risk yönetiminin amacı; beklentiler ile potansiyel sonuçlar 

arasındaki farklılığı mümkün olduğu derecede en aza indirgemektir. Bölüm yönetimleri 

ve risk yönetimi, genellikle planlama ve büyüme için önem taĢıdığından zarar 

farklılıkları üzerinde durmaktadır. 

Kayıp Olarak Risk: riskin en dar kapsamlı tanımlarından birisi riskin bir kayıp 

olarak kabul edilmesidir. Bu tanıma göre risk, müĢterilerin neden olduğu zararlar, 

yolsuzluk veya doğal sebeplerden veya insan hatalarından meydana gelen problemler 

gibi büyük olumsuz etkiye sahip olayların meydana gelmesidir.  

Potansiyel Kazanç Faktörü Olarak Risk: genellikle üzerinde çok fazla 

durulmayan bir nokta, riskin bir kazanç sağlama aracı olarak kullanılıyor olmasıdır. ĠĢ 

dünyasında baĢarının anlamı; doğru zamanda doğru risklerin alınması ve bu risklerin 

kazanca dönüĢtürülmesidir.  

İlgili Oldukları Alanlara Göre Risk: riskler çok genel olarak belirli 

sınıflandırmalara tabi tutulduklarında dahi birçok risk tanımı ortaya çıkmaktadır. Piyasa 

riskleri, kredi riskleri, faaliyet riskleri, yasal riskleri, bilgi riski, çevresel riskler, ülke 

riski, temel iĢ ile ilgili riskler, fiyat riskleri, doğal riskler, finansal raporlama riskleri, 

kontrol riski vb.. hepsi birbirinden farklı bu riskler farklı risk tanımlarına sahiptir, çünkü 

beklenen sonuç her bir faaliyet için farklıdır.  

Kurum İle İlgili Taraflar Açısından: farklı çıkar grupları, kurum ile ilgili 

riskleri tanımlama, anlama ve yorumlama açısından farklı bakıĢ açılarına sahip 

olabilmektedirler. Üst yöneticiler, orta sınıf yöneticiler, yönetim kurulları, büyük 

hissedarlar, küçük yatırımcılar, kredi sağlayan kuruluĢlar, yatırımcı danıĢmanlık ve 

aracılık kuruluĢları gibi iĢletme ile ilgili farklı hedefleri, planları ve beklentileri olan 

gruplar, riskleri de farklı Ģekillerde tanımlamaktadırlar.  

Risk kavramı ile ilgili baĢka bir tanımlama yapmak gerekirse risk, bir 

iĢletmenin amaçlarına ulaĢma ve baĢarılı stratejilerini yürütme yeteneğini etkileyecek 

olumsuz olay veya tehdit olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda aydınlatılması gereken 
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birkaç kilit nokta bulunmaktadır. Risk sürekli olarak bir tehdittir, tehdit bir olayla 

ilgilidir ve bu olay gerçekleĢirse, iĢletmenin amaçlarına ulaĢma baĢarısını etkileyecektir. 

Bu tanımlama riski olumsuz olarak tanımlamıĢ olmasına karĢın risk iĢletme amaçlarını 

her zaman olumsuz etkilemez, olumlu da olabilir.
125

 

4.2. Risk Yönetimi  

Risk yönetimi terimi ilk kez 1950‟li yılların sonlarında Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Risk yönetimi olasılık planlamasını da 

beraberinde getirir. Sürekli olarak “eğer olursa ne olur”, “ya olursa” sorularının 

yinelenmesidir. Risk yönetimi ilk zamanlar sigortacılıkla beraber ele alınmıĢ ve 

sigortacılık içinde yer almıĢtır. Ġlk zamanlar sigortacılık ile risk yönetimi kavramları 

birbirlerinin yerine kullanılmıĢtır.
126

 

Risk yönetimi, iĢ ya da projenin açık olduğu tüm riskleri tanımlamayı ve 

incelemeyi, daha sonra da bu risklerin nasıl yönetileceği ile ilgili sağlıklı kararlar 

alınabilmesini amaçlayan bir sistem olarak tanımlanmaktadır.
127

  

Risk yönetimi, ekonomik iĢ biriminin maruz kaldığı kayıpların tanımlanması 

ve analiz edilmesi olarak tanımlanır.
128

 

 Risk yönetimi tercih edilen stratejiler ile ilgili daha olumsuz sonuçların 

ihtimalini veya etkisini azaltan eylemler dizisi olarak da tanımlanmaktadır.
129

 

Risk yönetimi, arzu edilen kar marjına ulaĢabilmek için hangi risklerin ne 

ölçüde alınması gerektiğini belirleyen ve bu sürecin planlandığı Ģekilde gerçekleĢmesini 

                                                           
125 Phil Griffiths, Risk-Based Auditing, Aldershot, Hants, England:Gower e-Book, 2005, s.17. (eBook Collection-

EBSCOhost) 
126  Abdurrahim Emhan, Risk Yönetim Süreci ve Risk Yönetmekte Kullanılan Teknikler, Atatürk Üniversitesi 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt.23, Sayı,3, 2009, s.212 
127 Ġclal Attila, Gayri Menkul GeliĢtirme Projelerinde Risk Yönetimi, Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Cilt 

XXIX, Sayı II, 2010, s.396. 
128 Richard B. Corbett, A View of the Future of Risk Management, Risk Management: An International Journal, 

6(3), 2004, s.51 
129 K. Chelst And S. E. Bodily, Structured Risk Management: Filling a Gap in Decision Analysis Education, Journal 

of the Operational Research Society, Vol.51, No.12, 2000, s.1420 
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güvence altına almayı hedefleyen bir sistemdir. Risk yönetimi bir yönetim aracıdır. 

ĠĢletmenin arzu ettiği risk/kazanç dengesine ulaĢması amacında kullanılan bir araçtır.
130

 

4.2.1.  Risk Yönetiminin Amacı ve Önemi  

Bilgi teknolojilerin geliĢiminin de etkisiyle, 1980‟li yıllardan itibaren, 

ekonomilerin ve toplumların birbirlerine yaklaĢtığı, dünya ekonomisinin giderek daha 

bütünleĢtiği görülmektedir. KüreselleĢme, değiĢim hızını, belirsizliğini ve 

karmaĢıklığını arttırmıĢtır. KüreselleĢme çok büyük fırsatlarla birlikte, ölümcül riskleri 

de beraberinde getirmiĢtir. Böylelikle, sektör ayırt etmeksizin, her iĢletme kurum 

çapında risk yönetimine ihtiyaç duymaktadır.
131

 

Risk yönteminin gerekliğini ortaya çıkaran eğilimler, merkez bankalarının para 

politikaları üzerindeki baskıların azalması, dünya üzerindeki mal ve sermaye akıĢında 

daha az baskı, yeni ekonomik blok ve güçlerin önemi, yeni politik oluĢumlar, daha 

oynak finansal piyasalar, finansal ve ekonomik kaynaklar için daha küresel rekabet, 

teknoloji kullanımının hızla artması, yeni finansal ürünlerin artması ve risk yönetiminin 

geliĢmesi, risk ticaret bankalarının kurulması, finansal piyasaların bütünleĢmesi 

Ģeklinde ifade edilebilir.
132

 

Risk yönetimi, proje amaçlarını yerine getirildiğinden emin olmak için 

yapılabilecek her Ģeyin, kesin olarak yapılmasını garanti altına alınmasını 

amaçlamaktadır. Bir risk ortaya çıkarıldıktan sonra ve tanımlandıktan sonra artık bir 

yönetim problemi haline gelmektedir.
133

 

Risk yönetimi yaklaĢımını benimseyen bir iĢletmede;
 134

 

 Yönetim riski, iĢletmenin stratejik yönetiminin önemli bir parçası olur,  

 Risk almada olumlu bir yaklaĢımın geliĢmesini sağlar, 

 Tüm kilit karar almada risklerin düĢünülmesini sağlar, 

                                                           
130 Türk Sanayicileri ve ĠĢ Adamları Derneği, Kurumsal Risk Yönetimi, ġubat, 2008, Yayın No: TÜSĠAD-T/2008-

02/452, s.17. 
131 ġule GüneĢ ve Suat Teker, Türk Enerji Sektöründe Kurumsal Risk Yönetiminin Farkındalığı, DoğuĢ Üniversitesi 

Dergisi, 11(1), 2010, s.64. 
132 Öcal Usta, ĠĢletme Finansı ve Finansal Yönetim, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık, 2008, s. 264. 
133 Attila, s.396. 
134 Griffiths, s.21. (eBook Collection-EBSCOhost) 



51 

 

 BaĢarının önlenmesinin aksine risk ve fırsatlar etkin bir Ģekilde 

yönetilerek fırsatların maksimize edilmesini sağlar. 

 

4.2.2. Risk Yönetim Süreci 

Genel olarak risk yönetim sürecinin aĢamaları aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü 

gibidir: 

  

 

 

 

 

 

ġekil 1: Risk Yönetim Süreci 

Kaynak: Latif Onur Uğur, ĠnĢaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi, Türkiye 

Müteahhitler Birliği, 2006, s.27. 

 

Riskin tanımlanması: riskin kaynak ve tipi tanımlanır.  

Riskin sınıflandırılması: risk tipi göz önünde bulundurularak bunun kiĢi veya 

kuruluĢ üzerindeki etkisi değerlendirilir. 

Risk analizi: riskin veya risk gruplarının tipine bağlı sonuçlar, analitik teknikler 

kullanılarak değerlendirilir. ÇeĢitli risk ölçüm teknikleri kullanılarak riskin etkilerine 

değer biçilir. 

Risk tutumu: risk hakkındaki herhangi bir karar, kararı alan kiĢi veya kuruluĢun 

tutumundan önemli ölçüde etkilenecektir. 

Riskin Tanımlanması 

Riskin Sınıflandırılması 

Risk Analizi Risk Tutumu 

Risk Tepkisi 
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Risk tepkisi: riskin ne Ģekilde yönetilmesi gerektiği ele alınır.
135

 

4.2.3. Risk Yönetim Türleri 

Bir iĢletmenin karĢılaĢabileceği riskler çok farklı Ģekillerde 

sınıflandırılabilmektedir. ĠĢletmenin yapısı ve sektörel özellikleri bu sınıflandırmayı 

önemli ölçüde etkileyecektir. Risk türleri genel olarak finansal riskler, operasyonel 

riskler, stratejik riskler ve dıĢ çevre riskleri olmak üzere dört Ģekilde 

sınıflandırılmaktadır.
136

 

4.2.3.1. Finansal Riskler  

Finansal risk iĢletmenin borç ödeme gücüne iliĢkin risktir. Likitide riski olarak 

da ifade edebilen bu risk, temel olarak iĢletmenin finansal yapısına ve likitiditesine 

bağlıdır.
137

 ĠĢletmelerin karĢılaĢtıkları finansal riskleri, piyasa riski, Likitide riski, kredi 

riski ve faaliyet riskleri olarak dört baĢlık altında toplanabilir.
138

 

4.2.3.2.  Operasyonel Riskler 

Yetersiz veya baĢarısız içsel süreçler, insanlar veya sistemler ya da dıĢsal 

olaylar sonucu ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı kayıp riski Ģeklinde 

tanımlanmaktadır.
139  Bir baĢka tanıma göre operasyonel riskler, operasyonun 

gerçekleĢtirilmesindeki hataya, aksaklıklara veya suiistimallere dayalı risklerin yanı sıra 

organizasyon, iĢ akıĢı, teknoloji, insan gücü çerçevesinde oluĢabilecek, kurumu maddi 

veya itibari kayba uğratacak, kredi veya piyasa riski dıĢında kalan ve geçmiĢ verilerden 

yola çıkılarak istatistiksel ölçümleme yapılabilecek her türlü risktir Ģeklinde ifade 

edilmektedir.
140

 

