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ÖZET 

 

ĠĢletmelerin faaliyet hacimlerinin artması, çeĢitlenmesi ve riskli faaliyetlerin 

kaçınılmaz hale gelmesi, denetlenmesi gereken iĢlemlerin artmasına neden olmuĢtur. 

Bunun dıĢında uluslararası piyasalarda ortaya çıkan mali krizler ve muhasebe 

suiistimalleri, iĢletmelerin daha sonraki dönemlerde karĢılaĢabileceği risklerin tespit 

edilmesi ve bu risklerin yönetilmesi gerektiğini ortaya koymuĢtur.  Risk odaklı denetim, 

risk yönetimi süreçlerinin çıktılarından yararlanıp, iç denetimde odak noktası olarak 

riski yüksek alanları seçmektedir. Böylece denetimde etkinliğin artırılması, zaman ve 

maliyet tasarrufu sağlanmaktadır.  

 

Risk odaklı iç denetimde baĢarının sağlanabilmesi etkin bir risk değerlendirme 

çalıĢması ile mümkündür. Riskin değerlendirilmesi ile elde edilen bulgular denetim 

planlaması aĢamasında iç denetçilere fazlasıyla destek teĢkil etmektedir. 

 

ÇalıĢmada denetim, denetçi, iç kontrol, risk ve risk yönetimi konuları ele 

alınmıĢtır. Risk odaklı iç denetimin gerekliliği ortaya konulmuĢtur. Ġç denetim ve risk 

yönetimi iliĢkisi ele alınmıĢtır. 
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ABSTRACT 

 

 

Increase of business volumes of companies and varying of field of activities and 

inevitability of risky activities caused increase in the operations requiring. Besides, 

accounting abuses and financial crisis occurred in international markets put forward the 

necessity of determining the risks of companies to be faced in the subsequent period and 

the management of those risks. Risk focused auditing selects high risk areas in the 

internal auditing as a focus point by using outcomes of risk management processes. 

Thus, improving effectiveness in auditing provides time and cost savings. 

 

The success of risk focused internal auditing can be achieved by an efficient risk 

evaluation study. Findings obtained by risk evaluation highly supports internal auditors 

during pĢanning stage of auditing. 
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             In this study, auditing, auditor, internal control, risk and risk management topics 

are addressed. The necessity for risk focused internal auditing revealed. The relationship 

of internal auditing and rist management is discussed. 
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GĠRĠġ 

 

Son yıllarda büyük iĢletmelerde yaĢanan muhasebe hile sorunları, iĢletme 

sahip ve yöneticilerinin, mali raporların güvenilirliği ve bu güvenilirliği sağlayan 

denetime ve denetim kurumlarına bakıĢ açılarında olumsuz etkiler oluĢturmuĢtur. 

 

Eski denetim anlayıĢının yetersiz kalması yeni bir denetim anlayıĢını gerekli 

kılmıĢtır. Yeni denetim anlayıĢında ön plana çıkan en önemli husus, risk esasına 

dayalı denetimdir. Ġç denetçiler, süreç bittikten sonra değil, süreç içerisinde 

kontrollerin etkinliğini değerlendiren, kontrollerin eksikliği durumunda önerilerde 

bulunan görevliler konumuna getirilmiĢtir. Riski; yapılan bir faaliyet sonucunda elde 

edilmek istenen amaca yönelik her türlü tehdit olarak tanımlamak mümkündür. 

ĠĢletmeler tarafından yapılan iĢlerin denetiminde, süreç içerisinde olması muhtemel 

risklerin ve bu riskleri bertaraf edecek kontroller, birlikte değerlendirilmektedir. 

Dolayısı ile iĢletmelerce riskin nasıl yönetildiğinin değerlendirilmesi Ġç denetiminin 

önemli görevlerinden birisi haline gelmiĢtir. 

 

Bu çalıĢmada amaç; iĢletmelerde iç denetim yapısının incelenmesi ve risk 

yönetimine etkisini vurgulamaktır. ĠĢletmenin amacı; olası risklere karĢı iĢletme 

bilgisine güven ortamı hazırlamaktır. Piyasada oluĢan her türlü etki karĢısında 

yeteneklerini kullanarak varlığın korunması esas amaç olmaktadır. Günümüzde iyi 

bir iç denetim birimi kurumsallaĢmıĢ iĢletmelerin en önemli güven kaynağı haline 

gelmiĢtir. 
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1. DENETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR 

 

 Denetim eskiden “murakabe” olarak tanımlanan sözcüğün günümüzdeki 

kullanımının karĢılığıdır. Denetim, insanların topluluk halinde yaĢaması ile birlikte 

doğan bir zorunluluk sonucu geliĢmiĢtir.
1
  

 

Muhasebe denetimi, bir iktisadi birim veya döneme ait bilgilerin önceden 

belirlenmiĢ ölçütlere olan uygunluk derecesini araĢtırmak ve bu konuda bir rapor 

düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve 

değerlendirme aĢamasıdır.
2
 Denetimi ayrıca tüm iddia ve eylemlerin yasaya ve 

yürürlükte bulunan mevzuata uygunluk derecesini irdeleyen, sonuçlar çıkan bir süreç 

olarak da tanımlamak mümkündür. Denetim, akılcı, planlayıcı ve sistematiktir. Bu 

bağlama muhasebe denetimi ile iĢletme denetimi kavramlarının da birbirinden 

ayrılmasında fayda vardır. 

 

Diğer bir bakıĢla muhasebe denetimi “KuruluĢların mali tablolarının ve bu 

tabloların dayanağını oluĢturan tüm defter ve belgelerin iç kontrol yapısının, bilgi ve 

deneyimli kiĢiler tarafından, tarafsız olarak, kanıt toplanarak, genel kabul görmüĢ 

muhasebe ilkeleri, muhasebe ve denetim standartları ve ilgili mevzuat hükümlerine 

göre denetlenmesi ve denetleme sonucunda mali tabloların güvenilirliği konusunda 

görüĢ oluĢturarak bu görüĢlerin denetim raporları aracılığı ile iĢletme ilgililerine 

duyurulması sürecidir”.
3
 

 

 

Bu tanımlardan hareketle denetimin temel özelliklerini aĢağıdaki Ģekilde 

sıralamak mümkündür.
4
 

 

                                                 
1
 Faruk Güçlü, Muhasebe Denetimi (ilkeler ve Teknikler), Ankara: Detay Yayıncılık, 4.b., 2013, 

s.1. 
2
 BaĢak Ataman Akgül, Türk Denetim Kurumları, Ġstanbul:  Türkmen Kitabevi, 1.b., 2000, s.1. 

3
Ataman, a.g.e., s.1. 

4
 Güçlü, a.g.e., s.1-2. 
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 Denetim bir süreçtir: Belli bir dönemi kapsar. 

 Ġktisadi faaliyetler ve diğer olaylarla ilgilenir. 

 Denetimin önceden belirlenmiĢ ölçütlere göre yapılır. 

 Denetim var olan yasa ve mevzuata incelenen olayın uygunluğunu 

inceler. 

 Denetim denetçi tarafından tarafsız olmak yürütülmelidir. 

 Denetimin en temel unsuru kanıt toplamak ve bunları 

değerlendirmektir. 

 Denetimin sonuçları ilgililere bildirilmekle yükümlüdür.  

 

Denetim iĢitme ve dinleme anlamındaki “Auditing” karĢılığı olarak 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. “Auditing” kavramı esasında Latince “Audire” 

kavramından gelmektedir. 

 

ĠĢ dünyasındaki geliĢmeler ile yasal düzenlemeleri de göz önünde 

bulundurarak, denetim mesleği de geliĢmiĢ; tahsilât ve ödemeleri dinlemek Ģeklinde 

baĢlayan muhasebe denetimi, günümüzde daha çok mali tablo kalemlerinin 

incelenmesi Ģeklinde yürütülmektedir.
5
 

 

1.1 Denetimin Yapılma Nedenleri 

 

 Denetim, denetlenen iĢletmenin hissedarlarına ve ilgili taraflara iĢletme 

yönetimince sunulan mali tabloların tarafsız bir Ģekilde hazırlanıp yürütüldüğü 

konusunda güvence sağlar.
6
 

 

 Mali tabloların güvenilir ve inandırıcı olması yatırımcıların tercihlerini doğru 

bir Ģekilde ortaya koymasına yardımcı olur ve böylece sermaye piyasalarının düzgün 

iĢlemesini sağlar. Eksik, yanlıĢ, kurallara aykırı bir Ģekilde hazırlanmıĢ mali tablolar 

bir yandan iktisadi geliĢmeyi önlerken bir yandan da yatırımcıların piyasalara olan 

                                                 
5
 Hasan Türedi, Denetim, Trabzon: Celepler Matbaacılık, 2007, 1.b., s.15. 

6
 Ercan Alptük, Ġç Denetim Rehberi, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 1.b.,  2008 s.4. 
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güvenini sarsmaktadır. Sunulan mali bilgi denetlenmemiĢ ise, bu bilginin gerçekte 

hiçbir önemi yoktur.
7
 

 

Muhasebe standartları olmadan denetim yapmak mümkün değildir. Çünkü 

denetim tekniklerine baktığımızda, karĢılaĢtırma, örnekleme, tahlil gibi birçok 

yönetim denetlenen muhasebelerin temelde aynı kuralların kullanıldığı bir kayıt 

sistemine dayandırıldığı varsayımına bağlı olduğu görülecektir. Muhasebe 

standardının uygulanması sonucu oluĢturulan mali tabloların güvenilirliğini sağlamak 

için, bağımsız bir birimin, bu tabloların ne derece o iĢletmenin gerçek durumunu 

yansıttığını tespit eden, bunu doğrulayan bir görüĢ vermesine ihtiyaç duyulmuĢtur.
8
 

 

Denetim standartlarının ilk olarak (Amerikan Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsü) AICPA tarafından oluĢturulduğu 1947 yılından günümüze 

önemli aĢamalardan geçmiĢtir. AICPA 1973 yılından itibaren bu standartları 

(Statements on Auditing Standarts) SAS olarak yayınlamaya baĢlamıĢtır. Ancak bu 

teknik standartlar dıĢında muhasebeci ve denetçilerin davranıĢlarını belirleyen 

Meslek DavranıĢ Kuralları (Code of Professional Ethics) da yine AICPA tarafından 

1981 yılında yayınlanmıĢtır. Bu çalıĢmaların paralelinde 1977 yılında kurulan 

(Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) IFAC gerek etik gerekse denetim 

standartları yayınlanarak denetimin uluslararası alanda uygulanmasına yönelik bir 

temel oluĢturmuĢtur.
9
 

 

Mesleki DavranıĢ kurallar zaman içinde geliĢmiĢ, 2001 yılında (Amerika 

BirleĢik Devletleri) ABD‟de ortaya çıkan Enron sorunu bağımsızlığın ne derece 

önemli olduğunu bir daha ortaya koymuĢtur. Enron yolsuzluğu ve bununla ortaya 

çıkan bunalım sonucunda yatırımcıların mali piyasalara olan güveninin sarsılması 

üzerine 2002 yılında (United States Securities and Exchange Commission) SEC 

tarafından yayınlanan (Sarbanes-Oxley Act) SOA ile birlikte ABD‟de denetim 

faaliyetine yönelik yeni bir takım uygulamalar ve kurallar oluĢturulmuĢtur.
10

  Bu 

yasa ile bağımsız denetçilerin daha etkin hale getirilmesi, mali tabloların 

                                                 
7
 a.g.e., s.4. 

8
 Alptük, a.g.e. s.4. 

9
 a.g.e. 

10
 a.g.e. 
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güvenilirliğinin arttırılması, yatırımcılar nezdinde kaybolan güvenin yeniden 

sağlanması amaçlanmıĢtır.
11

 

1.2  Denetim Türleri 

 

Denetim faaliyetlerini denetimin yapılma amacına, nedenine, kapsamına, 

zamanına ve denetim yapan kimsenin statüsüne vb. göre gruplandırmak mümkündür. 

Ancak, yaygın Ģekilde gözlenen sınıflandırma Ģu Ģekildedir.
12

 

 

Amacına Göre Denetim Türleri; 

 

 Mali tabloların denetimi 

 Uygunluk denetimi 

 Faaliyet denetimi 

 Özel amaçlı denetimler 

 

YapılıĢ Nedenine Göre Denetim Türleri; 

 

 Zorunlu (Yasal) denetim 

 Ġsteğe bağlı denetim 

 

Denetçinin Niteliğine Göre Denetim Türleri; 

 

 Bağımsız dıĢ denetim 

 Ġç denetim 

 Kamu denetimi 

 

 

 

                                                 
11

 Vasfi Haftacı, Muhasebe Denetimi, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 3.b., 2014, s.39. 
12

 Tamer Aksoy, Denetim, Ankara: Yetkin Yayınları, C.I, 2.b., 2006, s.63. 
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1.2.1 Amacına Göre Denetim Türleri 

 

Muhasebe denetiminin amacı, belli bir döneme veya iĢletmeye ait verilerin 

önceden tespit edilmiĢ ölçütler ile karĢılaĢtırılması ve aralarındaki uygunluk 

derecesinin belirlenmesidir.
13

 Denetim konusuna giren bilgiler çeĢitlendirilebilir. Bu 

bilgiler; miktarlar, defter kayıtları, belgeler, yazıĢmalar, mali tablolarda yayınlanan 

parasal tutarlar olabilmektedir.
14

 

 

Bu nedenle denetim yapabilmek için öncelikle karĢılaĢtırma konusu bilgilerin 

ve bu bilgilerin karĢılaĢtırılacağı genel ölçütlerin tespit edilmesi gerekmektedir.
15

 

 

Muhasebe denetiminde istenen amaca göre bu iki unsur değiĢmektedir. Bir 

baĢka deyiĢle, muhasebe denetiminin amacı, karĢılaĢtırma konusu bilgiler ile 

karĢılaĢtırma ölçütlerin biçim ve kapsamlarını etkilemektedir. Anlamlı bir 

karĢılaĢtırma yapabilmek için, bu iki unsur, denetçinin amacına uygun olarak 

belirlenmelidir.
16

 

 

1.2.1.1  Mali Tabloların Denetimi 

 

Günümüzde en fazla uygulanan ve geliĢmiĢ denetim türüdür. Mali tablolar 

denetiminin temeli denetçilerin denetledikleri iĢletmelerin mali tabloları hakkında bir 

görüĢ oluĢturmalarına dayanır. Mali tablolar denetimi, iĢletmenin mali tablolarının 

yasal düzenlemelere ve genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığı, iĢletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarını gerçek ve 

samimi olarak gösterip göstermediği konusunda bir görüĢe ulaĢmak için yapılan bir 

çalıĢmadır.
17

 

 

                                                 
13

 Akgül, a.g.e., s.7. 
14

 Türedi, a.g.e.,  s.25. 
15

 Akgün, a.g.e.,  s.7. 
16

 a.g.e. 
17

 Ümit Gücenme, Muhasebe Denetimi, Ġstanbul: Alfa Akademi, 1.b., 2004, s.2. 
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Yaygın olarak iĢletmelerin mali tablolarından faydalanılarak yapılan mali 

tablolar denetimi iĢletmeler için oldukça önemli bir yere sahiptir.
18

 

 

  Denetim tüm grupların ihtiyaçlarını karĢılamak üzere gerçekleĢtirilen genel 

amaçlı bir faaliyettir. Denetçi mali tabloların denetimini yaparken, bu tabloların 

farklı gruplarca farklı amaçlar için kullanılacağını göz önünde bulundurmalıdır. 

Denetim yapılmaya baĢlandığında, her grup için ayrı ayrı denetim yapılmadan, genel 

amaçlı tek bir denetim yapılır ve tüm grupların bilgisine sunulur. Ancak bu 

gruplardan herhangi biri bu genel denetimin kendisi için yeterli bilgi sağlamadığı 

görüĢüne ulaĢırsa; bu grup içinde gerekli diğer bilgileri toplama olanağı her zaman 

için vardır.
19

 Mali denetim, mali raporlardaki verilerin mali kaynaklarıyla,  

denetlenen birimin varlık ve yükümlülüklerin gerçek değerleriyle, varlıkların 

yönetimiyle ve tahsis edilen bütçe ödenekleriyle uyum içerisinde olup olmadığının 

değerlendirilmesidir. Yapılan denetimde çok sayıda hata tespit edilirse kayıtların 

mevzuata uygunluğu, doğruluğu ve düzenliliği üzerine daha fazla hesap denetimi 

yapılmasında fayda vardır.
20

 

 

Denetçiler tarafından mali tablo ve mali tabloyu oluĢturan unsurların doğru ve 

dürüst bir içerik taĢıyıp taĢımadığına bakılmaktadır. Doğruluk, denetimi yapılan 

unsurun Ģekil açısından istenen özellikte olup olmadığının araĢtırılmasıdır. Dürüstlük 

ise, doğru olarak kabul edilen unsurun içerik olarak gerçekleĢip gerçekleĢmediğine 

bakılmasıdır. Örneğin, bir sabit kıymetin muhasebe tekniği açısından istenen biçimde 

bilânçoda yer alması, yapılan iĢlemin doğru olduğunu gösterir. Ancak iĢlemin doğru 

olması sabit kıymetin iĢletmede var olduğunu göstermez. Sabit kıymetin fiziken 

iĢletmede bulunması ise iĢlemin dürüst olduğunu gösterir. Mali tablolar denetiminin 

içerdiği genel özellikler aĢağıda sıralanmıĢtır:
21

 

 

                                                 
18

 Akgün, a.g.e., s.27. 
19

 Ersin Güredin, Ferruh Çömlekçi, Ahmet Hayri DurmuĢ ve Atilla Gönenli, Muhasebe Denetimi ve 

Mali Analiz,    EskiĢehir: Web-Ofset Tesisleri, 1.b., 2001, s.10. 
20

 Alptürk, a.g.e., s.22. 
21

 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Ġstanbul: Alfa Basım, 3.b., 2000, s.28. 



8 

 

 Denetçi, mali tabloların güvenirliği hakkındaki görüĢünü mantıklı bir dayanak 

bağlamalıdır. Bu, mali tablonun %100 güvenilir olduğu anlamına 

gelmemektedir. 

 Mali tablolar denetimi iĢletmenin mali tablolarına güvenilirlik 

kazandırmaktır. 

 Amaç, mali tablolardaki yanlıĢlıkların ortaya çıkarılmasıdır. 

 Denetçi, mali tablolar hakkında tek ve bütün bir sonuç çıkarmaktadır. Tek tek 

var olan hatalar üzerinde durulmamaktadır. 

 Mali tabloları denetleyen denetçi, iĢletmeden veya herhangi bir gruptan 

bağımsız kiĢiliğe sahiptir. 

 

Tablo 1 Mali Tablolar Denetimi 

 

Amaç 

 

Mali Bilgilerin Doğruluğunun ve Güvenilirliğinin Ġncelenmesi 

 

Kapsam 

 

Mali Tablolar ve Ekleri 

 

Ölçüt 

 

Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkeleri ile Mali Bilgileri Etkileyen 

Diğer Düzenlemeler 

 

 Kaynak:Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, (Çevrimiçi) 

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

Tarihi:31.01.2015) s.40 

 

 

 

 

 

 

 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/130/2%20denetim%20turleri.pdf
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1.2.1.2  Uygunluk Denetimi (Biçimsel Denetim) 

 

Uygunluk denetiminin amacı üst makamlar tarafından belirlenmiĢ yöntemlere 

uyulup uyulmadığının araĢtırılmasıdır. Üst makamlar iĢletme içinden veya iĢletme 

dıĢından olabilmektedir.
22

 

 

Uygunluk denetiminde, iĢletmelerin yönetim tarafından belirlenen kurallara 

uyulup uyulmadığı ya da Vergi Usul Kanunu‟ndaki düzenlemelere ve diğer 

mevzuatlara uygun davranıp davranmadığı araĢtırılır.
23

  Ġster iĢletme içinden, isterse 

iĢletme dıĢından uygunluk denetimi yapılsın, bu denetimin yapılabilmesi, ancak 

iĢletmenin belgelerinin genel kabul görmüĢ kurallar esas alınarak iyi bir Ģekilde 

tutulmasına ve saklanmasına bağlıdır. Eğer belgeler amaca uygun olarak tutulup, 

muhafaza edilmemiĢ ise, denetçi ilk olarak kanıtları temin etmeli, daha sonra elde 

ettiği kanıtlara göre denetim raporunu hazırlama yoluna gitmelidir.
24

 

 

Örnek olarak: ĠĢletmenin belirlediği amortisman hesaplama yöntemine göre 

muhasebe kayıtları yapılıp yapılmadığını belirlemek amacıyla yapılan incelemeler, 

fatura ve tahsilat makbuzlarının sıra numaralarının birbirini takip edip etmediğini 

belirlemek amacıyla yapılan denetimler bir çeĢit uygunluk denetimidir.
25

 

 

Yapılan iĢlemlerin belirlenen ölçütlere uygunluğunun araĢtırılmasında 

sürdürülecek bir denetimin etkinliğinin arttırılması için;
26

 

 

 ĠĢletme içinde iyi bir belge saklama düzeninin var olması, 

 Uygunluk denetimi sonuçlarının raporlanmasının bir sisteme bağlanmıĢ 

olması, 

 Denetimi yürütecek denetçinin bu konularda bilgili olması koĢulları 

gereklidir. 

 

                                                 
22

 Güredin, Çömlekçi, DurmuĢ, Gönenli, a.g.e., s.10. 
23

 Gücenme, a.g.e., s.2. 
24

 Aksoy, a.g.e., s.65. 
25

 Türedi, a.g.e., s.26. 
26

 Güredin, Çömlekçi, DurmuĢ, Gönenli, a.g.e., s.10. 
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 Uygunluk denetimi özü açısından en dar kapsamlı, kullanıldığı alan 

bakımından en geniĢ kapsamlı bir denetim türüdür. Burada bir ölçüt alınır ve iĢlerin 

bu ölçüte uygun olarak yürütülüp yürütülmediğine bakılır. Uygunluk denetimi 

iĢletme personeli tarafından da iĢletme dıĢı kiĢiler tarafından da yapılabilir. Banka 

müfettiĢlerince bankalarda gerçekleĢtirilen çeĢitli incelemeler iĢletme içi uygunluk 

denetimine, vergi dairesi yetkililerince iĢletmelerde yapılan vergi incelemeleri 

iĢletme dıĢı uygunluk denetimine örnek olarak verilebilir. Uygunluk denetiminde 

kullanılabilecek bazı ölçütler Ģu Ģekilde sıralanabilirler.
27

 

 Yönetim kurulu kararları, 

 Üst yönetimin belirlediği politika ve yöntemler, 

 Ana sözleĢme, 

 ĠĢletme içi yönetmelikler ve yönergeler, 

 Kanun, tüzük ve yönetmelikler, 

 Üçüncü kiĢilerce yapılan sözleĢmeler. 

 

Tablo 2 Uygunluk Denetimi 

 

Amaç 

 

ĠĢletme Faaliyetlerinin Yetkili Otoriteler (ĠĢletme Ġçi ve DıĢı) 

Tarafından BelirlenmiĢ Ölçütlere Uygunluk Derecesinin AraĢtırılması 

 

Kapsam 

 

Tüm ĠĢletme Faaliyetleri 

 

Ölçüt 

 

Kanun, Yönetmelik, ġirket Ana SözleĢmesi, Yönetim Kurulu Kararları, 

ĠĢletme Ġçine Dönük Yönetmelik ve Sirküler, ĠĢletme Yönetimin 

Belirlediği Ġç Kontrol Politika ve Prosedürleri  

 

 Kaynak:Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, (Çevrimiçi) 

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

Tarihi:31.01.2015) s.42 

                                                 
27

 Haftacı, a.g.e., s.6-7. 

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

 

Faaliyet denetimi bir iĢletmenin faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini 

değerlemek amacıyla bu faaliyetlerle iliĢkili usul ve yöntemlerin uygulanıĢının 

gözden geçirilmesini kapsar.
28

 ĠĢletmenin türü ne olursa olsun, her iĢletmede çeĢitli 

faaliyetler yürütülmektedir. Kaynak sağlama, personel, pazarlama, araĢtırma 

geliĢtirme gibi. Muhasebe denetiminin amacı sadece parasal kalemleri incelemek 

değildir. ĠĢletme ile ilgili diğer faaliyetleri de inceleyebilir.
29

    

 

Faaliyet denetiminde, iĢletmeler denetçilerin gözlemlerinde tarafsız 

olmalarını ve ayrıntılı tahlil yapmalarını beklerler. Faaliyet denetiminde, faaliyet 

sonuçları verimlilik standartlarıyla karĢılaĢtırılır ve iĢletmenin önceden belirlenmiĢ 

hedef ve amaçlara ulaĢıp ulaĢmadığı ölçülür. Bu tür denetimlerde denetçiler önceden 

belirlenmiĢ ölçüler olarak; baĢarı ölçülerini, bütçeleri, oranları ve sektör 

ortalamalarını kullanmaktadırlar.
30

 

 

Faaliyet denetimi her türde denetçi tarafından yapılabilmektedir. Ancak 

uygulamada bu faaliyetin genellikle iç denetçiler ve devlete bağlı kamu denetçileri 

tarafından yapıldığı görülmektedir.
31

 

 

Bu denetim türünde, değerleme yöntemleri son derece nesnel olduğundan, 

faaliyet denetimi, danıĢmanlık hizmeti veren denetim olarak da kabul edilmektedir.
32

 

 

  Faaliyet denetiminin uygulandığı alan, muhasebe yanında üretim, yönetim 

fonksiyonları ve pazarlamayı da kapsadığından daha karmaĢıktır.
33

 

 

Mali tabloların denetimi ve uygunluk denetimi faaliyet denetiminden daha 

kolaydır. BaĢlıca zorluk faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin nesnel olarak 

                                                 
28

 Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoğlu ve Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi Uygulamaları, 

Ġstanbul:Alfa Yayınları, 1.b., 2001, s.20. 
29

 Türedi, a.g.e., s.26-27. 
30

 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt, a.g.e., s.20. 
31

 Güredin, Çömlekçi, DurmuĢ, Gönenli, a.g.e., s.11. 
32

 Akgül, a.g.e., s.9. 
33

 Gücenme, a.g.e., s.3. 
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saptanmasındadır. Faaliyet denetimi çok kapsamlı bir denetim türüdür, bu sebepten 

türlerini saymak ve tanımlamak da zordur. Bir iĢletmede yürütülen bir faaliyet 

denetiminin amacı yeni bir makine alımı kararına etki yapan bilgilerin yeterliliğini ve 

geçerliliğini belirlemek iken; diğer bir iĢletmedeki faaliyet denetiminin amacı, satıĢ 

faaliyetinin etkinliğinin ve verimliliğinin belirlenmesi olabilir. Faaliyet denetimi mali 

nitelikte olmayan faaliyetleri de ele alır.
34

 

 

Her iĢletmenin belirlediği amaçlar vardır, bu amaçlar doğrultusunda verimli 

çalıĢılıp çalıĢılmadığını ve amaçlara ne denli bağlı kalındığını öğrenmek ister. ÇeĢitli 

denetim çalıĢmalarıyla bu konular incelenir. Amaçlara ulaĢılamadığı belirlenirse yeni 

kararlar alınabilir ve üst yönetimi önerilerde bulunulabilir. Faaliyet denetimi son 

yıllarda iĢletmede sıklıkla uygulanmaya baĢlanılan bir denetim türü haline 

gelmiĢtir.
35

 

 

Tablo 3 Faaliyet Denetimi 

 

Amaç 

 

Faaliyetlerin Etkinliğini ve Verimliliğini Ölçmek 

 

Kapsam 

 

Tüm ĠĢletme Faaliyetleri 

 

Ölçüt 

 

Bütçeler, Performans Ölçütleri, Verimlilik Oranları vb. 

 

 Kaynak:Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, (Çevrimiçi) 

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

Tarihi:31.01.2015) s.41 

 

 

                                                 
34

 Güredin, Çömlekçi, DurmuĢ, Gönenli, a.g.e., s.11-12. 
35

 Türedi, a.g.e., s.27. 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/130/2%20denetim%20turleri.pdf
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1.2.1.4 Özel Amaçlı Denetimler 

 

Özel amaçlı denetim, belli konularda belli bir karar birimine ayrıntılı bilgi 

vermek ve önerilerde bulunmak amacıyla iĢletmenin mali tablolarını, hesaplarını ve 

bunların dayandığı belgelerinin incelenmesidir. 

 

Özel amaçlı denetim çalıĢmalarında, genellikle iĢletmenin mali tablolarındaki 

kalemler, bunların dayandığı belgeler incelenmektedir.
36

  

 

 Özel amaçlı denetim türleri olarak aĢağıdakileri sayabiliriz.
37

 

 

 Kredi iĢlemlerinden önce yapılan incelemeler, 

 Mahkemeler tarafından yapılan özel nitelikteki incelemeler, 

 Ortaya çıkarılan bir yolsuzluğun ve ihmalin araĢtırılması, 

 Kamu kurum ve kuruluĢlarca teftiĢ ve incelemeler, 

 Satın alma, devir veya birleĢmelerden önce yapılan incelemeler, 

 Vergiye yönelik yapılan teftiĢ ve incelemeler, 

 

Bu tür denetim çalıĢmalarında inceleme konusu bilgiler ve bunların 

karĢılaĢtırılacağı kıstaslar, denetçiden istenen bilginin türüne göre değiĢir.
38

 

 

Her biri ayrı bir uzmanlık konusu olan bu denetim çalıĢmaları, denetçinin 

ilgili konuda son derece bilgili ve deneyimli olmasını gerektirir.
39

 Özel amaçlı 

denetimlerde denetim konusu ya da sorun önceden bellidir.
40

  

 

 

 

                                                 
36

 Türedi, a.g.e., s.27. 
37

 Aksoy, a.g.e., s.67. 
38

 Aksoy, a.g.e., s.67. 
39

 a.g.e. 
40

 Güldem Dalak,  “Denetim ve Kalite Denetimi”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, C.1, S.1, (Güz 

2000), s.68-70. 



14 

 

1.2.2 YapılıĢ Nedenine Göre Denetim Türleri 

 

Denetim faaliyetlerinin yapılmasına neden olan denetim çalıĢmalarını, 

zorunlu (yasal) denetim ve isteğe bağlı denetim olmak üzere iki gruba ayırmak 

mümkündür.
41

 

 

1.2.2.1  Zorunlu (Yasal) Denetim 

 

Yasal yükümlülükler gereğince yapılması zorunlu olan denetim çalıĢmalarına 

yasal denetim adı verilir. Zorunlu denetimde yapılacak olan denetimin kimler 

tarafından ve ne zaman yapılacağı kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiĢtir.
42

 

 

Yasal denetimler, iĢletmelerin konusu veya kuruluĢ biçimi nedeniyle 

yapılabilir. Denetim mesleğinin geliĢmiĢ olduğu ülkelerde en geliĢmiĢ ve üzerinde en 

fazla durulan yasal denetim türü anonim Ģirketlere ait mali tabloların 

denetlenmesidir.
43

 

 

1.2.2.2  Ġsteğe Bağlı Denetim 

 

Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen, iĢletmelerde gerçek durumunun 

ortaya çıkarılması amacı ile yapılan denetimlerdir.
44

 Bu tür denetimlerin sınırları, 

denetimi talep edenlerce belirlenir. Denetçi, tüm çalıĢmalarında olduğu gibi, isteğe 

bağlı denetimlerde de mesleğin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermek zorundadır. 

Bu nedenle yasal denetimle isteğe bağlı denetim arasında uygulama yönünden 

önemli bir farklılık bulunmamaktadır.
45

 

 

                                                 
41

 Aksoy, a.g.e., s.67. 
42

 Akgül, a.g.e., s.13. 
43

 Aksoy, a.g.e., s.67-68. 
44

 Akgül, a.g.e., s.13. 
45

 a.g.e., s.68. 
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1.2.3 Denetçinin Niteliğine Göre Denetim Türleri 

 

Denetçinin niteliğine göre denetim türlerini, iç denetim ,bağımsız denetim ve 

kamu denetimi olarak sınıflandırabiliriz. 

 

1.2.3.1  Bağımsız Denetim 

 

Bağımsız denetim, bir iĢletmenin mali tablolarında sunulmuĢ olan bilgilerin 

genel kabul görmüĢ muhasebe ilkeleri ile yasal hükümlere uygun olup olmadığı 

doğruluğu ve dürüstlüğü, hakkında bir sonuca ulaĢmak amacıyla, bu iĢletmenin 

muhasebe kayıtları ve iç kontrol yapısının eleĢtirisel biçimde bağımsız bir denetçi 

tarafından incelenmesidir.
46

  

 

Bağımsız denetçiler, serbest meslek faaliyeti yürüten kiĢilerdir. Mali 

tablolarını denetledikleri müĢterilerinden, yaptıkları iĢ karĢılığında ücret alırlar. 