                                                           
135 Uğur, s.26. 
136 Türk Sanayicileri ve ĠĢ Adamları Derneği, Kurumsal Risk Yönetimi, ġubat, 2008, Yayın No: TÜSĠAD-T/2008-

02/452, s.19. 
137 Ayıkoğlu Zaif, s.14. 
138 Tülay Yücel, Evrim Mandacı ve Gülüzar Kurt, ĠĢletmelerin Finansal Risk Yönetimi ve Türev Ürün Kullanımı: 

ĠMKB 100 Endeksinde Yer Alan ĠĢletmelerde Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 36, Ekim 

2007, s.2. 
139 Murat MazıbaĢ, Operasyonel Riske Basel YaklaĢımı: Risk Verilerine ĠliĢkin Bir Değerlendirme, Ankara: 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, AraĢtırma Raporları 2005/2, 2005, s.2. 
140 Yunus Kishalı ve Davut Pehlivanlı, Risk Odaklı Ġç Denetim ve ĠMKB Uygulaması, Muhasebe ve Finansman 

Dergisi, Sayı:30, Nisan 2006, s.77. 
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4.2.3.3. Stratejik Riskler 

Bir iĢletmenin, kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiĢ olduğu hedeflerine 

ulaĢmasını engelleyebilecek yapısal riskler bu baĢlık altında toplanabilir. Planlama, iĢ 

modeli, iĢ portföyü, kurumsal yönetim, Pazar analizi gibi riskler stratejik risklere örnek 

olarak gösterilebilir.
141

 

4.2.3.4. DıĢ Çevre Riskleri  

ĠĢletmenin faaliyetlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan, ancak kurumun 

tercihlerine bağlı olarak iĢletmeyi etkileyen risklerdir. Katastrofik riskler, yasal 

düzenlemeler, müĢteri trendleri, ekonomik ve politik değiĢiklikler, rakipler ve 

sektördeki değiĢiklikler dıĢ çevre risklerine örnek olarak gösterilebilir.
142

 

4.3.  Kurumsal Risk Yönetimi  

Küresel rekabet ortamında sürekli büyüme ve geliĢmeyi hedefleyen iĢletmeler, 

kurumsal risk yönetimine öncelik vermektedirler. Hem mevcut varlıklarına hem de 

gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli Ģekilde yönetmek, uzun 

vadede yüksek performans sergilemek iĢletmelerin önceliğini oluĢturmaktadır. Birçok 

etken yöneticileri ve yönetim kurullarını risk yönetimi konusunda bilinçli olmaya 

zorlamaktadır. Küresel kriz, ABD ve AB ülkelerinde yaĢanan krizin ulaĢtığı boyutlar 

risk yönetimi ve denetimini bir kez daha çok ciddi bir Ģekilde gündem konusu 

yapmıĢtır.
143

 

Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve geliĢmeyi hedefleyen iĢletmeler, 

kurumsal yönetim kalitesini sağlamak amacıyla, iç denetim faaliyetlerine de ihtiyaç 

duymaktadırlar. Günümüzde iç denetim anlayıĢı önemli ölçüde değiĢmiĢtir. Daha 

önceleri eksiklik ve hile bulmaya odaklanan, iĢlem odaklı iç denetim anlayıĢı yerini 

                                                           
141 Türk Sanayicileri ve ĠĢ Adamları Derneği, Kurumsal Risk Yönetimi, ġubat, 2008, Yayın No: TÜSĠAD-T/2008-

02/452, s. 20. 
142 Türk Sanayicileri ve ĠĢ Adamları Derneği, Kurumsal Risk Yönetimi, ġubat, 2008, Yayın No: TÜSĠAD-T/2008-

02/452,s. 20. 
143 Ali Kamil Uzun, Riskin Erken TeĢhisinde Yönetim Kurulunun Rolü: “Risk Zekasına Sahip Kurum Yaratmak”, 

Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Temmuz-Ağustos 2010,  s.28. 
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süreç ve verimlilik odaklı bir danıĢmanlık anlayıĢına bırakarak, risk yönetiminin önemli 

bir parçası haline gelmiĢtir.
144

 

Kurumsal risk yönetim, iĢletmeyi etkileyebilecek potansiyel olayları 

tanımlamak, riskleri iĢletmenin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve 

iĢletmenin hedeflerine ulaĢması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak 

amacıyla oluĢturulmuĢ; iĢletmenin yönetim kurulu, üst yönetimi ve diğer çalıĢanları 

tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde 

uygulanan sistematik bir süreç Ģeklinde tanımlanmaktadır.
145

 

Kurumsal risk yönetiminin içeriği aĢağıdaki gibidir:
146

 

 Risk kapasitesi ve stratejisini sıralamak: Yönetim stratejik alternatifleri 

değerlendirerek, ilgili hedefler koyarak iliĢkili riskleri yönetmek için mekanizmalar 

geliĢtirerek kurumun risk kapasitesine karar verir. 

 Risklere verilecek karĢılık kararlarını güçlendirmek: kurumsal risk 

yönetimi riske verilecek karĢılık alternatiflerini; riskten kaçma, riski azaltma, paylaĢma 

ve kabullenme; tanımlamayı ve seçmeyi sağlar. 

 Faaliyetle ilgili sürprizleri ve kayıpları azaltmak: iĢletmeler potansiyel 

olayları tanımlayıp onlara verecekleri karĢılıkları belirleyerek, sürprizleri ve bunlarla 

iliĢkili maliyet ve kayıpları azaltarak, kapasitelerini güçlendirir. 

 Çoklu kesiĢen kurumsal riskleri tanımlamak ve yönetmek: Her kurum, 

kurumun farklı bölümlerini etkileyen çok sayıda riskle karĢılaĢır ve kurumsal risk 

yönetimi birbiri ile alakalı bu risklerin kurum üzerindeki etkilerine uygun karĢılık 

vermeyi kolaylaĢtırır. Birbirini etkileyen çoklu riskler için verilecek karĢılıklar bütüne 

yönelik olduğunda çok daha etkilidir.  

 Fırsatları değerlendirmek: Potansiyel olayları tüm olasılıklarıyla 

değerlendirecek yönetim, fırsatları tanımlayacak ve inisiyatifi ele alarak 

gerçekleĢtirecek pozisyonda olur.  

                                                           
144 GüneĢ ve Teker, s.65. 
145 Türk Sanayicileri ve ĠĢ Adamları Derneği, Kurumsal Risk Yönetimi, ġubat, 2008, Yayın No: TÜSĠAD-T/2008-

02/452, s.25. 
146 IĢılda Arslan, Kurumsal Risk Yönetimi, Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, (DanıĢman: 

Ahmet Uğur CEBECĠ), Mart 2008, s.26-27. 
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 Sermayenin geliĢimini güçlendirmek: risk ile ilgili sağlam bilgi elde 

etmek kurumun genel sermaye ihtiyacını etkili bir biçimde değerlendirmesini ve 

sermaye tahsisini güçlendirmesini sağlar.  

4.3.1.  Kurumsal Risk Yönetiminin Faydaları ve Sınırlılıkları  

Kurumsal risk yönetiminin bir iĢletmeye sağladığı faydaları genel olarak, 

sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize 

edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, sürprizlere hazırlıklı olunması, 

stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit 

edilmesi, rekabet gününün arttırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelerle 

uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği, iĢletme 

değerinin yükseltilmesi olarak sıralamak mümkündür.
147

 

Kurumsal risk yönetiminin sınırlılıkları ise, kurumsal risk yönetimi çok iyi 

tasarlanmıĢ ve yürütülmüĢ olsa da sistemin sınırlarından dolayı makul düzeyde güvence 

vermenin ötesine geçmeyebilir. Kurumsal risk yönetiminin en büyük kısıtı çalıĢma alanı 

olan risklerin belirsizlik ortamının bir sonucu olmasıdır. Bilindiği üzere riskler, 

geleceğin belirsizliğinden kaynaklanmaktadır ve bu belirsizliği ortadan kaldırmanın 

imkanı yoktur. Kurumsal risk yönetiminin bir diğer kısıtı ise, risklerin hızlı bir Ģekilde 

değiĢebilmesi bundan dolayı daha önceden tanımlanan olasılık ve etkilerin geçerliliğini 

yitirmesidir.
148

 

4.3.2.  Kurumsal Risk Yönetimi Ġle Ġç Denetim Arasındaki ĠliĢki  

Ġç denetim, üst yönetime risklerin yönetimi ve iç kontrollerin etkinliği 

konularında yardımcı olması, kontrolleri sürekli izlemesi, yeni kontroller önermesi 

beklenmektedir. Çünkü iç denetim; muhasebe ve mali raporlama sisteminin iĢlerliliği, 

güvenilirliği, iç kontrollerin yerindeliği, risk yönetiminin etkinliği konularında yönetim 

kuruluna gerekli güvenceyi sağlayabilecek etkili araçlardan birisidir. Ġç denetim, 

yalnızca olağan koĢulları değil, olağan üstü koĢulları da kapsayıcı bir yapıya sahiptir. Ġç 

denetim, bir kurumun risk yönetim, kontrol, kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini 
                                                           
147 Uzun, Riskin Erken TeĢhisinde Yönetim Kurulunun Rolü: “Risk Zekasına Sahip Kurum Yaratmak”, s.30. 
148 Özen Akçakanat, Kurumsal Risk Yönetimi Ve Kurumsal Risk Yönetim Süreci, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Vizyoner Dergisi, 2012, Cilt.4, Sayı.7, s.33. 
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değerlendirmek suretiyle olağanüstü koĢulların ifadesi olan kriz dönemlerinde de, 

iĢletme yönetimlerince krizin yönetilmesinde önemli bir fonksiyon olarak 

görülmektedir.
149

 

IIA (The Institute of Internal Auditors), “Kurumsal Risk Yönetiminde Ġç 

Denetimin Rolü” raporunda kurumsal risk yönetiminde iç denetimin rolünü aĢağıdaki 

gibi ifade etmiĢtir:
150

 

Kurumsal Risk Yönetimine Dair İç Denetimin Temel Görevi: 

 Risk yönetim süreçlerine dair güvence verilmesi, 

 Risklerin doğru Ģekilde değerlendirildiğine dair güvence verilmesi, 

 Risk yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi,  

 Ana risklerin gözden geçirilmesi, 

Kurumsal Risk Yönetimine Dair İç Denetimin Belli Şartlar Altında 

Üstlenebildiği Görevleri: 

 Risklerin belirlenip değerlendirilmesinin kolaylaĢtırılması, 

 Risklere dair yönetime rehberlik edilmesi, 

 Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin uyumlu hale getirilmesi, 

 Risklerin konsolide olarak raporlanması, 

 Kurumsal risk yönetimi yapısının geliĢtirilmesi ve devam ettirilmesi, 

 Kurumsal risk yönetimin kurulmasına sahiplik etmek,  

 Yönetim kurulu öncesi risk yönetim stratejisinin geliĢtirilmesi, 

Kurumsal Risk Yönetimine Dair İç Denetimin Üstlenmemesi Geren Görevler: 

 Risk iĢtahının belirlenmesi, 

 Risk yönetim süreçlerinin düzenlenmesi, 

 Riskler üzerine yönetim güvencesi verilmesi, 

 Risklere karĢılık alınacak aksiyonların belirlenmesi,  

                                                           
149 Ali Kamil Uzun, Kurumsal Risk Yönetimi ve Ġç Denetim, Önce Kalite Dergisi, Sayı:151, Mart-Nisan 2011, s.2. 
150  Suat Kara ve ġakir Sakarya, Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesinde Risk Odaklı Ġç Denetim ve ĠMKB 

Uygulaması, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2012/1, s.77. 
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 Risklere yönelik aksiyonların yönetim adına uygulanması,  

 Risk yönetiminin sorumlusu olmak Ģeklindedir.  

4.4. Risk Odaklı Ġç Denetim 

ÇalıĢmamızın bu kısmında risk odaklı iç denetim kavramı, kapsamı, süreci, 

geleneksel iç denetim ve risk odaklı iç denetimin özellikleri açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

4.4.1.  Risk Odaklı Ġç Denetim Kavramı  

Ġç denetimin organizasyonun planlanan hedeflere ulaĢmasında risk yönetimi ile 

kontrol ve yönetiĢim etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek suretiyle kurum 

sorumlusuna bağımsız ve tarafsız görüĢ sunmaya odaklandığı görülmektedir. Risk 

yönetimiyle, kontrol ve yönetiĢim hedeflerinin gerçekleĢtirilmesinde uygun risk 

değerlendirmesi, iç ve dıĢ raporların doğruluğu ve hesap verme süreçleri öne çıkmıĢ, 

dolayısıyla iç denetimden, geriden gelip bir Ģeyler olduktan sonra değil, pro aktif olup 

öngörülerde bulunması, sadece riskleri değil bunun yanı sıra fırsatları da ortaya koyması 

ve iĢletmenin gelecekte daha iyi yönetilmesine odaklanması beklenmektedir.
151

 

IIA (The Institute of Internal Auditors), “Kurumsal Risk Yönetiminde Ġç 

Denetimin Rolü” konulu yayınladığı rapor ile birlikte iç denetimin riske ve kontrollere 

bakıĢ açısı değiĢmiĢ ve iç denetçilere daha fazla değer yaratabilmek için risk odaklı iç 

denetim anlayıĢına geçiĢ yaĢanmıĢtır.
152

 

Risk odaklı denetim yaklaĢımı ilk olarak 1995 yılında ABD‟de OCC tarafından 

benimsenmiĢtir. Bu anlayıĢın geliĢmesinin arkasında yatan iki önemli geliĢme Ģu 

Ģekildedir:
153

 

 Finansal teori ve uygulamaları ile birlikte teknolojik alanlardaki 

geliĢmeler iĢletme faaliyetlerinin tür ve kapsamını geniĢletmiĢtir. 

                                                           
151 Simay Erdoğan, Ġç Kontrol Sistemi: Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Ġçin Ġç Kontrol Modeli Önerisi, DPT- Uzmanlık 

Tezleri, Yıllık Programlar ve Konjektür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 2009, s.62. 
152  AyĢe N. Yereli ve Suat Kara, Risk Odaklı Ġç Denetim Uygulamalarında Yabancı Ortaklığın Etkisi: ĠMKB 

Uygulaması, Muhasebe ve Denetime BakıĢ, Mart 2013, s.46. 
153 Mehmet Tahir Özsoy, Risk Odaklı Denetim, ABD uygulaması ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Active 

Bankacılık ve Finans Dergisi, Mart-Nisan 2004, s.2-3. 
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 Türev ürünlerle ile diğer karmaĢık finansal ürünlerin yaygınlaĢması ve 

diğer türev ürünlerde görülen yaratıcılık, ticari faaliyetlerdeki çoğalma ve varlığa dayalı 

menkul kıymetlerle birlikte ikincil piyasalarda görülen geliĢmeler finansal sistemi 

önemli ölçüde değiĢtirmiĢtir. 

Risk odaklı iç denetim, denetim faaliyetlerinin odak noktasının geçmiĢ 

faaliyetlerden geleceğe yönelmesine çevrilmesinin günümüzdeki ifadesidir. Risk odaklı 

iç denetim, iĢletmelerin risk profillerinin belirlenmesi, denetim sürecinin iĢletmenin risk 

profiline göre Ģekillendirilmesi ve denetim kaynaklarının buna göre tahsis edilmesi 

esasına dayanan ve denetimin etkinliğini arttırmayı amaçlayan bir denetim yaklaĢımı 

olarak tanımlanmaktadır.
154

 

Ġç denetim, denetim kaynaklarının sınırsız olmadığı, denetlenecek birim 

faaliyetlerinin farklı risklerle karĢı karĢıya olduğu ve denetlenecek birim faaliyetlerinin 

göreceli olarak farklı önem derecesine sahip olduğu varsayımına dayanan denetim türü 

olarak tanımlanmaktadır.
155

 

Risk odaklı iç denetimin tanımını incelediğimizde risk odaklı iç denetim 

aĢağıdaki varsayımları içermektedir:
156

 

 Denetim kaynakları sınırsız değildir. 

 Denetlenecek birim faaliyetleri farklı risklerle karĢı karĢıyadır. 

 Denetlenecek birim faaliyetleri göreceli olarak farklı önem derecesine 

sahiptir. 

Risk odaklı iç denetim yaklaĢımını benimseyen bir iĢletme; iĢ ile ilgili riskleri 

tutarlı ve sürekli bir Ģekilde tanımlar, değerlendirir ve iyileĢtirir ve iyi dizayn edilmiĢ iç 

kontrol sistemi ile risklerin yönetimini etkin, verimli ve ekonomik olarak yönetebilir.
157

 

 

                                                           
154 Kurnaz ve Çetinoğlu, s.84. 
155 Kara ve Sakarya, s.79. 
156 Fikret Çankaya, Engin Dinç ve Mümine Kara, Etik Ġlkeler ve Raporlama Zamanlılığının Risk Odaklı Ġç Denetimin 

BaĢarısına Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.9, Sayı.20, 2012, s.241. 
157 Andreas G. Koutoupis ve Anastasios Tsamis, Risk Based Ġnternal Auditing Within Greek Banks: A Case Study 

Approach, J Manag Gov,2009, No 13, s. 104 DOI 10.1007/s10997-008-9072-7.  
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4.4.2. Geleneksel Ġç Denetim ve Risk Odaklı Ġç Denetimin Özellikleri
158

 

Geleneksel İç Denetimin Özellikleri: 

 Yıllardır önceden belirlenmiĢ denetim programları kullanılmaktadır.  

 Yapılan denetimler artık rutinleĢmiĢtir. 

 Kullanılmakta olan denetim sistemi sıkıcı ve kolay bir çalıĢmadır. 

 Raporlar olası çözümler önermeksizin sadece sorunlara iĢaret etmektedir.  

Denetime getirilen bu yaklaĢım için, tepkisel, olay sonrası, devamsız ve iç 

denetçilerin stratejik planlama inisiyatiflerinin gözlemcileridir denebilir. 

Risk Odaklı İç Denetimin Özellikleri: 

 Yeniden Ģekillendirilen denetim programları iĢletmenin faydalanacağı 

Ģekilde kullanılır ve gelenek haline getirilir. 

 Risk konularını bulmak için yüksek seviyedeki risk odaklı iç denetim 

gerçekleĢtirilir. 

 ĠĢ risk denetimi kurumunun ortaklığıyla yapılır. 

 Raporlarda baĢarılı uygulamalar, etkinlik ve değer katılan hizmetler ele 

alınır.  

Denetime getirilen bu yaklaĢım için, zorlayıcı, gerçek zamanlı, risk odaklı iç 

denetim ve denetçiler stratejik planlamada katılımcıdır denilebilir. 

4.4.3.  Geleneksel Ġç Denetim Ġle Risk Odaklı Ġç Denetim AnlayıĢının 

KarĢılaĢtırılması  

Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı iç denetimden çok farklı değildir. Risk temelli 

metodolojiyi kullanarak iç denetimi faaliyetini gerçekleĢtirmeyi amaçlar. Geleneksel iç 

denetim yaklaĢımının altında iç denetçiler faaliyetlerin etkin bir Ģekilde kontrol edilip 

edilmediğini doğrulama gereği duyarlar. Geleneksel iç denetim yaklaĢımı iĢletmenin 

risk alanına odaklanmasına rağmen, bu yaklaĢım sahip olunan değerlendirme risklerine 

                                                           
158 Kurnaz ve Çetinoğlu, s.84-85. 
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dayanır. Risk odaklı iç denetim yaklaĢımı, iĢletme yönetiminin karĢılaĢtığı risklerin 

yönetiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğu varsayımına dayanmaktadır. Risk 

odaklı iç denetim yaklaĢımı yönetimde risk yönetimi prosesini inĢa etmektedir.
159

 

Tablo 5: Geleneksel YaklaĢım ve Risk Odaklı YaklaĢımın KarĢılaĢtırılması 

Özellikler Geleneksel YaklaĢım Risk Odaklı YaklaĢım 

Ġç Denetimde Odak Nokta Ġç kontrol Risk 

Ġç Denetim Reaktif olaylardan sonra 

harekete geçen, aralıklı 

gözetim 

Pro-aktif, gerçek zamanlı, 

sürekli gözetim 

Risk Değerleme Risk faktörleri Senaryo planlaması 

Ġç Denetim Testleri Kontrol odaklı Risk odaklı 

Ġç Denetim Metotları Kontrol testlerindeki 

detayların eksiksiz 

olması 

ĠĢ risklerinin çerçevesinin 

geniĢ çizilmiĢ olması önemli 

Ġç Denetim Tavsiyeleri Ġç kontrole yönelik: 

Titiz 

Fayda maliyet etkinliği 

sağlanmıĢ mı? 

Risk yönetimine yönelik: 

Risk çeĢitlendirilmiĢ mi? 

Riskten sakınılmıĢ mı? 

Risk paylaĢılmıĢ mı? 

Transfer edilmiĢ mi? 

Organizasyonlarda Ġç 

Denetimin Rolü 

Bağımsız denetim 

pozisyonunda 

Risk yönetimi ve üst 

yönetimle tümleĢtirilmiĢ  

Kaynak: Yunus Kishalı ve Davut Pehlivanlı. “Risk Odaklı Ġç Denetim ve ĠMKB 

Uygulaması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi. Sayı:30, Nisan 2006, s. 82. 

Geleneksel iç denetim yaklaĢımı ile risk odaklı iç denetim yaklaĢımı arasındaki 

en önemli farklılık, denetim faaliyetlerinin odak noktasında ortaya çıkmaktadır. 

Denetim faaliyetlerinin odak noktasındaki değiĢimin yönü, ayrıntılı bir Ģekilde 

tasarlanan kontrollerin uygulanıp uygulanmadığının geçmiĢe dönük olarak teyit 

edilmesinden, stratejik düzeyde mevcut ve gelecekteki risklere karĢı tepki verebilmeye 

doğru gerçekleĢmektedir. Ġç denetim yaklaĢımları arasındaki farklılıklar sadece 

                                                           
159 Guide on Risk-Based Internal Audit, Committee on Internal Audit The Institute of Chartered Accountants of 

India, 2007, s.5. 
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denetimin odak noktasında meydana gelmemektedir. Denetimin odak noktasındaki 

değiĢimle beraberinde iç denetim testleri, metotları, tavsiyeleri ve raporları üzerinde de 

farklılıklar oluĢturmaktadır.
160

 

4.4.4.  Risk Odaklı Ġç Denetimin Kapsamı  

Risk odaklı iç denetimin kapsamı aĢağıdaki gibidir:
161

 

 ĠĢletme bünyesindeki iç kontrol sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin 

incelenip, değerlendirilmesi, 

 Risk yönetim ve risk değerlendirme metotlarının uygulanmasının ve 

etkinliğinin incelenmesi, 

 Teknolojik bilgi sistemleri de dahil olmak üzere tüm yönetim ve finansal 

bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi, 

 Muhasebe kayıtları ile finansal tabloların doğruluğunun ve 

güvenilirliğinin incelenmesi, 

 Hem iĢletmelerin hem de iç kontrol sisteminin iĢleyiĢinin denetlenmesi, 

 Yasal ve düzenleyici otoritelerin koĢullarına, etik kurallara, politika ve 

yöntemlerin uygulanmasına uyumun incelenmesi, 

 Düzenleyici raporlamanın doğruluk, güvenilirlik ve zamanlılığının 

kontrolüdür.  