Avukatlarda bağımsız denetçiler gibi serbest meslek erbaplarıdır ancak aralarında 

Ģöyle bir fark vardır. Avukatlar müĢterilerinin haklarını savunurken bağımsız 

denetçiler denetimi yaparken ve sonuçları raporlarken müĢteriden bağımsız hareket 

ederler..
47

 

 

1.2.3.2 Ġç Denetim 

 

Ġç denetim, hem mali hem de mali nitelikte olmayan faaliyetlerin gözden 

geçirilerek değerlemesinin yapıldığı bir denetim türüdür. Amacı iĢletme varlıklarının 

her türlü zararlara karĢı korunup korunmadığını, faaliyetlerin belirlenmiĢ yöntemlere 

uyum içinde yürütülüp yürütülmediğini araĢtırmaktır. Ġç denetim iĢletmedeki 

kontrollerin etkinliğini ölçmeyi ve bu kontrolleri değerlemeyi hedefler. Bu açıdan 

çok önemli bir yönetim kontrol aracıdır.
48

 Bağımsız denetim çalıĢmalarının aksine, iç 

denetim çalıĢmaları iĢletmenin genellikle kendi elemanlı tarafından yürütülen 

                                                 
46

 Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, Ġstanbul: Bilim Teknik Yayınevi, 3.b., 1990,  s.25. 
47

 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, Ankara: Avcıol Basım Yayın, 4.b., 2000, s.8. 
48

 Güredin, Çömlekçi, DurmuĢ, Gönenli, a.g.e., s.11. 



16 

 

denetim çalıĢmalarıdır.
49

 Ġç denetim ile ilgili detaylı bilgi ilerleyen bölümlerde 

verilecektir. 

 

1.2.3.3 Kamu Denetimi 

 

Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda kamu haklarının korunması, 

kamu gücünün sağlanması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılıp 

kullanılmadığının tespiti bakımından kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yapılan 

veya yaptırılan denetim çalıĢmalarıdır.
50

 Kamu denetimini, denetimi yapan birimlere 

göre sınıflandırmak mümkündür. Bunları,
51

 

 

 Maliye bakanlığı denetimleri 

 SPK denetimleri 

 Yüksek denetleme kurulu denetimleri 

 SayıĢtay denetimleri 

 Ġlgili bakanlık denetimleri 

 TTK‟ ya göre Ģirketlerde yapılan denetimler 

 Diğer kurumlarca yapılan denetimler olarak saymak mümkündür. 

 

1.3 Denetim Standartları 

 

Mali tablolar, bir iĢletmenin tüm bilgilerinin özet olarak mali bir çıktısıdır. Bu 

sebepten mali tablolar hakkında bir kanaate ulaĢırken iĢletmenin iĢleyiĢinin ve bilgi 

akıĢ düzenin çok iyi değerlendirilmesi gerekir.
52

 ĠĢletmenin bilgi akıĢ düzeni 

tarafından hazırlanan mali tabloların doğruluğu hususunda bir sonuca varabilmek 

için de denetim standartlarına gerek duyulmaktadır. Bu yöntemin iyi iĢlemesi ve 

                                                 
49

 Türedi, a.g.e.,  s.29. 

 
50

 a.g.e.,  s.30. 
51

 Akgül, a.g.e.,  s.11. 
52

 Seval KardeĢ Selimoğlu,  Mehmet Özbirecikli, Ganite Kurt, ġaban Uzay, Ali Alagöz ve Serap 

Yanık, Muhasebe Denetimi, Ankara: Gazi Yayınevi, 1.b., 2008, s. 9. 
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iĢletmenin mali durumunun doğru ve güvenilir olarak raporlanabilmesi için kaliteli 

muhasebe ve mali raporlama standartlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
53

  

 

Denetim standartları, genel itibariyle, yapılan iĢin kalitesine iliĢkin ölçütlerin 

bütünüdür. BaĢından sonuna kadar tüm denetim sürecini ve kiĢisel özellikleri 

itibariyle denetçiyi kapsamaktadır.
54

 

 

Tüm mesleklerde; standartlar, meslek mensuplarının uymak zorunda 

oldukları uyulması zorunlu kurallar ve ilkeler bütününü oluĢturmaktadır. Meslek 

standartları yapılan iĢin kalitesi hakkında bir ölçüt sunar. Mesleğin kaliteli olarak 

yürütülmesini ve bu süreçte yol gösteren ölçütlerdir meslek standartları.
55

 Bağımsız 

deneticiye denetim faaliyetlerinde yol gösteren, mesleki sorumluluğunu yerine 

getirmesinde yardımcı olan genel ilkeler de bağımsız denetim standartlarıdır. Bu 

konuda en önemli çalıĢması Uluslararası Denetim Standartları‟nı yayınlayan 

IFAC(Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) ve Genel Kabul GörmüĢ Denetim 

Standartları‟nı düzenleyen AICPA(Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri 

Enstitüsü) üstlenmiĢtir.
56

 

 

1.3.1 Genel Kabul GörmüĢ Denetim Standartları 

 

Genel kabul görmüĢ denetim standartları (GKGDS) 1947 yılında AICPA 

tarafından yayınlanmıĢtır. Bu standartlar bir denetim çalıĢmasında uyulması gereken 

asgari nitelikleri göstermektedir. Bu asgari nitelikler, Denetim Standartları Komitesi 

(Auditing Standarts of Board-ASB) tarafından yenilenerek Denetim Standartları 

açıklamaları (Statement on Auditing Standarts-SAS) olarak yayınlamıĢtır.
57

 GKGDS, 

denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmekte yardımcı olan, ona denetim 

                                                 
53

 Mahmut OKUR, Bağımsız Denetimin Denetimi, Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlık Tezi, 

Ankara, 2007, s. 6. 
54

 HESAP UZMANLARI DERNEĞĠ, Denetim Ġlke ve Esasları, Hesap Uzmanları Derneği, Ankara: 

Yıldız Ofset Yayınları, C.1, 3.b., 2004, s. 16. 
55

 Lerzan Kavut, Oktay TaĢ ve Tuba ġavlı, Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız 

Denetim, Ġstanbul: ĠSMMMO Yayınları, No: 130, 2009, s.11. 
56

 Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Ġstanbul: Arıkan Yayınları, 12.b., 2008, s.53. 
57

 Mehmet Ali Özyer, “Kamu Ġdarelerinin Aynı Dönemde SayıĢtay ve Bağımsız Denetçiler (YMM) 

Tarafından Denetiminin Sonuçları”, 3. Yeminli Mali MüĢavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu 

Programı, Antalya, 3-7 Aralık 2014, s.2. 
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sürecinde ıĢık tutan temel ilkelerdir. Bu standartlar genel nitelikli olup kaliteli bir 

denetimin çerçevesini belirlerler.
58

 GKGDS, denetim faaliyetlerinin kimler 

tarafından, ne Ģekilde ve nasıl yapılacağını, sonuçların nasıl raporlanacağını 

belirleyen kurallar ve ilkelerden oluĢmaktadır. Herhangi bir yasa ile belirlenmiĢ 

değildir. Ancak farklı meslek kuruluĢları bu konuda çalıĢma yapmakta ve 

çalıĢmalarını raporlamaktadır. Ülkeler de bu raporları baz alarak kendi ihtiyaçlarına 

göre mevzuatlarını belirlemektedirler.
59

 

 

Genel Kabul GörmüĢ Denetim Standartları; genel standartlar, çalıĢma alanı 

standartları ve raporlama standartları olmak üzere üç bölüm olarak ele alınmıĢtır. 

Genel standartlar, denetçinin; davranıĢları ve mesleki eğitimi, kiĢisel özellikleri, bilgi 

ve deneyimi ile ilgili olması gereken özellikleri içermektedir. ÇalıĢma alanı 

standartları, denetçinin; denetim çalıĢması sırasında uyması gereken kuralları 

belirlerken, raporlama standartları, denetim raporunun hazırlanıĢı ve raporun içeriği 

ile ilgili genel ilkeleri kapsamaktadır.
60

 Genel kabul görmüĢ denetim standartları 

uygulamada ve kuramda denetim alanında oluĢan bilgi birikiminin tümüdür. Bu 

sebepten dolayı ulusal ve uluslararası kural koyucular tarafından yayınlanan 

denetimle ilgili uyulması gereken ilkelere temel oluĢturmaktadır.
61

 

 

1.3.2 Uluslararası Denetim Standartları 

 

GKGDS dıĢında, denetim uygulamalarına yön veren ve AICPA‟ın 

düzenlemelerine benzerlik gösteren diğer bir düzenleme ise Uluslararası Denetim 

Standartları‟dır. Bu standartlar, 155 meslek kuruluĢunun temsilciliği, 118 farklı 

ülkeden oluĢturulan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu‟nun bir alt kuruluĢu 

özelliğinde olan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurul‟u (International 

                                                 
58

 Güredin, 2008, a.g.e., s.39-41. 
59

 Kaval, 2008, a.g.e., s. 51. 
60

 Niyazi DurmuĢ ve Oktay TaĢ, Denetim, SPK Düzenlemeleri ve 3568 Sayılı Mevzuat 

Kapsamında, Ġstanbul: Alfa Yayınları, 1.b.,  2008, s.27-32. 
61

 Murat KĠRACI, Uluslararası Denetim Standartlarına Göre Örnekleme,Ankara: Detay 

Yayıncılık,  1.b., 2009, s. 30. 



19 

 

Auditing and Assurance Standards Board-IAASB) tarafından belirlenmektedir. Bu 

kurul, esas itibariyle;
62

 

 Uluslararası Benzer Hizmet Standartları‟nı,  

 Uluslararası Denetim Standartları‟nı, 

 Uluslararası Güvence Standartları‟nı,  

 Uluslararası Ġnceleme (Gözden Geçirme) Standartları‟nı, 

 Bunlara iliĢkin Uygulama Rehberi‟ni oluĢturmaktır.  

 

Bu standartlar özellikle iktisadi yönden geliĢmiĢ, para ve sermaye piyasaları 

güçlü ülkeler tarafından kabul edip uygulanmakta ve genel standartlar özele 

çekilerek ülke uygulamalarına yön vermektedir. 

 

Türkiye‟de ise, denetim ilke ve kuralları ilk kez Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 

1988 yılında yayınladığı tebliğler ile yasal bir nitelik kazanmıĢtır. Bu kurallar, 

Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olan kuruluĢlarda yapılan denetimin sermaye 

piyasası mevzuatı yönünden geçerliliğini sağlamak için kabul edilmiĢtir. Sermaye 

piyasasında bağımsız denetime iliĢkin ilke ve kurallara büyük ölçüde Seri X, No:16 

sayılı Tebliğ‟inde yer verilmiĢtir. 1 Haziran 1989 tarihinde kabul edilen 3568 sayılı 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali 

MüĢavirlik Kanunu‟nun 50. maddesi uyarınca hazırlanan “Serbest Muhasebeci, 

Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve Yeminli Mali MüĢavirlerin ÇalıĢma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde de denetim standartlarına yer 

verilmiĢtir. Bunların dıĢında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve 

Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 9 ġubat 1994 tarihinde Türkiye 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu oluĢturulmuĢtur. Ülkemizde denetim 

alanındaki önemli geliĢmelerden bir diğeri de 22 Ocak 2003 tarihinde Türkiye 

Denetim Standartları Kurulu‟nun (TÜDESK) kurulmasıyla gerçekleĢmiĢtir. 

TÜDESK kurulduktan sonra ilk olarak 2002 yılı sonu itibariyle IFAC‟a bağlı olarak 

çalıĢan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından hazırlanarak 

                                                 
62

 Hasan Kaval, Muhasebe Denetimi, Ankara: Akademik Yayınları, 1.b., 2003, s.45. 
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yayınlanan Uluslararası Denetim Standartları‟nın tercümesini yapmıĢ ve bu tercüme 

TÜRMOB tarafından yayınlanmıĢtır.
63

 

 

Ülkemizde denetim standartları ile ilgili yapılan son düzenleme Kamu 

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu tarafından 02.11.2011 tarihli Resmi 

Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren 28103 Sayılı “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname‟dir”. 

 

1.3.3 Ġç Denetim Standartları 

 

Ġç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliĢtirmek ve onlara değer katmak 

amacını güden bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danıĢmanlık faaliyetidir. Bu 

doğrultuda standartlar, iç denetim biriminin faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 

ölçülmesinde kullanılan ölçütlerdir. Standartlar, iç denetim uygulamasının nasıl 

olması gerektiğini gösterir. Ġç denetçilerin bulunduğu her türlü kurum ve Ģirkette, iç 

denetim mesleğinin tamamına hizmet etmek için oluĢturulmuĢtur.
64

  

 

1941 yılında ABD‟de kurulmuĢ olan (Ġç Denetçiler Enstitüsü) IIA, iç denetim 

mesleği için dünya çapında faaliyet gösteren en büyük meslek örgütüdür. IIA, 165 

ülkede bulunan 165.000 üyesine, mesleki geliĢim, eğitim, teknolojik geliĢim, 

araĢtırma ve sertifikasyon konularında hizmet sağlamaktadır. Ayrıca 1982 yılında 

kurulan Avrupa Ġç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA), Avrupa kıtasında 

yer alan 32 üye ülke için iç denetim alanında faaliyette bulunan diğer bir meslek 

örgütüdür. ECIIA‟nın amacı, Avrupa Birliği (AB) içinde ve ECIIA üye ülkeleri 

dahilinde iç denetim mesleğini, IIA‟in küresel mesleki standartları ve meslek ahlak 

kuralları çerçevesinde özel ve kamu sektörü için desteklemek ve benimsemektir.
65

 

 

                                                 
63

 ġerafettin Sevim, Tansel Çetinoğlu veNiyazi Kurnaz, “Avrupa Birliği Müzakereleri Sürecinde AB 

8. Yönergesi Kapsamında Türkiye‟de Denetim ve Denetçilik Mesleğinin Durumu AB Müzakereleri 

GeliĢim Ġçin Bir Fırsat mıdır?”, Mali Çözüm Dergisi, S.74, Ocak ġubat Mart 2006, s.60-61. 
64

 Uluslararası Ġç Denetim Standartları, Ġstanbul, Türkiye Ġç Denetim Estitüsü Yayınları, Y.4, 2008, 

s. 16. 
65

 TUSĠAD, Yönetim Kurullarında Ġç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru, Ġstanbul: 

TUSĠAD, Y. TUSĠAD-T/2008-05-461, Mayıs 2008, s.15. 
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ECIIA ve IIA‟nın yanı sıra birçok ülkede, iç denetim faaliyetlerinin 

geliĢtirilmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılmaktadır. Amerika‟da 2002 yılında 

yürürlüğe giren Sarbanes Oxley Yasası ve beraberinde oluĢturulan Halka Açık 

ġirketler Kamu Gözetim Kurulu (PCOAB) ile birlikte iç denetim standartlarında 

güncelleme yapılmıĢtır. Avrupa Birliği 8. Direktif‟te ise iç denetimden daha genel 

hatları ile bahsedilmektedir.
66
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 Serpil Senal, “Bağımsız Denetim Kalitesinin Artırılmasında Kamu Gözetim Kurulu’nun Rolü: 

Bağımsız Denetim Firmaları Üzerinde Bir AraĢtırma”, (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Esntitüsü ĠĢletme Ana Bilim Dalı YayınlanmamıĢ Doktora Tezi) Isparta, 2011, s.15-16. 
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2 ĠÇ KONTROL YAPISI, ĠÇ DENETĠM ve ĠÇ DENETÇĠ 

 

 Ġç kontrol yapısı, iç denetim ve iç denetçi ile ilgili konularda ilerleyen 

sayfalarda detaylı olarak yer verilecektir.  

2.1 Ġç Kontrol Yapısı 

 

Ġç kontrol yapısı, “iĢletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi, 

muhtemel hata hile ve eksikliklerin engellenebilmesi için iĢletme yönetimi veya 

yetkili bir merci tarafından belirlenen uyulması gerekli kurallar bütünüdür.  

 

Ülkemiz özelinde “kontrol” kavramında genellikle “kontrol etmek” eylemi 

anlaĢılmaktadır. Bu eylem genelde “iĢi yapan ve kontrol eden”lerin birbirinden ayrı 

olması ilkesi ile birleĢince kontrol kavramı, gerçekleĢtirilerek sonlandırılan bir 

iĢlemin ilerleyen dönemlerde iĢlemi gerçekleĢtirenlerden baĢka ve bu görevle 

sorumlu bir kiĢi tarafından yerine getirilen bir görev olarak algılanmakta, “kontrol” 

kavramı bir iĢin gerçekleĢtirilme sürecine dâhil edilmemekte, daha ziyade iĢ 

tamamlandıktan sonra devreye giren bir faaliyet olarak algılanmaktadır. Bu Ģekilde 

anlaĢıldığında kontrol eylemi bir süreç değil belli bir anda gerçekleĢtirilen ve 

sonuçlanan bir iĢlem olarak görülmektedir.
67

 

 

Oysa uluslararası denetim anlayıĢında ve daha önemlisi “ Uluslararası Ġç 

Denetim Standartları‟nda “kontrol” kavramı, bir iĢlemin sonradan ve kontrol etmekle 

görevli bir kiĢi tarafından “kontrol edilmesi” faaliyetinden daha geniĢ ve daha 

yönetsel bir anlam içermekte, diğer bir deyiĢle “kontrol etme” gibi sonradan 

gerçekleĢtirilen bir faaliyet olarak değil, “kontrol altında tutmak”, “yönetim 

konusunda inisiyatifi elinde bulundurmak veya konuya iliĢkin karar alma gücüne 

sahip olmak” gibi daha yönetsel bir anlam taĢımakta olup bir iĢin gerçekleĢtirilmesi 

                                                 
67

 Çetin Özbek, Ġç Denetim Kurumsal Yönetim Risk Yönetimi Ġç Kontrol, Ġstanbul: Türkiye Ġç 

Denetim Enstitüsü Yayınları, 1.b., C.1., 2012, s.136. 
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sırasında veya öncesinde gerçekleĢen ve iĢin gerçekleĢtirilmesi sırasında eĢ anlı 

olarak uygulanan bir süreci iĢaret etmektedir. Böylelikle, kontrol yukarıda anlatıldığı 

Ģekilde sonradan gerçekleĢtirilen bir eylem olmayıp bir iĢin planlanmasından 

örgütlenmesine, gerçekleĢtirilmesine ve sonuçlandırılmasına kadar varan tüm iĢlem 

akıĢı içine giydirilmiĢ ve sürecin “ kontrol altında tutulmasını” sağlayan “sistematik 

bir süreci” ifade etmektedir. Örneğin; Yönetim Kurulu‟nun kurumun temel 

stratejisini belirlemesi aslında kurum faaliyetinin, bugünün ve geleceğinin “kontrol 

altında tutulması” amacına yönelik bir kontrol faaliyeti olmaktadır. Üst yöneticilerin 

ise yönetim kurulu tarafından belirlenen amacı gerçekleĢtirme yol ve yöntemleri de 

aslında kurum faaliyetlerinin nasıl kontrol altında tutulduğunun bir yansıması 

olmaktadır. Diğer bir deyiĢle, kontrol kavramı uluslararası alanda ve standartlarda 

ülkemizde anlaĢıldığı gibi bir iĢin gerçekleĢtirilmesi ve tamamlanmasından sonra 

belli bir anda gerçekleĢtirilen bir kontrol etme eylemi olarak algılanamamakta aksine 

bir iĢin yapılıĢ tarzı, “kontrol” olarak algılanmakta ve daha geniĢ bir süreci ifade 

etmektedir.
68

 

 

Ġç kontrol genel olarak; bir iĢletmenin muhasebesi ile ilgili düzensizliklerin 

hataların ve yasadıĢı faaliyetlerin ortaya çıkma ihtimalinin asgariye indirmeye 

yönelik bir süreç Ģeklinde tanımlanması da iç kontrol muhasebe bağlantısını 

oluĢturmamızı kolaylaĢtırmaktadır.
69

 Ġç denetçi öncelikle iç kontrol yapısı üzerine 

odaklanmalıdır. Ġç denetçi kurum faaliyetlerini ve mali sonuçlarını değerlendirirken 

temelde iç kontrol yapısının etkinlik derecesini ölçmektedir. Ġyi bir iç kontrol yapısı 

sayesinde; kurum amaçlarına ulaĢılabilmesi için uygun bir alt yapı sunulur, iĢletme 

süreçlerinden elde edilecek veriler doğru ve ilgili olur, yasalara ve iĢletme 

politikalarına uyum sağlanır, kaynakların kullanımında etkinlik sağlanır ve iĢletme 

varlıkları korunur.
70
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 Özbek, a.g.e., s.136-137. 
69

 Orhan AkıĢık, “Ġç Kontrol Sistemi ve Bağımsız Denetim Ġçindeki Yeri”, Muhasebe ve Denetime 

BakıĢ, S.14, (Ocak 2005), s.91. 
70

 Davut Pehlivanlı, Modern Ġç Denetim Güncel Ġç Denetim Uygulamaları, Ġstanbul: Beta Basım, 

1.b., 2010, s.31. 



24 

 

Ġç denetçiler enstitüsüne göre iç kontrol;
71

 

 ĠĢletme kaynaklarının etkin kullanımı, 

 ĠĢletme politikası ve planı ile yasal düzenlemelere uygunluk, 

 ĠĢletme varlıklarının korunması, 

 ĠĢletmece belirlenmiĢ hedeflere ulaĢılması 

 ĠĢletme içinde elde edilen bilgilerin doğruluk, güvenilirlik ve dürüstlüğü, 

hedeflerine eriĢmede bir garanti iĢlevi görmek üzere düzenlenen kontroller bütününü 

oluĢturur. 

2.1.1 Ġç Kontrolün Unsurları  

 

 Kontrol Ortamı 

 Risk Belirleme 

 Kontrol Faaliyetleri 

 Bilgi ve ĠletiĢim 

 Ġzleme 

Ģeklinde sıralanan beĢ anahtar unsur; iĢletme bünyesindeki faaliyetler ve iĢlemler ile 

etkileĢim halinde; faaliyetlerde etkinliğin oluĢturulması, güvenilir mali tabloların 

hazırlanması ve yasalar ile belirlenen yöntemlere uyulması gibi amaçlara hizmet 

etmek üzere birbirleri ile sıkı bir bağlantı içinde iç kontrol yapısında yer almaktadır. 

AĢağıda bu unsurlar kısaca değinilmiĢtir. 

 

2.1.1.1 Kontrol Ortamı 

 

Kontrol ortamı, iĢletmenin yönetim fonksiyonu ile ilgili iç kontrol yapısına 

iliĢkin iĢletme yönetiminin ve yönetimden sorumlu kiĢilerin tutum, davranıĢ ve 

anlayıĢını içerir. Kontrol ortamı, iĢletme personelinin iç kontrol yapısı ile ilgili 

düĢüncelerini etkileyerek, iç kontrol yapısının disiplinli ve etkin bir yapıda 

oluĢmasını sağlar.
72

  Dürüstlük, çalıĢanların becerisi, ahlaki değerler, yönetimin 

felsefesi ve yönetim kurulunca sağlanan girdiler gibi faktörler aracılığıyla 
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çalıĢanların kontrol bilincini etkileyerek iĢletmenin yapısını ortaya koyar.
73

 Ġç kontrol 

yapısının eksiksiz olması kontrol ortamına dayanır. Kontrol ortamı iç kontrolün genel 

kalitesini etkileyen ortamı oluĢturmanın yanı sıra, iç kontrol disiplinini sağlayıp iç 

kontrolün temelini oluĢturur. Kontrol ortamının genel yapısı iĢletmenin hangi amaç 

ve hangi yöntemlerin belirleneceği konusunda etkilidir. Bir iĢletmenin personelinin 

kontrol bilincini etkileme yöntemi kontrol ortamını belirler.
74

 

 

2.1.1.2 Risk Değerleme 

 

ĠĢletmenin amaçlarına ulaĢmasıyla ilgili içsel ve dıĢsal risklerin incelenmesi 

ve belirlenmesidir. Risk değerleme kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi için temel 

teĢkil eder.
75

 ĠĢletmen amaç ve hedeflerini gerçekleĢtirmeye çalıĢırken karĢılaĢtığı 

riskleri değerlendirmek amacıyla hedefler belirlemek ve etkin bir kontrol ortamı 

oluĢturmalıdır. Risk değerlendirmesi, iĢletmenin hedeflerini gerçekleĢtirmesini 

engelleyecek önemli riskleri tespit ederek inceler ve bunlara uygun yanıtlar 

verilmesini sağlayan bir süreçtir. Risk değerlendirmesi sürecinin aĢamaları Ģu Ģekilde 

sıralanabilir; risk tespiti, risk ölçme, iĢletmenin göğüsleyebileceği risk kapasitesini 

belirleme, risklere verilecek yanıtları üretmedir. ĠĢletmenin çevresel Ģartları sürekli 

olarak değiĢmekte olduğundan, risk değerlendirmesi devamlılık temelinde kendini 

tekrarlayan bir süreç olmalıdır. Risk değerlendirmesi değiĢen Ģartları, fırsatları, 

riskleri tespit ve tahlil etmek ve değiĢen riskleri karĢılamak üzere iç kontrolde 

değiĢiklik yapmayı ifade etmektedir.
76

  

  

 Bağımsız denetçinin, iĢletmenin risk değerleme sürecini anlayabilmesi için, 

iĢletmenin mali raporlarındaki faaliyet risklerini, bu risklere ilgili yapılması 

gerekenler hakkındaki kararlarını ve bu kararların sonucunu değerlendirmesi gerekir. 

ĠĢletmenin risk değerlendirme süreci, riskin nasıl tanımlandığı ve yönetildiğini ifade 
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eder. Bağımsız denetçi, iĢletme risk değerlendirme sürecini tahlil ederken; iĢletme 

yönetimini mali raporlamaya iliĢkin riskleri nasıl tanımladığını, riskin önemini nasıl 

tahmin ettiğini, gerçekleĢme olasılığını, nasıl değerlendirdiğini ve riskleri yönetmek 

için ne tür kararlar aldığını belirler. Bağımsız denetçinin önemli yanlıĢlık riskini 

belirlemesine, iĢletmenin etkin bir risk değerlendirme süreci yardımcı olur. Bağımsız 

denetçi; iĢletme yönetimi ile risklerin nasıl belirlendiği ve yönetildiği konusunda 

görüĢmek zorundadır.
77

 

 

2.1.1.3 Kontrol Faaliyetleri 

 

Ġç kontrol faaliyetleri risklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı en büyük 

etkendir. Kontrol faaliyetleri önleyici ve/veya ortaya çıkarıcı nitelikte olabilir. 

Kontrol faaliyetleri riskleri önlemek, kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleĢtirmek 

üzere uygulamaya çalıĢılan yöntemlerdir. Kontrol faaliyetleri iĢletmenin genelini 

kapsar ve tüm faaliyetlere uygulanır. Bu faaliyetler arasında önleyici ve ortaya 

çıkarıcı türden bir dizi yöntemleri kapsar. Kontrol faaliyetlerini; yetki devri ve onay 

yöntemleri; görevlerin birbirinden ayrılması, kayıtlara ve kaynaklara eriĢim yetkisi 

üzerindeki kontroller; teyitler, mutabakatlar; is görme baĢarısına yönelik incelemeler; 

faaliyetler, eylemler ile ilgili süreçler ve gözetim gibi unsurlar oluĢturmaktadır. Bir 

kontrol uygulamaya konduğunda, etkinliğinin sağlanması konusunda güvence 

verilmesi önem arz eder. Sonuç olarak, düzeltici önlemler kontrol faaliyetlerini 

tamamlayan bir gerekliliktir. Kontrol faaliyetleri iç kontrolün diğer dört unsuru ile 

bütünleĢtirilmelidir.
78

 

 

Arzu edilmeyen sonuçların tespit edilmesine yönelik faaliyetlerdir.
79

 Kontrol 

faaliyetleri iĢletmenin amaçlarına ulaĢmasını engelleyebilecek risklerin ortaya 

çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınması gibi, iĢletme yönetiminin talimatlarının 

uygulanmasını sağlayan usul ve esaslardır. BiliĢim teknolojileri vasıtasıyla ya da 

manüel olarak gerçekleĢtirilebilen kontrol faaliyetleri, çeĢitli amaçlara yönelik 
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olabilir ve iĢletmenin değiĢik kurumsal ve fonksiyonel düzeylerinde uygulanır. 

Bağımsız denetçi kontrol faaliyetlerinin değerlendirilmesi sırasında, iç kontrol 

yapısının diğer unsurlarından gelen bilgileri de dikkate alır.
80

 Sonuç olarak, kontrol 

faaliyetlerini tamamlanmasında düzeltici önlemler önemli bir rol oynamaktadır.
81

 

 

2.1.1.4 Bilgi ve ĠletiĢim  

 

Ġdarenin iç kontrolle ilgili ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin uygun bir 

Ģekilde kaydedilmesi, düzenlenmesi ve ilgililerin sorumluluklarını yerine getirerek 

istenen Ģekilde ve sürede iletilmesi aĢamasıdır.
82

 ĠĢletme ile müĢteriler, 

düzenleyiciler ve hissedarlar gibi iĢletme dıĢı birimler arasındaki bilgi alıĢveriĢi ve 

iletiĢim kurulması ile ilgili etkenlerdir.
83

 ĠĢletmenin etkin bir iç kontrol yapısına 

sahip olması ve hedeflerine ulaĢması için iĢletmenin bütün birimlerinden alacağı 

bilgiye ihtiyacı vardır. Personellerin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için iç 

kontrolle ilgili bilgiler anında kaydedilmeli, sınıflandırılmalı ve personele 

duyurulmalıdır.
84

 Bilgi sistemleri; iĢletmenin faaliyetlerin yürümesi ve kontrolünün 

sağlanmasını olanaklı hale getiren raporlar çıkarır. Ancak, mali raporlamanın 

dıĢında, iç kontrolün amaç ve yöntemlerin iyice anlaĢılması bireylerin sorumlulukları 

ile ilgilidir. Bilginin zamanında, uygun, doğru, güncel ve eriĢilebilir olması 

gerekmektedir. Kurumun planları, kontrol alanı, riskleri, kontrol faaliyetleri ve 

etkinliği belirli Ģekillerde ve sürelerde duyurulmalı ve üst düzey yöneticilerle 

çalıĢanlar arasında düzgün bir iletiĢim sağlanmalıdır. Bu sayede çalıĢanlar yönetimin 

iç kontrol konusundaki baskısını hisseder, sistem içindeki yerlerini ve diğer 

çalıĢanların faaliyetleri ile kendi iĢlerinin bağlantısını kavrarlar. Yöneticiler ise 

kurumlarının stratejik planlarının ve performans programlarının gerçekleĢtirilmesi ve 

kaynakların etkin kullanılmasına yönelik amaçlarının karĢılanıp karĢılanmadığını 
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inceleyebilirler. Bilgi ve iletiĢim sistemi resmi ve gayri resmi olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Resmi bilgi ve iletiĢim, mali raporlara kaynak teĢkil etmektedir. 