4.4.5.  Risk Odaklı Ġç Denetim Süreci  

Risk odaklı iç denetim sürecinde, yıllık denetim programının risk odaklı 

yapılması gerekir. Bunun için iĢletmenin denetim önceliklerinin neler olduğunun 

bilinmesi, denetlenecek iĢlem süreçlerinin tespit edilerek iĢletmenin tam bir risk 

haritasının çıkartılması ve denetim kaynaklarının en riskli faaliyetlerden baĢlanarak 

denetimin programlanması gerekmektedir. Bu program kapsamında yer alan, muhasır 

bir iç denetim faaliyeti ile görevlendirilen iç denetçinin denetim faaliyetinin 

baĢlangıcında yapacağı bireysel denetimlerde risk analizi vardır. Denetim çalıĢma 

planında yer verilecek bu çalıĢmayla denetlenen faaliyete iliĢkin risklerin tanımlanması, 

                                                           
160 Ahmet Tanç, “Risk Odaklı Ġç Denetim YaklaĢımı ve Tekstil Sektöründe Bilgisayar Destekli Bir Uygulama”, 

(Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009), s.147. 
161 Kurnaz ve Çetinoğlu, s.94. 
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mevcut iç kontrollerin değerlendirilmesi ve risklerin giderilmesine yönelik iç kontrol 

uygulamalarının geliĢtirilmesi hedeflenmektedir.
162

 

Risk odaklı iç denetim modeli ile finansal raporlar, finansal analiz, erken uyarı 

oranları, piyasa istihbaratı, Ģikayetler, denetim raporları ve gözlenen trendler gibi bilgi 

kaynaklarından yararlanarak bir iĢletmeye iliĢkin temel riskler, büyük faaliyet alanları, 

büyük iĢ kolları, diğer iĢletmelerle olan farklar, finansal açıdan zayıf olan yanlar tespit 

edilir ve buna göre risk seviyesi, gidiĢat belirlenerek bir sonuca ulaĢılır.
163

 

Tablo 6: Risk Odaklı Denetimin Metodolojisi 

AĢamalar Raporlamalar 

Kurumun anlaĢılması Kurum hakkında genel bir bilgi notunun 

hazırlanması 

Risklerin değerlendirilmesi Risk matrisinin hazırlanması 

Risk değerlemesi 

Denetim faaliyetlerinin planlanması  Denetim planı 

Ġnceleme programı 

Denetim faaliyetlerinin 

belirlenmesi 

Denetim kapsamının yazılı olarak belirlenmesi 

BaĢlama mektubu 

Ġnceleme süreçlerinin uygulanması Fonksiyonel inceleme modülleri 

Bulguların raporlanması Ġnceleme raporu  

Kaynak: Niyazi Kurnaz ve Tansel Çetinoğlu, Ġç Denetim Güncel YaklaĢımlar, 1. 

Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 2000, s.95. 

David Griffiths (2006)‟e göre risk odaklı iç denetim üç aĢamadan oluĢmaktadır. 

Bu aĢamalar:
164

 

1. AĢama: Organizasyonun risk olgunluğunun değerlendirilmesi, 

2. AĢama: Risk ve denetim evreni ve yıllık denetim planının 

gerçekleĢtirilmesi ve yönetimin incelemesine sunulması, 

                                                           
162 H. Abdullah Kaya, Ġç Denetim Sistemi, 20. Türkiye Maliye Sempozyumu Türkiye’de Yeniden Mali 

Yapılanma, 2005, s.100. 
163 Hüseyin Ergin, Tansel Çetinoğlu ve Niyazi Kurnaz, Risk Odaklı Ġç Denetim: Türkiye‟nin 500 Büyük Sanayi 

ĠĢletmesinde Ampirik Bir Değerlendirme, Muhasebe ve Denetime BakıĢ, Ekim 2008, s.23. 
164  David Griffiths, Risk Based Ġnternal Auditing, Three views On Ġmplementation, 2006, s.14 

www.interalaudit.biz, (22.07.2013) 
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3. AĢama: bireysel risk temelli denetim planının yapılması ve sonuçların 

risk ve denetim evrenine geribildirimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: Risk Odaklı Ġç Denetim Sürecinin AĢamaları 

Kaynak: David Griffiths, Risk Based Ġnternal Auditing, Three views On 

Ġmplementation, 2006, s.14 www.interalaudit.biz, (22.07.2013) 

 

 

 

Yönetimin Risk 

Kayıtları(mevcutsa) 

Risk Olgunluğunun 

değerlendirilmesi 

DenetlenmemiĢ 

Risk  

Riskin Farkında Yönetilen Risk 

Etkin Risk 

TanımlanmıĢ risk 

ĠĢletme Riskinin 

Kullanımı Yönetimin 

Risk Kayıtları 

(düzeltilmiĢ) 

Riskin 

Tanımlanmasını 

KolaylaĢtırır 

Denetim 

Risklerinin 

Atanması  

Denetim 

Evreni 

Denetim Komitesi 

Raporu 
Denetim Planı Risk ve Denetim 

Evreni 

Risk ve denetim 

evrenine sonuçların 

geribildirimi 

Denetim Raporu 

Bireysel Denetim 

1.AĢama  

3.AĢama  

2.AĢama 

http://www.interalaudit.biz/


64 

 

4.4.5.1. Kurumun Faaliyet Alanı Hakkında Bilgi Edinilmesi 

Etkili bir risk denetimi planlaması için, denetlenecek kurumların ve 

faaliyetlerinin iyi anlaĢılması ve periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle yıllık tasdik denetiminin hem planlanması hem de yürütülmesi sırasında elde 

edilen veri ve bilgiler, risk denetim planlamasının temelini oluĢtururlar. Ancak, bütün 

denetim personeli, yeni risk habercisi olarak ortaya çıkabilecek bilgiler konusunda 

algıları açık olmalıdır. Bu tür bilgiler, iç denetim raporları, basın ve parlamento 

açıklamaları, halktan veya diğer kaynaklardan elde edilen bilgilerden oluĢmaktadır.
165

 

Risk odaklı iç denetimde iç denetçiler, müĢterilerini, müĢterinin faaliyet 

gösterdiği endüstriyi, iĢin ve faaliyet gösterilen çevrenin yapısını tamamıyla 

anlamalıdır. ĠĢletme doğru bir Ģekilde tanımlanmazsa, kritik iĢ süreçlerinin 

tanımlanması ve iç kontrolün doğru bir Ģekilde değerlendirilmesinde denetçi baĢarısız 

olabilir.
166

 

4.4.5.2.  Risk Tanımlamasının Yapılması  

ĠĢletmeler faaliyetlerini sürdürürken birçok risk ve belirsizlikle karĢı karĢıya 

kalırlar. Risk odaklı iç denetim, iĢletmelerin faaliyet alanlarına iliĢkin risk faktörlerinin 

tanımlanmasını, risk seviyelerinin ölçülmesini, bu riskler için uygulanan kontrollerin 

etkinlik ve yeterliliğinin değerlendirilmesini ve yüksek riski içeren alanlara denetim 

önceliği veren bir yaklaĢımdır.
167

 

Risk tanımlamasında, iĢletme bünyesinde karĢı karĢıya kalınan bütün riskler 

belirlenerek, her seviyesine göre (düĢük, orta ve yüksek) olarak derecelendirilir ve risk 

alanları tablosuna yerleĢtirilir. Bazı riskli alanların belirlenmesi iç denetçinin riskli 

alanlara daha fazla özen göstermelerine olanak tanır.
168

 

 

                                                           
165 Levent Karabeyli, Risk Denetimi Temel Kavramlar ve YaklaĢımlar, Ankara: T.C. SayıĢtay Hizmet Ġçi Eğitim 

Yayınları No:4, 1999, s.18 
166 Petter LOVAAS, A Comprehensive Risk-Based Auditing Framework For Small- and Medium- Sized Financial 

Institutions, Issues in Ġnformation Systems, Vol X, No:2, 2009, s.486-487. 
167http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat/Ucuncul%20Duzey%20Mevzuat/RiskDegerlendirmeRehberi.aspx, 

(22.07.2013) 
168 Ergin, Çetinoğlu ve Kurnaz, s.24. 
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Tablo 7: Risk Alanları Tablosu 

Risk Alanları Ġlk Risk Değerlendirmesi 

DüĢük Orta Yüksek 

Bilgi Sistemleri  X  

Ortaklıklar X   

Döviz Kurları   X 

Potansiyel Sürprizler   X  

...    

Kaynak: Niyazi Kurnaz ve Tansel Çetinoğlu, Ġç Denetim Güncel YaklaĢımlar, 1. 

Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 2000, s.98. 

Risk alanları tablosu hazırlandıktan sonra ilk risk değerlendirmesi yüksek çıkan 

detaylı analiz yapılması gereken, her bir risk alanının organizasyona etkileri, ayrıntılı 

risk değerlendirmesi yapılarak belirlenir.
169

 Risk değerlendirmesi, örgütün karĢılaĢacağı 

muhtemel fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesine dönük olarak yapılır.
170

 

Riskin değerlendirilmesinde riskin puanlanması çok sık kullanılan 

yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde riskin ihtimaline ve sonucuna bir seviye (yüksek, 

orta, düĢük) veya bir değer (1‟den 5‟e kadar) atayarak risk değerlendirilmektedir. Risk 

matrisinde riskin ihtimaline ve sonucuna numaratik bir değer atayarak genel bir skor 

elde edilir. Örneğin 1‟den 5‟e kadar değer atanan bir matriste en yüksek değer 25 olur 

ve en riskli alan burasıdır.
171

 

 

 

                                                           
169 Kishali ve Pehlivanlı, s.80-81. 
170 Georges Selim and David McNamee, Risk Management and Internal Auditing: What are Essential Building 

Blocks for a Successful Paradigm Change?, International Journal of Auditing, Sayı:3, 1999, s.148. 
171 David Griffiths, Risk Based Ġnternal Auditing, Threeviews On Ġmplementation 2006, s.11 www.interalaudit.biz, 

(23.07.2013) 
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ġekil 3: Risk Değerlendirme Matrisi 

R
is

k
in

 i
h

ti
m

a
li

 
5 

DüĢük risk 

10 

Orta 

düzeyde 

risk 

15 

Kabul 

edilemez 

risk 

20 

Kabul 

edilemez 

risk 

25 

Kabul 

edilemez 

risk 

4 

Kabul 

edilebilir 

risk 

8 

DüĢük risk 

12 

Orta 

Düzeyde 

Risk 

16 

Kabul 

edilemez 

risk 

20 

Kabul 

edilemez 

risk 

3 

Kabul 

edilebilir 

risk 

6 

DüĢük risk 

9 

Orta 

düzeyde 

risk 

12 

Orta 

düzeyde 

risk 

15 

Kabul 

edilemez 

risk 

2 

Kabul 

edilebilir 

risk 

4 

Kabul 

edilebilir 

risk 

6 

DüĢük risk 

8 

DüĢük 

Risk 

 

10 

Orta 

Düzeyde 

Risk 

1 

Kabul 

edilebilir 

risk 

2 

Kabul 

edilebilir 

risk 

3 

Kabul 

edilebilir 

risk 

4 

Kabul 

edilebilir 

risk 

5 

DüĢük 

Risk 

Riskin sonucu 

Kaynak: David Griffiths, Risk Based Ġnternal Auditing, Threeviews On 

Ġmplementation 2006, s.12,  www.interalaudit.biz, (23.07.2013) 

 

Risk odaklı denetimde risk seviyesi düĢük olan riskler olan kabul edilebilir 

riskler incelenmezken, risk seviyesi yüksek olan riskler yani kabul edilemez risk 
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grubunda yer alan riskler ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulur. Kabul edilebilir risk 

sınırın üzerindeki risklere ait iĢlemler yani kabul edilmez risk grubunda yer alan 

iĢlemler ayrıntılı bir Ģekilde incelendikten sonra ya bu iĢlemlerin azaltılmasına ya da 

sona erdirilmesine karar verilir. Kabul edilebilir riskler ile kabul edilemez riskler 

arasında riskler hangi risk grubuna daha yakın ise o gruba dahilmiĢ gibi iĢlem 

görürler.
172

 

4.4.5.3.  Risk Odaklı Ġç Denetim Planının Hazırlanması 

Ġç denetim, yapılan risk değerlendirmesi çerçevesinde kurumun hiyerarĢik 

yapısını, kurumun stratejik planında yer alan hedefleri, ana iĢlem süreçleri ve önemli 

projeleri dikkate alarak risk odaklı denetim planlaması yapar. Yapılan planlama 

sonucunda denetim konuları belirlenir. Söz konusu denetim konuları, taĢıdıkları risk 

değerlerine göre önceliklendirilerek yüksek risk alanları belirlenir.
173

  

Risk odaklı denetim planında amaç; denetim kaynaklarının riskin etki ve 

olasılık bileĢiminin en yüksek olduğu alanlara yoğunlaĢmasıdır. Risk odaklı iç denetim 

planı ayrıca; denetim evreninin değerlendirilmesinde analitik yaklaĢım sağlar, 

potansiyel riskleri ortaya koyar, denetimin kapsamının yüksek riskli alanlara 

yönelmesini teĢvik eder, denetim kaynaklarını en iyi sonucu ortaya konacak Ģekilde 

dağıtır ve yönetime kurumsal riski ölçmek veya değerlendirmek için araç sağlar. Risk 

esaslı denetim planları hazırlanırken risk değerlemesi ile birlikte iç denetim biriminin 

kadro, bütçe ve zaman kullanımları birlikte değerlendirilir. Departmanın mevcut 

kullanılabilir denetim günü programlı veya program dıĢı çalıĢmalara dağıtılır. Plan dıĢı 

çalıĢmalar yönetimin özel talepleri, denetimlerin izleme sürecinde özellikle hassas 

alanların gözden geçirilmesi ve yönetim ile görüĢmeleri esas alır. Risk değerlemesi ve 

bu bağlamda hazırlanan risk odaklı iç denetim planı, iç denetim departmanının 

organizasyonu ve yönetiminde etkinlik ve verimlilik elde edilmesinde önemli bir 

araçtır.
174

 

                                                           
172 Aptullah Özer, “Risk Odaklı Ġç Denetim ve Bir Uygulama”, (Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü 2008), Ġstanbul, s.74. 
173 Aksoy, s.82. 
174 Ali Rıza EĢkazan, Risk Odaklı Ġç Denetim Planlaması, Mart 2005 , 

http://www.icdenetimmerkezi.com/bilgibankasi_det.php?p=1012 ( 21.07.2013) 
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Risk odaklı iç denetim planının evreleri aĢağıdaki gibidir:
175

 

 Risk odaklı iç denetim faaliyetlerinin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, 

 Risk odaklı iç denetim özellikleri, zamanlaması ve süreci ile ilgili iĢ 

alanının tanınması, 

 Denetimin yaklaĢımları ve özelliklerinin belirlenmesi, 

 Faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Öncelikli bulgular ve gözlemlerin tanımlanması, 

 Bulgular ve gözlemler için iĢ alanı tarafından fırsatların oluĢturulması, 

 Raporun bitirilmesi, 

 Süreçleri tanımlamak için bulgu ve gözlem faaliyetleri ile ilgili doğru 

faaliyetler yönetimce tanımlanır, 

 Yönetim kuruluna ya da lidere sunulacak faaliyetlerin kilit noktalarının 

belirlenmesi Ģeklindedir.  

4.4.5.4.  Risk Odaklı Ġç Denetim Programının OluĢturulması  

Ġç denetim programı, belirlenen denetim hedeflerine ulaĢmak üzere 

araĢtırılacak konuları ve yanıt oluĢturma tekniklerini gösteren detaylı bir 

çalıĢmadır.
176

Ġç denetim programı; en riskli alan ve konulara öncelik verilerek denetim 

maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, iç denetim planıyla uyumlu Ģekilde ve bir yıllık 

dönemi geçmeyecek Ģekilde hazırlanır.
177

  

4.4.5.5.  Risk Odaklı Ġç Denetimin Yürütülmesi ve Bulguların 

Ġncelenmesi 

Denetimin gerçekleĢtirilmesi; denetim testlerinin uygulanması, bulguların 

oluĢturulması ve önerilerin geliĢtirilmesi, bulguların denetlenen birimle paylaĢılması ve 

kapanıĢ toplantısının yapılması aĢamalarından oluĢur. Bulguların incelenmesinde 

denetim testleri kullanılır. Denetim testleri, denetim kapsamına alınmasına karar verilen 

hususlarla ilgili olarak idarece var olduğu belirtilen kontrollerin gerektiği gibi çalıĢıp 

                                                           
175Sheryl Vacca, Best Practice Ġn Risk Based Ġnternal Auditing , QFinance, s.2-3. http://www.qfinance.com/auditing-

best-practice/best-practices-in-risk-based-internal-auditing?page=1, ( 22.07.2013) 
176 Kurnaz ve Çetinoğlu, s.104. 
177 http://icdenetim.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=157, (23.07.2013) 

http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/best-practices-in-risk-based-internal-auditing?page=1
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çalıĢmadığının süreçler, kayıtlar ve belgeler üzerinden incelenmesidir. Denetim 

testlerinin uygulanmasında kullanılabilecek araĢtırma teknikleri; yeniden hesaplama, 

gözlem, doğrulama, görüĢme, yayımlanmıĢ rapor ve çalıĢmaların değerlendirilmesi, 

sunulan hizmetlerden bir vatandaĢ olarak yararlanma, anket, analitik incelemeler 

Ģeklindedir.
178

 

4.4.5.6.  Risk Odaklı Ġç Denetim Raporunun Hazırlanması, 

Açıklanması ve Bulguların Sunulması  

Ġç denetim faaliyetlerinin sonuncusu, bilgiye dayalı uzmanlık ve tarafsızlık 

içeren denetim sonuçlarının raporlanması aĢamasıdır.
179

 Bu bölüm geleneksel 

yaklaĢımdan herhangi bir ayrıcalık taĢımaz. Ancak günümüzde bilgisayar teknolojiler 

ve sunum tekniklerinin geliĢmesiyle birlikte daha etkin bir biçimde yapılabilmektedir. 

Bu konuda denetçinin sonuçlarda değiĢik grafikler kullanması, toplantı biçiminde 

sunuĢla sonuçları açıklama, modern teknik ve araçların kullanımı etkili olmaktadır.
180

 

BaĢarılı bir raporun aĢağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir;
181

 

 Bulgular, yeterli denetim kanıtlarıyla desteklenmelidir. 

 Bulgu ve sonuçlar tam olarak ve bağlantısı kurularak, yeterli bilgi ile 

desteklenerek yer almalı ancak gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. 

 Kurumun tarafsız olarak incelendiğinin gösterilebilmesi için 

olumluluklar ve olumsuzluklar ılımlı ve ön yargısız ifadelerle sunulmalıdır. 

 Ġyi uygulama örnekleri belirtilmelidir. 

 Önerilerin uygulanabilirliği, güçlüklerin aĢılması ve bunların alacağı 

zaman konusunda gerçekçi olunmalıdır. 

 Rapor, konuların özünden fedakarlık etmeyecek kadar kısa olmalıdır. 

 Sade ve anlaĢılır bir üslup kullanılmalıdır. 

 Gerekli yerlerde sayısal ve grafiksel verilerle desteklenmelidir. 

                                                           
178http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat/Ucuncul%20Duzey%20Mevzuat/KamuIcDenetimRehberi.aspx, 

(23.07.2013) 
179 Henning Kagermann et.al., Ġnternal Audit Handbook, Springer, 2008, s.247. DOI 10.1007/978-3-540-70887-2  
180 Münevver Yılancı, Ġç Denetim, 2. Baskı , Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2006, s.131. 
181 Karabeyli, s.47. 
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 Teknik ve anlaĢılması zor sözcüklerden kaçınılmalı, zorunlu olarak 

kullanılıyorsa ne olduğu açıklanmalıdır. 

Sonuç toplantıları denetimin her bölümüne ait çalıĢma alanının sonunda yapılır. 

Toplantılarda bütün bulgu, sonuç ve öneriler kabul edildiğinde durum, kesin raporda 

belirtilir. GörüĢ farklılıkları var ve kanıtlar güçlü ise, idarenin yazılı görüĢleri rapora 

yansıtılır ve denetçi tarafından idarenin görüĢlerinin kabul edilmeme nedenleri belirtilir. 

ġayet kanıtlar yeterince güçlü değilse, söz konusu bulgulara raporda yer verilmez.
182

  

Ġç denetçi denetlenen birimden alınan cevaplar ile bunlara iliĢkin 

değerlendirmelerini de ekleyerek oluĢturduğu nihai raporunu, iç denetim birimi 

aracılığıyla üst yöneticiye sunar. Ġç denetçiler tarafından yapılan her türlü uygunluk, 

performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi faaliyetleri sonucunda “ Denetim 

Raporu ”, danıĢmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve araĢtırmalar ile 

usulsüzlük ve yolsuzluk tespitine dair çalıĢmalar sonucunda “ Ġnceleme Raporu ” 

düzenlenir.
183

 

4.4.6.  Risk Odaklı Ġç Denetim YaklaĢımının Faydaları ve Uygulamada 

KarĢılaĢılan Zorluklar  

Risk odaklı denetim yaklaĢımı, maliyet etkinliği sağlaması, iĢletmenin yüksek 

riskli alanlarına odaklanmasını ve böylece iĢletmeye değer sağlama, yöneticiler için 

önemli problemlerin çözümüne yardımcı olma
184

, basit bir kavram olması ve bu 

basitliği ile birlikte iĢletmenin bütün kavram ve bölümlerini kapsaması, kaynakların 

etkin dağılımı kolaylaĢtırması, denetim süreciyle yakın bir iliĢki kurması gibi birçok 

faydayı iĢletme yönetimine sunmaktadır.
185

 

Risk odaklı denetimin uygulama sırasında ortaya çıkan zorlukları aĢağıdaki 

gibidir:
186

 

                                                           
182 Kurnaz ve Çetinoğlu, s.111. 
183 http://icdenetim.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=157, (23.07.2013) 
184 Yılancı, s.131. 
185  David GRĠFFĠTHS, Risk Based Ġnternal Auditing: An Ġntroduction, Version, 2.0.3., 2006, s.53-54 
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 Risk odaklı denetim yaklaĢımı bütün iĢletme risklerini 

değerlendirememektedir.  

 ĠĢletme tarafından üretilen bilgi ve analizlerin kullanılması, iĢletmelerin 

risk yönetim sistemlerine yüksek düzeyde bağımlılık oluĢturmaktadır. 

 Ġncelemeler, tüm sektörü etkileyen riskleri belirleyememekte ve 

değerlendirememektedir.  