MüĢteriler, satıcılar ve düzenleyici görevi olanlarla yapılan gayri resmi diyaloglar ise 

risklerin ve fırsatların belirlenebilmesi için önem taĢırlar. ĠletiĢim, kurumun 

büyüklüğüne bağlı olarak yazılı veya sözlü olabilir.
85

 

 

2.1.1.5 Ġzleme  

 

Ġzleme; iç kontrol yapısının ve faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, gözden 

geçirilmesini ve değerlendirilmesini ifade etmektedir. Ġç kontrol yapısının 

izlenmesinin amacı; iç kontrol amaçlarının gerçekleĢtirilmesi, iç kontrol yapısının 

geliĢtirilmesi ve sürdürülmesidir. Ġç kontrol yapısının etkin ve ucuz maliyetle 

kurulması çok önemlidir. Ayrıca; iç kontrol yapısının aksayan yönlerinin tespit 

edilmesi, yeni teknik geliĢmelere uyum sağlanması, yeni bilgi ve geliĢmeler 

doğrultusunda iç kontrol yapısının sürekli yenilenmesi ve geliĢtirilmesi aynı derecede 

önemlidir.  Bütün söylenen amaçların sağlanması bakımından iç kontrol yapısının 

sürekli gözlenmesi ve tespit edilen eksiklerin/ aksaklıkların belirlenmesi, ortaya 

çıkarılması gerekir. Ġç kontrol yapısının bu Ģekilde izlenmesi, aksaklık ve zayıflıklar 

etkili iç denetim uygulamaları ile sağlanır.
86

 

 

Ġç kontrol yapısının etkin ve planlandığı Ģekilde yürüyüp yürümediği, etkin ve 

sürekli iç denetim çalıĢmaları ile izlenir. Ġç kontrolün etkinliğini, eksiklik ve 

zayıflıklarının ortaya çıkarılması ve belirlenen aksaklıkları önleyici denetçi 

önerilerini de içeren iç denetim raporları üst yönetime sunulur. Böylece üst yönetim 

de, belirlenen aksaklıklar ile ilgili önlemleri uygulayarak iç kontrol yapısının aksayan 

yönlerini/zayıflıklarını ortadan kaldırır.
87

 

 

Örneğin; kasada fazla nakit tutulması, yüksek tutarlı hamiline çek 

düzenlenmesi, tahsilâtla kayıtların sürekli birlikte izlenmesi, satın alma- teslim alma 
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ve kayıt faaliyetlerinin farklı kiĢilerce yürütülmesi v.b. konularla ilgili 

zayıflıklar/aksaklıklar raporlanmıĢsa bunlar, iç denetim raporlarının üst yönetime 

sunulmasını takiben ortadan kaldırır.
88

 

 

Özetle; izleme, iç kontrol yapısının zaman içindeki etkinlik ve verimliliğinin 

kalitesini değerleme sürecidir. Ġzleme, kontrollerin oluĢturulması ve yürütülmesini 

gerekli kılar. Ġzleme faaliyeti, iç kontrol yapısının sürekli olarak iç denetim ve 

iĢletme dıĢı görevlendirmelerle (bağımsız denetim vb.) yerine getirilir.
89

 

 

2.1.2 Ġç Kontrolün Önemi ve Amaçları 

 

Ġç kontrol yapısının önemi, amacından kaynaklanmaktadır. Bir iĢletmede iç 

kontrol yapısı öncelikle mali tabloların güvenirliliğini ve anlaĢılabilirliğini sağlamayı 

hedefler.  ĠĢletme varlıklarını korunmasını, ilgili mevzuata uygunluğunun ve 

verimliliğin artırılmasına destek olur. Bununla birlikte, iç kontrol ne kadar iyi 

tasarlanıp uygulanırsa uygulansın, iĢletmenin hedeflerine ulaĢma konusunda 

yönetime ve yönetim kuruluna sadece belirli bir güvenceyle yönetimsel ve muhasebe 

kontrolü sağlar. Yönetimsel iç kontrol faaliyet raporları, istatistikler, eğitim 

programları, tahliller kalite kontrolleri ve aksiyon planlarından oluĢur. Muhasebede 

kontroller ise belirlenen yetkiler dâhilinde yapılan iĢlemlerin genel kabul görmüĢ  

muhasebe ilkelerine göre kaydedilmesine yöneliktir. Ayrıca, iç kontrol yapısı 

bağımsız denetçi için, “denetim riskinin belirlenmesi” ve “zaman planlaması” 

aĢamalarında büyük önem arz eder. Bağımsız denetçiler de etkin bir iç kontrol 

yapısının olduğu iĢletmelerde daha etkin bir denetim faaliyeti sürdürebilmektedir.
90

 

 

Ġç kontrol;
91

 

 ĠĢin azami bir güven içinde yapılabilmesi, 

 Mali raporlamalardaki hata riskinin en aza indirilmesi, 
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 Zamanlı, tam ve doğru bilgiye ulaĢılması, 

 Faaliyetlerin planlandığı Ģekilde yürütülmesinde, yönetime yardımcı 

olunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. 

 

2.1.3 Etkin Bir Ġç Kontrol Yapısının Özellikleri 

 

Etkin bir iç kontrol yapısının kurulabilmesi için öncelikle, yönetim tarafından 

dikkat edilmesi gereken özel ve genel amaçların tespit edilmesi,  mali verilerin 

kaydedilmesi, süreçleĢmesi, özetlenmesi ve raporlanması gerekir. ĠĢletmenin 

belirlediği amaçlar, belirli iĢlem gruplarını yürütmek için gerekli kontrol usul ve 

yöntemlere sahip olunup olunmadığının göz önünde bulundurulmasına genel bir 

çerçeve sağlayacaktır.
92

 

 

ĠĢletmenin iç kontrol yapısının yeterli etkinlik ve güvenilirlikte olması için 

taĢıması gereken unsurlar aĢağıda belirtilmiĢtir.
93

 

 

2.1.4 Ġç Kontrol Modelleri 

 

Ġç kontrole yönelik çeĢitli modeller ve raporlar yayınlanmıĢtır. Dünyada kabul 

görülen iç kontrol modelleri Ģunlardır; 

 

 COSO Modeli (Commission Of Sponsor Organisation) 

 CoCo Modeli ( The Criteria Of Control Board Of The Canadian 

Institute Of Chartered) 

 COBĠT Modeli  

 SAC Modeli 

 INTOSAI Ġç Kontrol Standartları 
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2.1.4.1   COSO Modeli 

 

Treadway Komisyonu olarak da adlandırılan COSO (The Committe of 

Sponsoring Organizations), Amerika‟da beĢ bağımsız meslek örgütü tarafından 

kurulmuĢtur. Amerikan Muhasebeciler Birliği (AAA), Amerika Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri Birliği (AICPA) ,Uluslararası Finans Yöneticileri(FEI), Ġç Denetçiler 

Enstitüsü (IIA) ve Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (IMA) „nün oluĢturduğu COSO 

Komitesi; 1985 yılında hileli mali raporlamayla mücadele amacıyla kurulmuĢtur.
94

 

 

COSO, 2004 yılında iç kontrol yapısını geliĢtirerek mali raporların (tabloların) 

güvenilirliğinin sağlanması amacıyla iĢletmenin hedeflerine baĢarıyla 

ulaĢabilmesinde ortaya çıkabilecek kurumsal risk boyutunun tanımlandığı Kurumsal 

Risk Yönetimi BütünleĢik Çerçevesini (KRY-Enterprise Risk Management -ERM) 

yayımlamıĢtır. 1992 yılında yayımlanan Ġç Kontrol BütünleĢik Çerçeve‟nin üç ana 

baĢlık ve beĢ bileĢenine sadık kalınarak PricewaterhouseCoopers denetim ve 

danıĢmanlık iĢletmesi tarafından hazırlanan, kavramların açıklanması ve kullanımın 

kolaylaĢtırması bakımından iç kontrol yapısında olması gereken niteliklerin ve 17 

adet ilkenin eklenmesiyle önemli iyileĢtirmeler yapılarak, 2011 yılında 

güncelleĢtirilerek yeniden yayımlanmıĢtır. 1992 yılından günümüze kadar 

iĢletmelerdeki kurumsallaĢma yapılarının değiĢmesi, iĢ ve çalıĢma ortamlarındaki 

değiĢiklikler, pazarlama ve faaliyetlerle ilgili olarak geliĢen teknoloji ve küresel 

değiĢiklikler, yolsuzlukların tespit edilerek önlenebilmesi ile ilgili beklentiler, 

değiĢen yasalar ve mevzuata uyum sağlanması ve iĢletmelerin iç kontrol yapısını 

güncel tutmak amacıyla COSO iç kontrole iliĢkin çalıĢmalarını düzenli olarak 

güncellemeyi sürdürmektedir.
95

 

 

Coso, 1992 yılında;  

• Mali raporların güvenilirliği, 

• Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, 
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• Yürürlükteki kanun ve mevzuata uygunluk olmak üzere üç ana baĢlık altında 

toplamıĢtır. 

 

ĠĢletmelerde iç kontrol yapısının tatmin edici ölçüde var olması iç kontrol 

bileĢenleri ile mümkündür. Bu bileĢenler iç kontrol yapısı için bir çatı görevi gören 

COSO (the Committee of Sponsoring Organizations) tarafından ayrıntılı ele alınmıĢ 

ve beĢ bileĢen olarak belirlemiĢlerdir. COSO bu bileĢenleri ġekil 1 deki gibi bir 

piramitte anlatmak istemiĢtir. Yukarıda açıklanan bu unsurlar Ģunlardır; 

 

 Kontrol Ortamı 

 Risk Değerlendirmesi 

 Bilgi ve ĠletiĢim 

 Kontrol Faaliyetleri 

 Ġzleme 

olmak üzere beĢ adettir.
96

  

 

ġekil 1  Coso Ġç Kontrol Piramidi 

 

 

Kaynakça: http://slideplayer.biz.tr/slide/2386739/ Çevrimiçi, (EriĢim Tarihi:24.02.2015) s.80. 
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2.1.5 Ġç Kontrolün Uygunluğu 

 

Kontrollerin değerlendirilmesi için uygun ve yeterli kıstaslara ihtiyaç vardır. 

Ġç denetçiler, yönetimin hedef ve amaçlarına ulaĢıp ulaĢılmadığını belirlemek için 

oluĢturduğu kıstasların yeterlilik derecesini tespit etmelidir. Bu kıstaslar yeterliyse iç 

denetçilerde kendi değerlendirmelerinde bunları kullanabilirler. Kıstaslar yeterli 

değilse iç denetçiler uygun değerlendirme kıstasları geliĢtirmek için yönetimle 

birlikte çalıĢmalıdır. Ġç kontrol yapısının uygunluğu değerlendirilirken bir takım ön 

belirtiler sistemin yetersizliğine ve aksadığına iĢaret etmektedir. Bunlar aĢağıdaki 

gibi sıralanabilir.
97

 

 

 Üst yönetimin kontroller üzerinde sınırsız yetkisinin olması, 

 Personel yetersizliği, 

 Kontrol kültürünün yerleĢmemiĢ olması, 

 ÇalıĢanların muvazaalı hareket etmesi, 

 Tek bir performans ölçütünün dikkate alınması, 

 Yazılı belgelerden ziyade hafızaya güvenilmesi, 

 ĠĢlemlere geriye dönük kayıt atılabilmesi, 

 Yetkilendirilmelerin kontrolsüz yapılması 

 

2.1.6 Ġç Kontrol ve Bağımsız Denetim ĠliĢkisi 

 

Bir bağımsız denetim sürecinde iĢletmelerin iç kontrollerine iliĢkin yapılan 

çalıĢmalar ile ilgili mali tablo okuyucularının çok farklı görüĢleri olabilmektedir. 

Bağımsız denetim süreci sonunda iĢletmenin mali tablolarına iliĢkin olumlu görüĢ 

verilmesi durumunda, aynı zamanda iĢletmenin iç kontrol yapısının da etkin 

çalıĢtığına iliĢkin bir kanaatin oluĢtuğunu varsayanlar olduğu gibi, bağımsız 

denetimin bir parçası olarak iç kontrol yapısının detaylı bir Ģekilde incelendiği ve 
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önemli iç kontrol zayıflıklarının tümünün veya en önemli sorunların tespit edildiğini 

düĢünenler vardır. Ancak her iki bakıĢ açıcıda doğru değildir.
98

 

 

Bağımsız denetim faaliyetinin iç kontrol yapısıyla olan iliĢkisini anlamak adına 

Ģu Ģekilde bir örnek verilebilir: Ġç kontrol yapısı etkin çalıĢmayan bir iĢletmede 

bağımsız denetçi mali tabloların doğruluğuna iliĢkin olumlu bir görüĢ verebilir. 

Bunun nedeni bağımsız denetçinin odağının mali tabloların denetimi üzerinde 

olmasıdır. Eğer denetim çalıĢmalarında mali tablolara iliĢkin herhangi bir düzeltme 

yapılması gerekirse bu düzeltme yapılabilir ve bağımsız denetçi mali tablolar 

üzerinde olumlu görüĢ verebilir. Bağımsız denetçinin sadece mali tablolar üzerinde 

görüĢ verdiği, iç kontrol yapısı üzerinde ise herhangi bir görüĢ beyan etmediği 

unutulmamalıdır. Yetersiz bir iç kontrol yapısının bağımsız denetim çalıĢmasını 

etkileyeceği açıktır. Zira bağımsız denetçi denetim faaliyetlerini planlarken ve 

yürütürken iĢletmelerin iç kontrol yapısını değerlendirir. Bu değerlendirme 

sonucunda çalıĢmalarını yapar.
99

 

 

Ġç kontrol yapısının yetersiz olduğu iĢletmelerde doğal olarak bağımsız 

denetçinin elde etmesi gereken güvence seviyesine ulaĢabilmesi ve görüĢünü 

oluĢturabilmesi için daha fazla denetim çalıĢması yapması gerekir ki bu da denetim 

maliyetini artırır. Bağımsız denetçi denetim faaliyetini planlarken iĢletmenin iç 

kontrol yapısına iliĢkin yeterli seviyede bilgiye sahip olmalıdır. Bu bilginin seviyesi 

denetimden denetime değiĢiklik gösterebilir. Bazı durumlarda iç kontrol yapısının 

detaylı bir Ģekilde anlaĢılması gerekirken bazı durumlarda iç kontrol yapısı üzerinde 

fazla durulmayabilir. Ancak bir denetçi açsından iç kontrol yapısı detaylı anlaĢılmak 

istense dahi bunun anlamı iç kontrol yapısına iliĢkin tüm önemli yetersizliklerin 

tespit edileceği anlamına gelmez. Bağımsız denetim faaliyetlerinin önemli 

çıktılarından biri denetim sürecinde denetçinin dikkatini çeken iç kontrol yapısına 

iliĢkilin yetersizliklerin iĢletme yönetimine sunulmasıdır. Bu rapor iĢletme 

yönetimine iç kontrol yapısına iliĢkin sorumluluklarını yerine getirme noktasında 

yardımcı olmaktadır. Ġç kontrol yapısına iliĢkin yetersizlikler içeren raporun 
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iĢletmenin hangi yönetim kademesine sunulacağı önemli olabilir. Rapor iĢletme 

yönetimine yönetim kuruluna veya denetim komitesine sunulabilir.
100

  

 

2.2 Ġç Denetim 

 

 Ġç denetim, iç kontrol yapısı risk yönetimi ve kurumsal yönetimi denetleyen 

bir faaliyettir.. Ġç denetim; bir iĢletmenin faaliyetlerini geliĢtirmek ve katkıda 

bulunmak amacıyla tasarlanmıĢ bağımsız, tarafsız ve güvence sağlayan bir süreç 

olarak tanımlanmaktadır.
101

 

 

Büyük iĢletmelerdeki yönetim kurulu üyeleri ve ortaklar, iĢletme 

çalıĢanlarının faaliyetlerinin etkinliğinden bilgi sahibi olmak ve onları gözlemlemek 

istemektedirler. Ortakların bu istekleri, vekâlet teorisi bağlamında yetkilendirilmiĢ 

vekil/müdür ve diğer çalıĢanların faaliyetlerinin, denetim komitesinin bir bölümü 

Ģeklinde hizmet veren iç denetim bölümleri tarafından izlenerek sağlanmaktadır. 

Özellikle halka açık Anonim Ortaklıklarda, ortak sayısının çokluğu ve ortaklar 

grubunun arz ettiği nitelik bakımından, iç denetim yalnızca iç kontrolün etkinliğinin 

ölçümü olmaktan çıkmakta ve faaliyetlerin gidiĢatını tarafsız olarak yansıtmaya 

yarayan bir çalıĢma halini almaktadır.
102

 

 

GeçmiĢten günümüze kadar iç denetimle ilgili pek çok tanım yapılmıĢtır. 

Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından yapılan tanıma göre
103

; Amacı 

iĢletmeye hizmet vermek olan iç denetim, “iĢletme içerisinde kurulmuĢ uzman bir 

bağımsız denetim iĢlevidir. Kontrollerin etkililiğini ve yeterliliğini değerlendirmek 

ve incelemek yoluyla faaliyetlerin kontrol edilmesidir”. GeliĢen ve değiĢen koĢullar, 

Ġç Denetçiler Enstitüsü‟nün (IIA) yapmıĢ olduğu bu tanımlamayı zaman içerisinde 

değiĢtirmesine sebep olmuĢtur. Uzun bir süre geçerli olan bu tanımlama, iĢletme 

çevrelerinde meydana gelen büyük değiĢimlerle yerini IIA‟ ın 1999 yılında yaptığı 

tanımlamaya bırakmıĢtır.  
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1999 yılında IIA‟ ın yaptığı ve uluslararası kabul gören iç denetim tanımı ise 

Ģöyledir:
104

 

 

“İç denetim; işletmenin her türlü faaliyetini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve 

işletmeye değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve 

danışmanlık hizmeti vermektir”.  

 

Ġç denetimin amacı ve kapsamı ise yukarıdaki tanım itibariyle Ģu Ģekilde ifade 

edilmiĢtir:
105

 

 

“İç denetim, işletmenin risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin 

etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım 

getirerek işletmenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktadır”.  

 

Ġç denetim, iĢletme içerisinde hata ve hile gibi iĢletmeye zarar verebilecek 

nitelikteki fiillerin önlenmesi hususunda iĢletme bünyesinde yönetime bağlı olarak 

yürütülen denetimdir.
106

 Ġç denetim günümüzde bir iĢletmenin faaliyetlerini 

geliĢtirmek ve değer katmak amacıyla tasarlanmıĢ bağımsız, tarafsız güvence ve 

danıĢma sağlayan bir süreç olarak ta tanımlanır. Bu süreç sayesinde; risk yönetimi, 

kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliği arttırılarak iĢletmenin hedeflerini 

baĢarması mümkün olur.
107

 

 

Ġç denetim tanımında yer alan “güvence” ve “danıĢma” terimleri iç denetimin 

geniĢleyen iĢlevlerini ifade etmektedir. Ayrıca tanımda yer alan “risk yönetimi” ve 

“kurumsal yönetim” kavramları da iç denetimin, denetim kurulunun ve üst yönetimin 

önemli bir unsuru olduğunu yansıtmaktadır.
108
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Güvence sağlama görevi, aslında denetim faaliyetinin en temel olarak 

nitelendirilebilecek görevidir. Güvence hizmetleri; kurumun risk yönetimi, kontrol 

ve kurumsal yönetim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla 

kanıtların tarafsız bir Ģekilde incelenmesidir.
109

 

 

Mali yapıya, etkinlik ve verimliliğe, mevzuat ve düzenlemelere uyma; bilgi 

sitemleri güvenliğine ve “özen denetimine” yönelik görevler bu kapsamdaki 

örneklerdir. Güvence hizmetleri; iç denetçinin bir kurum, faaliyet, iĢlev, süreç, sistem 

veya bir baĢka unsur hakkında bağımsız görüĢ veya kanaat sunabilmek için eldeki 

kanıtların nesnel bir Ģekilde değerlendirilmesini içerir. Güvence görevinin nitelik ve 

kapsamı, iç denetçi tarafından belirlenir. Güvence hizmetlerinin genellikle üç tarafı 

vardır.
110

  

 

 Değerlendirmeyi yapan kiĢi veya grup (iç denetçi), 

 Değerlendirmeyi kullanan kiĢi veya grup (kullanıcı). 

 Bir kurum, faaliyet, iĢlev, süreç, sistem veya baĢka bir unsurun doğrudan 

içinde olan kiĢi veya grup(süreç sahibi), 

 

ġekil 1: Güvence Hizmetlerinin Tarafları 

 

 

 

    

 

Kaynakça: Ali Kamil Uzun, Denetim, EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Basım Evi, 1.b., 2012, s.80 

 

 

 DanıĢmanlık hizmetleri; herhangi bir yönetim sorumluluğu üstlenmeden bir 

kurumun faaliyetlerini geliĢtirmek onlara değer katmak amacı güden niteliği ve 

kapsamı denetlenen ile birlikte karĢılaĢtırılan istiĢare faaliyetler ve bununla bağlantılı 

diğer hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, iĢleri kolaylaĢtırmak 

ve eğitim vermek; bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir. DanıĢmanlık hizmetleri, 
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doğası gereği tavsiye niteliğinde olup genellikle görevlendirmeyi talep edenin özel 

talebi üzerine gerçekleĢtirilir. DanıĢmanlık hizmetinin nitelik ve kapsamı, 

değerlendirmeyi talep edenle iç denetçi arasındaki sözleĢmeye tabidir. DanıĢmanlık 

hizmetlerinin genellikle iki tarafı vardır.
111

 

 

 Tavsiye talep eden ve alan kiĢi veya grup (görevin müĢterisi) 

 Tavsiye eden kiĢi veya grup (iç denetçi), 

 

ġekil 2 DanıĢmanlık Hizmetlerinin Tarafları 

 

 

 

  

  

 

Kaynakça: Ali Kamil Uzun, Denetim, EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Basım Evi, 1.b., 2012, s.80 

 

 

Ġç denetimin amacı; tüm yöneticilere, denetlenen faaliyetlerle ilgili tahliller, 

değerlemeler, tavsiyeler ve uygun yorumlarla sorumlulukları doğrultusunda bilgi 

sağlamaktır. Ġç denetçi faaliyetinin hangi safhasında olursa olsun iĢletme yönetiminin 

hizmetindedir.
112

 

 

Ġç denetim iĢletme içinde danıĢmanlık iĢlevini üstlenmiĢ iç denetçiler 

tarafından yürütülür. Denetim sonuçları iĢletme yönetimine raporlanır. Mali 

tabloların bağımsız denetimi, üçüncü kiĢilere sunulan mali bilgilerin doğruluğunu, 

dürüstlüğünü saptamaya yönelik iken; iç denetim faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği 

ile ilgilenir. Ġç denetim raporlarında faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği araĢtırılarak 

bu konuda yönetime tavsiyelerde bulunur. 
113
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Günümüz ĠĢletmelerinde iç denetim üst yönetime bağlı olarak görev yapan bir 

danıĢma birimi olarak hizmet yapmaktadır. Zaman zaman iç denetimin sadece mali 

alanlarda sınırlandığı görülmekle beraber, çoğunlukla iç denetimin Ģu faaliyetleri 

yerine getirmekle görevli olduğu ve bu Ģekilde düzenlenmesi gerektiği 

düĢünülmektedir:
114

 

 

 Faaliyet ve iĢlemlerin belirlenmiĢ politikalara, planlara ve yönergelere 

uygunluğunu soruĢturmak, 

 Üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesi ile ilgili faaliyetlerin(baĢarının) 

kalitesini araĢtırmak, 

 ĠĢletmenin varlıklarının her türlü zararlara karĢı korunmakta olup olmadığını 

 Yönetimin düzenleyip sunduğu her türlü bilginin doğruluk ve güvenirliliğini 

araĢtırmak, 

 Mali kontrollerin, muhasebe kontrollerinin ve diğer faaliyetlerle ilgili 

kontrollerin sıhhatini, yeterliliğini ve uygulamasını dikkatle gözden geçirerek 

değerlemek ve uygun maliyetli etkin kontrol sistemlerini geliĢtirmek ve 

uygulatmak, 

 Faaliyetlerle ilgili gerekli iyileĢtirme önlemlerini yönetime tavsiye etmek. 

2.2.1 Ġç Denetimin Kapsamı ve Önemi  

 

 Ġç denetim önem derecesini belirtmek için kısa ve anlamlı bir ifade olarak "iç 

denetim yöneticilerin gece rahat uyumasına yardımcı olur " denilmektedir. Bu ifade, 

iç denetimin iĢletme yönetimi açısından taĢıdığı değeri açık bir biçimde 

vurgulamaktadır. Çünkü iç denetim faaliyetleri, iĢletme içi uygulamaların iĢletme 

yönetimi tarafından belirlenen politika ve usullere uygunluğunu araĢtırmak suretiyle 

daha etkin ve verimli bir yönetimin oluĢmasına destek olabilmektedir. Ancak, iç 

denetimin örgüt yap ısı içerisinde bulunduğu konum ve yönetim tarafından iç 

denetçiye verilen yetkilerin sınırları denetim faaliyetlerinin etkin bir Ģekilde yerine 

                                                 
114

 F.Münevver Yılancı, Ġç Denetim,  Ankara: Nobel Yayın, 2.b.,  2006, s.9. 



40 

 

getirilmesine ve iç denetçilerin bağımsızlıklarını korumalarına engel teĢkil 

edebilmektedir.
115

 

 

Ġç denetim, bir kuruluĢun kendi personelinin, yönetsel kontrolün etkin ve 

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

diğer konularda gerçek iĢlemleri yansıtıp yansıtmadığı ve doğru çabuk sonuçlar verip 

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

ve planları uygulayıp uygulamadığı konularında birinci elden iĢbaĢındaki gözlemlere 

dayanarak yönetim adına yaptığı bir seri araĢtırma, yol ve tekniklerden 

oluĢmaktadır.
116

 

 

Ġç denetimin kapsamına hem mali nitelikteki iĢlemler, hem de mali nitelikte 

olmayan iĢlemler girmektedir. BaĢka bir deyiĢle iç denetim çalıĢmaları mali 

denetimi, uygunluk denetimini ve faaliyet denetimini kapsamaktadır.
117

 

 

Ġç denetimin mali denetim yönü, mali tabloların doğruluğunun 

araĢtırılmasından çok, mali tablolara temel oluĢturan muhasebe bilgilerinin doğruluk 

ve güvenilirliğini araĢtırmak ve bu bilgileri elde etmek için kullanılan kayıt ortamını 

ve raporlama sistemini gözden geçirmektir.
118

 

 

Ġç denetimin faaliyet denetimi yönünü ise verimlilik denetimi 

oluĢturmaktadır. Ġç denetim, örgütün kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılıp 

kullanılmadığını değerler. Ġç denetçi, örgüt tarafından belirlenen verimlilik 

standartlarının örgüt personeli tarafından anlaĢılıp anlaĢılmadığını, standartlardan 

sapmaların belirlenip, tahlil sonuçlarının iletilip iletilmediğini ve düzeltici önlemlerin 

alınıp alınmadığını araĢtırır.
119
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Geleneksel anlamda iç denetim faaliyetlerinin hedefi her türlü riski bulmak ve 

ortadan kaldırmaktır. BaĢka bir ifadeyle iç denetim birimi iĢletme içerisinde 

faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir 

Ģekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol eden bir birimdir. Günümüzde ise iç 

denetim bireye ve hataya dayalı yaklaĢımdan, organizasyona, sürece ve sisteme 

odaklı bir yaklaĢıma dönüĢmektedir. Diğer bir ifadeyle, iĢin doğru yapılıp 

yapılmadığı yerine doğru iĢin yapılıp yapılmadığını irdeleyen bir yaklaĢım 

gündemdedir.120
  

 

2.2.2 Ġç Denetimin Amaç ve Görevleri 

 

Ġç denetimin amacı, iĢletmenin mali nitelikte olan ve olmayan tüm 

faaliyetlerini gözden geçirerek değerlemek, diğer iç kontrol yapısının etkinliğini 

ölçmek ve değerlemek ve bu bilgiler ıĢığında yönetime tavsiyelerde bulunarak 

danıĢmanlık yapmak Ģeklinde belirtilebilir. Ġç denetimin bir diğer amacı da iĢletme 

varlıklarının her türlü zarara karĢı korunup korunmadığını, faaliyetlerin yönetimce 

saptanmıĢ politikalarla uyum içinde yürütülüp yürütülmediğini, iç kontrol sürecinin 

etkinliğini ve verimliliğini araĢtırmaktır.
121

 

 

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

verimli olduğu konusunda üst yönetime objektif bir güvence sağlamaktır. Bu iĢin bir 

parçası olarak, iç denetim faaliyeti, üst yönetime, sorumluluklarını yerine getirmesi 

görevlerini ifa etmesinde yardımcı olmak için danıĢmanlık yapar, yol gösterir ve 

iĢlerin yapılmasına yönelik imkân sağlar. Ġç denetimin asıl amacı, örgüte yararlı 

olmak için denetim faaliyetlerini sürdürmek ve örgütte çalıĢanların sorumluluklarını 

etkin Ģekilde yerine getirmelerinde onlara yardımcı olmak olarak ifade edilebilir.
122
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2.2.3 Ġç Denetime Gereksinim Duyulma Nedenleri 

 

Özel kesim nezdinde sürdürülen iç denetim faaliyetlerine duyulan 

gereksinimlerin baĢında sorumluluk ve hesap verebilme olgusu bulunmaktadır. Her 

iĢletmede, yöneticiler sahip oldukları yetki ve sorumluluklarının bir kısmını 

kendilerine bağlı olarak çalıĢan kiĢilere devrederler. Tüm yöneticilerin, çalıĢanların 

görevlerini etkin ve verimli bir biçimde yerine getirip getirmediklerini ve iĢletmenin 

hedeflerinin de bir parçasını oluĢturan bireysel hedeflere ulaĢıp ulaĢmadıklarını 

öğrenmesi gereklidir. Söz konusu bilgilenme faaliyetinde ne yöneticilerin kiĢisel 

çabaları, ne de astların kendi faaliyetlerini raporlamaları mevcut olan çıkar çatıĢması 

nedeniyle beklenen yararı sağlar. Bu nedenle uygulanan yöntemlerin, usullerin, 

kontrollerin değerlendirilmesi ve verimliliği ile hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığının 

belirlenmesinde, iç denetçiler bilgi toplama, Ģartları değerlendirme ve sorunları 

tanımlama konularındaki mesleki yeterlikleri nedeniyle belirtilen iĢlemleri 

yöneticilere vekâleten yaparlar.
123

 

 

Gerek bireysel gerekse toplumsal faaliyetlerin belirli bir amaca yönelik olarak 

gerçekleĢtirildiği kabul edilirse, amaçlanan sonucun elde edilip edilmediği ve bu 

amaca ulaĢmak için izlenen yöntemlerin önceden bilinen norm ve standartlara uygun 

olup olmadığının saptanmasına yönelik yapılan araĢtırma ve muhakeme, denetimle 

olur.
124

 

 

Ġç denetime olan ihtiyacı belirleyen etkenlerden birisi de vekalet kurumudur. 

Yöneticiler, görevleri karĢılığında uzun vadede daha fazla ücret alma temel 

güdüsüyle hareket eden ve bu yüzden çoğu zaman iĢletme sahiplerininkiyle 

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

sahipleri yöneticilere emanet ettikleri kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımı 

hususunda endiĢe duyarlar. Ancak, iĢletme sahiplerinin yöneticilerin görevlerini 

yerine getirip getirmedikleri hususlarında yeterli değerlendirmeleri yapacak 

zamanları ya da teknik yetenekleri yoktur. ĠĢletme sahipleri ile yöneticiler arasındaki 

bu iliĢki vekâlet akdine benzetilmiĢtir. Bu kapsamda bir vekil olarak görev yapan 
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yöneticinin söz konusu iliĢkiden doğan borçlarını yerine getirmesi sırasında ortaya 

çıkabilecek düzensizlikler hakkındaki iĢletme sahibinin Ģüphelerini ortadan 

kaldıracak en önemli kontrollerden biri yapılacak olan iç denetimlerdir.
125

 

 

Açıklanan bilgilerin yeterince güvenilir olmaması karar alıcıları bu konuda 

bazı önlemler almaya zorlamaktadır. Karar alıcı açıklanan bilgilerin, vereceği karar 

için yeterli derecede güvenilir olduğunu araĢtırmalıdır. Bu araĢtırma sırasında çeĢitli 

önlemlere baĢvurulabilirse de, daha önce, böyle bir giriĢimin iktisadi açıdan değerli 

olup olmadığı saptanmalıdır. Daha güvenilir bilgi elde etmenin sağlayacağı yarar, o 

bilgiyi elde etmek için katlanılacak giderden fazla olduğu sürece, karar verici böyle 

bir yola gitmelidir.
126

 

 

Tasarruf olgusu, iç denetim faaliyetlerine duyulan gereksinimin 

nedenlerinden birisini oluĢturmaktadır. Mesleki açıdan olarak yürütülen denetimler 

sonucunda tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi sayesinde iĢletmeler maddi açıdan 

da büyük tasarruflar sağlayabilmektedir. Maddi kayıpların ortaya çıkarılması ve 

düzeltilmesi bazen iç denetim biriminin iĢletmeye olan yıllık maliyetini karĢılayacak 

nitelikte dahi olabilmektedir.
127

 

 

Hileli iĢlemlere karĢı korunma ihtiyacı, yukarıda belirtilen gereksinimin 

önemli bir öğesini oluĢturmaktadır. Hileli eylem ve iĢlemler iĢletmenin çıkarı ya da 

zararı için iĢletme içinden kiĢilerce gerçekleĢtirilmiĢ olabileceği gibi iĢletme dıĢından 

kiĢilerce de gerçekleĢtirilebilir. Bununla birlikte, giderek karmaĢık hale gelen mali 

araçlar ve mali pazarlara bağlı olarak, iĢletme dıĢından kiĢilerin yapmıĢ oldukları 

incelemeler ile bu tür usulsüzlükleri ve hileli eylem ve iĢlemleri tespit etmeleri 

olasılığı azalmakta ve daha maliyetli hale gelmektedir.
128
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2.2.4 Ġç Denetimin Faaliyet Alanları 

 

Uluslararası Ġç Denetim Enstitüsü, iç denetim alanındaki geliĢmeleri de göz 

önünde bulundurarak iç denetim faaliyet alanlarını tanımlamıĢ böylece iç denetim 

faaliyetinin herkes tarafından aynı Ģekilde anlaĢılması ve uygulanmasını 

amaçlamıĢtır. Bu tanımlamalar Ģüphesiz iç denetim alanındaki geliĢmelere paralel 

olarak anılan Enstitü tarafından sürekli gözden geçirilmektedir. Denetim alanı ve 

anlayıĢındaki değiĢme ve geliĢmelere paralel olarak iç denetim faaliyet alanları da 

çeĢitlenebilmektedir.
129

 Ġç denetim, “özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim 

süreçlerini geliĢtirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir 

danıĢmanlık hizmeti sağlar.” Denilmek suretiyle Uluslararası Ġç Denetim 

enstitüsünce belirlenmiĢ genel standartlara uygun faaliyet alanları belirlenmiĢtir.
130

 

 

Ġç denetim faaliyeti özünde üç alanı kapsamaktadır. Bunlar; 

 Ġç kontrol süreçlerinin denetimi, 

 Risk yönetim süreçlerinin denetimi, 

 Kurumsal yönetim süreçlerinin denetimi. 