 Büyük iĢletmelerin merkezi olmayan yapıları, denetimi 

engelleyebilmektedir.  

 Ġnceleme faaliyetleri, iĢletme birleĢme ve devralmaları veya iĢ planının 

değiĢmesi sonucunda sekteye uğrayabilmektedir.  
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5. GIDA SEKTÖRÜNDE STOK MALĠYETLERĠNĠN DENETĠMĠNE 

ĠLĠġKĠN BĠR UYGULAMA 

Üretim iĢletmelerinde iĢletme varlıkları içerisinde en önemli büyüklüğe sahip 

olan ve bilançoda önemli bir ağırlığı olan stok hesapları denetim riski açısından oldukça 

riskli hesap kalemleridir. Üretim iĢletmelerinde stoklar iĢletmenin varlıkları içerisinde 

en önemli kalemleridir. Stok hesaplarının denetiminde denetçinin kontrol riskini düĢük 

olarak belirleyebilmesi için iĢletmede etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı önemlidir. 

ÇalıĢmanın bu bölümünde gıda sektöründe faaliyet gösteren bir iĢletmede 

stokların denetimiyle ilgili bir çalıĢmaya yer verilmiĢtir. Örnek çalıĢmada yer alan gıda 

sektöründe stokların denetimi ve kontrolü, firmanın kendi personeli tarafından yılda iki 

defa yapılmaktadır.  

5.1. Uygulamanın Amacı 

Bu uygulamanın amacı Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren XYZ Gıda San. 

A.ġ.‟nin stok maliyetlerini denetlemek, stoklarla ilgili muhasebe iĢlemlerini açıklamak 

ve teorik bilgileri uygulama üzerinde desteklemektir. 

Uygulama ile ilgili yapılan araĢtırma planlanırken çalıĢmadan Ģu sonuçların 

elde edilmesi amaçlanmıĢtır; 

- Stokların iĢletme içindeki akıĢını bölümler, belgeler ve kayıtlar bazında 

görebilmek, 

- Hammadde stoklarının satın alınmasında iç denetim sistemini 

değerlendirmek ve etkinliğini ölçebilmek, 

- ĠĢletmede stokların korunmasında iç denetim sisteminin etkinliğini 

ölçmek,  

- ĠĢletme içerisinde stoklara iliĢkin iĢlemlerin kayıt altına alınması 

sürecinde muhasebe bölümünün iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, 
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- ĠĢletmede sayım sonucu ortaya çıkan stok kayıplarının nedenlerinin 

incelenmesidir. 

5.2. AraĢtırmanın Yöntemi 

Bu çalıĢmada XYZ Gıda San. A.ġ.‟de çalıĢan ilgili personeller ve yöneticiler 

ile yüz yüze görüĢülmüĢ, iĢletmede gözlemleme yapılmıĢ ve gerekli notlar alınmıĢtır. 

Uygulama çalıĢmasında iĢletmenin stoklarına ait iç kontrol sistemi Ģu 

aĢamalarda incelenmiĢtir; 

- Stokların teslim alma sürecine ait iç kontrol sistemi 

- Stokların korunması ve kontrolüne iliĢkin iç kontrol sistemi 

- Stoklarla iliĢkin verilerin muhasebe kayıtlarına geçirilmesine iliĢkin iç 

kontrol sistemi 

- Defter kayıtları ile fiziki sayımların karĢılaĢtırılması sürecine iliĢkin, iç 

kontrol sistemidir. 

5.3. ĠĢletmenin Faaliyet Konusu 

Gıda sektöründe faaliyet gösteren ABC Grup‟a bağlı XYZ Gıda San. A.ġ. 

iĢletmesine iliĢkin bilgiler aĢağıdaki gibidir. 

Tamamen Türk sermayeli bir grup olan ABC Grup tarıma dayalı sanayi 

alanında 6 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Grup Ģirketlerinde ABC Mısır niĢasta 

ve niĢasta bazlı ürünler, XYZ Gıda bitkisel sıvı yağlar, yemeklik ve endüstriyel 

margarinler, ABC un ve yem, T taze meyve alanında üretim ve satıĢ yapmaktadır. ABC 

Grup dıĢ ticaret faaliyetlerini ABC Pazarlama çatısı altında sürdürmektedir. ABC Grup, 

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluĢundan biri olarak ĠSO 500 firmalarından 

biridir. 

ABC Grup bünyesi altında olan XYZ Gıda 2006 yılında, 20 milyon dolarlık bir 

yatırımla Akdeniz bölgesi baĢta olmak üzere Türkiye'de yetiĢen yağlı tohumları iĢlemek 
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amacıyla Akdeniz bölgesinde kurulmuĢtur. XYZ Gıda "Entegre" üretim tesisi olup, ham 

yağ, ekstraksiyon, rafinasyon ve dolum iĢletmelerini bünyesinde barındırmaktadır.  

XYZ Gıda A.ġ.‟nin, 29.000 m
2 

alanda yıllık 292.000 ton yağlı tohum iĢleme 

kapasitesiyle kurulmuĢ olup, 260 çalıĢanı vardır.  

5.4. Uygulama Firmasına Ait Stok Verileri 

Tablo 8‟de XYZ Gıda ĠĢletmesinin hammadde dönem verileri verilmiĢtir. 

Tablo 8: Hammadde Dönem Verileri 

 

Zeytin Özü (Ton) Mısır Özü (Ton) Asit 

Dönem BaĢı Stok Miktarı 112,7 87,8 2 

Dönem Ġçi Alım Miktarı 477,9 372,4 18 

Dönem Ġçi SatıĢ Miktarı - -   - 

Dönem Sonu Stok Miktarı 50,7 39,5 3 
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Tablo 9‟da XYZ Gıda iĢletmesinin mamul dönem verileri verilmiĢtir. 

Tablo 9: Mamul Dönem Verileri 

 

Zeytin Yağı Mısır Özü Yağı 

Dönem BaĢı Stok Miktarı, ton 34,0 26,5 

Dönem Ġçi Alım Miktarı, ton -  

Dönem Ġçi SatıĢ Miktarı, ton 377,1 293,9 

Dönem Sonu Stok Miktarı, ton 39,5 30,8 

 

Fire oranı 31% olduğuna göre imalat sonrası elde edilmesi gereken mamul 

miktarı (960,6 * 69 %) = 662,8 ton olmalıdır. Bu durumda ürün dengesi aĢağıdaki gibi 

olmaktadır. Tablo 10‟da XYZ Firması‟na ait toplam mamul miktarları bulunmaktadır.  

Tablo 10: 2012 Yılı XYZ Gıda Toplam Mamul Miktarları 

Dönem BaĢı 

Mamul Stok 

Miktarı, Ton 

Dönem Ġçinde Ġmal 

Edilen Mamul Miktarı, 

Ton 

Dönem Ġçi 

Mamul SatıĢ 

Miktarı, Ton 

Dönem Sonu 

Mamul Stok 

Miktarı, Ton 

60,5 662,8 671 70,3 
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Bu tabloya göre ; 

+ Dönem BaĢı Mamul Stok Miktarı 60,5 

+ Dönem Ġçi Mamul Ġmalat Miktarı 662,8 

- Dönem Ġçi Mamul SatıĢ Miktarı 671 

- Dönem Sonu Mamul Stok Miktarı 70,3 

= Fark Ton 17,90 

 

5.5. ĠĢletmede Stokların Denetimi Uygulaması 

ĠĢletmede hammadde satın alımı talebinden baĢlayıp müĢteriye ürünün teslim 

edilmesine kadar geçen süreç Ģu Ģekildedir; 

 Hammadde satın alma 

 Teslim alma 

 Depolama 

 Ġmalat 

 Sevkiyat 

5.5.1. Satın Almalarda Ġç Kontrol Sistemi 

ĠĢletmenin satın almaya iliĢkin iç kontrol sistemi, iç kontrol ilkeleri 

doğrultusunda incelenmiĢ ve iç kontrol sistemlerinin etkin olduğu tespit edilmiĢtir. 

ĠĢletmede satın alma bölümünün hammadde sipariĢinden, hammaddenin teslim alınıp 

depoya giriĢine kadar olan süreç aĢağıda ayrıntısı ile verilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada firmanın hammadde satın alımı ile ilgili olarak onay verme, 

kayıtlara geçme ve saklama iĢlevlerini birbirinden ayırdığı gözlemlenmiĢtir. Hammadde 

talebi iĢletme tarafından yapılmakta, sipariĢ satın alma bölümü tarafından verilmekte, 

hammadde giriĢi mal kabul bölümü tarafından yapılmakta ve borçlarla ilgili muhasebe 

iĢlemleri muhasebe bölümü tarafından kayıtlara geçirilmektedir.  
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ĠĢletmede kullanılan hammaddenin satın alma süreci satın alma bölümü 

personelleri tarafından gerçekleĢtirilmektedir. ĠĢletme Ģefi hammadde deposundaki stok 

durumunu gözlemleyerek ihtiyacı olan hammadde miktarını satın alma bölümüne 

LOGĠN programı üzerinden sipariĢ talep formu doldurularak bildirmektedir. 

Satın alma bölümü gelen talep doğrultusunda sipariĢ talep formunu tedarikçi 

firmalara fakslar ve bilgi toplar. Burada amaç pazar araĢtırması yapılarak en uygun 

fiyata en kaliteli ürünün alınabilmesidir. En uygun teklifi veren firmadan hammadde 

talebinde bulunulur.  

Tedarikçi firmalardan gelen hammaddeler ise mamul kabul ve depo Ģefinin 

gözetiminde hammadde deposuna sevk edilir. Mal kabul bölümü tarafından gerekli 

evrakların kontrolü yapılır ve Depoya Sevk FiĢi hazırlanır. 

Bu süreçte kullanılan belgeler Ģöyledir: 

 SipariĢ Talep Formu  

 Girdi Hammadde Kontrol Raporu 

 Hammadde Kabul Raporu 

 Sevk Ġrsaliyesi 

 Depoya Sevk FiĢi 

 

ĠĢletmede genel olarak organizasyon yapısı içerisinde yer alan satın alma, depo, 

mal kabul vb. bölümler birbirinden bağımsız olarak örgütlendiği gözlenmiĢtir. Etkin bir 

iç kontrol sistemi için gerekli olan temel ilkelerden görevlerin ayrılığı ilkesi etkin bir 

Ģekilde çalıĢtığı görülmüĢtür. 

ĠĢletmede stokların kontrolüne iliĢkin yapılan iĢlemler ve kayıtlar yasalara, 

iĢletmenin iĢ akıĢına ve iĢletme yönetmeliğine uygun yapılmaktadır. Diğer bir deyiĢle 

iĢlemler gerekli belgelere dayanarak gerçekleĢmektedir. 
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5.5.2.  Stok Kalemlerinin Kayıt Sürecinin Denetimi 

ĠĢletmede stok kalemlerinin kayıt sürecinin denetimi gözden geçirildiğinde Ģu 

sonuçlar ortaya çıkmıĢtır: 

Firmada stok kalemlerine iliĢkin iĢlemlerin kayda geçirilmesi iĢlemini 

muhasebe bölümü yapmaktadır.  

Firmada stok kalemlerinin kayıt sürecinin denetimi için stok kartları gözden 

geçirilip, bu kontrolün yapıldığına dair paraflar belirli tarihler itibariyle kontrol 

edilmektedir. 

XYZ Gıda A.ġ.‟de muhasebe personelleri tarafından senede bir defa fiziki stok 

sayımı yapılmaktadır. Sayılan ürünler ile ambar kayıtları arasında farkların dökümü 

yapılmaktadır. Sayım farkları tespit edilirse bunlar muhasebe müdürüne sunulur ve 

onun onayından sonra muhasebeleĢtirilir. 