 

2.2.5 Ġç Denetimin ĠĢletmeler Açısından Yararları  

 

ĠĢletmeler yöneticilere danıĢmanlık yapma, iĢletme çalıĢanları tarafından 

yapılabilecek hilelerin belirlenmesi ve bunların ortaya çıkmasını önleyici önerilerin 

getirilmesi gibi nedenlerle iç denetime ihtiyaç duymaktadırlar.
131

 

Ġç denetim 

olmaksızın etkin bir kontrol ortamının oluĢturulması imkânsızdır.  

Ġç denetim baĢta ortaklar olmak üzere tüm çıkar gruplarını ilgilendiren ve 

onların menfaatlerini koruyan en önemli araçlardan birisidir. ĠĢletmelerin varlığını 

devam ettirebilmelerinin temel unsurlarından biri de ihtiyaçlarını karĢılayacak iĢ 

süreçlerine sahip olmaları, devamlı olarak bunları gözden geçirmeleridir. 
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Bu bağlamda, iĢletmeler açısından iç denetim birimine sahip olmak önem 

taĢımaktadır. Etkinlik ve verimliliğe ne kadar odaklanıldığı, süreçlerin doğru iĢleyip 

iĢlemediği, risklerin ne kadar etkin yönetildiği ve maddi kayıpların meydana gelip 

gelmediği iç denetim tarafından tarafsız bir bakıĢ açısıyla tespit edilmekte ve gerekli 

iyileĢtirme önerileri sunulmaktadır.
132

 Ġç denetim, iĢletmelere aĢağıdaki konularda 

yarar sağlamaktadır:
133

 

 ĠĢletmelerde iç denetim için, gerekli ve yeterli kaynağın ayrılması, 

 Denetimin yetkin kiĢilerce yapılması, 

 Etkinlik ve verimliliğin artırılması, 

 Üst yönetim tarafından belirlenen politikalara uyumun sağlanması, 

 Güvenilir bilgi sağlanması,  

 ĠĢletme varlıklarının ve kayıtlarının korunması,  

 Bağımsız olarak konumlandırılması ve düzenleyici otoritelerin uygulamanın 

sıkı takipçisi olmaları bir gereklilik olup, bu sonucun sağlanabilmesi paydaĢ 

ve çıkar gruplarının hak ve sorumluluklarına sahip çıkmalarına bağlı 

bulunmaktadır. 

 

2.2.6 Ġç Denetim ve Ġç Kontrol Arasındaki ĠliĢki 

 

Ġç kontrol, süreç ve iĢ akıĢları içine yerleĢtirilen, kiĢilerden etkilenen, 

iĢletmenin amaçlarına ulaĢmasında kullanılan bir araç olarak makul bir güvence 

sağlar.
134

 Makul güvence, bir bütün olarak mali tabloların nitelik ve nicelik 

bakımından önemli bir yanlıĢlık içermediğine dair bir sonuca varmada yeterli ve 

uygun bağımsız denetim kanıtının toplanmasıdır.
135

 Bu yönüyle iç kontrol iĢletme 

yönetiminin sorumluluğundadır. Etkinliğinin ve yerindeliğinin değerlendirilebilmesi 

için iç denetim faaliyetine ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla iç kontrol ve iç denetim 

birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan iki kavram olarak değerlendirilmelidir. 

ĠĢletmelerin kurumsallaĢmasının temellerinden birini iç kontrol yapısının varlığı 

oluĢtururken iç kontrollerinin yerindeliği ve kalitesi iç denetim faaliyeti ile değer 
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bulur. Ġç denetim, iĢlem ve hata odaklı yaklaĢımdan süreç odaklı, iĢin doğru 

yapılmasıyla birlikte doğru iĢin yapılmasını öneren bir yaklaĢım sergileyerek 

organizasyon için stratejik akıl ortağı, geliĢtiren ve değer katarak önceden alınması 

gereken tedbirleri belirten bir rol üstlenmektedir.
136

 

 

2.3  Ġç Denetçi 

 

 Ġç denetçi, iĢletmede denetim faaliyetini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime 

sahip, bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taĢıyan eğitim ve deneyim 

sahibi uzman bir kiĢidir. Ġç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Ġç denetçi, mali 

yönetim ve kontrol süreçlerinin denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde 

bulunmakla sorumludur. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileĢtirmelere yönelik 

önerilerde bulunmak ve denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruĢturma 

açılmasını gerektirecek bir duruma rastladığında, ilgili idarenin en üst amirine 

bildirmek iç denetçinin baĢta gelen sorumluluklarındandır.
137

  

 

 Ġç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dıĢında hiçbir 

görev verilemez ve yaptırılamaz. Ġç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye 

sunar. Ġç denetçiler, denetim konusu ile ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü 

bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve 

gösterilmesini talep etmelidirler. Denetlenen birim çalıĢanlarından, iç denetim 

faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek iç 

denetçilerin yetkileri arasında son derece önemlidir. Ġç denetçiler, mevzuata, 

belirlenen denetim standartlarına ve meslek ahlak kurallarına uygun hareket 

etmelidirler. Bu kapsamda, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliĢtirmeleri 

beklenir. Ġç denetçiler, denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve 

değerlendirmelerinde tarafsız olmakla yükümlüdürler.
138

 Ġç denetçiler ile bağımsız 

denetçiler arasında en önemli fark, bağımsızlık konusundadır. Bilgi ve tecrübe 

konusunda çoğu zaman her iki denetçi arasında önemli fark olmayabilir. Ancak iç 

denetçi iĢletmenin çalıĢan elemanı olduğundan, özellikle iĢletme ile ilgili karar 

                                                 
136

 Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası, a.g.m., s.20. 
137

 Alptürk, a.g.e., s.33-34. 
138

 a.g.e., s.34. 



47 

 

verecekler açısından bağımsız denetim çalıĢması, güvenilirlik derecesi daha yüksek 

olan bir çalıĢmadır. Bunun nedeni, görünürde de olsa, iç denetçinin, yönetim etkisine 

açık olabileceği düĢüncesidir. Burada sözü edilen iç denetçi özel iĢletmelerdeki iç 

denetçidir. Türkiye‟de kamu idarelerinin iç denetimi ile ilgili olarak 5018 sayılı yasa 

ile yapılan düzenlemelerle öngörülen iç denetim yaklaĢımı yukarıda açıklanan iç 

denetim yaklaĢımlarından daha farklıdır.
139

 

 

 Ġç denetçiler iĢletmelerde aĢağıdaki çalıĢmaları yaparlar.
140

 

 

 ĠĢletme faaliyetlerinin verimli ve etkin bir Ģekilde yürütülüp 

yürütülmediğini araĢtırmak, 

 ĠĢletme varlıklarının korunup korunmadığını araĢtırmak, 

 ĠĢletme yönetimince kendisinden istenen özel araĢtırmaları yapmak, 

 Muhasebe bilgi ve belgelerinin güvenilir olup olmadığını belirlemek, 

 Bağımsız denetçilere çalıĢmalarında yardımcı olmak. 

  

 ĠĢletme yönetimince belirlenmiĢ politika ve kurallara uyulup 

uyulmadığını araĢtırmak. 

 

 Ġç denetçilerin temel özellikleri; bağımsızlık, yeterli mesleki bilgi ve 

tecrübeye sahip olmak, çalıĢmalarda mesleki özen göstermek ve mesleki kiĢisel ve 

ahlaki niteliklere sahip olmaktır. Ġç denetçi, diğer meslek elemanları ile iliĢkiler 

kurabilmeli ve bu iliĢkileri ölçülü bir biçimde sürdürebilmeli, sevimli, anlayıĢlı, 

nazik, sabırlı olmalıdır. Bunun için denetçinin kuvvetli bir genel kültüre sahip olması 

gerekmektedir.
141

 Ġç denetim mesleği, ikinci dünya savaĢından sonra geliĢmiĢ ve 

yaygınlaĢmıĢtır.
142

 

 

Ġç denetçiler iĢletmenin iç bilgi sitemini incelemekte, sistemin yönetimin 

belirlediği talimatların yerine getirilip getirilmediği ile ilgili bilgileri toplamakta ve 

üretim faaliyetlerine iliĢkin sonuçların yönetime raporlanmasında etkili bir 
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 Alptürk, a.g.e. s.34. 
142

 Türedi, a.g.e., s.34. 
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düzenlemenin olup olmadığını tespit etmektedirler. Ġç denetçi, kontrol yapısının 

etkinliğini değerlendirilmesi ve etkinliğe katkı sağlamada önemli bir görev olmalıdır. 

Ġç denetçiler hem mali hem de mali nitelikte olmayan iĢlemleri kapsamak üzere geniĢ 

bir yelpazede faaliyetlerini sürdürmektedirler.
143

 

 

Bir iç denetim sürecinin amaçlarına ulaĢabilmesi için iç denetçiler bir dizi 

faaliyet yerine getirirler. Bu faaliyetler Ģunlardır:
144

 

 

 Faaliyet ve iĢlemlerin belirlenmiĢ politikalara, planlara ve yönergelere 

uygunluğunu soruĢturmak. 

 Mali kontrollerin, muhasebe kontrollerinin ve diğer faaliyetler ile ilgili 

kontrollerin sıhhatini, yeterliliğini ve uygulanmasını dikkatle gözden 

geçirerek değerlemek ve uygun maliyetli etkin kontrol sistemlerini 

geliĢtirmek ve uygulatmak. 

 Faaliyetlerle ilgili gerekli iyileĢtirme iĢlemlerini yönetime tavsiye etmek. 

 Üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesi ile ilgili faaliyetlerin (baĢarının) 

kalitesini araĢtırmak. 

 ĠĢletmenin varlıklarının her türlü zararlara karĢı korunmakta olduğunu 

araĢtırmak. 

 Yönetimin düzenleyip sunduğu her türlü bilginin doğruluk ve güvenilirliğini 

araĢtırmak. 

 

Ġç denetim birimi baĢkanının görev ve yetkileri Ģunlardır:
145

 

 

 Ġç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç 

denetim programını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak. 

 Ġç denetim birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve 

Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek. 

                                                 
143

 Uzun a.g.m., s.11. 
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 Uzun, a.g.m., s.10. 
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 Ġç denetçilerin program kapsamında ve program dıĢı görevlendirmelerini 

yapmak. 

 Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini 

gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve geliĢtirme programını oluĢturmak, 

iç denetçilerin performansını takip etmek. 

 Ġç denetime iliĢkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya 

çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak. 

 Ġç denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet 

yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak. 

 Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol yapısına iliĢkin genel 

değerlendirmeyi de kapsayacak Ģekilde hazırlamak. 

 Ġç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına 

uygunluğunu kontrol etmek. 

 Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan 

hususların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek. 

 DıĢ değerlendirme sonuçlarına iliĢkin düzeltici ve iyileĢtirici önlemleri almak. 

 Ġç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye 

girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve üst 

yöneticiyi bilgilendirmek. 

 Ġç denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir Ģekilde, bilgi ve 

becerilerini düzenli olarak artırmalarını sağlamak. 

 Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak baĢka 

bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüĢ veya yardım alınmasını 

sağlamak. 

 Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak 

bakanlıklarda bakan ve üst yönetici, diğer idarelerde ise üst yönetici 

tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 Ġdari ve/veya cezai yönden suç teĢkil eden, soruĢturma veya ön inceleme 

yapılmasını gerektiren durumlara iliĢkin iç denetçilerin tespitlerini üst 

yöneticiye bildirmek. 
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3 RĠSK VE RĠSK YÖNETĠMĠ  

 

Risk ve risk yönetimi konularına ilerleyen sayfalarda detaylı olarak yer 

verilecektir. 

3.1 Risk Kavramı 

 

Risk planların baĢarısız olma olasılığı, hatalı karar alma tehlikesi, zarar etme 

veya kar etmeme gibi durumlara denir.
146

 Risk kavramını açıklayan pek çok tanım 

vardır. Bir tanımlara göre risk; bir iĢletmenin faaliyetleri sırasında gelecekte ortaya 

çıkabilecek muhtemel olaylar olarak açıklanmıĢtır. Bir baĢka tanımda ise risk; hedefe 

ulaĢmak için belirlenmiĢ sonuçlardan olası olumsuz sapmalar Ģeklinde ifade 

edilmiĢtir. Bu tanımlamalardan da anlaĢılabileceği gibi, riski gelecekte meydana 

gelebilecek ve olumsuz etki ile sonuçlanacak olaylar olarak görmek mümkündür.
147

 

Riske genel olarak baktığımızda, iĢletmeyi bütünüyle etkileyebilecek olan mali 

kayıplar, ahlaki olmayan davranıĢlar, güvenilirliğin zarar görmesi ve yasal gereklerle 

çalıĢma yönergelerine uygun olmama türünden bir olay ya da eylemin kurumu 

olumsuz bir biçimde etkileyebilmesi olarak ifade edilmektedir.
148

 Var olan farklı 

tanımlamalardaki ortak nokta risk konusundaki tarafsız olmayan algılamalardır.
149

  

 

Risk insan faaliyetlerinin olduğu her yerde kaçınılmazdır. KiĢilerin kendi 

faaliyetlerinde, özel sektörde ve kamu sektöründeki faaliyetlerde kendini gösterir. 

Temel bir kavram olarak risk çeĢitli Ģekillerde tanımlanabilir.
150

  

 

 IIA riski Ģöyle tanımlamıĢtır: “Hedeflere ulaĢmak üzerinde bir etkisi 

olabilecek bir olayın oluĢmasına dair belirsizliktir.”  
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 Riski yönetmek için Avusturya ve Yani Zelanda Kamu Sektörü Rehberi riski 

Ģöyle tanımlar “Hedefler üzerinde etkisi olacak bir Ģeyin olma ihtimalidir. 

Sonuç ve olasılığa dayalı ölçülür.” 

 Kanada Ġmtiyazlı Muhasebeciler Enstitüsü riski Ģöyle tanımlar: “Bir veya 

birden fazla kiĢinin veya kurumun bir olay veya durumdan kaynaklanan 

olumsuz sonuçları yaĢama olasılığıdır.”  

 Kanada Standartları Derneği Risk Yönetimi: Karar Vericiler için Rehber riski 

Ģöyle tanımlar: “Sağlığa, mülke, çevreye veya değeri olan Ģeylere olan etkinin 

ve olasılık ve öneminin ölçüsü Ģeklinde tanımlanan yaralanma veya kayıp 

ihtimalidir.”  

 Uluslararası Standardizasyon Kurumu (ISO)‟nun 1 Kasım 2000 tarihli Risk 

Yönetim Terminolojisi‟nde risk “Bir olayın olma ihtimali ve bunun 

sonuçlarının birlikteliği; Not 1: Bazı durumlarda risk beklenenden sapmadır” 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Buna göre risk gelecekte olacak olayları ve getirileri 

sarmalayan belirsizliktir. Bu belirsizliğin iki anlamı vardır. Bunlardan biri 

oluĢması belirsiz olan olayın etkisinin olumlu olmasıdır. Olumlu etkisi olan 

olaylar fırsat olarak adlandırılır ve bunlar doğru Ģekilde yönetilip hedefe 

ulaĢma faaliyetlerine kanalize edilmelidir. Olumsuz etkisi olan olaylar basit 

bir biçimde risk olarak adlandırılır ve bunların etkilerinin kurumu hedefe 

ulaĢma yolundan saptırmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. 

 

Risk tanımlarının ortak noktaları risk kavramının bir belirsizlik içermesi ve 

belirsizliğin zarar veya kayba yol açabilmesi olasılığının bulunmasıdır. Belirsizlik ile 

risk arasındaki en önemli farklılık riskin sayısallaĢtırılabilmesidir.
151

 ĠĢletme 

faaliyetleri her zaman risklerle iç içedir. Stratejik, mali ve faaliyetle ilgili karaların 

hemen hepsinde bazı belirsizlikler söz konusu olabilmektedir.  Kimi zaman bu 

belirsizlik iĢletme sonuçlarına olumlu bir etki yapar ve bu durum Ģans olarak ifade 

edilir. Kimi zaman ise belirsizliklerin sonuçlara etkisi olumsuz olur ve bu durum risk 

olarak ifade edilir. Genellikle iĢletmeler karlarını artırmak için risklerden kaçınmaya 

çalıĢırlar ancak Ģansı elde etmek için risklerin üstlenilmesi gerekir.
152

  

 

                                                 
151

 Özbek, a.g.e., s.236. 
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ĠĢletmenin amacı çevresi ile etkileĢerek değer yaratmaktır. Çevre, iĢletme ve 

diğer unsurlar arasındaki etkileĢimler ve iliĢkiler bütünüdür. MüĢteriler tedarikçiler, 

devlet, rekabet, teknoloji ve pazar kurumun çevresini oluĢturur. Mevcut her 

organizasyon risklerle karĢı karĢıyadır ve riskin kaynağı organizasyonun çevresidir. 

Hiçbir organizasyon çevresindeki değiĢiklikleri tamamıyla, öngörme onlara etki etme 

ve kontrol etme yeteneğine sahip değildir. Ortaya çıkma sıklığının, zamanın ve 

Ģeklinin belirli olmaması sebebiyle risk, organizasyonlar tarafından zor ve karmaĢık 

bir olgu olarak bilinmektedir.
153

  

 

3.2 Risklerin Sınıflandırılması 

 

Tahmini sonuçlarla gerçekleĢen sonuçların farklı olması çok değiĢik 

nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Ġklim koĢulların ön görülmemesi ya da 

beklenmedik bir değiĢim göstermesi, bir doğal afet meydana gelmesi, herhangi bir 

ürüne olan talebin beklenmedik ölçüde azalması ya da çoğalması, bir iĢletmenin 

olağanüstü boyutta bir kar ya da zarar açıklaması, dünyanın bir yerinde savaĢ çıkması 

ya da bir ülkede darbe olması, döviz kurlarında umulmadık değiĢiklikler meydana 

gelmesi hep birer risk unsurudur. Beklenen (tahmin edilen) sonuçlarla gerçekleĢen 

sonuçların farklılaĢmasına neden olabilecek faktörlerin, diğer bir deyiĢle risk 

faktörlerinin sayısının fazlalığı bunların tasnifini de zorlaĢtırmakta ve üzerinde 

anlaĢmaya varılmıĢ genel bir risk sınıflandırması bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

aĢağıda risk faktörlerinin değiĢik bakıĢ açısıyla sınıflandırılmasına değinilmiĢtir.
154

 

 

3.2.1 ĠĢletme Ġçi Riskler 

 

KüreselleĢme nedeniyle ortaya çıkan iĢletmeler arası rekabet, sosyal ve 

iktisadi Ģartları giderek zorlaĢtırmaktadır. Bu Ģartlara uyum sağlayan iĢletmeler 

faaliyetlerine devam ederken, uyum sağlayamayan iĢletmeler faaliyetlerine son 

vermiĢlerdir. Bu sonuçlarından dolayı, mali baĢarısızlık önemli bir sorun olmakta ve 

bu sorunun çözümü için mali baĢarısızlığa neden olan faktörler üzerinde durulması 
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gerekir. ĠĢletmelerde baĢarısızlık nedenlerini saptamayı amaçlayan bir araĢtırmada, 

baĢarısızlık nedenleri Ģu baĢlıklar altında toplanmıĢtır:
155

 

BaĢarısızlık nedenleri ve yüzdesi; 

 

 Endüstride beklenmeyen geliĢmeler %20, 

 Yönetim yetersizliği %60, 

 Doğal yetersizlikler %10, 

 Diğer %10. 

 

ĠĢletmeye bağlı nedenler arasında, büyümeye yetecek tutarda özkaynağa sahip 

olamama ve kaldıraçtan aĢırı yararlanma, kuruluĢ yeri seçimindeki hatalar, müĢteri 

beklentilerini karĢılayamama, aĢırı duran varlık yatırımı vb. sayılabilir.
156

 

 

ĠĢletme içi baĢarısızlık nedenlerine maddeler halinde aĢağıda yer verilmiĢtir:
157

 

 Bir bölümünün Ģüpheli alacaklara dönüĢmesi, 

 SatıĢ hacminin beklenen düzeye eriĢememesi, 

 ĠĢletmenin alacaklarını zamanında tahsil edememesi ve alacaklarının büyük 

stok devir hızının çok düĢük olması ve yavaĢlaması, 

 

 Faaliyet giderlerinin aĢırı derecede yükselmesi, 

 Hatalı füzyon kararları alınması, 

 Maddi duran varlıklara aĢırı yatırım yapılması, 

 Yöneticilerin yükümlülüklerini yerine getirmede zayıf kalması, 

 ĠĢletmenin kuruluĢ yerinin hatalı belirlenmesi, 

 Grevler, 

 Pazarda rakip firmalara göre zayıf kalınması, 
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3.2.2 ĠĢletme DıĢı Riskler 

 

ĠĢletmeler etkilere açık olmalarından dolayı, içinden bulundukları çevreyle 

sürekli etkileĢim içindedirler. Bu yüzden; iĢletmenin çevresinde oluĢan herhangi bir 

olumsuzluk iĢletmenin baĢarısını olumsuz yönde etkileyecektir. ĠĢletmenin faaliyet 

gösterdiği ülkedeki ekonomik çöküĢ, hukuki ve teknolojik değiĢmeler, devletin bazı 

düzenlemelere gitmesi vb. gibi faktörler iĢletmenin mali olarak baĢarısızlığına neden 

olabilir. ĠĢletme dıĢı mali baĢarısızlık nedenleri aĢağıda maddeler halinde 

sıralanmıĢtır:
158

 

 

 Enflasyon ve faiz oranları; faiz oranlarının hızla yükselmesi ve yüksek 

enflasyon 

 Toplumsal sorumlulukların yerine getirilmemesi; tüketicinin korunması, ürün 

kalitesinin arttırılması ve ürün geliĢtirilmesi konularında geride kalınması, 

değiĢen dünya ve pazarlama anlayıĢına ayak uydurulamaması, 

 Sebebiyle iĢletmenin uzun vadeli borç bulamaması, 

 SavaĢ ve doğal afetler. 

 Döviz kuru; döviz kurlarındaki hızlı artıĢlar, 

 

3.2.3 Yönetilebilir Riskler ve Yönetilemez Riskler 

 

Yönetilebilir risk ve yönetilemez risk ayrımı, iĢletme içi risk ve iĢletme dıĢı 

risk ayrımı ile özdeĢmiĢ gibi gözükse de durum her zaman böyle değildir. Örneğin 

piyasadaki mal fiyatları, döviz kuru, faiz oranı gibi büyüklüklerdeki değiĢiklikler 

firma dıĢı risk unsurları olmakla birlikte, türev mali araçlar kullanımıyla firmanın bu 

riskleri yönetme olanağı vardır. Benzer Ģekilde, bazı doğal afetlerin yaratacağı riski 

bertaraf edebilmek amacıyla sigorta sisteminden yararlanmak mümkündür. Öte 

yandan, hava koĢullarındaki beklenmedik değiĢikliklerin ya da talep kaymasının 

yaratacağı olumlu ya da olumsuz etkileri yönetebilmek çoğu zaman firmanın elinde 

değildir. Dolayısıyla, firma dıĢı nedenlerden kaynaklanan risklerin bir kısmı 
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yönetilebilir risk kapsamına girerken, bir kısmını yönetilemez risk olarak kabul 

etmek gerekir. Firma içi nedenlerden kaynaklanabilecek risklerinde bir kısmının 

yönetilebilir, bir kısmının yönetilemez risk olduğunu düĢünmek mümkündür. 

Örneğin bir iĢletmenin, üretim teknolojisinden kaynaklanan risklerden arınmak için 

yeni teknolojiye yatırım yapması ya da mali riski minimize etmek için borç düzeyini 

düĢürmesi düĢünülebilir. Ancak, çalıĢanların hatalarından kaynaklanabilecek 

olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak her zaman mümkün olmamaktadır. ÇalıĢanların 

eğitim düzeyine dikkat edilmesi, hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi, sıkı bir 

nezaret sistemi kurulmasıyla bu tür risklerin azaltılması mümkünse de, her zaman 

insan hatasından kaynaklanabilecek “operasyonel riskler” ile karĢı karĢıya kalmak 

söz konusu olabilecektir. Sonuç olarak firma içi riskler arasında da yönetilebilir ve 

yönetilemez risk ayrımı yapılması yanlıĢ olmayacaktır.
159

 

 

3.2.4 Sistematik Riskler 

 

Sistematik risk; sosyal, iktisadi ve siyasi çevredeki değiĢmelerden 

kaynaklanan, bütün iĢletmeleri aynı yönde etkileyen ve iĢletmenin kontrol altına 

alma olanağı bulunmayan risktir. Örneğin, genel iktisadi Ģartlar ile para ve maliye 

politikalarında değiĢmeler bu gruba dâhildir. Bütün iĢletmeleri aynı Ģekilde etkiler. 

Sistematik riskin bütün iĢletmeleri aynı Ģekilde etkilemesi, çeĢitlendirme ile azaltma 

ya da yok etme olanağını ortadan kaldırmaktadır.
160

 

 

Sistematik riskler, sistemden kaynaklanan faktörlere bağlı olarak varlık 

fiyatlarının değiĢme riskidir. Bu yüzden “piyasa riski” ya da “çeĢitlendirilemeyen 

riskler” olarak da adlandırılırlar. Tüm yatırımcılar, ekonomik faktörlere bağlı olarak 

ellerindeki varlıkların ya da verdikleri borçların değerlerinin değiĢtiği dönemlerde bu 

riskle karĢılaĢırlar. ĠĢletme faaliyetleri ile pazar geliĢmeleri arasındaki risk olup tüm 

firmaları etkilemektedir. Uygulamada sistematik risk çeĢitlendirilmeyen risk olarak 

adlandırılmaktadır. Sahip olunan aktifler veya oluĢan hasarlar, tazminat ödemeleri 
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ekonomik faktörler sonucunda değerlerinde bir değiĢikliğe uğradığında bütün 

yatırımcılar bu çeĢit riski kabullenirler.
161

 

 

Sistematik risklerin bazı nedenleri Ģunlardır;
162

 

 

 Ulusal ekonominin gelecekteki durumu konusunda yatırımcıların 

mizaçlarındaki değiĢiklikler, 

 Enflasyon oranındaki değiĢiklikler, 

 Faiz oranındaki değiĢiklikler. 

 

3.2.4.1 Faiz Oranı Riski 

 

Sistematik risklerden biri olan faiz oranı riski, bir yatırımın değerinin, 

piyasadaki faiz oranlarındaki değiĢmeye bağlı olarak düĢme olasılığıdır.
163

 BaĢka bir 

tanıma göre faiz oranı riski; faiz oranlarındaki ters (beklenmeyen) yöndeki 

hareketlerin bankayı/yatırımcıyı karĢı karĢıya bıraktığı zarara (ekonomik kayba) 

uğrama olasılığıdır.
164

 Faiz oranı riski özellikle önemli tutarlarda dıĢ kaynak kullanan 

iĢletmeleri etkilemektedir. Faizin düĢme eğilimi gösterdiği bir ortamda sabit faiz 

üzerinden önemli tutarda borçlanan iĢletmeler karlılıklarını faizlerin üzerinden 

sürdüremedikleri için ödeme güçlüğüne düĢme riski ile karĢılaĢırlar. ĠĢletmeler düĢük 

faiz dönemlerinde olabildiğince sabit faiz üzerinden borçlanarak, iktisadi 

dalgalanmalar dönemlerinde tersine kısa süreli bağlantılarla değiĢken koĢulları tercih 

ederek mali giderlerini kontrol altında tutabilirler. Faiz oranı riskinin bir baĢka 

kaynağı ise vadeli alım ve satımlardan doğan vade farklarının, değiĢen pazar faiz 

oranlarına uyarlanmamasıdır. Özellikle alımlarda uygulanan vade farklarının 

satımlardakine göre daha yüksek olması mali planlama riskine yol açmaktadır.
165
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3.2.4.2 Enflasyon Riski (Satın alma Riski) 

 

Enflasyon; dinamik bir olgu olup, çeĢitli öğelerin birbiriyle iliĢkisine dayanan 

bir olaydır.
166

 Enflasyon riski, paranın satın alma gücünün kaybolması nedeniyle 

yatırım araçlarının getirilerinin azalması veya reel getiri olarak yok olması riskidir. 

Mal hizmetlerin fiyatlarının artması ile paranın satın alma gücündeki azalma olarak 

bilinen enflasyon, yatırımcının varlığının değerini korumasında etkili olmaktadır. 

Paranın satın alma gücündeki değiĢmeye bağlı olarak yatırım aracının sağlayacağı 

verimliliklerde de değiĢmeler olur.
167

 

Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artıĢ olarak bilinen enflasyon; ekonomiyi 

olumsuz olarak etkilemektedir. 

Enflasyonun iĢletmeler üzerindeki olumsuz etkileri aĢağıdaki gibi özetlenebilir:
168

 

 

 Enflasyon iĢletme sermayesi ihtiyacını sürekli artırır. ĠĢletmeler günlük 

faaliyetlerini (iĢçi ücretlerini ödemek, hammadde maliyetlerini karĢılamak, 

enerji giderlerini ödemek vb.) yürütebilmek için iĢletme sermayesine ihtiyaç 

duyarlar. Yüksek enflasyon ortamında fiyatlar devamlı olarak arttığından, 

iĢletmeler faaliyet hacimlerini korumak için daha fazla iĢletme sermayesine 

gerek duyarlar. 

 Enflasyon iĢletmeler için belirsizliktir. Fiyat istikrarının bulunmadığı yüksek 

enflasyon dönemlerinde iĢletmeler, istikrarsızlıktan kaynaklanan belirsizlik 

nedeniyle uzun önemli plânlama yapamazlar. ĠĢletmeler mali yatırımlardan 

sağlanan yüksekçe risksiz faiz kazançları nedeniyle fonlarını uzun dönemli 

yatırımlara bağlamak istemezler. Bu durum iĢletmelerin rekabet güçlerini ve 

geliĢme potansiyellerini olumsuz yönde etkiler. 

 Enflasyon iĢletmelerde fiktif (gerçekte olmayan) kârlar yaratır. Firmalar 

gerçekte kârlı olmadıkları halde enflasyonist ortamda kârlı gözükürler. 
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Enflasyon muhasebesinin uygulanmadığı durumda fiktif kârlar gerçek kâr 

gibi görülür ve iĢletmeler fiktif kârları üzerinden vergilendirilirler. 

 Enflasyon arttıkça nominal faiz artar, buna bağlı olarak belirsizlikten 

kaynaklanan risk priminin de yükselmesi nedeniyle, iĢletmelerin sermaye 

maliyetinin yükselmesi iĢletmeleri yatırım yapmaktan alıkoyar. 

 Enflasyon iĢletmelerin yapısını, izledikleri politikaları ve iĢleyiĢlerini 

olumsuz yönde etkiler. Bu etkilemenin derecesi, enflasyonun hızına, firmanın 

varlıklarının kompozisyonuna, varlıkların devir hızına, üretilen mal ve 

hizmetlerin talep elastikiyetine, nispi fiyatlardaki değiĢmeye, teknolojik 

geliĢmelere, bu geliĢmelerin ekonomiye uygulanma hızına ve iĢletmenin 

borçtan yararlanma derecesine bağlıdır.
169

 

 

Satın alma gücü riski, yatırıma tahsis edilmiĢ paranın enflâsyon etkisi ile satın 

alma gücünün azalması ile kendini göstermektedir. Satın alma gücündeki azalma 

dolaylı olarak sabit para birimi ile hesaplanan mali varlık getirisini azaltmaktadır. O 

halde, bir yatırım, paranın satın alma gücündeki azalmaya bağlı olarak getiri 

değiĢkenliği ihtimali ile karĢı karĢıyadır.
170

 

 

3.2.4.3 Pazar Riski 

 

Geçerli bir ekonomik nedene dayanmayan, daha çok psikolojik etkiler 

sonucu, mali varlık fiyatlarında görülen düĢüĢler, yatırımcılar açısından Pazar riskini 

oluĢturur. Bazı yatırımcıların en büyük miktarda hisse senedi satmaya kalkıĢması ya 

da bir takım siyasi geliĢmeler bu tip olaylara yol açabilmektedir. Pazar riski daha 

ziyade hisse senedi fiyatları üzerinde etkili olmaktadır.
171

  

 

Pazar risklerinin en önemli unsurlarından biri rekabet gücüdür.  Rekabet gücü 

Michael Porter‟in beĢ güç modeli çerçevesinde söyle sıralanmıĢtır.
172
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 ĠĢletmelerin kendi aralarındaki rekabet, 

 Ürün ya da hizmetlerin ikame edilebilirliği, 

 Tedarikçilerin pazara olan hâkimiyetleri, 

 Pazardaki talebin değiĢimi ve alıcıların pazarlık gücü, 

 Aynı alanda faaliyet gösteren yeni rakiplerin pazara gelmemesi, 

 

Pazara yönelik bir diğer risk ise tedarikçilerden kaynaklanır. Tedarikçinin gücü 

aĢağıdaki ölçütlere göre değiĢir.
173

 

 

 Ürünün patent gibi kendine ait bir özelliğinin olması, 

 Tedarikçinin rekabet durumu, 

 Tedarikçiyi yedekleme olanağı, 

 Tedarikçinin pazar Ģartları, 

 Tedarikçinin geri hizmet durumu, 

 

3.2.5 Sistematik Olmayan Riskler 

 

Sistematik olmayan riskler, iĢletmenin kendisinden kaynaklanan ve iĢletme 

tarafından kontrol edilebilen risk çeĢididir. Sistematik olmayan riski etkileyen 

faktörler Ģunlardır: 

 

 Grevler, 

 Yöneticilerden kaynaklanan hatalar, 

 Hammadde teminindeki zorluklar, 

 MüĢterilerin tercihlerindeki değiĢiklikler, 

 ĠĢletmenin borçlanma politikası, 

 Ürün tutundurma politikaları kararları. 

 Rekabet, 

 

                                                 
173

 Sümer GöğüĢ, a.g.e., s.26. 



60 

 

Sistematik olmayan risk; iĢletmenin kendisiyle ilgilidir ve diğer iĢletmeleri doğrudan 

etkilemez. Bu riskler, mali piyasalardaki varlıkların ait oldukları iĢletme ya da 

iĢletmenin bulunduğu sektördeki değiĢimlerle ortaya çıkan risk çeĢididir. 

Portföyde birçok iĢletmenin finans araçları varsa istatistik olasılık kurallarına göre 

olumlu etkenler olumsuzları götürür ve yatırımcının karĢı karĢıya bulunduğu risk 

sistematik risk düzeyine iner.
174

 

Sistematik olmayan riskler, sadece bir mali kurumu etkileyen, diğer mali 

kurumları etkilemeyen, mali varlıkların bireysel ya da sektörel olarak sahip oldukları 

risklerdir. Genel ekonomik geliĢmelerden bağımsız olarak özellikli sektörleri ya da 

firmaları ilgilendirdiğinden çeĢitlendirme ile korunabilir. Toplam riskin diğer 

kaynağı olan sistematik olmayan risk, sistematik riskin tersine menkul kıymetin ait 

olduğu iĢletmenin kendi dinamikleri ile bağlantılıdır ve menkul kıymet piyasaları ile 

doğrudan bir ilgisi yoktur. Hatta birçok kez, iĢletmeyle aynı sektörde faaliyet 

gösteren diğer kuruluĢlar bu kuruluĢu etkileyen etmenlerden bağıĢık 

kalabilmektedir.
175

 

 

3.2.5.1 Faaliyet Riski 

 

Faaliyet riski firmaların varlıklarının oluĢumu ile ilgilidir. Toplam varlıkları 

içinde sabit varlıklarının payı büyük olan bir firmada faaliyet riski yüksektir.
176

 Bu 

risk firmanın aktiflerinin oluĢumu ile ilgilidir. Toplam aktifleri içinde sabit aktiflerin 

payı büyük olan bir firmada faaliyet riski yüksektir. Zira yüksek sabit aktif/toplam 

aktif oranı, maliyetlerin oluĢumunda sabit maliyetlerin değiĢken maliyetlere göre 

payını artırır ve firmanın karlılık baĢa baĢnoktasını yukarı çeker. Diğer bir ifade ile 

sabit giderler ile toplam giderler arasındaki oranın, yani firmanın faaliyet kaldıracının 

yüksek oluĢmasına neden olur. Bu durum ise firma satıĢlarının küçük 

değiĢmelerinden bile etkilenen hassas bir karlılık yapısı oluĢturur. SatıĢları olumsuz 
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etkileyen sistematik olan veya olmayan faktörler mali varlığın veriminin büyük 

düĢüĢler göstermesine denen olur.
177

 

 

3.2.5.2 Yönetim Riski 

 

Firmaların baĢarıları büyük ölçüde yönetici kadrolarının yeteneklerine 

bağlıdır. Yapılan araĢtırmalar, firmaların baĢarısızlıklarının en önemli kaynağının 

yönetim hataları olduğunu ortaya koymuĢtur. Yönetim hataları, hisse senetlerinin 

değerini belirleyen değiĢkenleri büyük ölçüde etkiler. Yönetim hataları sonucu, 

firman satıĢları, karı azalabileceği gibi riski de artırabilir.
178

 

 

3.2.5.3 ĠĢ ve Endüstri Riski 

 

Bir veya birkaç iĢ kolundaki iĢletmelerin satıĢları, karları ve dolayısıyla hisse 

senetleri fiyatları çeĢitli nedenlerle büyük ölçüde dalgalanmalar gösterirler. Bu 

endüstriler dıĢındaki iĢ kolları söz konusu faktörlerden etkilenmezler. ĠĢ veya 

endüstri riski olarak bilinen bu riski yine çeĢitlendirmeyle elimine etmek 

mümkündür.
179

 Endüstride meydana gelmesi beklenen değiĢmeler, yalnızca o 

endüstri içindeki iĢletmeleri etkilemekte, endüstri dıĢındaki iĢletmeleri 

etkilememektedir. Endüstride meydana gelmesi beklenen değiĢmeler, ekonomik 

koĢullarda meydana gelen değiĢmelerle, yasalarda ve tutumlardaki değiĢmelerden 

kaynaklanmaktadır. Endüstri koĢullarında meydana gelebilecek değiĢmeler dikkate 

alınıp, iĢletmenin gelir ve giderlerinin ne yönde etkilenebileceğini tahmin etmek 

gerekir.
180
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3.2.6 Mali Riskler ve Mali Olamayan Riskler 

 

Mali olmayan riskler, firmaların üretim teknolojisi, iĢ gücü gibi unsurlardan 

kaynaklanan, kendi faaliyet alanları içersinde mal ya da hizmet üretimlerinin doğal 

bir sonucu olarak karĢılaĢtıkları risklerdir.
181

 

 

Mali riskler ise, firmaların mali faaliyetlerine, mali piyasalarda meydana 

gelen dalgalanmalara veya ekonomik değiĢmelere bağlı olarak karĢılaĢtıkları 

risklerdir. Mali risk, borçlanma sonucu firmanın ödeme kabiliyetini kaybetmesi ve 

baĢta ekonomik olmak üzere çevresel koĢullarda özel ya da genel bir değiĢikliğe 

uyum sağlayamayarak faiz ve kâr payı ödemelerini gerçekleĢtirecek gelir düzeyinin 

altına düĢmesi tehlikesi olarak karĢımıza çıkar.
182

 BaĢka bir deyiĢle, piyasa 

katılımcılarının nakit akıĢlarının, mali sorumluluklarını karĢılayamayacak hale 

gelmesi riskidir.
183

 

 

Mali riskleri genel olarak beĢ baĢlık altında toplamak mümkündür. 

 Piyasa riski 

 Kredi riski  

 Likidite riski 

 Mevzuat riski 

 Operasyonel 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
181

 Bolak, a.g.e., s.8. 
182

 Cevat  SarıkarmıĢ, Sermaye Pazarları, Alfa Basım Yayım Dağıtım: Ġstanbul, 4.b., 2000, s.179. 
183

 Belma Nurcan, “Türev Piyasası ĠĢlemlerinin Vergilendirilmesi ve Örnek Ülke 

Uygulamaları”,Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Muh. Genel 

Müdürlüğü, Ankara, (Eylül 2005), s.7. 



63 

 

Tablo 4 Mali Risk Türleri 

 

 

Kaynakça: http://www.bilisimdergisi.org/s145 (EriĢim Tarihi:02.03.2015) s.89. 

 

3.2.6.1 Piyasa Riski 

 

Piyasada meydana gelen dalgalanmalardan dolayı yapılan yatırımın 

beklenildiği kadar kârla sonuçlanmamasına iliĢkin risktir. Aslında piyasa riski, birçok 

riskin temelini oluĢturuyor. Örneğin piyasada meydana gelebilecek dalgalanmalarla 

ortaya çıkan faiz riski, buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek likidite riski ve 

sonucunda vadesinde yerine getirilemeyen yükümlülükler ve böylece ortaya çıkan 

itibar kaybı, hatta iflas durumu, daha en baĢta piyasa riskinin iyi yönetilememesi 

sonucu kuruluĢun kolayca karĢılaĢabileceği risklerdir. Piyasa riskinin ortaya 

çıkmasına neden olan bileĢenlerden biri faiz oranlarının değiĢmesi, bir diğer unsur 

ise döviz kuru riski. Piyasa riski kapsamında ele alınabilecek bir diğer konu da 

yoğunlaĢma riskidir. YoğunlaĢma riski, kısaca aynı kiĢi, kurum veya varlıkla iĢlem 

yapılması riskidir.
184
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3.2.6.2 Kredi Riski 

 

Kredi riski, genel olarak, iĢlemin karĢı tarafının, fon ile yaptığı sözleĢmenin 

gereklerine uymayarak, yükümlülüğünü kısmen ya da tamamen zamanında yerine 

getirmemesinden ya da getirememesinden dolayı ortaya çıkabilecek durum olarak 

tanımlanır.
185

 Özellikle finans sektörünün maruz kaldığı en önemli risktir. Bankalar 

açısından sadece sözleĢmelerle değil aynı zamanda bilanço dıĢı mali iĢlemlerinden 

kredi riski söz konusu olabilir. Kredi riski genelde sadece kredi alacakları açısından 

düĢünülmesine rağmen, yükümlülük ve kredi alacakları açısından da önemlidir. 

Kredi riskinin unsurları Ģu Ģekilde sıralandırılabilir;
186

 

 

 Temerrüt riski, 

 Kredi taraflarının yükümlülüğünü tamamlamama riski, 

 Hukuki risk, 

 Ülke veya egemenlik riski, 

 Kredi yoğunlaĢma riski, 

 

3.2.6.3 Likidite Riski 

 

Sahip olunan varlıkların nakit talebini karĢılayamaması riskidir. Bu risk 

özellikle nakde ihtiyaç duyulduğu zaman varlıkların satılamaması ve paraya 

çevrilememesinden kaynaklanmaktadır. Varlıkların vadelerinin, yükümlülüklerin 

vadelerinden daha uzun olması durumu likidite riskini artırmaktadır.
187

  Elde tutulan 

mali varlığın istenilen zamanda ve fiyatta elden çıkarılamaması veya transfer 

edilememesi sonucunda zarara uğrama olasılığı olarak ta tanımlanabilmektedir. Daha 

kısa bir tanımla likidite riski, nakit giriĢ ve çıkıĢlarının eĢ anlı olmaması tehlikesidir. 

Bankaların aktif kalemleri ile pasif kalemleri arasındaki vade uyumsuzluğu likidite 

riskine verilebilecek en iyi örnektir. Yükümlülükleri kısa vadeli olan bir banka 

topladığı fonları uzun vadeli kredilere dönüĢtürdüğü takdirde likidite riski ile karĢı 
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karĢı karĢıya kalacak, yükümlülüklerinin vadesi geldiğinde bunları yerine getirmek 

için gerekli fonları bulamayacaktır. Mali olmayan kurumlar içinde likidite riski söz 

konusudur. Kısa vadeli borçlanıp uzun vadeli yatırımlar yapan ya da alacaklarını 

tahsil etmekte zorluk çeken, nakit bütçesini iyi ayarlayamayan bir iĢletme 

faaliyetlerini karlı bir biçimde yürütüyor gözükse bile likidite riski 

yasayabilecektir.
188

 

 

3.2.6.4 Mevzuat Riski 

 

Bir iĢletmenin gerek içyapısında, gerekse dıĢarıdaki kiĢiler ile yapmıĢ olduğu 

iĢlemlerin yasal yollardan takip edilebilecek niteliklere haiz olup olmamasından 

dolayı maruz kalabileceği riski ifade eder.
189

  

 

3.2.6.5 Faaliyet Riski       

 

Faaliyet riskinin tanımına iliĢkin temel olarak iki farklı görüĢ olduğu 

söylenebilir. Birinci görüĢ riski daha dar anlamda gören ve kurumun faaliyet 

sürecinde yaĢanan aksaklıklardan dolayı ortaya çıkan zarara uğrama riski olarak 

kabul eden yaklaĢımdır. Diğer bir görüĢ ise konuyu daha geniĢ bir çerçevede ele 

alarak faaliyet riski piyasa ve kredi riski gibi mali riskler dıĢında kalan tüm riskler 

olarak tanımlamaktadır.
190

 Faaliyet riski bankaların karĢılaĢtıkları en eski risk 

türüdür. Yeni kurulan bir banka kredi iĢlemleri veya piyasa pozisyonuyla ilgili karar 

vermeden önce faaliyet risklerine maruz kalır. Son yıllarda bankalar açısından 

faaliyet riskinin öneminin artması, özellikle uluslararası mali piyasalarda 

kullanılmakta olan ürünler, yöntemler ve teknolojinin oldukça karmaĢık bir düzeye 

ulaĢmasından kaynaklanmaktadır. Son 20 yıldaki teknolojik atılımlar, mali 

piyasaların ve finans mühendisliğinin geliĢiminde önemli bir rol oynamıĢtır. Bu 

durum özellikle türev ürünleri ve diğer mali yeniliklerin oluĢumunu mümkün 

kılmıĢtır. Böylece bankaların risk profilini değerlendirme ve aktif olarak yönetme 
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(örneğin hedging-mali risklere karĢı korunma- ve aktif-pasif yönetimi) konusundaki 

yetenekleri geliĢmiĢ ve bu da risk yönetim sürecini (riskleri tanımlama, ölçme, 

izleme ve kontrol etme) çok yönlü ve karmaĢık hale getirmiĢtir. ĠĢlemlerin 

karmaĢıklığıyla beraber tamamlanma hızı ve verilere olan ihtiyaç artmıĢtır. Bu 

geliĢmelere paralel olarak mali kurumların teknolojik sistemlere ve kilit personele 

bağımlılığı daha da belirginleĢmiĢtir.
191

 

 

Bu geliĢmeler doğrultusunda denetim otoritelerinin faaliyet riskine yönelik 

ilgileri artmıĢ ve faaliyet riski yönetimi kredi ve piyasa riski dıĢında ayrı bir disiplin 

olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu geliĢmenin önemli bir diğer nedeni de, son 

yıllarda çok sayıda bankanın faaliyet riskinin neden olduğu büyük boyutlu zararlara 

maruz kalmalarıdır.
192

 Basel Komitesi tarafından benimsenen ve uluslararası alanda 

da genel kabul gören tanıma göre ise faaliyet riski, “yetersiz ve baĢarısız içsel 

süreçle, insanlar ve sistemler ya da dıĢsal olaylar sonucu ortaya çıkan zarar riskidir”. 

Faaliyet riski mali kuruluĢların karĢı karĢıya olduğu en eski ve en temek risk türüdür. 

Bir görüĢe göre, diğer risklerin (piyasa, kredi riski vb.) temelinde de faaliyet riskleri 

yatmakta, bu risklerin nedeninin ve tetikleyicisinin faaliyet riski olduğu 

belirtilmektedir.
193

 

 

3.3 Risk Yönetimi 

 

Diğer mali risk türlerine göre sayısallaĢtırılması ve ölçümü çok zor olmasına 

karĢın, faaliyet riski de bir kurumun geleceğini tehdit eden önemli risklerden biridir. 

Faaliyet riski, iĢlem süreçlerindeki veya yönetim sistemlerindeki düzensizlikler 

nedeniyle meydana gelebilecek mali kayıplar olarak tanımlanmaktadır. Faaliyet 

riskin de kendi içinde alt baĢlıklarından söz etmek mümkündür. Yöneticilerin ve 

personelin yetersizliğinden, ihmalinden görevlerini unutmalarından ya da kötüye 

kullanmalarından veya kasıtlı olarak suç sayılan eylemleri gerçekleĢtirmelerinden 

kaynaklanan riskler “personel riski” olarak adlandırılabilir. Bilgisayar ve iletiĢim 

sistemlerindeki teknik sorunlar ve aksamalar, virüs problemleri, yetersiz ya da 
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demode olmuĢ sistemlerden kaynaklanan riskler “teknik riskleri” oluĢturur. 

ĠĢletmenin örgüt yapısı ve iĢleyiĢiyle ilgili sorunlardan doğan riskler; “organizasyon 

riski” adını alır. Örgüt içerisinde kademeler arasındaki bilgi akıĢının yetersizliği, 

yetki sınırlarının kesin olmaması gibi sorunlardan kaynaklanan belirsizlikler bu 

guruba girer.
 

“Yasal riskler” ise, yapılan sözleĢmelerin kanuni olarak geçerli 

olmadığı veya doğru bir Ģekilde belgelendirilmediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle uluslararası iĢlemlerde, faaliyetlerin birden fazla hukuk düzenini 

ilgilendirmesi nedeniyle yasal risklerle karĢılaĢma olasılığı artmaktadır.
194

 

 

 

BaĢarılı iĢletmeler amaçlarını gerçekleĢtirmek için riskleri hesaplayarak 

alırlar. KüreselleĢme, web tabanlı hizmetler, karmaĢık mali araçlar ve sözleĢmeler ve 

yükselen piyasalar iĢletmeler için büyük potansiyel avantajlar taĢımanın yanı sıra 

hatalar ve beklenmedik geliĢmeler de barındırırlar. ĠĢletmeler tüm bu riskleri ölçmeli, 

minimize etmeye çalıĢmalı ve mümkünse kendilerine faydalı olacak Ģekilde 

kullanmalıdırlar.
195

 

 

Risk yönetiminin ana amacı riskin sonuçlarına karĢı farkındalık arttırarak, 

zarar verici olayların oluĢma sıklıklarını ve sonuçlarının etkilerini azaltmaktır. Risk 

yönetimi kurum kültürünün bir parçası haline getirildiğinde, kurumdaki her çalıĢan 

tarafından benimsendiğinde ve organizasyonun bütün faaliyetlerine dâhil edildiğinde 

pek çok fayda sağlamaktadır.
196

 

 

Yönetimin iĢ hedeflerine ulaĢabilmek için, kurum içinde sağlam risk yönetimi 

süreçlerinin bulunmasını ve kullanılmasını sağlaması gerekmektedir.
197

 Denetim 

komitesi ve yönetim kurulu ise uygun risk yönetimi süreçlerinin bulunup 

bulunmadığını ve bu süreçlerin yeterli ve etkin olup olmadıklarını tespit etmek 

konusunda denetleyici bir rol oynamaktadır.198 

 

Mali piyasalardaki riskler, piyasalarda istikrarın sağlanması açısından 

düzenleyici ve denetleyici otoritelerin ilgi alanına girmektedir. Buna paralel olarak, 
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mali piyasa haricindeki iĢletmelerin de risk yönetimine ihtiyaç duymaları hemen 

hemen aynı gerekçeye dayanmaktadır. Öncelikli olarak iĢletmeler risk yönetim 

tekniklerini etkin kullandıkları sürece, iflasa götüren etkenlere karĢı erken uyarılma 

imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca olası kriz durumlarında iĢletmeler yüklendikleri 

riskler karĢılığında gerekli sermaye yeterliliklerine sahip olacakları için krizleri daha 

rahat atlatacaklardır.
199

 

 

3.3.1 Risk Yönetiminin Önemi 

 

Birey hayatında olduğu gibi kurumlar için de gelecekte karĢılaĢılabilecek 

olaylardan en az zarar ve en fazla fayda elde edebilmek, onları önceden fark 

edebilmeye ve onlar için en uygun eylemlerde bulunmaya bağlıdır. Beklenmedik bir 

olayla karĢılaĢma anında baĢ edilmesi gereken tek sorun, olayın üstesinden gelmek 

değildir. Aynı anda, olayın üstesinden gelecek stratejilerin ve yolların da 

belirlenmesi gerekir. Oysa olay anının atmosferi, gerek kiĢilerin psikolojisi gerekse 

zaman baskısı açısından, çok iyi yöntemlerin belirlenmesine elveriĢli değildir. Kaldı 

ki mümkün olan en iyi yöntemlerin o anda belirlenmesi mümkün olsa bile bu, 

fazladan bir zaman gerektirecektir. Olay anı ise, genellikle zamana karĢı büyük bir 

yarıĢın verilme anıdır. En ufak bir zaman kaybının bedeli çok ağır olabilir hatta 

bazen telafisi imkânsız sonuçlara yol açabilir. Yeni yönetim anlayıĢında, “bir iĢi ilk 

seferinde doğru yapmak” ve “hata ortaya çıkmadan önlem almak” Ģeklindeki iki 

önemli ilkeden ilkinin gerçekleĢebilmesi, ikincisinin yerine getirilmesi ile çok 

ilgilidir. Bu nedenle, bir olay gerçekleĢmeden önce onu tahmin etmek ve ona karĢı 

yapılacakları önceden belirlemek, bu olaydan doğabilecek olumsuzlukları en aza 

indirmek, fırsatları ise azamileĢtirmek için en iyi yoldur. Kurumun baĢarısıyla 

doğrudan alakası olan bu durum, risk yönetiminin konusunu teĢkil eder. Risk 

yönetimi uygulamasının katkılarını özetleyecek olursak;
200

 

 

 Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar, 

 Sürpriz ve kayıpları en aza indirir, 
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 Kaynak israfını önler,  

 Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur,  

 Zaman tasarrufu sağlar,  

 KiĢileri, yeniliklere açık olma hususunda cesaretlendirir. 

 

Risk yönetimine iliĢkin bir noktanın daha üzerinde durulması gerekir. Risk 

yönetiminin hangi koĢullarda uygulanması gerektiği ile ilgili bir tartıĢma veya çok 

daha önemli görülen birçok sorun arasında risk yönetiminin önceliğine iliĢkin bir 

takım kuĢkular olabilir. ġunu belirtmek gerekir ki risk yönetimi uygulaması, baĢka 

koĢulların oluĢmasına/geçekleĢtirilmesine bağlı bir durum değildir. Yönetim Ģekli ve 

anlayıĢı ne olursa olsun, ne tür önemli sorunlar çözüme kavuĢturulmamıĢ olursa 

olsun, baĢarılı bir yönetim için mutlaka risk yönetiminin uygulanması gerekir. Çünkü 

kurumun olduğu her yerde, mutlaka riskler vardır ve baĢka koĢulların gerçekleĢme 

Ģartına bakılmaksızın bu risklerin karĢılanması gerekir. Hatta, risk yönetiminin 

uygulanmıyor olması, çoğu zaman sorunların çözümlenemeyiĢinin temel nedenini 

oluĢturur.
201

 

 

 Bir iĢletmenin risk yönetim anlayıĢı, iĢletmenin hedef geliĢtirme ve 

uygulamasından günlük iĢlerine kadar yaptığı tüm iĢlerinde riski nasıl algıladığını 

tanımlayan ortak inançlar ve tutumlardır. Kurumun devam eden iĢlerini yürüten 

hemen hemen tüm yönetim süreçlerini kapsar. 
202

 

 

3.3.2 Kurumsal Risk Yönetimi 

 

  ĠĢ dünyasında sıkça kullanılmasına karĢın “Kurumsal Risk Yönetimi” ile ilgili 

standart bir tanım bulunmamaktadır. TÜSĠAD Risk Yönetimi ÇalıĢma Grubu 

tarafından hazırlanan Kurumsal Risk Yönetimi Rehberinde yer alan tanımına göre 

Kurumsal Risk Yönetimi; iĢletmeyi etkileyebilecek muhtemel olayları tanımlamak, 

riskleri iĢletmenin kurumsal risk alma durumuna uygun olarak yönetmek ve 

iĢletmenin hedeflerine ulaĢması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence 
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sağlamak amacı ile oluĢturulmuĢ; iĢletmenin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm 

diğer çalıĢanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, 

kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.
203

 

 

3.3.2.1 Kurumsal Risk Yönetiminin BileĢenleri 

 

KRY birbiri ile iliĢkili sekiz bileĢenden oluĢmaktadır. Bunlar sırasıyla kontrol 

ortamı, hedef belirleme, olay tanımlama (risk tanımlama), risk değerleme, risk 

tutumu, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletiĢim ve son olarak da izlemedir. Son iki 

bileĢen, bilgi ve iletiĢim ile izleme, bütün olarak KRY küpünün üzerinde etkinliği 

olan diğer yatay dikey ve katmanlar ile üçüncü boyutta yer alan bileĢenleri de 

kapsayan bir süreçtir. Nihai olarak her kurumun KRY algılaması ve uygulaması 

farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılığın nedeni faaliyette bulunulan sektörler 

olabileceği gibi kurum büyüklüğü, kültürü ve yönetim felsefesi temelli de olabilir. 

Bu nedenle kurumlarda uygulanan kontrol yapıları ve KRY çerçeveleri farklı olabilir. 

Bu da genel olarak KRY bileĢenlerinin uygulamadaki ağırlıklarını ve dikkate alınma 

düzeylerini etkileyecektir.
204

 

 

3.3.2.2 Kurumsal Risk Yönetimi Hedefleri 

 

Kurumlar, hedef ve amaçları çerçevesinde stratejik hedeflerini belirlerler, 

sıralarlar ve kurum çalıĢanları ile paylaĢırlar. Kurumsal risk yönetimi çerçevesi, 

kurum hedeflerinin baĢarılmasına odaklanmıĢ ve bu hedefler dört sınıfa ayrılmıĢtır. 

Bunlar; 

 Uygunluk 

 Strateji 

 Raporlama 

 Faaliyetler 
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Stratejik amaçlar yüksek düzey hedeflerle ilgili olup, iĢletme amacını 

destekleyecek Ģekilde sıralanırlar. Faaliyetlere iliĢkin hedefler, kurum kaynaklarının 

etkin ve verimli kullanılmasıyla ilgilidir. Raporlama güvenilir olmalı ve kurumsal 

risk yönetimi kanun ve düzenlemelere uyumlu olmalıdır. Sonuç olarak, stratejik ve 

faaliyetler ile ilgili amaçlar genellikle kurum kontrolleri dıĢına çıkmaktadır. 

Kurumsal risk yönetimi dıĢ çevre kaynaklı olayları ve kötü sonuçları engelleyemez. 

Fakat yönetimin daha iyi kararlar alma olasılığını arttırabilir. Raporlama ve uygunluk 

ise kurum yapısı ile ilgili olup, dıĢ çevre kaynaklı olaylara göre kontrolü ve 

yönetilmesi daha kolaydır.205 

 

 

3.3.2.3 Kurumsal Risk Yönetimi Araçları 

 

Her Kurum iç ve dıĢ kaynaklı pek çok riskle karĢılaĢmaktadır. Ola 

tanımlamalarının, risk değerlemelerinin ve risk tutumlarının etkin belirlenmesi farklı 

seviyelerdeki kurum hedeflerinin tam ve doğru olarak belirlenmesine bağlıdır. 

Hedefler stratejik açıdan, faaliyet temi, raporlamaya iliĢkin ve uyum-uygunluk 

temelli olarak belirlenmelidir.
206

 ĠĢletmelerin karĢı karĢıya kaldığı risklere karĢı risk 

yönetimi amacıyla bakıldığında kullanılan araçlar Ģunlardır.
207

 

 

 Mal borsalarında iĢlemler, 

 Faiz ve döviz kredisi, swapları, döviz swapı, 

 Sigorta, 

 Opsiyonlu iĢlemler, 

 Hedging, 

 Gelecek döviz piyasaları, 

 Vadesiz döviz piyasaları, 

 Vadeli döviz piyasaları, 

 Sendikasyon kredileri, 
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3.4 Kurumsal Risk Yönetiminin ĠĢletmelere Sağladığı Faydalar 

 

Kurumsal risk yönetiminin bir iĢletmeye sağladığı baĢlıca faydalar Ģunlardır:
208

 

 

 Ġtibar ve güvenin korunması, 

 Sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, 

 Gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, 

 Rekabet gücünün artırılması, 

 Risk kararlarının daha sağlıklı alınması, 

 Sürprizlere hazırlıklı olunması, 

 Kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği, 

 ġirket değerinin yükselmesi. 

 Stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, 

 Fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, 

 Etkili kaynak kullanımı, 

 Yasa ve düzenlemelere uyum, 

 

3.5 Risk Yönetimi Süreci 

 

ĠĢletme içerisindeki etkin risk yönetiminin rolü bu olumlu ve olumsuz iĢletme 

risklerinin dengesini kurarak iĢletmenin minimum maliyetle amaçlarına 

ulaĢabilmesini sağlamaktır.  Risk yönetimi sürecinin etkin ve verimli bir Ģekilde 

kurulması ve uygulanması kurum yönetiminin sorumluluğundadır. Ġç denetçiler ise 

yönetimin uyguladığı risk süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğini inceleyerek 

değerlendirerek, rapor ederek ve bu konuda iyileĢtirici önlemler tavsiye ederek hem 

yönetime hem de denetim komitesine yardımcı olmalıdır.  Bir iĢletme risk yönetim 

süreci oluĢturmamıĢsa, iç denetçi böyle bir sürecin oluĢturulmasına iliĢkin 

tavsiyelerde bulunarak, bu konuyu yönetimin dikkatine sunmalıdır. Ġç denetçiler, risk 

yönetimi süreçlerinin oluĢturulmasında yardımcı olabilir fakat tespit edilen ve 
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tanımlanan risklerin yönetimini üstlenmemeli veya bu konuda sorumluluk 

almamalıdır, aksi takdirde iç denetçilerin bağımsızlığı bozulabilir.
209

 

 

           Ġç denetçiler iĢletmenin risk yönetim süreçlerinin yeterliliği konusunda 

yönetime ve denetim komitesine güvence hizmeti sunabilir. Ġç denetçiler, iĢletmenin 

risk yönetimi süreçlerinin genel yeterliliği hakkında bir görüĢ belirtebilmek için iç 

denetçiler kurumların risk yönetim süreçlerinin yeterliliği hakkında bir görüĢ 

belirtebilmek için risk yönetimi süreçlerinin beĢ temel hedefi Ģunlardır.
210

 

 

3.5.1 Risklerin Tanımlanması 

 

Riskin tanımlanması, riskin teĢhisi anlamına gelmektedir. Risk tanımlama 

sürecinde elde edilen bilgiler sorunlara çözüm getirme sürecini kapsar. Konuyla ilgili 

çalıĢmalar yapan araĢtırmacılar bu sürecin teknolojik, sosyal, politik belirsizliklerin 

azaltılması ve olası kayıpların minimize edilmesi iĢlemini kapsadığını 

belirtmektedirler. Bu aĢamada riskli olduğu düĢünülen önemli değiĢkenlerin gizli etki 

ve kimliği konusunda belirsizlik azaltılmaya çalıĢılır. Riskin tanımlanmasıyla, 

anlama düzeyinde belirsizliğin azaltılması ve sorunun çözülmesine yardımcı 

olabilecek bilginin iĢlevi daha iyi belirlenebilir. Önemli değiĢkenler ve onların 

belirsiz etkisini ortaya koymak için geleceğe yönelik planlama araçları kullanılabilir. 