Yılda bir defa yapılan fiziki sayımın yanı sıra depo personelleri tarafından 

günlük, haftalık ve aylık olmak üzere sayımlar yapılıp kayıt altına alınmaktadır.  

XYZ Gıda A.ġ. 28.12.2012 tarihinde stoklar fiziki olarak sayıma tabi 

tutulmuĢtur. Stok kalemleri içerisinde emanet, hacizli mal veya teminat yoktur. Bu stok 

sayımına göre XYZ Gıda A.ġ.‟nin stokları Tablo 3‟deki gibidir. 

Tablo 3‟de XYZ Gıda A.ġ. „de 2012 yılı aralık ayında yapılan fiziki stok 

sayımının özeti verilmiĢtir. 
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Tablo 11: XYZ Gıda Stok Kontrol Raporu 

 

ELĠTA GIDA STOK KONTROL RAPORU Tarih: 28.12.2012 

KODU TANIM ÜRÜN 

ADANA 

FABRĠKA 

STOK             

(KG) 

ANKARA 

STOK     

(KG) 

ĠZMĠR 

STOK              

(KG) 

ADANA 

STOK 

BÖLGE 

STOĞU 

TOP. (KG) 

5403 
XYZ Zeytin Yağı 

(1 KG) 
Zeytin Yağı 18.640 1.440 

 
20.080 

5404 
XYZ Zeytin Yağı 

(2 KG) 
Zeytin Yağı 1.360 860 1.200 3.420 

5405 
XYZ Zeytin Yağı 

(5 KG) 
Zeytin Yağı 7.600 

 
6.400 14.000 

5406 
XYZ Zeytin Yağı 

(10 KG) 
Zeytin Yağı 30 750 

 
780 

5407 
XYZ Zeytin Yağı 

(25 KG) 
Zeytin Yağı 

 
1.250 

 
1.250 

  ARA TOPLAM : 27.630 4.300 7.600 39.530 

5701 
ABC Mısır Özü 

Yağı (1 KG) 

Mısır Özü 

Yağı 
3.100 

 
460 3.560 

5701 
ABC Mısır Özü 

Yağı (2 KG) 

Mısır Özü 

Yağı 
8.300 

  
8.300 

5703 
ABC Mısır Özü 

Yağı (5 KG) 

Mısır Özü 

Yağı 
3.400 

  
3.400 

5704 
ABC Mısır Özü 

Yağı (10 KG) 

Mısır Özü 

Yağı  
600 1.200 1.800 

5705 
ABC Mısır Özü 

Yağı (25 KG) 

Mısır Özü 

Yağı 
13.500 250 

 
13.750 

  ARA TOPLAM: 28.300 850 1.660 30.810 

  GENEL TOPLAM: 55.930 5.150 9.260 70.340 
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5.6. Miktar Denetimi 

5.6.1. Hammadde Miktar Dengesi 

ĠĢletmede hammadde miktar dengesi Ģu Ģekilde kurulmaktadır; 

+ Dönem BaĢı Hammadde Stoku   

+ Dönem Ġçinde Alınan Hammadde Miktarı   

+  Dönem Ġçinde ĠĢletmeden Olduğu Gibi Ġade Alınan Hammadde Miktarı  

– Dönem Sonu Hammadde Stok Miktarı   

= Dönem Ġçinde Üretimde Kullanılan Hammadde Miktarı  
 

 

XYZ Gıda A.ġ. „de zeytinyağı üretiminde kullanılan zeytin özü,  mısır yağı 

üretiminde kullanılan mısır özü ve asit olmak üzere 3 çeĢit hammadde vardır. 

5.6.1.1. Zeytin Özü Miktar Dengesi 

Tablo 8‟den alınan verilere göre; 

+ Dönem BaĢı Zeytin Özü Stoku, ton + 112,7 

+ Dönem Ġçinde Alınan Zeytin Özü Miktarı, ton + 477,9 

+ Dönem Ġçinde ĠĢletmeden Olduğu Gibi Ġade Alınan Zeytin Özü Miktarı, ton 0 

–Dönem Sonu Zeytin Özü Stok Miktarı, ton     -50,7 

= Dönem Ġçinde Üretimde Kullanılan Zeytin Özü Miktarı, ton  

 

539,9 
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5.6.1.2. Mısır Özü Hammadde Miktarı 

+ Dönem BaĢı Mısır Özü Stoku, ton + 87,8 

+ Dönem Ġçinde Alınan Mısır Özü Miktarı, ton + 372,4 

+ Dönem Ġçinde ĠĢletmeden Olduğu Gibi Ġade Alınan Mısır Özü Miktarı 0 

–Dönem Sonu Mısır Özü Stok Miktarı, ton -39,5 

= Dönem Ġçinde Üretimde Kullanılan Mısır Özü Miktarı  

  

420,7 

 

5.6.1.3. Asit Miktarı 

+ Dönem BaĢı Asit Stoku, ton + 2 

+ Dönem Ġçinde Alınan Asit Miktarı, ton + 18 

+ Dönem Ġçinde ĠĢletmeden Olduğu Gibi Ġade Alınan Asit Miktarı, ton 0 

–Dönem Sonu Asit Stok Miktarı, ton -3 

= Dönem Ġçinde Üretimde Kullanılan Asit Miktarı  

  

17 

 

5.6.2.  Mamul Miktar Dengesi 

XYZ Gıda A.ġ. üretim departmanı her ay gerçekleĢtirdiği imalatı muhasebe 

departmanına bildirmektedir. Ġmal edilen mallar mamul ambarına gönderilmektedir. 

Dönem sonu ve Dönem BaĢı mamul stoklarından ve resmi faturalı satıĢ miktarlarından 

hareketle dönem içi üretilen mamulün tespiti; 
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+ Dönem BaĢı Mamul Miktarı  

+ Dönem Ġçi Mamul SatıĢ Miktarı  

– Dönem Sonu Mamul Stok Miktarı  

= Dönem Ġçinde Üretilen Mamul Miktarı 

 

 

5.6.2.1.  Zeytin Yağı Miktar Dengesi 

Tablo 9‟dan alınan verilere göre; 

+ Dönem BaĢı Mamul Miktarı, ton  + 34,0  

+ Dönem Ġçi Mamul SatıĢ Miktarı ton + 377,1  

– Dönem Sonu Mamul Stok Miktarı, ton -39,5 

= Dönem Ġçinde Üretilen Mamul Miktarı, ton 

 

371,6 

 

5.6.2.2.  Mısır Özü Yağı Miktar Dengesi 

Tablo 9‟dan alınan verilere göre, 

+ Dönem BaĢı Mamul Miktarı, ton  + 26,5  

+ Dönem Ġçi Mamul SatıĢ Miktarı ton + 293,9  

– Dönem Sonu Mamul Stok Miktarı, ton -30,8 

= Dönem Ġçinde Üretilen Mamul Miktarı, ton 289,6 
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5.6.2.3. Yarı Mamul (Fosa) Miktar Dengesi 

ĠĢletmede yağ üretiminde kullanılan zeytin ve mısır özlerinden, % 31 oranında 

fosa çıkmaktadır. Buna göre iĢletmedeki fosa dengesi Ģöyledir; 

+ Dönem BaĢı Zeytin Fosası Miktarı  + 34,93  

+ Dönem Ġçi Toplam Zeytin Fosası Miktarı  + 148,1  

– Dönem Sonu Toplam Zeytin Fosası Stok Miktarı  -15,7 

= Dönem Ġçinde Üretilen Zeytin Fosası Miktarı, ton  167,3 

 

+ Dönem BaĢı Mısır Fosası Miktarı  

+ 27,2  

+ Dönem Ġçi Toplam Mısır Fosası Miktarı  + 115,4  

– Dönem Sonu Toplam Mısır Fosası Stok Miktarı  -12,2 

= Dönem Ġçinde Üretilen Mısır Fosası Miktarı, ton 

 

130,4 
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5.7. Verimlilik Analizi 

Hammadde Miktar Dengesi Zeytin Özü, ton Mısır Özü, ton Asit, ton 

+ D.B. Stok 112,7 87,8 2 

+ D.Ġ. Alımlar 477,9 372,4 18 

- D.S. Stok 50,7 39,4 -3 

= D.Ġ. Kullanım 539,9 420,7 17 

- Fosa (31%) 167,3 130,4 - 

= Verimlilik  372,6 290,3 17 

5.8.  Hammadde Maliyet Analizi 

ABC Grup XYZ Gıda ĠĢletmesinin dönem içi zeytin özü hammadde miktarı 

477,9 ton, mısır özü hammadde miktarı 372,4 ton, asit miktarı 18 tondur. Aralıklı 

envanter yöntemini uygulayan bu iĢletmenin dönem sonunda tespit edilen zeytin özü 

alıĢ maliyeti 1.099.170 TL, mısır özü alıĢ maliyeti 614.460 TL ve asit alıĢ maliyeti 

18.360 TL olarak tespit edilmiĢtir. 

Bu durumda 2012 yılı içerinde zeytin özü hammadde birim fiyatı; 

Zeytin Özü Hammadde Birim Fiyatı: 1.099.200 TL / 477,9 ton 

Zeytin Özü Hammadde Birim Fiyatı: 2.300 TL/ton  

 

Mısır özü hammadde birim fiyatı; 

Mısır Özü Hammadde Birim Fiyatı: 614.460 TL / 372,4 ton 

Mısır Özü Hammadde Birim Fiyatı: 1.650 TL/ton  
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Asit hammadde birim fiyatı; 

Asit Hammadde Birim Fiyatı: 18.360 TL / 18 ton 

Mısır Özü Hammadde Birim Fiyatı: 1.020 TL/ton  

Olarak tespit edilmiĢtir. 

5.9. Maliyet Denetimi Uygulaması 

Yukarıdaki mali bilgiler kapsamında denetim çalıĢmasının yürütülmesinde 

genel olarak incelenmesi gereken hususlar Ģöyledir; 

 Kayda alınan iĢlemlerin gerçekten var olup olmadığı 

 ĠĢlemlerin verilmiĢ olan yetkiye dayanılarak yapılıp yapılmadığı 

 GerçekleĢen iĢlemlerin kayıtlara alınıp alınmadığı 

 ĠĢlemlerin doğru hesaplara kaydedilip kaydedilmediği 

 ĠĢlemlerin tablo ve raporlara gerektiği gibi yansıtılıp yansıtılmadığı 

 

ĠĢletmenin 2012 yılında zeytinyağı ve mısır yağı üretimi için kullandığı 

hammaddelerin alım fiyatları Ģöyledir; 

 

 Ortalama Birim AlıĢ Fiyatı (ton) 

 

Mısır Özü: 

 

1650 TL 

Zeytin Özü: 2300 TL 

Asit: 1020 TL 

  

ĠĢletmenin 2012 yılında satıĢını gerçekleĢtirdiği mısır yağı ve zeytinyağının satıĢ 

fiyatları Ģöyledir; 
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 Ortalama Birim SatıĢ Fiyatı (ton) 

 

Mısır Özü Yağı: 

 

2600 TL 

Zeytin Yağı: 3200 TL 

 

ĠĢletmede 2012 yılında yarı mamul olarak çıkan fosanın satıĢ fiyatı Ģöyledir; 

 

 

Buna göre iĢletmenin 710 – Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri Ģöyledir: 

 710 – Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri 

 

Mısır Özü 

 

372,4 ton* 1650 TL / ton    = 614.460 TL 

Zeytin Özü 477,9 ton * 2300 TL / ton   = 1.099.170 TL 

Asit 18 ton * 1020 TL / ton        = 18.360 TL 

                          Toplam       =1.731.990 TL 

ĠĢletmenin direk iĢçilik giderleri ve genel üretim giderleri dahil toplam üretim 

giderleri Ģöyledir: 

 

  

Ortalama Birim SatıĢ Fiyatı (ton) 

 

Fosa: 

 

320 TL 
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710 - Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri + 1.731.990 TL 

720 - Direkt ĠĢçilik Giderleri: +    170.500 TL 

730 – Genel Üretim Giderleri: +    800.150 TL 

 

       = 

 

2.702.640 TL 

 

151 YARI MAMULLER-ÜRETĠM HESABI 

ġirketin 31.12.2012 itibari ile yarı mamul hesabının bilanço bakiyesi 392.895 TL 

olup, açılımı aĢağıdaki gibidir. 