Örneğin, gelecekteki iĢletme fırsatlarını tanımak için en iyi, en muhtemel ve en kötü 

biçiminde geleceğe iliĢkin senaryolar geliĢtirilir ve bu senaryolara iliĢkin çeĢitli 

olaylar tanımlanır. Bu ve bunun gibi araçlar belirsizliğin azaltılmasında yönetime 

yardımcı olabilir. Risk yöneticileri, risklerin göz ardı edilmesini engellemek için risk 

tanımında bazı sistematik yaklaĢımlar kullanırlar. Bunlar; sigorta kontrol listeleri, 

risk tahlil soruları, akıĢ iĢlem kartları ve mali durum tahlilleridir. Risklerin tahlil 

edilmesinde belirtilen tekniklere ek olarak simülasyon (Gerçeğin Ģekilsel veya 

sembolik olarak temsil edilmesi) tekniği de kullanılmaktadır. Risk yönetiminde, 
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riskin tanımlanması en önemli basamağı olup, birinci önceliğe sahiptir. Bu aĢamada 

yapılacak iĢlemler;
211

 

 

 Konu tahlili: Kurumun iĢlemleri sırasında karĢılaĢacak tehlikelere neden olan 

dört faktör tahlil edilir. Bu faktörler; insan faktörü, çevre faktörü, yönetim 

faktörü ve kullanılan malzeme faktörüdür. 

 Tehlikelerin listelenmesi: Yapılacak faaliyetlerle ilgili yukarıdaki dört 

faktörden kaynaklanabilecek olası tehlikeler sıralanır. 

 Tehlike nedenlerinin listelenmesidir. Toplam kalite yönetimi uygulamalarında 

kullanılan neden/sonuç tahlili veya balık kılçığı diyagramı bu süreçte 

kullanılabilir. Bu tarz bir teknik, özel bir problem ya da koĢulun muhtemel 

nedenlerini belirlemek, keĢfetmek ve göstermek ihtiyacı duyulduğunda 

kullanılır. Balık kılçığı diyagramında; sonuç ya da problem, diyagramın sağ 

yanına ve ana nedenler ise, diyagramın sol yanına yazılarak alt nedenlerle 

diyagram dallandırılır. Her sonuç için muhtemel birkaç ana neden kategorisi 

vardır. Ana nedenler, genellikle; malzeme, insan, makine ve metot üzerinde 

yoğunlaĢır. Risk tanımlaması, gelecekte muhtemel kayıplar ifade edeceğinden 

iĢletmelerin stratejik planlamalarını yaparken kullandığı SWOT tahlilini 

gelecekteki belirsizlik ve meydana gelebilecek risk kaynaklarının 

belirlenmesinde kullanılabilir. Bu tahlile, Ġngilizce olan strength (kuvvetli), 

weakness (zayıflık), oppurtunities (fırsatlar) ve threats (tehlikeler) 

kelimelerinin baĢ harfleri alınarak SWOT tahlili adı verilmiĢtir. Konumuz 

itibariyle organizasyonların zayıf yönleri ve muhtemel tehlikeler göz önüne 

alınarak gelecekte maruz kalabilecek riskli durumların belirlenmesinde 

yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. 

 

3.5.2 Risklerin Değerlendirilmesi 

 

Risklerin değerlendirilmesi aĢamasında yapılması gereken, tespit edilen 

risklerin olası etkilerinin veya hangi büyüklükte bir zarar oluĢturabileceğinin tahmin 
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edilmeye çalıĢılmasıdır. Her riskin eĢit aralıklarla meydana gelmesi veya her riskin 

aynı seviyede zarar oluĢturması mümkün değildir. Her riskin kendine özgü etkisi 

olacaktır. Bu aĢamada yapılması gereken bu risklerin yaratacağı olumsuz etkilerin 

değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucuna göre risklerin öncelik veya önem 

sıralarının tespit edilmesidir.
212

 

 

COSO ERM modeli risklerin değerlendirilmesi aĢamasını Ģu Ģekilde 

özetlemektedir.
213

 

 

“Risk değerlendirmesi bir kuruma, hedeflerin gerçekleştirilmesi üzerinde 

hangi olası olayların ne ölçüde etkili olacağını göz önünde bulundurmaları 

konusunda yardımcı olur. Yönetim olayları gerçekleşme olasılığı ve etkilerini göz 

önünde bulundurarak değerlendirir ve normalde sayısal ve sayısal olmayan 

değerlendirme yöntemlerinin bir bileşenini kullanır. Olası olayların olumlu ve 

olumsuz yanları her bir risk bazında veya kategori veya risk sınıfı bazında ve tüm 

kurum çapından değerlendirilmelidir. Riskler gerek doğal veya içsel riskler ve 

gerekse kalıntı riskler temel alınarak değerlendirilir.”  

 

3.5.3 Risklerin Yönetilmesi 

 

Risklerin yönetimin amacı iĢletme faaliyetlerinin içerdiği risk 

potansiyellerinden belli yöntemler uygulanarak zarar yerine fayda sağlamaktır. 

Buradaki esas husus risk önlemlerinin alınmasıdır. Bu önlemler sebep ve etki 

önlemeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Sebep odaklı önlemelerde kontrol edilemeyen 

durumların ortaya çıkma olasılıklarını azaltmak üzere zarar tutarı aĢağıya çekilmeye 

çalıĢılır. Etki odaklı önlemler ise doğrudan zarar tutarının azaltılmasına yöneliktir. 

Risk yönetimi yolunun belirlenmesinde iĢletmenin genel anlamdaki risk duyarlılığı 

fayda maliyet tahlilinin yapılması gerekmektedir.
214
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Riskin hangi teknik vasıtasıyla yönetileceğine karar verilmesi sırasında pek 

çok farklı risk yönetim tekniğinden söz edilebilir. Ancak, temel olarak ele alınacak 

olursa tüm bu yöntemler dört baĢlık altında sıralanabilir.
215

  

 

3.5.3.1 Riskten Kaçınmak 

 

Olumsuz risk yönetim tekniklerinden biridir. Ancak gerek gerçek gerekse de 

tüzel kiĢiler açısından, risk yaĢamın hemen her aĢamasında var olan bir kavram olup, 

risklerden sürekli olarak kaçınmayı seçmek uzun vadede hiç bir Ģey yapmamak ya da 

kısıtlı alternatifler arasına sıkıĢmak sonucunu doğuracaktır. Riskli olduğu için bir 

yatırımdan vazgeçmek gerçekleĢebilecek olumlu sonuçlardan da vazgeçmek 

anlamına gelecektir.
216

 

 

Zaman zaman riskin yönetilmesi mümkün olmayabilir. Riskin doğurabileceği 

sonuçlarla uğraĢmak istenilmemesi, riski yönetecek uygun fiyatlı bir tekniğin 

bulunmaması gibi durumlarda, riski meydana getiren olaylardan kaçınarak riskin 

tamamen ortandan kaldırılması tercih edilebilir. Riskten kaçınmak, riskli bir durumda 

bulunmama kararı ya da riskli bir durumdan çekilmek olarak tanımlanabilir.
217

 

 

3.5.3.2 Riski Kabullenmek 

 

Yönetim yetkisiz eriĢim riskini bu tür bir eriĢimin sonuçlarının çok büyük 

olmaması sebebiyle kabullenebilir. Örneğin dosyaların içerdiği veriler hassas bilgi 

içermeyebilir. Yönetim ayrıca iliĢkili kontrol faaliyetlerinin maliyetinin olumsuz 

olayın gerçekleĢmesi sonucu görülecek zarardan daha fazla olması durumunda riski 

kabullenme yoluna gidebilir.
218
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3.5.3.3 Riski Azaltmak 

 

Riskin azaltılması yöntemi riskin meydana gelme olasılığını, riskin etkinliğini 

veya her ikisini de azaltmaya yöneliktir. Söz konusu süreç riskten kaçınma ve riskin 

sınırlanmasını kapsar. Amaç risklerin tamamını yok etmek değil, kabul edilebilir bir 

sınıra indirmektir. Böylece riskin meydana gelmemesi halinde ortaya çıkacak Ģansın 

yarattığı faydadan da yararlanılabilir.
219

 

 

3.5.3.4     Riski Transfer Etmek 

 

Riski bir baĢka kuruma veya bireye devretme. Bu uygulamada aslında risk 

yok edilmiĢ olmayacaktır, sadece riskin sorumluluğunun baĢkası tarafından 

yüklenilmesi sağlanacaktır. Bu Ģekilde risk yanıtlama planı hazırlanırken sigorta 

firmaları da projenin bir yüklenicisi konumundadır. 

 

3.5.4 Risklerin Ġzlenmesi 

 

Risklerin doğru bir Ģekilde belirlenmesi, ölçülmesi ve risk oranında ki 

değiĢikliklerin izlenmesi için, iĢletme içerisinde yönetim bilgi sistemlerinin 

oluĢturulması gerekmektedir. Genel olarak; risklerin izlenmesi, raporlama sisteminin 

risk oranında ki olumsuz değiĢmeleri ve risk kontrol sistemlerindeki değiĢmeleri 

tespit edebilmesidir.
220

 

 

3.5.5 Risklerin Değerlendirilmesi ve Kontrol 

 

Riskler izlendikten sonra seçilen çözüm tarzının iĢleyip iĢlemediği ve 

beklenen sonuçları verip vermediği izlenmelidir. Elde edilen çıktıları ve beklentileri 

sürekli olarak karĢılaĢtıran karar alıcı, çözümün etkinliğini izler. Bu aynı zamanda 

sonraki kararlar için de bir temel oluĢturur. GerçekleĢen sonuç ile beklenilenler 
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arasında anlamlı farklar çıktığında ise karar alıcı, hatalı bir çözüm tarzını seçerek, 

hatalı karar verdiğini anlayacak ve bu kararı düzeltmeye veya değiĢtirmeye çaba 

gösterecektir.
221

 

 

Değerlendirme ve kontrol risk yönetim sürecinde iki temel nedenden dolayı 

önemlidir. Birincisi: riskin yönetim süreci bir akıĢ içinde oluĢmaz, olaylar 

değiĢkenlik arz eder. Yeni durumlar yeni riskler meydana getirebilir ve eski 

tanımlanmıĢ riskleri ortadan kaldırabilir. Ġkincisi: bu değerlendirme sürecinde çeĢitli 

hatalar meydana gelebilir. Değerlendirme ve kontrol süreci yöneticilere hatalarının 

ağır sonuçlar doğurmadan tekrardan gözden geçirilmesini ve keĢfini sağlar. Risk 

yönetim çalıĢmalarının değerlendirilmesi ve tekrar gözden geçirilmesi devam eden 

çalıĢmalar olmasına rağmen bazı kuruluĢlar bağımsız olarak kendi programlarını 

incelemek için bağımsız danıĢmanlar tutmaktadırlar. Bu danıĢmanlar ücret karĢılığı 

hizmet etmekte ve bağımsız bir önerici konumunda bulunmaktadırlar. Bu uzmanlar 

risk yönetim sürecini tamamen veya kısmen değerlendirmekte ve iĢletme yönetimine 

bilgi sunmaktadırlar.
222
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4 RĠSK ODAKLI ĠÇ DENETĠM 

 

Ekonomik sistem, finans sektör ve reel sektörün bütününden oluĢmaktadır. 

Finans sektöründeki krizler nasıl reel sektörü etkilemekte ise, bazen de tam tersi 

gerçekleĢebilmektedir. Bu nedenle risk yönetimi sistemlerinin her iki sektör için de 

kurulmuĢ ve etkin kullanılıyor olması gerekmektedir.
223

 

 

Risk yönetimi, kurum yönetiminin temel sorumluluklarından biridir. 

ĠĢletmenin hedeflerine ulaĢabilmesi için, yönetimin kurum içinde sağlam risk 

yönetimi süreçlerinin bulunmasını ve kullanılmasını sağlaması gerekir. Denetim 

komitesi ve yönetim kurulu uygun risk yönetimi süreçlerinin bulunup bulunmadığını 

ve bu süreçlerin yeterli ve etkin olup olmadığını belirlemek konusunda denetleyici 

bir rol oynar.
224

 

 

Risk odaklı iç denetimde öncelikle risk durumu ortaya çıkarılmakta, iç 

denetim faaliyetinin kapsamı, içeriği, zamanlaması, kaynakların tahsisi gibi hususlar 

risk durumuna göre Ģekillendirilmektedir. ĠĢletmelerin maruz kalacağı risklerin tespit 

edilmesi ve değerlendirilmesi suretiyle de, risk odaklı iç denetim planı 

hazırlanmaktadır. Yapılan risk değerlendirilmesi sonucunda iĢletme için yüksek risk 

alanları belirlenerek denetim bu alanlara uygun olarak yapılmaktadır.
225

 

 

Risk odaklı iç denetimin kapsadığı faaliyetler ise genel olarak aĢağıdaki biçimde 

sıralanabilir:
226

 

 Hem iĢlemlerin hem de belirli iç kontrol yöntemlerinin iĢleyiĢinin 

denetlenmesi,  
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 Ġç kontrol sisteminin yeterliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi,  

 Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin 

incelenmesi,  

 Risk yönetimi sistemlerinin ve risk değerlendirme yöntemlerinin 

uygulanmasının ve etkinliğinin incelenmesi,  

 Yasal ve düzenleyici otoritelerin koĢullarına, meslek ahlak kurallara, politika 

ve yöntemlerin uygulanmasına uyumun incelenmesi,  

 Düzenleyici raporlamanın doğruluk, güvenilirlik ve zamanındalığının 

kontrolü.  

 Elektronik bilgi sistemi ile elektronik hizmetler de dahil olmak üzere yönetim 

ve mali bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi,  

 ĠĢletmenin risk tahmini ile bağlantılı olarak kendi kaynaklarını değerlendirme 

sisteminin incelenmesi,  

 

Ġç denetçiler yönetimin uyguladığı risk yönetim süreçlerinin yeterliliği ve 

etkinliğini inceleyerek, değerlendirerek, rapor eder ve bu konuda iyileĢtirici önlemler 

önererek hem yönetime hem de denetim komitesine yardımcı olmalıdır. Kurumun 

risk yönetimi ve kontrol süreçlerinden yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu 

sorumludur. Ancak danıĢmanlık rolünü üstlenen iç denetçiler de, bu risklerin 

tanımlanması, değerlendirilmesi ve risk yönetimi yöntemlerinin uygulanması ve bu 

risklerle ilgili kontrol önlemlerinin alınması ve uygulanması konularında yardımcı 

olabilirler.
227

 

 

Etkin bir risk odaklı iç denetim sürecinin uygulanabilmesi için, öncelikle 

denetim amaçlarının ve bu amaçlara karĢı olan risklerin açıkça tanımlanması 

gerekmektedir. Diğer taraftan, riske odaklı denetim; kanunlar, düzenlemeler, risk 

yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemleri ile yönetim uygulamalarının 

değerlendirilmesinde kullanılan denetim yöntemleri ile desteklenmelidir. Buna göre, 

denetçiler, denetim planlamasını, iĢletmenin büyüklüğü, risk oranı ve faaliyetlerine 

uyacak Ģekilde yapmalıdır. Öte yandan, riske odaklı denetim iĢletmelerde, öncelikle 
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etkin bir risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin kurulmasını, yönetim 

bilgi sistemlerinin güçlendirilmesini ve uygunluk değerlendirme birimlerinin 

oluĢturulmasını, yani iĢletmeleri örgütsel yapılarının yeniden düzenlenmesini 

gerektirir. Diğer taraftan, Ģirketler risk yönetimi ve iç denetim birimlerinde 

çalıĢtırılacak personelin seçimi ve eğitimi gibi hususlara da gereken önemi 

vermelidirler.
228

 

 

4.1  Risk Odaklı Ġç Denetim Süreci 

Etkin bir iç denetim sisteminin en önemli görevlerinden biri tüm risklerin tespit 

edilmesi ve en aza indirilmesi için uygun öneriler geliĢtirmektir. Günümüzde 

denetimin risk odaklı yapılması iĢletmelerin geçmiĢ faaliyetlerinin 

değerlendirilmesinden çok gelecekte daha iyi yönetilmesine odaklanmaktadır.
229

 

 

Risk yönetimi süreçleri ve kullanılan yöntemler; iĢletmenin yapısına, 

kültürüne, büyüklüğüne, yönetim Ģekline, hedeflerine ve faaliyet konularına göre 

farklılıklar gösterir. Fakat iĢletmelerin tüm fonksiyonlarını kapsaması gerekir. Risk 

yönetim süreci denetim fonksiyonu tarafından değerlendirilerek kurumun, risklerini 

daha etkin yönetmesine yardımcı olur.
230

 

 

Risk odaklı iç denetimde iç denetim yöntemi, iç denetim birimi, üst yönetim ve 

diğer yöneticilerin görüĢleri ve risk yönetim değerlendirmeleri doğrultusunda 

oluĢturulur. Üst yönetim ile karĢılıklı görüĢmeler yapılarak, kurumun iç denetim 

kapsamı ve amaçları belirlenir. Alınan kararların sağlıklı olabilmesi için ise kurumun 

amaçları, izlemleri, piyasa etkenleri ve önemli riskler en iyi Ģekilde anlaĢılmalıdır.
231

 

 

 Risk odaklı iç denetim sürecinde iĢletmenin içinde bulunduğu olası tüm 

riskler tanımlanır. Bu riskler ağırlık derecesine göre sıraya konur ve risk seviyesi 
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belirlenir. Risklerin azaltılması için gereken önlemler alınır ve uygulanır. Risk 

denetimine iliĢkin raporlama yapılır.
232

 Risk odaklı iç denetim, her bir sürecin 

birbirini etkilediği süreklilik arz eden bir kontrol döngüsü olarak tanımlanır ve altı 

aĢamada gerçekleĢtirilir. Ġlk olarak kurum hedefleri saptanır. Söz konusu hedeflerin 

gerçekçi olması bu noktada önem arz etmektedir. Ġkinci aĢama olarak kurumu tehdit 

eden riskler saptanır ve değerlendirilir. Alt yapı niteliğinde bu aĢamanın kalitesi ona 

dayanan diğer aĢamalar için önemlidir. Bu aĢamada iĢletmenin amaçlarına 

ulaĢmasını engelleyecek unsurlar, tehlike kaynakları mümkün olduğunca eksiksiz bir 

biçimde tespit edilmelidir. Üçüncü aĢamada belirlenen riskler çerçevesinde 

gerçekleĢtirilecek denetim planları ve plan hakkında denetim komitesinin ve 

yönetimin görüĢleri alınır. Dördüncü aĢamada ise bir önceki aĢamada hazırlanan 

denetim planına paralel bireysel denetim planı yapılarak denetim faaliyetleri 

gerçekleĢtirilir. Bu aĢama saha çalıĢması olarak yorumlanabilir. BeĢinci aĢamada 

denetim komitesine ve yönetime sunulmak üzere denetim faaliyet özeti ve sonuçları 

raporlanır. Son aĢama olan ve takip aĢaması olarak da adlandırılan izleme 

faaliyetlerinde ise gerçekleĢtirilen denetimde ki aksaklıkları gidermek üzere 

çalıĢmalar yapılır.
233

 

 

Tablo 5 Risk Odaklı Ġç Denetim AĢamaları 

 

1.AĢama: Hedeflerin Belirlenmesi 

Ön ÇalıĢma 
2.AĢama: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

3.AĢama: Denetim Plan ve Programlarının 

OluĢturulması 

4.AĢama: Planlanan Denetimin GerçekleĢtirilmesi Saha ÇalıĢması 
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4.1.1 Hedeflerin Belirlenmesi 

 

Kurum hedefleri, stratejik hedefler seviyesinde belirlenir ve planlanmıĢ olan 

raporlama ve mevzuata uyum hedeflerine bir temel oluĢturur. Her kurum gerek içten 

gerekse dıĢtan kaynaklanan çeĢitli risklerle karĢılaĢır. Riskin tanımlanması, 

değerlendirilmesi ve giderilmesi ile ilgili süreçlerin etkin olabilmesinin temek Ģartı, 

kurum hedeflerinin belirlenmesidir. Kurum hedefleri risk kabul sınırlarını etkileyen 

risk iĢtahına uygun olmalıdır. Riskin tanımlanması, değerlendirilmesi ve karĢı 

önlemlerin alınması sürecinin tamamı riskin yönetilmesidir.  

 

Kurumun hedefleri aynı zamanda kurumun varlık ve faaliyette bulunma 

nedenleridir bir kurumun hedeflerinin belirlenmesi stratejik hedeflerin belirlenmesi 

ile baĢlar. Bunun ilk adımı da stratejik bir görünümün oluĢturulmasıdır. Hedeflerin 

belirlenmesi; ana stratejik hedefler, alt stratejiler ve ilgili hedefler ile belirlenir.  

 

Ana hedefler; kurumun en üst düzeyindeki hedefleridir. Ana hedefler; 

belirlenmiĢ hedeflere ulaĢılması bakımından belirlenmiĢ yol haritasıdır. 

 

Alt hedefler ise, ana hedeflerin gerçekleĢtirilmesinde ki yol haritasının alt 

hedefleridir. Alt hedefler; kurumun planlanmıĢ hedefler, raporlama ve mevzuata 

uyum konularındaki alt hedeflerini ifade eder.
234

 

 

Ana stratejik hedeflere örnekler; 

 Mali ve kurumsal yapıyı güçlendirerek belirlenmiĢ bir sürede (iki, üç yıl vb) 

Halka açılmak ve hisse senetlerinin borsada iĢlem görmesini sağlamak,  

 Kurumun marka değerini hem yerel hem de genelde duyurmak, artırmak,  

 MüĢterilere, düĢük maliyetle üreterek, doğru zamanda ve uygun fiyatla 

kaliteli ürünler sağlamak, 

 Kurumun faaliyet konusu ile ilgili olarak ülke genelinde en yüksek Pazar 

payını oluĢturmak ve daha baĢka ana stratejiler belirlenebilir. 
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Kurumun Ya da iĢletmenin ana stratejisi olarak, “müĢterilerine düĢük 

maliyetlerle üreterek, doğru zamanda ve uygun fiyatlarla ürün satma” belirlenmiĢ 

olabilir.  

 

Bu ana stratejinin aĢağıdakiler vb Ģekillerde alt stratejileri olabilir: 

 

 Önemli müĢterilerin tekrar listelenmesi/belirlenmesi, 

 Stratejik/önemli müĢterilerle yakın iliĢki kurulması, 

 Üretim planlaması konusunda müĢterilerinde bilgilendirilmesi/onay alması, 

 MüĢterilerle yen anlaĢmalar yapılması, yeni müĢterilere yönelmek,  

 Zaman zaman müĢteri Ģikayetlerinin dinlenmesi, 

 

Kurum hedeflerinin belirlenmesinde önem verilmesi gereken bir konuda risk 

iĢtahıdır. 

 

Risk iĢtahı: Kurumun stratejik hedeflerini gerçekleĢtirirken almayı düĢündüğü 

(alabileceği) risk düzeyinin göstergesidir. Kurum yönetimi saldırgan bir politika ve 

yüksek riskli bir politika mı izleyecektir, yoksa hedeflere ulaĢma aĢamasında 

aĢılmaması gereken sınırlamalar mı belirlenecektir. Yönetim buna karar vermelidir. 

 

COSO modeline göre risk iĢtahının belirlenmesinde aĢağıda belirtilen bazı sorulara 

cevap aramanın kurum açısından yararlı olabileceği ifade edilmektedir.
235

 

 

 ĠĢletme yönetimi, faaliyetlerle ilgili olarak hangi riskleri kontrol edecek 

hangilerini kabul etmeyecektir? 

 Kabul edilebilen ve edilmeyen risklerin tespitinde yönetim rahat karar 

verebilmiĢ midir? 

 Kurum yönetimi var olan risklerden daha fazla risk almayı düĢünmekte 

midir? Buna hazır mıdır? 

 Kabul edilmeyecek düzeydeki riskler var mıdır? (varsa) Hangileridir? 
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 ĠĢletmenin risk iĢtahı benzer iĢletmelerle ya da sektördeki iĢletmelerle 

karĢılaĢtırıldığında hangi düzeydedir? 

 ĠĢletme için yakın gelecekte beklenen ve kaçınılması güç, yönetilmesi 

gereken risk var mıdır? Hangileridir? 

 

Her iĢletme; iĢ yapma yöntemleri, kurum kültürü ve dıĢ etkenler nedeniyle 

zaman içinde oluĢabilecek bir risk iĢtahına sahiptir. Risk iĢtahı belgenin doğrudan 

yazılı olarak belirlenmemiĢ olması, iĢletmenin risk altında olamadığını göstermez. 

 

Risk iĢtahının düzeyi; günlük yönetim Ģeklinden, yeni yatırım kararlarından, 

dıĢ çevredeki algıdan ve geçmiĢ dönemlerdeki faaliyetlerinde görülebilir. 

 

Risk toleransı (sınırları); iĢletmenin hedeflerinin gerçekleĢtirilmesi sırasında 

kabul edilebilecek değiĢiklik düzeyi olarak tanımlanır. Risk toleransı dâhilinde 

faaliyetleri yürütmek iĢletmenin risk iĢtahı içinde kaldığını göstermesi bakımından 

olumlu algılanır ve bu durum iĢletmenin belirlenmiĢ hedeflerinin 

gerçekleĢtirilmesine iliĢkin bir güvence oluĢturur.
236

 

 

4.1.2 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

 

Risklerin değerlendirilmesi, iĢletmenin hedeflerine ulaĢmasını etkileyebilecek 

unsurların tahlil edilmesi ve riskin etki ve olasılık açısından öneminin 

değerlendirilmesidir.
237

 

 

Riskler değerlendirilirken, iĢletmenin karĢılaĢabileceği olası olaylar ile birlikte 

iĢletmenin kendine özgü durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Risklerin 

değerlendirilmesi, riskler tespit edildikten sonra risklerin ölçülmesi, 

önceliklendirilmesi ve kaydedilmesi aĢamalarını kapsar.
238
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Risklerin Değerlendirilmesi hangi riskin kuruma daha fazla zarar 

verebileceğinin tespiti ve bunun sonucunda kurum kaynaklarının en büyük zararı 

verecek risklerden baĢlayarak risklerin giderilmesine, tahsis edilmesi mantığına 

dayanmaktadır. Risklerin vereceği zararların doğru tahmin edilmesi firmanın hangi 

risklere öncelik vermesini, dolayısıyla, hedeflerin gerçekleĢtirilmesini engelleyecek 

en önemli risklere odaklandırılmasını sağlayacaktır. Diğer bir deyiĢle iĢletme 

hedeflerinin gerçekleĢtirilme Ģansının artırılmasına diğer yandan risk yönetimi için 

ayrılan kaynağın en yüksek verimlilikle kullanılmasına yol açacaktır.
239

 

 

4.1.3 Denetim Plan ve Programlarının OluĢturulması 

 

Planlama süreci denetim evrelerinin tanımlanması, denetim alanlarının 

belirlenmesi, risk ölçütlerinin belirlenmesi ve risklerin derecelendirilmesi, denetim 

alanlarının öncelik sırasına konulması, denetim kaynaklarının tahsis edilmesi planın 

hazırlanması ve onaylanması ile iç denetim programının hazırlanması ve 

onaylanması aĢamalarından oluĢur.
240

 

 

Ġç denetim yöneticisi kurumun hedeflerine uygun olarak iç denetim 

faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmalıdır. Ġç denetim 

faaliyetleri ile ilgili yapılacak planların kurum amaçlarıyla ve iç denetim faaliyet 

yönetmeliğiyle tutarlı olması uygulama önerilerinde belirtilmiĢtir. Ġç denetim 

faaliyeti ile ilgili yapılacak planlama, hedeflerin, göreve ait iĢ çizelgelerinin personel 

kadrosu planlarının ve mali bütçelerinin, faaliyet raporlarının belirlenmesi ve 

hazırlanması sürecini kapsar.
241

 

 

Denetim planı hazırlanırken iĢletmenin stratejik amaçları da dikkate alınır. 

Ayrıca planlama aĢamasında denetim komitesinin ihtiyaçları, yönetimin risk yönetim 

politikaları ve iç denetim yönetmeliği dikkate alınmalıdır. Bunların yanı sıra 

hazırlanacak denetim planı kurumun denetim stratejisi ile de uyumlu olmalıdır. 
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Denetim planının baĢarısı denetim evreninin etkin belirlenmesine bağlıdır. 

Geleneksel olarak iç denetimde planlamanın ana amacı denetim için uygun süreçleri 

veya alanları seçerek denetimin hatalı sonuca ulaĢma riskini azaltmaktır. Denetimin 

planlanma aĢaması bu haliyle danıĢmanlık ve güvence hizmetlerinin birleĢiminden 

oluĢmaktadır. Bu aĢamada risk yönetim sistemi hakkında güvence vermeye yönelik 

faaliyetler yer alabileceği gibi aynı zamanda risk yönetim çerçevesinin 

geliĢtirilmesine yönelik danıĢmanlık faaliyetleri de yer alabilir. Bütün olarak bu 

sürecin sonunda hazırlanacak olan denetim planı sabit bir belge olarak 

düĢünülmemeli gerektikçe ya da en azından üç ayda bir kurumun değiĢen 

ihtiyaçlarına risklerde meydana gelen değiĢikliklere ve denetim faaliyet sonuçlarına 

uygun olarak güncelleĢtirilmelidir.
242

 Ġç denetim faaliyetlerinin planlanmasına 

yönelik çalıĢmalar planlama öncesi hazırlık ve denetim planının hazırlanması olmak 

üzere iki baĢlık altında incelenmiĢtir.
243

 

 

4.1.3.1 Planlama Öncesi Hazırlık AĢaması 

 

Ġç denetimde planlama öncesi hazırlık aĢamasına ait faaliyetlere yön veren 

önemli unsurlardan biri kurum denetim stratejisidir. Denetim stratejisi genel anlamda 

gerçekleĢtirilecek faaliyetlerin çerçevesini çizer. Bu çerçevede denetim stratejisi; 

faaliyetlerin kim tarafından yapılacağı ve izlenecek yöntem hakkında temel 

kaynaktır. Denetim stratejisi, risk yönetimi değerlendirmelerin, risk, kontroller ve 

kurumsal yönetim alanında denetçiden beklenen destek ve danıĢmanlık 

beklentilerine, üst yönetimin iç kontrole yönelik beklentilerine ve üst yönetimin 

denetimde yapılması gerekli sürekli kalite iyileĢtirmeye yönelik beklentilerine göre 

Ģekillenir.
244

 

 

Planlama öncesi hazırlık aĢamasına yön veren ikinci unsur ise risk 

envanteridir. Risk envanteri bilindiği gibi kurumun karĢılaĢacağı risklerin denetim 

planına yansıtılmasında kullanılan ve riskleri bir bütün olarak gösteren bir rapordur. 

Risk envanteri kurumda uygulanan risk yönetimi kapsamında, risklerin saptanması, 
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risklerin değerlendirilmesi ve risk iĢtahı çerçevesinde risk tutumunun belirlenmesi 

aĢamalarının sonuçlarından oluĢur. Risk yönetiminin bir çıktısı niteliğindeki risk 

envanteri, iç denetçi tarafından önemli riskleri kapsayıp kapsamadığı ve alınan 

önlemlerin y7eterliliği açılarından değerlendirilir. Saptanan yanlıĢlıklar denetim 

raporunda belirtilir ve alınması gereken önlemler tavsiye edilir.
245

 

 

4.1.3.2 Denetim Planının Hazırlanması 

 

Risk odaklı denetim planında amaç; denetim kaynaklarının riskin etki ve 

olasılık bileĢiminin en yüksek olduğu alanlara yoğunlaĢmasıdır.
246

 

Risk odaklı iç denetim planı; 

 Ġç denetim faaliyetinin uzman bir kontrol altında olduğunun göstergesidir. 

 Ġç denetçi için kılavuzdur. 

 Yönetimin denetim planlarına katılımı ve denetim alanlarındaki 

sorumluluğunun elde etmenin bir yoludur. 

 Ġç denetim bütçe taleplerini destekler. 

 Ġç denetçilerin kendi baĢarılarını ölçümü vasıtası ile bir standarttır. 

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 odaklı iç denetim yaklaĢımı, iç denetim 

fonksiyonu uygunluk esaslı klasik rolünden çıkartarak, kritik iĢ risklerine 

odaklanmaya yönlendirilmesine yardımcı olur.
247

 

Risk esaslı denetim planları hazırlanırken risk değerlemesi ile birlikte iç 

denetim biriminin kadro, bütçe ve zaman kullanımları birlikte değerlendirilir. Ġlgili 
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bölümün 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.
248

 

Risk değerlemesi ve bu bağlamda hazırlanan risk odaklı iç denetim planı, iç 

denetim bölümünün organizasyonu ve yönetiminde etkinlik ve verimlilik elde 

edilmesinde önemli bir araçtır.
249

 

 

4.1.3.3 ÇalıĢmada Kullanılacak Denetim Teknikleri 

 

Denetçiler denetim çalıĢmaları sırasında denetim kanıtı toplayabilmek için 

çeĢitli araç ve yöntemlerden yararlanırlar. Söz konusu bu araç ve yöntemlere denetim 

teknikleri adı verilir. Denetim teknikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir.
250

 

 

4.1.3.3.1 Fiziki Ġnceleme Tekniği 

 

Denetçinin elde edeceği en kuvvetli delillerden birisi, kayıtlarda gözüken 

iktisadi kıymetin maddi varlığıdır. Fiziki inceleme tekniğinin maliyeti diğer 

tekniklere göre yüksektir. En güvenilir delileri sağladığı için her denetim 

çalıĢmasında fiziki inceleme tekniği kullanılmaya çalıĢılır. Fiziki inceleme 

tekniğinde yapılan iĢlemler Ģu Ģekilde sıralanabilir;
251

 

 

 Ġncelenecek varlık teĢhis edilir. Denetçi önce inceleyeceği varlığı görür, 

kayıtlarda gözüken varlığın gerçekte var olup olmadığını belirler. 

 Görünen varlığın miktarını tespit etmek için sayım yapılır. Sayım genellikle 

fiziki incelemenin en tabi parçasıdır.  
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 Denetlenen varlığın kalitesi belirlenir. Ġncelenen varlığın kalitesini belirlemek 

denetçinin en güç görevlerinden biridir. 

 Ġncelenen varlığın sahte olup olmadığı tespit edilir. Denetçi incelenen varlığın 

veya onu tespit eden belgenin gerçek olup olmadığını belirlemek zorundadır. 

 

4.1.3.3.2 Doğrulama Tekniği 

 

Denetlenen iĢletme aracılığı ile ve doğrudan denetçinin eline geçecek Ģekilde 

herhangi bir konu ile ilgili olarak iĢletme dıĢındaki üçüncü kiĢilerden cevap isteme 

tekniğidir. Denetlenen iĢletmenin her türlü alacakları, borçları, bankadaki paralar ile 

depolardaki emanet verdiği malların denetiminde doğrulama tekniğine baĢvurulur. 

Doğrulamalar, doğrudan doğruya denetçilere gönderildiklerinden, güvenilirlik 

dereceleri son derece yüksek olan tekniktir. Doğrulama tekniğinde; denetlenen 

iĢletme, denetçi ve bilgi istenen üçüncü kiĢiler olmak üzere üç taraf bulunmaktadır. 

Doğrulama tekniği üç Ģekilde uygulanır:
252

 

 

Pozitif doğrulama: Denetlenen konu ile ilgili olarak, denetlenen iĢletme 

kayıtlarındaki bilginin üçüncü kiĢiye sorulması, yanlıĢ ya da doğru olsun, cevap 

istenmesidir. 

Negatif doğrulama: Denetlenen konu ile ilgili olarak, yalnız sorulan soruların 

cevaplarının yanlıĢ olması durumunda cevap istenmesidir. Bilginin doğruluğu 

halinde cevap vermesi istenmez. 

BoĢ bakiyeli doğrulama: denetlenen konu ile ilgili olarak, üçüncü kiĢilere sorular 

yöneltilmez sadece bildiklerini yazmaları istenir. Teyit mektubu da denilen bu tür 

yazılı delillere denetçiler oldukça fazla ihtiyaç duyarlar. Ancak denetçi, teyit 

mektubunda değiĢiklik yapılıp yapılmadığına dikkat etmelidir. 
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4.1.3.3.3 Belge Ġnceleme 

 

Belge inceleme, kâğıt ortamında, elektronik ortamda veya diğer ortamlarda 

tutulan, iç veya dıĢ kaynaklı kayıt ve belgelerin incelenmesini ifade eder. Bazı 

belgeler varlıkların mevcudiyetine iliĢkin doğrudan denetim kanıtı niteliğindedir. 

Fatura, makbuz, sözleĢme veya iptal edilen çekler gibi belgeler incelenirken belge 

inceleme tekniği uygun bir yöntemdir. Örneğin; mutabakat mektubu gönderdiğimiz 

ve yanıt alamadığımız bir ticari alacak bakiyesi için alternatif prosedürler uygularken 

nakliyat belgelerini inceleyebiliriz.
253

 

 

4.1.3.3.4 Kayıt Sürecinin Ġncelenmesi Tekniği 

 

 

ĠĢletmenin dosyalarında bulunan belgelerin örnekleme yolu ile seçilerek ilgili 

kayıtlarını baĢlangıcından sonuna kadar incelemesi tekniğidir. Ġleriye doğru ve geriye 

doğru inceleme olmak üzere iki ayrı yoldan gidilebilir. Ġleriye doğru incelemede 

denetçi örnekleme yolu ile kaynak belgeler seçer ve bu belgeleri yevmiye defteri, 

yardımcı defter ve büyük defter kaynakları ile karĢılaĢtırır. Denetçi bu yöntemde 

kayıt dıĢı kalmıĢ belgelerin olup olmadığını test eder. Denetçi bu yöntemde yevmiye 

defterinden büyük deftere ve yardımcı deftere yapılan aktarmalar sırasında yanlıĢ 

hesaba kayıt ve yanlıĢ tutarda kayıt yapılıp yapılmadığını da test eder. Geriye doğru 

incelemede kaydedilen iĢlemlerin doğruluğunu belirlemek için iĢlemleri kanıtlayan 

belgelerin incelenmesi ve kayıtlarla karĢılaĢtırılmasını kapsar. Bu yöntemde denetçi 

büyük defter hesaplarından yevmiye defteri kayıtlarına ve yevmiye defteri 

kayıtlarından kaynak belgelere doğru karĢılaĢtırma yapar. Denetçi bu yöntemle 

iĢlemlerin gerçek olup olmadığını kayıtların doğru olup olmadığını, iĢlemlerin doğru 

hesaplara kaydedilip kaydedilmediği konusunda kanıtlar toplayabilir. Bu yöntem, 

kayıt dıĢı bırakılmıĢ ve belge düzenlenmemiĢ iĢlemlerin bulunup bulunmadığını 

belirlemede yetersiz kalır.
254

 

 

                                                 
253
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4.1.3.3.5 Yeniden Hesaplama Tekniği 

 

ĠĢletmenin muhasebe sisteminde yer alan çeĢitli hesaplamaların denetçi 

tarafından tekrar yapılması iĢlemidir. Amaç iĢlemlerin doğruluk açısından test 

edilmesidir. Denetçi örnekleme yoluyla seçtiği bazı iĢlemleri yeniden matematiksel 

olarak hesaplama yoluna gider. Yeniden hesaplama geleneksel denetim iĢlemlerinden 

aritmetik inceleme ile aynı nitelikte bir denetim yordamıdır. Yeniden hesaplama el 

ile yapılabileceği gibi, bilgisayar programlarından yararlanılarak da yapılabilir. 

Yeniden hesaplama tekniklerine verilebilecek örnekler Ģu Ģekildedir.
255

 

 

 Vergi matrahının ve hesaplanan vergilerin hesapları yinelenir. 

 Yevmiye ve defter-i kebir sayfa toplamları yeniden alınır. 

 Ücretler brütten nete yeniden hesaplanır. 

 Amortisman ve yeniden değerleme hesaplamaları yeniden yapılır. 

 ġüpheli alacak giderleri ve karĢılıkları yeniden hesaplanır. 

 Envanter iĢlemleri ve birim maliyetler yeniden yapılır. 

 Değerleme ve reeskont iĢlemleri tekrarlanır. 

 Yedekler yeniden hesaplanır. 

 Ticari kâr/zarar ve mali zarar iĢlemleri tekrar edilir. 

 

4.1.3.3.6 Gözlem Tekniği 

 

Denetlenen iĢletme tarafından kaydedilen bir kaydın veya kayıtlar dizisinin 

adım adım takip edilmesi bu tekniğin esasını oluĢturur. Defterler tutulurken bazı 

hatalar veya hileler yapılabilir bu nedenle denetçi yevmiye defterlerinden, büyük 

defterlere nakiller yapılırken ve mizanlar hazırlanırken yapılabilecek hataları bulmak 

için kayıtları zihnen tekrar ederek gözden geçirir. Bunun için denetçi, ya belirli 

sayıda kayıt seçer ve bunları yevmiye defterinden mali tablolara kadar adım adım 

izler veya mali tablolardan belgelere doğru inceleme yapar.
256
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4.1.3.3.7 Derinlemesine AraĢtırma Tekniği 

 

Tecrübeli denetçiler tarafından uygulanabilecek bu teknikte bir kayıt, bir 

hesap veya bir tablonun ayrıntılı incelenmesi gerçekleĢtirilir.
257

 

 

4.1.3.3.8 SoruĢturma Tekniği 

 

Denetçinin ihtiyaç duyması halinde denetçi tarafından yapılan yazılı ve sözlü 

soruĢturmaları içerir. Denetçi soruĢturma tekniğini uygularken genellikle denetlenen 

iĢletmenin memur ve iĢçilerinden yararlanır, kısacası onların ifadelerine baĢvurur. 

Denetçi denetlenen konu ile ilgili olarak bir takım sorular sorabilir. Denetçi sorduğu 

bu sorulara güvenilir cevaplar almak ister. Bu cevaplar yalnız baĢına güvenilir 

denetim kanıtları değildir. Diğer kanıtlara destek olarak kullanılabilir.
258

 

 

4.1.3.3.9 Ġlgili Hesaplar Arasında ĠliĢki Kurma Tekniği 

 

ÇeĢitli muhasebe verileri arasında çeĢitli derecede iliĢkiler vardır. Çift yönlü 

kayıt tutma sisteminde hesaplar arasında karĢılıklı iliĢki vardır. Bir hesapta artıĢ 

diğerinde azalmaya neden olur. Denetçi hesaplar arasındaki iliĢkilerden 

yararlanmalıdır. Ġlgili hesaplar arasında mutabakat olup olmadığını araĢtırmalıdır. 

Ġlgili hesaplar arasındaki mutabakat, en azından hesaplarda mekanik bir hatanın 

olmadığına iliĢkin bir delildir. Bu nedenle denetçi ilgili hesapları birlikte 

incelemelidir.
259

  

 

4.1.3.3.10 Analitik Ġnceleme Tekniği 

 

Analitik inceleme teknikleri, zaman içinde tahmin edilebilen büyük hacimli 

iĢlemlere uygulanır. Analitik inceleme tekniklerinin uygulanması, veriler arasındaki 
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iliĢkinin var olduğu ve öngörülenden farklı koĢulların ortaya çıkmaması durumunda 

bu iliĢkinin devam edeceği beklentisine dayanır. Bu iliĢkinin varlığı, iĢletmenin bilgi 

sistemi tarafından üretilen bilgilerin kapsadığı iĢlemlerin tam ve doğru olarak 

gerçekleĢtiğine dair bağımsız denetim kanıtı sağlar. Bununla beraber, analitik 

inceleme tekniklerine güven duyulması, denetçinin analitik inceleme tekniklerinin 

mali tablolardaki önemli yanlıĢlıkları ortaya çıkarma olasılığına iliĢkin 

değerlendirmesine bağlıdır.
260

 

 

4.1.4 Denetimin GerçekleĢtirilmesi 

 

Denetimin gerçekleĢtirilmesi sürecini dört ayrı baĢlık altında inceleyebiliriz. 

Bunlar uygulama hazırlığı, kontrol testlerinin uygulanması, test sonuçlarının 

yorumlanması ve kontrollerde değiĢiklik yapılması olarak tanımlanmaktadır. 

 

4.1.4.1 Uygulama Hazırlığı 

 

Denetim faaliyetleri, söz konusu denetimleri gerçekleĢtirmekle görevli iç 

denetçiler, denetimin gerçekleĢtirilmesini izlemekle görevli denetim müdürü ve 

denetimin gerçekleĢtirileceği birimin veya sürecin en üst yetkilisine gönderilecek 

denetim görevlendirme ve bilgilendirme yazıları ile baĢlayacaktır.
261

 Her denetim 

görevi için, kapsam, amaç, zamanlama ve detaylı harcama bütçesini dikkate alan, 

yıllık iç denetim planı çerçevesini gözeten ve denetimin baĢlama ve sonlandırılma 

tarihini gösteren bir görev planı hazırlanır.
262

 Denetimin hazırlık aĢamasında takip 

edilecek hususlar aĢağıda belirlenmiĢtir.
263

 

 

 Denetlenecek süreç ile ilgili bilgi temini, 

 Üst yönetim ve yöneticiler ile ön görüĢmeler yapılması, 

 Kapsamın belirlenmesi, 
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 BaĢlangıçta istenecek evraklar ve süreç sahipleri tarafından sağlanacak 

Ģartların saptanması, 

 Süreç haritalarının çizilmesi, risklerin ve kontrollerin belirlenmesidir. 

 

Ġç denetçilerin denetime baĢlamadan önce genel olarak, denetlenecek 

süreçleri, süreçler içerisindeki iĢ adımları ve faaliyetleri, kullanılan sistemleri ve 

özelliklerini, birimler arasındaki iĢlevsel iliĢkiyi, kurumsal olarak benimsenmiĢ 

hedefleri ve denetim alanlarını tanımlamıĢ olmaları gerekir. Bunun için 

yararlanılabilecek bilgi kaynakları ve belgeler aĢağıdaki gibidir.
264

 

 

 Denetlenecek süreç ile ilgili olarak hazırlanmıĢ süreç tanımları, süreç 

haritaları, yönetmelik ve yöntemler, 

 Daha önce yapılmıĢ iç denetim faaliyeti varsa bununla ilgili raporlar ve bilgi 

içeren diğer dokümanlar, 

 DıĢ denetim raporları, 

 Denetlenecek alanda kullanılan sistemlerin teknik özellikleri ile ilgili olarak 

teknik uzmanlarla yapılacak görüĢmeler, 

 Denetlenen süreç ile ilgili bilgi teknolojileri alt yapısını geliĢtirmeye yönelik 

süregelen projeler, 

 Yakın geçmiĢte gerçekleĢmiĢ ve kurumun operasyonel ve mali yapısını 

önemli ölçüde etkileyen olaylar hakkında bilgilerdir. 

 

Denetimin hazırlık aĢamasında gerçekleĢtirilmesi gereken önemli hususlardan 

biri iĢletmede yürütülen süreçlerden sorumlu yöneticiler baĢta olmaz üzere üst 

yönetim ve yöneticiler ile görüĢmeler yapılmalıdır. Bu görüĢmelerin önemli 

amaçlarından bazıları Ģu Ģekilde sıralanabilir.
265

 

 

 Denetim amacının denetlenene açıklanması, 

 Yöneticilerden iĢletmenin içinde bulunduğu risklerin durumundan farklılık 

yaratabilecek hususlar ve yakın gelecekte gerçekleĢebilecek operasyonel, 

sistemsel ve organizasyonel değiĢiklikler hakkında bilgi edinilmesi, 
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 Süreçler ve birimler hakkında özellik arz eden konularla ilgili olarak üst 

yönetimden bilgi alınması, 

 Denetimin zamanlaması ve denetim faaliyetine yardımcı olacak iĢletme 

personeli konusunda bilgi alınmasıdır. 

 

Süreç hakkında gerekli bilginin toplandığından emin olunduktan sonra 

denetimin hangi iĢlevleri kapsayacağının belirlenmesi ve belgelenmesi gerekir. Bu 

belge; denetimin faaliyet alanı, hangi süreçlerin denetleneceğini, iç denetçiler ve 

denetlenecek birimin sorumluluklarını, planlanan denetim süresini, kapsam dıĢı 

bırakılan alanları içerir.
266

 

 

 Süreç sahipleri ile yapılan detaylı görüĢmeler sonucunda süreç haritalarının 

çizilmesi, süreç dâhilindeki risklerin belirlenmesi ve mevcut kontrollerin tespit 

edilmesi hazırlık aĢamasının faaliyetleri arasında yer alır. Denetim faaliyetine 

baĢlamadan önce, denetlenecek birim tarafından iç denetçilerin denetleyecekleri 

belgelerin talep edildiğinde en kısa sürede sunulmasını sağlamak üzere düzenlenmesi 

gerekir. Denetlenecek sürecin yöneticisi bu doğrultuda gerekenin yapılması için 

sorumluluğu altındaki tüm personele talimat vermelidir.
267

 

 

4.1.4.2 Kontrol Testlerinin Uygulanması ve Bulgular 

 

Test etme, denetlenen olay veya iĢlemin ya da kaydın gerçek ve doğru olup 

olmadığını araĢtırmak amacıyla güvenilir kanıt toplama ve kanıtlarla denetlenen 

olay, iĢlem ya da kaydın uygunluğunu karĢılaĢtırma demektir.
268

 Kontrol testleri, 

iĢletmede mevcut olması gereken iç kontrol yol ve yöntemlerinin iĢleyiĢinin 

etkinliğini ölçmek için yürütülen faaliyetlerdir.
269

 Kontrol testlerini üç Ģekilde 

sınıflandırabiliriz. Bunlar önleyici kontroller, tespit edici kontroller ve düzenleyici 

kontrollerdir.  
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Önleyici Kontroller: Risklerin gerçekleĢme olasılığını azaltıp idare tarafından kabul 

edilebilir seviyede tutmak için yapılması gereken kontrollerdir. Önleyici kontroller 

istenmeyen faaliyet ve sonuçların gerçekleĢmelerini önlemek ve caydırıcı etki 

yaratmak amacını güder. Önleyici kontrollere verilebilecek örnekler aĢağıdaki 

Ģekildedir.
270

 

 

 Maddi ve gayri maddi haklar ile kayıtların güvenliği, 

 Mali bilgi ve yönetim bilgilerinin kayıt altına alınması, 

 Varlıkların fiziksel olarak korunması, 

 ġifreler, kimlik kartları, koruma görevlileri gibi eriĢim kontrolleri 

belirlenmesi Çıkar çatıĢmasını engellemek için görevler ayrılığı ilkesinin 

uygulanmasıdır. 

 

Tespit Edici Kontroller: Riskler gerçekleĢtikten sonra meydana gelen zarar ve 

hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontrollerdir. Tespit edici kontroller 

öncelikle, risklerin gerçekleĢip gerçekleĢmediğini anlamak amacıyla yapılır. Aynı 

zamanda bu kontroller, risklerin gerçekleĢme olasılığını azaltıcı bir etki de 

yapmaktadır. Riskler gerçekleĢtikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne 

olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontroller de bu kapsamdadır. Harcama sonrası 

kontrolleri de bu kapsamda düĢünmek gerekir. Tespit edici kontrollere verilebilecek 

örnekler aĢağıdaki Ģekildedir.
271

 

 

 Dönemsel sayımlar/fiziksel envanterler  

 Sayımların/envanterlerin kayıtlarla karĢılaĢtırılması  

 Farklılıkların tespiti ve tahlili için uygun yöntemler belirlenmesi 

 

Düzenleyici Kontroller: Risklerin gerçekleĢtiği durumlarda, istenmeyen sonuçların 

etkisinin giderilmesine yönelik kontrollerdir. Tanımlanan problemlerin doğru ve 
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zamanında çözümüne yönelik kontrollerdir. Düzenleyici kontrollere verilebilecek 

örnekler aĢağıdaki Ģekildedir.
272

 

 Garanti süresinin öngörülmesi, 

 Faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek kayıp ve zararı telafi etme yöntemlerinin 

belirlenmesi, 

 SözleĢmelere yersiz ödemelerin tahsil edilmesine iliĢkin hüküm konulması, 

 Tespit edilen farklılıkların düzeltilmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli 

tedbirlerin uygulamaya konulması. 

 

4.1.4.3 Test Sonuçlarının Yorumlanması 

 

Denetim testlerinin tamamlanması, testler sonucunda gerekli delillerin elde 

edilmesi ve değerlendirilmesi, sonuçlara ulaĢılması aĢamasından sonra yapılması 

gereken husus gerekli görülen alanlarda önerilerin geliĢtirilmesidir. Denetim 

testlerinin gerçekleĢtirilme amacı, alt süreçlerin risk değerlendirme aĢamasında 

belirlenen risklere yönelik mevcut olduğu belirtilen kontrol önlemlerinin gerçekten 

mevcut olup olmadığı ve planlandığı gibi çalıĢıp çalıĢmadığına dair geçerli deliller 

elde edilmesidir.
273

 Yapılan testlerde kontroller etkinlik, yeterlilik ve uyum 

açılarından değerlendirilmektedir.
274

 Bir kontrolün etkin olarak kabul edilebilmesi 

için, tasarımda ve iĢletimde herhangi bir eksikliğin tespit ediliĢ olmaması veya tespit 

edilmiĢ olsa dahi önemli kontrol eksikliğine sebebiyet vermemesi gerekir. Konu bilgi 

sistemleri ile süreçler üzerindeki kontroller açısından da değerlendirilmelidir. Test 

sonucunun olumlu olduğu bu durum raporlanırken, kontrol var ve test edildi ibaresi 

kullanılmalıdır. Raporlarda rastlanan bir diğer yorum ise, kontrol var ama test 

edilmedi Ģeklindedir. Bu durum, belirlenmiĢ kontrolün uygulanmakta olduğunun 

izleme metodu ile tespit edildiğini, ancak henüz etkinliğinin test edilmediğini 

gösterir. Kontrolün test edildiği sonucuna ulaĢılması için izleme metodunun birden 

fazla örnek üzerinde uygulanması gerekir.
275
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 Ġç denetçi, söz konusu delillere bakarak test ettiği kontrol uygulamasının 

etkin bir Ģekilde çalıĢıp çalıĢmadığı ve incelenen süreçlere yönelik olası riskleri 

önlemede yeterli olup olmadığı konusunda bir kanaate varacaktır. Bu kanaat her ne 

kadar herkes tarafından geçerliliği kabul edilen delillere dayansa da büyük ölçüde iç 

denetçin değer yargılarına, mesleki bilgisine ve tecrübesine bağlı olacaktır. Denetim 

konusundaki her bir alt sürece iliĢkin kontrol testlerinin tamamlanması ve delillere 

dayandırılmasından sonra iç denetçi eldeki bütün delilleri değerlendirerek söz konusu 

alt süreçteki iç kontrollerin yeterliliğine dair genel bir görüĢ sahibi olacaktır. Bütün 

alt süreçlerdeki kontrol testlerinin tamamlanmasından sonra ise denetim konusunun 

genelindeki iç kontrol yapısının etkinliğine iliĢkin genel görüĢü oluĢturabilecektir.
276

  

 

 Sonuç olarak testler tanımlanan risklere iliĢkin yapılması gereken kontrollerin 

eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı ve yeterli olup olmadığını ortaya çıkarır. 

Dolayısıyla testler süreçlerin doğruluğu ve iç denetimin etkinliği konusunda fikir 

sahibi olunmasını sağlar yapılan testlerin sonuçları ise denetim test matrisinde 

gösterilir.
277

 Bunun devamında yapılan testler sonucunda kontrollerin sağlıklı çalıĢıp 

çalıĢmadığı konusunda bazı Ģüpheler söz konusu ise, sürecin yöneticisinden bilgi 

alınmalı ve test miktarı artırılmalıdır. Artırılan test miktarı ile Ģüphe 

çözümlenmemiĢse söz konusu kontrolün çalıĢmadığı konusunda görüĢ bildirilmeli ve 

bu durum iç denetim raporundaki bulgulara yansıtılmalıdır.
278

 

 

4.1.4.4 Kontrollerde DeğiĢiklik Yapılması 

 

Kontrollerde değiĢiklik yapılmasına özellikle aĢağıda belirtilen durumlarda 

ihtiyaç duyulabilir.
279

 

 

 ĠĢletme içerisinde gerçekleĢtirilen kontrolün bir kısmının gereksiz olması, 

 Kontrollerin tekrar edildiğinin saptanması, 
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 Sisteme dayalı ve etkin kontrollerin uygulandığı durumlarda ayrıca manuel 

kontrollerinde yapılıyor olması, 

 Kontrollerin yetersizliğinin saptanması, 

 Kontrollerin uygulanmasında önemli aksamaların olduğunun saptanması, 

 Gerekli kontrollerin var olmamasıdır. 

 

Kontrollerde değiĢiklik yapılmasının gerekmesi halinde durum üst yönetime 

bildirilir. Denetçiler kontroller ile ilgili düzenlemelerini tamamlayıp süreçlerin 

sağlıklı bir Ģekilde çalıĢtığından emin olduktan sonra denetimin kapsadığı 

faaliyetlerle ilgili görüĢlerini bildirebilirler.
280

 

 

4.1.5 Sonuçların Raporlanması 

 

Ġç denetim yöneticisi iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve 

sorumlulukları ve plana kıyasla etkinliği ve verimliliği konuların, denetim komitesi, 

yönetim kurulu ve üst yönetime dönemsel raporlar sunar. Hazırlanacak denetim 

raporunun içeriği iç denetim biriminin yönetmeliğinden, raporlama beklentilerinden 

ve raporla ilgilenenlerin ihtiyaçlarından ayrıca kurum kültüründen etkilenir. Risk 

odaklı iç denetim bulgularının riskler ön planda tutularak raporlanmasına sebep 

olmuĢtur. Buda hazırlanan raporların daha açıklayıcı olmasını sağlamıĢtır. Söz 

konusu modern anlayıĢa göre hazırlanan raporlar risk, kontrol, kurumsal yönetim 

sorunlarının yanı sıra denetim komitesi, yönetim kurulu ve üst yönetimin ihtiyaç 

duyduğu baĢka konuları da içermelidir. Ayrıca raporlar denetim elemanlarının 

etkinliğini değerlendirmelerine de imkan verecek Ģekilde düzenlenmelidir.
281

 

Raporlama, risk yönetiminde karar alma süreçlerini doğrudan etkileyen bir unsurdur. 

Raporların, mümkün olduğunca kısa ve öz bilgilerden oluĢması, ilgili olması, 

değerlendirmelere iliĢkin kanıtları göstermesi, gerektiği zamanda gerekli kiĢilere 

sunulması özel önem taĢımaktadır.
282
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Yönetimin Uygun bulmadığı önerilere raporda yer verilmeyebilir. Denetim 

görevi sırasında tespit edilen ve rapora dâhil edilmeyen önemli sorunlar bulunuyorsa 

bunlar ayrı bir yazı ile üst yöneticiye ve ilgili üst düzey yöneticilere bildirilir.
283

 

 

4.2 Ġzleme 

 

Ġç denetim kurumunun faaliyetlerine değer katabilmesi, denetim ve 

danıĢmanlık raporlarında yer alan önerilerin hayata geçirilmesine bağlıdır. Bu 

nedenle, denetim faaliyetleri sonucunda birimler tarafından sunulan eylem 

planlarının uygulama takvimine göre gerçekleĢme durumlarının takip edilmesi 

gerekmektedir.
284

 

 

Ġzleme idarenin amaç ve hedeflerine ulaĢma konusunda iç kontrol yapısının 

beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının, iç kontrol standartlarına uyum 

çerçevesinde değerlendirilmesi ve sistemin iyileĢtirmeye açık alanlarına yönelik 

eylemlerin belirlenmesidir. Bu nedenle izleme iç kontrol yapısının diğer bileĢenleri 

ile etkileĢim halinde iĢleyen bir süreçtir. Ġzleme iç kontrol yapısının, beklendiği 

Ģekilde iĢleyiĢinin ve koĢullardaki değiĢikliklere uyum göstermesinin sağlanması 

amacıyla gerçekleĢtirilir ve yönetime kontrol faaliyetleri sorunlarının düzeltilmesi ve 

istenmeyen bir olay meydana gelmeden önce riski kontrol etme Ģansı verir. Ġzleme, iç 

kontrol yapısının kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm faaliyetlerini 

kapsar.
285

  

 

Her denetim döneminde bir önceki dönem bulgularının düzeltilip 

düzeltilmediği iç denetim programları ile kontrol edilmeli, düzeltilmeyen noktalar 

sorgulanmalı ve üst yönetime iç denetim raporu dahilinde veya ayrı bir aksiyon plan 

takip raporu Ģeklinde sunulmalıdır.
286
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Kurumun iç denetim yönetmeliğinde takip sürecinin kim tarafından ve nasıl 

gerçekleĢtirileceğine iliĢkin açıklamalar bulunabilir ya da söz konusu takip sürecinin 

sorumlusu iç denetim yöneticisi tarafından belirlenebilir.
287

 Denetçinin zamanının 

olmaması halinde takip süreci süreç sahibine bırakılabilir, ancak bu tercih edilen bir 

durum değildir. Ayrıca üst yönetim maliyet veya baĢka nedenlerden ötürü raporda 

yer alan sorun ya da sorunları düzeltmeme riskini üstlenebilir.
288

 

 

Ġzleme aĢağıda belirtilen temel nedenlerden dolayı gerçekleĢtirilebilir.
289

 

 

 Ġç kontrol güvence beyanları için kanıt oluĢturmak, 

 Ġç kontrol sisteminin etkinliğinin düzenli aralıklarla teyit etmek, 

 Ġç kontrol sistemine iliĢkin sorunları zamanında tespit edip giderebilmek. 

 

4.3  Geleneksel Ġç Denetim 

 

Geleneksel iç denetim faaliyeti, iç kontrolün bir unsuru olarak 

konumlandırılmıĢtır. Ġç denetçi, yönetim adına iĢletmede var olan iç kontrol yapısını 

sürekli olarak izler ve rapor verir.
290

 

 

Geleneksel denetim riski; doğal risk, kontrol riski, ortaya çıkartamama ve 

bulamama riski olarak sınıflandırılır. Doğal risk, iç kontrol yapı ve uygulamalarının 

olmadığı varsayıldığında, bir hesap bakiyesinde veya iĢlemler kümesinde önemli 

hata veya düzensizliklerin oluĢma olasılığıdır. Kontrol riski ise, bir hesap bakiyesi 

veya iĢlemler grubunda oluĢacak önemli hata veya düzensizliklerin, oluĢtuğu anda iç 

kontrol yapısı tarafından meydana çıkarılamama olasılığıdır. Son olarak ortaya 

çıkartma riski ise, denetçinin mali tablolardaki önemli hata ve düzensizlikleri bulup 

çıkarmada baĢarılı olamayacağı olasılığıdır.
291
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Tarihi süreç içinde incelendiğinde iç denetim, ilk olarak gözlem ve sayıma 

odaklanmıĢtır. Yıllarca süren bu aĢamada iç denetim, fiziki eĢyaların sayımı ve 

gözlenmesi yani iĢletme varlıklarının korunması ile eĢ anlamlı tutulmuĢtur. 

ĠĢletmelerin büyümesi sonucu incelenecek belge ve kayıt sayısının artması, tüm 

belge ve kayıtların incelenmesi yerine örnekleme yönteminin kullanılmasına yol 

açmıĢtır. Örnekleme yönteminin yaygın kullanılması iç kontrolün öneminin 

anlaĢılmasını sağlamıĢ ve 1940‟larla birlikte iç denetim, iç kontrol odaklı denetime 

dönüĢmüĢtür.
292

 

 

Geleneksel iç denetim yaklaĢımı, iç kontrol üzerine odaklanmıĢtır bu 

yaklaĢımda iç denetçi yönetim adına iç kontrol yapısını izler ve üst yönetime rapor 

verir.
293

 Geleneksel iç denetim yaklaĢımının aĢamaları Ģu Ģekilde sıralanabilir.
294

 

 

1. Genel ve özel kontrol amaçlarının belirlenmesi: Ġç denetçiler belirledikleri 

alandaki denetim çalıĢmalarını bu alanla ilgili genel ve özel kontrol 

amaçlarını belirleyerek baĢlarlar. Genel ve özel kontrol amaçları iç denetçi 

için iĢletmenin iç kontrol yapısı ile ilgili değerlendirme standardı olacaktır. 

Genel kontrol amaçları, iĢletmenin kontrol usul ve yönteminin 

değerlendirilmesinde genel bir çerçeve sağlayacaktır. Özel kontrol amaçları 

ise denetimi yapılan süreç ve iĢlem grubunu ayrı ayrı değerlendirilmesini 

sağlar. 

 

2. Kontrol tekniklerinin belirlenmesi ve uygunluğunun değerlendirilmesi: 

Kontrol teknikleri, özel kontrol amacına ulaĢılması için gerekli bir eylem, yol 

ve yöntemdir. Denetçi, her bir kontrol amacına ulaĢılması için özel kontrol 

yol ve yöntemlerini belirlemelidir. Kontrol tekniklerinin eksikliği veya 

zayıflığı, özel kontrol amaçlarının baĢarılamaması ile sonuçlanacaktır. Bu 

durum kontrol zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olur. 

 

                                                 
292

 Kishalı, Pehlivanlı, a.g.m., s.79. 
293

 ĠĢgüden Kılıç, a.g.e., s.90. 
294

 Yılancı, a.g.e., s.121-123. 