+ Dönem BaĢı Stok 

+ Dönemde Üretilen 

= GiriĢler Toplamı 

- Ġmhalar (157 Hesabına Gidenler) 

- Dönem Ġçinde Mamul Haline Gelen 

= Dönem Sonu Stok Maliyeti 

 

Dönem baĢı stok maliyetinin hesabı; 

+ Dönem BaĢı Hammadde Maliyeti 

 

= Dönem BaĢı Stok Maliyeti 
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+ Dönem BaĢı Hammadde Maliyeti 112,7 ton * 2300 TL/ton + 87,8 ton * 1,650 TL/ton 

  

= Dönem BaĢı Stok Maliyeti 404.080 TL 

Dönemde üretilen mamul maliyeti hesabı; 

+ Dönemde Üretilen Mısır Özü Yağı Maliyeti 

+ Dönemde Üretilen Zeytin Yağı Maliyeti 

= Dönemde Üretilen Mamul Maliyeti  

 

+ Dönemde Üretilen Mısır Özü Yağı Maliyeti 289,6 ton * 2600 TL / ton 

+ Dönemde Üretilen Zeytin Yağı Maliyeti 371,6 ton * 3200 TL / ton 

= Dönemde Üretilen Mamul Maliyeti  1.942.080 TL 

 

Dönem içinde mamul haline gelen hammadde maliyeti; 

+ Dönemde ĠĢlenen Mısır Özü Maliyeti 

+ Dönemde ĠĢlene Zeytin Özü Maliyeti 

+ Dönemde ĠĢlenen Asit Maliyeti  

= Dönem Ġçinde Mamul Haline Gelen 
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+ Dönemde ĠĢlenen Mısır Özü Maliyeti 420,7 ton *1.650 TL / ton 

+ Dönemde ĠĢlene Zeytin Özü Maliyeti 539,9 ton * 2300 TL / ton 

+ Dönemde ĠĢlenen Asit Maliyeti  17 ton * 1.020 TL / ton 

= Dönem Ġçinde Mamul Haline Gelen 1.953.170 TL 

 

+ Dönem BaĢı Stok 404.080 TL 

+ Dönemde Üretilen 1.942.080 TL 

= GiriĢler Toplamı 2.346.160 TL 

- Ġmhalar (157 Hesabına Gidenler) 0 

- Dönem Ġçinde Mamul Haline Gelen 1.953.265 TL 

= Dönem Sonu Stok Maliyeti 392.895 

 

152 MAMULLER HESABI 

ĠĢletmenin 31.12.2012 itibari ile mamul hesabının bilanço bakiyesi 325.671 TL 

olup, açılımı aĢağıdaki gibidir. 

+ Dönem BaĢı Stok 

+ Üretimden GiriĢ 

- Satılan Mamul Maliyeti 

-Ġmhalar (157 Hesabına Gidenler) 

= Dönem Sonu Stok 
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+ Dönem BaĢı Stok    404.080 TL 

+ Üretimden GiriĢ 1.953.265 TL 

- Satılan Mamul Maliyeti 2.000.489 TL 

-Ġmhalar (157 Hesabına Gidenler)               0 

= Dönem Sonu Stok 356.847 TL 
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6. SONUÇ 

Son yıllarda geleneksel denetim uygulamaları iĢletmelerin değiĢkenlik arz eden 

risk profillerini takip etme ve değerlendirmede yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla 

iĢletmeler artık ileriye dönük olarak, meydana gelebilecek problemlerin gerçekleĢmesini 

beklemeden tedbirler almaya dayanan, denetim kaynaklarının iĢletmelerin risk 

profillerine göre aktarıldığı bir denetim sistemine yönelmiĢlerdir. ĠĢletmelerin sisteme 

uygun çalıĢmaya baĢlamasından belirli bir süre geçtikten sonra sistemdeki eksik, 

aksayan ve geliĢtirilmesi gereken konuların saptanması ve yapılacak düzeltici 

faaliyetlerin belirlenmesi için iç denetim faaliyetleri gerçekleĢtirilmektedir. Risk odaklı 

iç denetim, risklerden tamamen sakınılması yerine risklerin etkin bir biçimde ölçümü ve 

kontrolü sayesinde, özkaynak büyüklüğü ile orantılı bir biçimde taĢınabilecek risklerin 

üstlenilmesi ilkesine dayanmaktadır.  

Stokların denetimi ile ilgili çalıĢmada; stokların iĢletme içindeki akıĢını 

bölümler, belgeler ve kayıtlar bazında görebilmek, hammadde stoklarının satın 

alınmasında iç denetim sistemini değerlendirmek ve etkinliğini ölçebilmek oldukça 

önemlilik arz etmektedir. ĠĢletmede stokların korunmasında iç denetim sisteminin 

etkinliğini ölçmek, iĢletme içerisinde stoklara iliĢkin iĢlemlerin kayıt altına alınması 

sürecinde muhasebe bölümünün iç kontrol sistemini değerlendirebilmek, iĢletmede 

sayım sonucu ortaya çıkan stok kayıplarının nedenlerini tespiti hususunda gerekli 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın sonucunda, uygulamanın gerçekleĢtirildiği iĢletmenin bir üretim 

iĢletmesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, stoklar ve stoklara iliĢkin yapılan 

muhasebe iĢlemlerinin iç denetim riski barındıran alanlar olduğunu söyleyebiliriz.  

ĠĢletme yöneticileri ile yapılan görüĢmeler ve belge incelemeleri sonucunda, 

stokların denetimine iliĢkin risk alanları; 

 Ġç kontrol sisteminden kaynaklanabilecek riskler, 

 Faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi sırasında belgelendirmeden 

kaynaklanabilecek riskler, 
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 Muhasebe kayıtları ve bu kayıtların yasalara, iĢ akıĢına, yönetmeliklere 

uygun yapılıp yapılmadığından kaynaklanacak riskler, 

 Stokların mevcudiyetinin korunmasına yönelik riskler olmak üzere 

belirlenmiĢtir. 

ĠĢletme bu risk alanlarını belirledikten sonra stokların denetiminde meydana 

gelebilecek iç denetim risklerini azaltmanın yollarını ve riskli alanların yönetimini 

aĢağıdaki gibi gerçekleĢtirmektedir.  

ĠĢletme stoklara iliĢkin iĢleyiĢini beĢ temel bölüme ayırmıĢ ve bu alanların iç 

denetimini de ayrı ayrı yapmaktadır. Aynı zamanda bu birimlerin hammadde 

tedarikinden sevkiyata kadar tüm alanlarda koordineli bir Ģekilde çalıĢtığı tespit 

edilmiĢtir. ĠĢletmenin böyle bir organizasyon yapısına sahip olması, birimlerin 

görevlerinin birbirinden ayrılarak iç kontrol sisteminin etkin bir Ģekilde iĢlemesine 

olanak tanımıĢtır. Birimler arasında yaĢanabilecek iletiĢimsizlik, bilgilerin doğru 

kaydedilmemesi ve aktarılmaması, stokların denetiminde bir risk alanı oluĢturacaktır.  

Stoklara iliĢkin bir iç denetim iĢleminin yapılabilmesi için iĢletmenin 

uygulanabilir ve kullanılabilir bir belgelendirme sistemine sahip olması gerekmektedir. 

ĠĢletmede yapılan incelemeler sonucunda iĢletmenin stoklara iliĢkin birçok belgeye ve 

stok kartına sahip olduğunu ve bu kartların sorumlu kiĢiler tarafından gerçeğe uygun 

olarak doldurulup kaydedildiği ve imzalandığı görülmüĢtür. Stoklara iliĢkin kayıtların 

yasalara, iĢ akıĢına ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasının iç denetim açısından 

kritik konulardan biridir. ĠĢletmenin stoklarına iliĢkin belgeleri eksik, yanlıĢ veya hileli 

doldurması, stokların değerinin yanlıĢ hesaplanmasına, olması gereken ve fiili durum 

arasında bir farkın oluĢmasına neden olduğu için risk unsuru taĢıyan alanlardan birisidir. 

Bu yüzden iĢletmenin stoklara iliĢkin iç denetim riskinin azaltılması için belgelerin 

doğru, eksiksiz bir Ģekilde hazırlanması, kaydedilmesi gerekmektedir.  

ĠĢletme stokların denetimine iliĢkin olarak muhasebe personelleri aracılığı ile 

fiziki stok sayımı yapmakta ve depo personelleri de günlük, haftalık ve aylık sayımlar 

yapmaktadır. ĠĢletme bu yöntemle mevcut durum ve olması gereken durum arasında 

oluĢabilecek farklılıkların önüne geçerek stoklara iliĢkin riski azaltmaktadır.  
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ĠĢletme stoklara iliĢkin, hammadde satın alma, teslim alma, depolama, imalat 

ve sevkiyat Ģeklinde görev tanımları yapılmıĢ beĢ biriminde kayıtlı iĢlemlerin 

gerçekliğinin olduğu, birimlerin yetkilerini doğru kullandığı, gerçekleĢen iĢlemlerin 

kayıt altına alındığı, doğru hesaplara kaydedildiği, finansal tablo ve raporlara gerektiği 

gibi aktarıldığı bir iç kontrol sistemi ile iç denetim riskini en aza indirmiĢtir.  

Uygulamanın gerçekleĢtirildiği iĢletmede yapılan denetim çalıĢmalarında yarı 

mamul ve mamul üretimi için gerekli olan ilk madde ve malzemelerin, iĢletmedeki 

kayıtların miktar ve tutar açısından herhangi bir farklılık arz etmediği, iĢletme 

depolarının güvenilir ve doğru biçimde kontrol edildiği, depolara giren çıkan stok 

kalemlerin belgeye dayandığı teslim alan ve teslim eden kiĢilerin belgelerde imzalarının 

bulunduğu tespit edilmiĢtir. Kayıt sürecinde; fiili ve kaydi durum arasında hata olup 

olmadığı kontrol edilmiĢtir ve herhangi bir farklılığa rastlanılmamıĢtır.  

Etkin bir iç kontrol sistemine sahip olmayan bir iĢletmenin, stoklara iliĢkin 

kayıtlarında hata, hile, yanıltıcı bilgilerin olabileceğini, mevcut ve gelecekte risk unsuru 

oluĢturabilecek alanların önceden tespitinin sağlanamayacağını, stok kalemlerinin doğru 

muhasebeleĢtirilmemesi sonucu finansal tablo ve raporlarda hataların meydana 

gelebileceğini söylenebilir.  

Sonuç olarak, iĢletmenin etkin bir iç kontrol sistemine sahip olduğunu ve 

stoklara iliĢkin iç denetim riskinin düĢük olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalıĢma 

denetim, iç denetim, risk odaklı iç denetim konuları teorik olarak incelenmiĢ ve bir 

örnek uygulama ile de çalıĢma sonlandırılmıĢtır. AraĢtırma evrenini tek bir iĢletme 

oluĢturduğu için elde edilen sonuçlar evrene genellenememektedir. 
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