104 

 

3. Anahtar kontrollerin belirlenmesi: Denetçi kontrol tekniklerini 

belirledikten sonra bunlarla ilgili testleri yapacaktır. Mevcut kontrol 

tekniğinin uygun bir iç kontrol yapısı sağlayacağı düĢünülürse, kontrollerin 

planlandığı gibi iĢleyip iĢlemediğini araĢtırmak için yapılacak testlerin 

büyüklüğü belirlenmelidir. 

 

4. SeçilmiĢ kontrol tekniklerinin test edilmesi: Denetçi tarafından seçilen 

kontrol tekniklerine testler uygulanır.  

 

5. Bireysel kontrollerin etkinliğinin değerlendirilmesi: Test sonuçlarına göre 

bireysel kontrollerin baĢlangıçta planlandığı gibi iĢleyip iĢlemediğinin konusu 

değerlendirilir. Böylece tüm iç kontrol yapısı hakkında bir değerlendirme 

yapılmıĢ olur. 

 

6. Kontrol amaçlarını elde etmede iç kontrol yapısının uygunluğuna bağlı 

olarak düĢünce ve tavsiyeleri raporlama: Denetçi test sonuçlarına göre iç 

kontrol yapısı ile ilgili ciddi zayıflıklar olduğunu düĢündüğü noktaları, 

tavsiyelerini ve iç kontrol yapısının tanımlanmıĢ kontrol amaçlarını elde 

etmekteki uygunluğunu raporlamalıdır. 

 

4.3.1 Risk Odaklı Ġç Denetimin Kapsamı ve Amacı 

 

Denetimde etkinlik, verimlilik ve uzmanlaĢmayı amaçlayan risk odaklı iç 

denetim faaliyetlerinin temelinde, iĢletmelerin iç denetim ve risk yönetimi 

sistemlerinin yeterli çalıĢıp çalıĢmadığının, güvenilir olup olmadığının ve mevcut 

zayıflıklarının tespiti konusu bulunmaktadır. Denetim Ģekil ve kapsamının, denetim 

kaynaklarının tahsisinin iĢletmenin risk durumuna göre belirlendiği bu yaklaĢım, 

iĢletmelerin risk profillerinin sürekli izlenmesini, değerlendirilmesini ve gerekli 

tedbirlerin alınmasını içermektedir.
295

 

 

                                                 
295

 Niyazi Kurnaz, Tansel Çetinoğlu, Ġç Denetim Güncel YaklaĢımlar, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 

2010, s.138. 



105 

 

Risk odaklı iç denetim, iĢletmelerin belirledikleri risk alanlarının ve kontrol 

noktalarının değerlendirilerek denetim faaliyetlerinin belirlenmesi, planlanması ve 

uygulanması sürecidir. Risklerin tanımlanmasından sonra oluĢturulacak 

sınıflandırma, risklerin değerlendirilmesi, denetim süreci içine alınacakların 

belirlenmesi, denetimin gerçekleĢtirilmesi, raporlanması ve sürekli iyileĢtirme 

aĢamaları risk odaklı iç denetimin uygulama kapsamını oluĢturmaktadır.
296

 

 

Risk odaklı iç denetimin kapsamı Ģöyle sıralanabilir:
297

  

 

 Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin 

incelenmesi, 

 ĠĢletmenin risk tahmini ile bağlantılı olarak kendi sermayesinin 

değerlendirme sisteminin incelenmesi, 

 Ġç kontrol sisteminin yeterliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi, 

 Hem iĢlemlerin hem de belirli iç kontrol yapısının iĢleyiĢinin denetlenmesi, 

 Risk yönetimi yöntemlerinin ve risk değerlendirme metotlarının 

uygulanmasının ve etkinliğinin incelenmesi, 

 Elektronik bilgi sistemi ile elektronik hizmetler de dahil olmak üzere yönetim 

ve mali bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi, 

 Düzenleyici raporlamanın doğruluk, güvenilirlik ve zamanındalığının 

kontrolü. 

 Yasal ve düzenleyici otoritelerin koĢullarına, etik kurallara, politika ve 

yöntemlerin uygulanmasına riayetin incelenmesi, 

 

Risk odaklı iç denetimin ana amacı, yönetim kuruluna aĢağıda yer alan 

hususlar çerçevesinde bağımsız güvence sağlamaktadır.
298
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 Yönetimin kurum bünyesinde hayata geçirmiĢ olduğu risk yönetimi 

süreçlerinin amaçlanan Ģekilde yürütülmekte olduğu, 

 Söz konusu risk yönetimi süreçlerinin sağlam ve tutarlı bir tasarıma sahip 

olduğu, 

 Yönetimin, yönetmek istediği risklere karĢı almıĢ olduğu tedbirlerin yeterli ve 

verimli olduğu, 

 Yönetimin yönetmek istediği risklere karĢı almıĢ olduğu tedbirlere iliĢkin 

sağlam ve tutarlı bir kontrol çerçevesinin uygulanmakta olduğudur. 

 

Risk odaklı iç denetim belirsizliğin yönetilmesi ile birlikte risk ve fırsatların 

beraber yorumlanmasını sağlamakta ve bunun sonucu olarak da yönetime hissedar 

değerinin arttırılması konusunda yardımcı olmaktadır. Bu noktada, kurumun 

üstlenebileceği veya üstlenmek istediği risklerin seviyesinin performans ve karlılık 

hedeflerine göre belirlenmesini sağlarken kaynak kaybını engellemekte, etkili 

raporlama ve mevzuata uygunluğunu garanti altına almaktadır.
299

 

 

4.3.2 Ġç Denetimde Risk Odaklı Ġç Denetim YaklaĢımı 

 

Risk odaklı iç denetim, denetim faaliyetinin odak noktasının geçmiĢ 

faaliyetlerden ziyade, geleceğin yönetilmesine doğru çevrilmesinin günümüzdeki 

ifadesidir. Risk odaklı denetim, iĢletmelerin risk profillerinin ve risklerin gelecekteki 

yönlerinin belirlenmesi temeline dayalı olarak geleneksel denetim ve inceleme 

teknikleri de dahil olmak üzere tüm denetim ve inceleme tekniklerini içine alan 

sistematik bir yaklaĢımdır. Bu kapsamda, risk odaklı iç denetim yaklaĢımında süreç, 

dört temel aĢamadan oluĢmaktadır.
300

 

 

 Riskli alanların tespiti 

 Riskleri derecelendirme 

 Yüksek riskli alanların belirlenmesi 

 Yüksek riskli alanlara iliĢkin mevcut kontrollerin değerlendirilmesi. 
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Yönetim, kurumun misyon ve vizyon çerçevesinde stratejik amaçlarını ve 

stratejiye bağlı olarak ana ve alt hedefleri belirler. Söz konusu hedeflerin yerine 

getirilip getirilmediği konusunda önemli unsurlardan biri ise denetimdir. Denetim 

yöneticiye iĢletmede yapılan ve tamamlanan ileri değerleme ve düzeltme olanağı 

sağlayan bir faaliyettir. Denetimin amacı, hataları ve zayıf noktaları ortaya çıkartmak 

düzeltici önlemler alarak bunların tekrarını önlemektedir. Ġç denetim sisteminden 

beklenen iĢletme amaçlarına ulaĢmadaki riskin azaltılması veya mümkünse tamamen 

yok edilmesidir. Ġç denetim sistemi söz konusu riski azaltabildiği veya ortadan 

kaldırabildiği ölçüde güvenilirdir. Ancak, unutulmamalıdır ki hiçbir iç denetim 

sistemi mükemmel değildir ve iç denetim sistemi oluĢturulurken sistemden beklenen 

faydanın sistemin oluĢum maliyetinden fazla olması esastır.
301

 

 

Risk esaslı denetimin hem olumlu hem de olumsuz yönleri vardır. Bu 

yaklaĢım özellikle maliyet etkinliği sağlarken denetçilerin öncelikli olarak iĢletmenin 

en riskli alanlarına yönelmelerini sağlayarak iĢletmeye değer katması açısından 

büyük öneme sahiptir. Ancak bu yaklaĢım, kendi yargıları ile risk sürecini 

değerlendiren denetçilerin yüksek düzeyde mesleki bilgi tecrübe ve becerilere sahip 

olmasını gerektirir. Ayrıca bu yaklaĢımda denetçiler, çalıĢanlarla ve yönetimle 

birebir çalıĢma yaptığından, iĢletmenin iç kontrol yapısının bir bütün olarak 

değerlendirilmesini sağlamaktan uzak kalır.
302

 

 

Modern anlayıĢtaki risk odaklı iç denetim faaliyet denetimi yönetsel 

denetimler ve muhasebe denetimleri olmak üzere birbirinden bağımsız üç ayrı 

elemandan oluĢan kapsamlı bir fonksiyon olup, iĢletmelerde iç denetimin baĢarısı bu 

üç denetimin tam olmasına bağlıdır. Kurum risk odaklı iç denetimi uygularken 

yürüttüğü bütün aktiviteleri değerlendirmesi gerekir. Kurumların her bir 

bölümündeki risk, bölümün risk toleransı içinde olmasına karĢın, bu risklerin toplamı 

kurumun bütün olarak almayı arzu ettiği orandan fazla olabilir. Dolayısıyla risk 
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odaklı iç denetimde birbiriyle alakalı risklerin tanımlanması ve risklerin toplamının 

kurumun arzulandığı risk oranıyla karĢılaĢtırılması esastır.
303

 

 

Risk odaklı iç denetimin sözü edilen faydalara ulaĢmasının önünde çeĢitli 

engeller bulunmaktadır. Bunlar Ģöyle sıralanabilir;
304

 

 

 Ġncelemeler, tüm sektörü etkileyen risklerin belirlenmesinde ve 

değerlendirilmesinde yetersiz kalabilmektedir. 

 Risk odaklı iç denetim yöntemi, kurum risklerinin hepsini 

değerlendirememektedir. Bu da kurumun sahip olduğu risklerin hepsinin 

ölçülememesinden kaynaklanmaktadır. 

 Çok uluslu iĢletmeler gibi büyük kurumların merkezi olmayan yapıları 

denetimi engelleyebilmektedir. 

 Kurum tarafından üretilen bilgi ve tahlillerin kullanılması, kurumun risk 

yönetim sistemine yüksek düzeyde bağımlılık oluĢturur. 

 

Bütün bunlara ilave olarak, iç denetçinin risk odaklı iç denetimde üzerine 

düĢen görevi yapabilmesi için risk yönetim sistemleri hakkında yeterli bilgi ve 

tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu yaklaĢım denetçinin 

denetim vizyonunu, planlamasını ve haberleĢmesini sağlayabilmesi için daha fazla 

yeteneğe sahip olmasını gerektirir. Risk yönetiminde geliĢmiĢlik sektörler ve 

iĢletmeler arasında farklılık göstermektedir. Bankacılık sektöründe risk yönetiminde 

geliĢmiĢ istatistik teknikleri kullanmaktayken reel sektör ise henüz istenen olgunluğa 

ulaĢamamıĢtır.
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SONUÇ 

 

 

ÇalıĢmada öncelikle iç kontrol, iç denetim, risk ve risk yönetimi kavramları 

ele alınmıĢ, sonrasında geleneksel iç denetim ve risk odaklı iç denetim 

değerlendirilmiĢtir. Denetim faaliyetinin risk odaklı yaklaĢım çerçevesinde 

yapılmasının getirilerinden bahsedilerek, risk odaklı denetimin önemi ortaya 

konulmuĢtur.  

 

Ġç denetim ve risk yönetimi, geçmiĢte birbirinden bağımsız olarak 

değerlendirilirken günümüzde etkileĢim halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ġç 

denetim yaklaĢımlarında meydana gelen değiĢim sonucunda gelinen son nokta risk 

odaklı iç denetimdir. Bu sebeple birçok iĢletme iç denetim birimi risk odaklı iç 

denetim yaklaĢımını benimseyerek denetim plan ve programlarını bu çerçevede 

yürütmüĢtür. ĠĢletmeler iç denetimi gerçekleĢtirirken risk değerlemeleri sonucu 

ortaya çıkan riskli alanları öncelikli olarak ele almakta ve tanımlanan riskleri 

engelleyecek iç kontrol uygulamalarının geliĢtirilmesini hedeflemektedir. 

 

Risk kavramı zamanla beraberinde risklerle mücadeleyi gündeme getirmiĢtir. 

Risklerle mücadelede de iç denetim faaliyetine çeĢitli görevler düĢmektedir. Güvence 

sağlama ve danıĢmanlık faaliyetleri ile kuruma değer katan bir yapıya sahip olan iç 

denetimin bu süreçteki temel görevi, iç kontrol yapısının etkili bir Ģekilde iĢlemesini 

sağlama ve kurumsal risk yönetimi kapsamındaki faaliyetlerin yeterliliği konusunda 

kuruma güvence sağlamaktadır. YaĢanan süreç içinde denetimden beklenen 

fonksiyon da değiĢime uğramıĢtır. Artık günümüz dünyasında denetimden sadece 

sorgulaması değil çözüme odaklanması, çözüm üretmesi veya çözüm üretmede 

denetlenen kuruma veya iĢletmeye yardımcı olması da beklenmektedir. Her 

iĢletmenin doğası gereği az yada çok mutlaka bir risk unsuru içermesi söz konusudur. 

Bu bağlamda, iĢletmelerin karĢılaĢtıkları riskleri yalnızca mali raporlamaya iliĢkin 

risklerle sınırlandırmak doğru değildir. 
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Risk odaklı iç denetimin en basit tanımı iĢletme için sorun olan unsurların 

denetlenmesidir. Risk odaklı iç denetim iĢletmelerin risk unsurlarına göre 

Ģekillendirilmesi ve denetim kaynaklarının buna göre planlanması amacını konu alan 

denetim verimliliğini artırmayı amaçlayan bir yaklaĢımdır. Risk odaklı iç denetim, 

denetim kapsamında yenilik değil geliĢim olarak değerlendirilebilir. Risk odaklı iç 

denetimde risklerin yönetilmesi iĢletme yönetimi sorumluluğu altındadır. Risk 

yönetiminin etkin bir biçimde uygulanabilmesi için görev ve sorumluluklarında açık 

bir Ģekilde belirlenmiĢ olması gerekmektedir.  

 

ĠĢletmelerde iç denetime verilen önemin artması amacıyla, iç denetim 

birimlerinin oluĢturulması için yasal zorunluluklar getirilmelidir. Türk Ticaret 

Kanununda denetimle ilgili düzenlemeler yapılsa da evrensel boyutta kalmaktadır.  

Dolayısıyla, tasarım maddelerinin tekrar gözden geçirilmesinin faydalı olacağı 

düĢünülmektedir. Ġç denetim mesleğinin, yasal bir statüye kavuĢturulması 

gerekmektedir. Ayrıca, iĢletme içi düzenlemelerde, iç denetim özendirilmeli, iç 

denetimin öneminin anlaĢılması için iĢletme içi eğitimler yaygınlaĢtırılmalıdır. 
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EKLER 

 

EK-1 

 

Uluslararası Ġç Denetim Standartları 

 

Ġç denetim faaliyetler, çok çeĢitli yasal ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, 

karmaĢıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dıĢından kiĢiler 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Söz konusu farklılıkların, her ortamdaki iç denetim 

uygulamasını etkilemesine rağmen, iç denetçilerin sorumluluklarının yerine 

getirilmesi söz konusu olduğunda Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları‟na uyum, hayati önem arz eder. Ġç denetçilerin Standartlara uyumunun 

hukuken kısmen engellemesi durumunda, iç denetçiler Standartların diğer 

kısımlarına uymalı ve uyamadıkları kısımla ilgili özel durum açıklaması 

yapmalıdır.
306

  

 

Güvence hizmetleri, iç denetçinin, bir süreç, sistem veya bir baĢka konu 

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

Ģekilde değerlendirmesini içerir. Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı iç denetçi 

tarafından belirlenir. Güvence hizmetlerinin, genellikle, üç tarafı vardır:
307

 

 

1) Süreç sitem veya ele alınan diğer bir konunun doğrudan içinde olan kiĢi 

veya grup (süreç sahibi), 

2) Değerlendirmeyi yapan kiĢi veya grup (iç denetçi), 

3) Değerlendirmeyi kullanan kiĢi veya grup (kullanıcı). 

 

DanıĢmanlık hizmetleri tabiatı gereği tavsiye niteliğinde olup genellikle 

görevlendirmeyi talep eden müĢterinin özel talebi üzerine gerçekleĢtirilir. 

DanıĢmanlık hizmetlerinin nitelik ve kapsamı, değerlendirmeyi talep eden müĢteri ile 

                                                 
306

 Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü, Uluslararası Ġç Denetim Standartları Mesleki Uygulama 

Çerçevesi, Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü Y. 3, Ġstanbul: Lebib Yalkın Yayınları, „y.t‟ s.3-4 
307

 a.g.e. 
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iç denetçi arasındaki sözleĢmeye tabidir. DanıĢmanlık hizmetlerinin genellikle iki 

tarafı vardır.
308

 

 

1) Tavsiye veren kiĢi veya grup (iç denetçi), 

2) Tavsiye talep eden ve alan kiĢi veya grup (görevin müĢterisi). 

 

Ġç denetçi danıĢmanlık hizmeti verirken tarafsızlığını muhafaza etmeli ve idari 

sorumluluk almamalıdır.
309

 

 

Standartların amaçları Ģunlardır: 

 

 Ġç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri 

tanımlamak. 

 Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teĢvik etmeye ve hayata geçirmeye 

yönelik bir çerçeve oluĢturmak. 

 Ġç denetim etkinlik ve verimliliğinin değerlendirilmesine uygun bir zemin 

oluĢturmak. 

 GeliĢmiĢ kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak. 

 

IIA tarafından oluĢturulan Uluslararası Ġç denetim Standartları 

incelendiğinde, Nitelik ve Performans Standartları olmak üzere iki bölümden 

oluĢtuğu görülmektedir. Nitelik Standartları‟nda iç denetim sürecinde birey ve 

organizasyonun yerine getirmesi gereken davranıĢlar belirtilirken, Performans 

Standartları‟nda ise iç denetim hizmet etkinlik ve verimliliğinin kalitesin ölçümü ile 

ilgili ölçütler tanımlanmaktadır.
310

 

 

Nitelik Standartları 

 

Nitelik Standartları, iç denetim faaliyetlerini yürüten tarafların ve kurumların olması 

gereken özelliklerini yansıtmaktadır. 

 

                                                 
308

 Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü a.g.e., s.3-4. 
309

 a.g.e. 
310

 Senal,.a.g.e., s.15-16. 
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1000 Amaç, Yetki ve Sorumluklar 

 

Ġç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, Ġç Denetimin Tanımı, Meslek 

Ahlak Kuralları ve Standartlarla uyumlu olan ve denetim komitesi ve yönetim 

kurulunca da onaylanan bir iç denetim yönetmeliğinde açıkça tanımlanmak 

zorundadır. Ġç Denetim Yöneticisi, iç denetim yönetmeliğini dönemsel olarak gözden 

geçirmek ve üst yönetime ve Yönetim Kuruluna onay için sunmak zorundadır. 

 

1000.A1 Kuruma sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim 

yönetmeliğinde tanımlanmak zorundadır. Eğer kurum dıĢından taraflara güvence 

hizmeti temin edilecekse, bunların niteliği de yönetmelikte tanımlanmak zorundadır. 

 

1000.C1 DanıĢmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönetmeliğinde 

tanımlanmak zorundadır. 

 

1010 – Ġç Denetim Tanımının, Meslek Ahlak Kurallarının ve Standartların Ġç 

Denetim Yönetmeliğinde Tanınması  

 

Ġç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Standartlara uyma 

zorunluluğu, iç denetim yönetmeliğinde tanınmak zorundadır. Ġç Denetim 

Yöneticisinin, Ġç Denetimin Tanımını, Meslek Ahlak Kurallarını ve Standartları üst 

seviye yönetim ve yönetim kurulu ile tartıĢıp değerlendirmesi gerekir. 

 

1100 Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

 

Ġç denetim faaliyeti bağımsız olmak zorundadır ve iç denetçiler görevlerini yaparken 

tarafsız davranmak zorundadır. Bu tarafsızlık, görevin fiilen uygulanması 

aĢamasında tarafsız davranma ve tarafsız seçim oluĢturmak anlamındadır. 

 

 1110 Kurum içi Bağımsızlık  

 

Ġç Denetim Birim Yöneticisinin (Birim BaĢkanının), kurum içinde, iç denetim 

faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlayan bir yönetim 
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kademesine bağlı olmak zorundadır. Ġç denetim yöneticisi en az yılda bir, yönetim 

kuruluna iç denetim faaliyetinin kurum içi bağımsızlığını teyit etmek zorundadır. 

 

1110.A1 Ġç denetim faaliyeti (birimi), iç denetimin kapsamının belirlenmesi, 

iç denetim iĢlerinin yapılması ve sonuçların raporlanması konularında her türlü 

müdahaleden uzak ve serbest olmak zorundadır. 

 

1111 – Yönetim Kurulu ile Doğrudan EtkileĢim  

 

Ġç Denetim Yöneticisi Yönetim Kurulu ile doğrudan iletiĢim ve etkileĢimde olmak 

zorundadır. 

 

1120 Bireysel Bağımsızlık 

 

Ġç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir Ģekilde davranmak ve her türlü çıkar 

çatıĢmasından kaçınmak zorundadır. 

 

1130 Bağımsızlık ve Bağımsızlığının Bozulması  

 

Denetçilerin bağımsızlığı veya objektifliği fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi 

doğduğu takdirde, bozulmanın ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmak zorundadır. Bu 

açıklamanın kapsamı, bozucu etkenin niteliğine bağlıdır. 

 

1130.A1 Ġç denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu olduğu faaliyetlere 

iliĢkin değerlendirme yapmaktan kaçınmak zorundadır.  

 

1130.A2 Ġç Denetim Yöneticisinin sorumluluğundaki iĢlevlere yönelik 

güvence görevleri, iç denetim faaliyeti dıĢından biri tarafından gözetlenmek ve 

kontrol edilmek zorundadır. 

 

1130.C1 Ġç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları faaliyetlere iliĢkin 

danıĢmanlık hizmeti verebilir. 
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1130.C2 Ġç denetçiler, önerilen danıĢmanlık hizmetleriyle ilgili 

bağımsızlıklarına ve tarafsızlıklarına zarar verecek hususlar söz konusu ise, görevi 

kabul etmeden önce denetlenene özel durum açıklaması yapmak zorundadır. 

 

1200 Yeterlilik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat  

 

Görevler, yeterlilik ve azami mesleki özen ve dikkat ile yerine getirilmek zorundadır. 

 

1210 Yeterlilik  

 

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

beceri ve diğer vasıflara sahip olmak zorundadır.. Ġç denetim faaliyeti de, toplu 

olarak, kendi sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer 

vasıflara sahip olmak veya bunları edinmek zorundadır. 

 

1210.A1 Ġç denetim personeli, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak 

için gereken bilgi ve becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, Ġç 

Denetim Yöneticisi - birim veya kurum dıĢındaki- uzmanlardan nitelikli, tavsiye ve 

yardım temin etmek zorundadır. 

 

1210.A2 Ġç denetçiler, suiistimal risklerini ve bu risklerin kurum içinde 

yönetim Ģeklini değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır; fakat iç 

denetçilerden esas görevi ve sorumluluğu suiistimalleri tespit etmek ve soruĢturmak 

olan bir kiĢinin uzmanlığına sahip olması beklenmez. 

 

1210.A3 Ġç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için kilit bilgi 

teknolojisi riskleri ve kontrolleriyle ilgili yeterli bilgiye ve mevcut teknoloji tabanlı 

denetim teknikleri bilgisine sahip olmak zorundadır. Ancak, bütün iç denetçilerin, 

asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi olan denetçiler kadar uzmanlığa sahip 

olmaları beklenmez. 

 

1210.C1 Ġç Denetim Yöneticisi, iç denetçilerin görevin kısmen veya tamamen 

gerçekleĢtirilmesi için gereken bilgiye, beceriye ve diğer vasıflara sahip olmadığı 
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durumlarda, danıĢmalık görevini reddetmek veya yeterli tavsiye ve yardımı temin 

etmek zorundadır. 

 

1220 Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

 

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

beceriye sahip olmak ve azami özen ve dikkati göstermek zorundadır. Azami mesleki 

özen ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı anlamına gelmez. 

 

1220.A1 Ġç denetçiler, Ģunları göz önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkat 

göstermek zorundadır: 

 

 Görevin amaçlarına ulaĢmak için gereken çalıĢmanın kapsamı,  

 Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların nisbî karmaĢıklığı, lüzumu 

veya önemi  

 YönetiĢim, risk yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği,  

 Önemli hata, suiistimal veya aykırılıkların olma ihtimali ve  

 Güvence görevinin potansiyel faydalarına karĢı maliyeti.  

 

1220.A2 Azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, iç denetçiler, teknoloji 

destekli denetim ve diğer veri tahlil tekniklerini kullanmayı düĢünmek zorundadır. 

 

1220.A3 Ġç denetçiler, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek 

önemli risklere karĢı uyanık olmak zorundadır. Ancak, güvence prosedürleri, azamî 

meslekî özen ve dikkatle uygulansa bile, bütün önemli risklerin teĢhis edilebilmesini 

garantilemez. 

 

1220.C1 Ġç denetçiler bir danıĢmanlık görevi sırasında, aĢağıdakileri göz 

önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermek zorundadır: 

 

 Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dâhil 

denetlenenlerin/müĢterilerin ihtiyaç ve beklentileri,  
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 Görev amaçlarına ulaĢabilmek için gerekli çalıĢmanın boyutu ve nisbî 

karmaĢıklığı ve  

 DanıĢmanlık görevinin potansiyel faydalarına karĢı maliyeti. 

 

1230 Sürekli Mesleki GeliĢim  

 

Ġç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarını sürekli mesleki geliĢimle 

artırmak ve güçlendirmek zorundadır. 

 

1300 Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı 

 

 Ġç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini 

sürekli gözleyen bir kalite güvencesi ve geliĢtirme programı hazırlamak ve bunu 

sürdürmek zorundadır. 

 

1310 Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programının Gereklilikleri 

 

Kalite güvence ve geliĢtirme programı, hem iç hem de dıĢ değerlendirmeleri ihtiva 

etmek zorundadır. 

 

1311 Ġç Değerlendirmeler 

 

Ġç değerlendirmeler: 

 

  Ġç denetim faaliyetinin etkinlik ve verimliliğinin devamlı izlenmesini,  

 Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya kurum içinde, 

iç denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip kiĢilerce yapılan 

dönemsel gözden geçirmeleri kapsamak zorundadır. 

 

1312 DıĢ Değerlendirmeler  

 

DıĢ değerlendirmeler, kurum dıĢından vasıflı ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı 

veya ekibi tarafından en azından beĢ yılda bir yapılmak zorundadır. DıĢ 
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değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik ihtiyaç, dıĢ gözden geçirme uzmanı 

veya ekibinin sahip olması gereken vasıflar ve bunların bağımsızlığı meseleleri, 

menfaat çatıĢması ihtimali de dikkate alınarak, Ġç Denetim Yöneticisi ile Yönetim 

Kurulu ve Denetim Kurulu arasında tartıĢılıp değerlendirmek zorundadır. 

 

1320 Kalite Programı Hakkında Raporlama 

 

Ġç Denetim Yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliĢtirme programının 

sonuçlarını üst yönetime ve yönetim kuruluna iletmek zorundadır. 

 

1321 – “Uluslararası Ġç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına Uygundur” 

Ġbaresinin Kullanılması  

 

Ġç Denetim Yöneticisi, yalnızca Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programının sonuçları 

desteklerse, iç denetim faaliyetinin (biriminin) Uluslararası Ġç Denetim Meslekî 

Uygulama Standartlarına uygun olduğunu belirtebilir. 

 

1322 – Aykırılıkların Açıklanması  

 

Ġç Denetimin Tanımına, meslek ahlak kurallarına ya da standartlara aykırılık, iç 

denetim faaliyetinin genel kapsamını ve faaliyetini etkilediği zaman, Ġç Denetim 

Yöneticisi, aykırılığı ve etkilerini üst yönetime ve yönetim kuruluna açıklamak 

zorundadır. 

 

Performans Standartları 

 

Performans standartları, iç denetim faaliyetlerinin nasıl yapılması gerektiği hakkında 

iç denetçilere yol gösterici ve uyulması zorunlu mesleki standartlardır. Performans 

Standartları, iç denetim faaliyetlerinin niteliğini tanımlamakta ve bu hizmetlerin 

performansının ölçülebileceği ve değerlendirilebileceği kalite kriterleri sunmaktadır. 
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2000 Ġç Denetim Faaliyetinin Yönetimi  

 

Ġç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin kuruma değer katmasını 

sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır. 

 

2010 Planlama  

 

Ġç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç denetim faaliyetinin 

önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmak zorundadır. 

 

2010.A1 - Ġç denetim faaliyetinin görev planı, en az yılda bir kez yapılan 

yazılı bir risk değerlendirmesine dayanmak zorundadır. Üst yönetim, denetim 

komitesi ve yönetim kurulu, bu sürece dâhil edilerek göz önüne alınmak zorundadır. 

 

2010.A2 – Ġç denetim görüĢleri ve diğer sonuçlar için iç denetim yöneticisi, 

üst yönetim, yönetim kurulu ve diğer paydaĢların beklentilerini saptamalı ve dikkate 

almalıdır. 

 

2010.C1 - Ġç denetim yöneticisi, görevin risk yönetimini geliĢtirme, katma 

değer yaratma ve faaliyetleri geliĢtirme potansiyelini değerlendirerek, öne sürülen 

danıĢmanlık görevlerini kabul etmeyi düĢünmelidir. Kabul edilen bu görevler, plana 

dâhil edilmek zorundadır. 

 

2020 Bildirim ve Onay  

 

Ġç Denetim Yöneticisi, önemli ara değiĢlikler de dâhil, iç denetim faaliyetinin 

planlarını ve kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yönetime, 

denetim komitesine ve yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Ġç Denetim 

Yöneticisi, kaynak sınırlamalarının etkilerini de bildirmek zorundadır. 
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 2030 Kaynak Yönetimi  

 

Ġç Denetim Yöneticisi, onaylı planın uygulanabilmesi için, iç denetim kaynaklarının 

uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır. 

 

2040 Politika ve Prosedürler  

 

Ġç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetlerini yönlendirmek amacına yönelik 

politika ve prosedürleri belirlemek zorundadır. 

 

2050 EĢgüdüm (Koordinasyon) 

 

Ġç Denetim Yöneticisi; aynı çalıĢmaların gereksiz yere tekrarlanmasını asgari 

indirmek ve iĢin kapsamını en uygun Ģekilde belirlemek amacıyla, güvence ve 

danıĢmanlık hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve dıĢ sağlayıcılarla, mevcut bilgileri 

paylaĢmalı ve faaliyetleri bunlarla eĢgüdüm içinde sürdürmelidir. 

 

2060 Üst Yönetim ve Yönetim Kuruluna Raporlama  

 

Ġç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve 

sorumlulukları ve plana kıyasla performansı konularında, üst yönetime ve yönetim 

kuruluna dönemsel raporlar sunmak zorundadır. Bu raporlar, suiistimal risklerini, 

yönetiĢim sorunlarını ve üst yönetimin ve denetim komitesinin, yönetim kurulunun 

ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği baĢka konuların da dâhil olduğu önemli 

riskleri ve kontrol sorunlarını içermek zorundadır. 

 

2070 DıĢ Hizmet Sağlayıcı ve Kurumsal Sorumluluk 

 

Ġç denetim faaliyeti; bir dıĢ hizmet sağlayıcısı tarafından sunulduğunda söz konusu 

hizmet sağlayıcısı o kurumun etkili bir iç denetim faaliyeti sürdürülmesi 

sorumluluğunun farkında olmasını sağlamak zorundadır. 
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2100 - ĠĢin Niteliği  

 

Ġç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaĢımla, yönetiĢim, risk yönetimi 

ve kontrol süreçlerini değerlendirmek ve bu süreçlerin iyileĢtirilmesine katkıda 

bulunmak zorundadır. 

 

2110 – YönetiĢim/Kurumsal Yönetim  

 

Ġç denetim faaliyeti, aĢağıdaki amaçların gerçekleĢtirilmesi amacıyla yönetiĢim 

sürecini değerlendirmek ve iyileĢtirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmak 

zorundadır:  

 

 Kurum içinde gerekli etik ve diğer değerlerin geliĢtirilmesi,  

 Etkili bir kurumsal performans yönetiminin ve hesap verebilirliğin temini,  

 Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına iletilmesi,  

 Yönetim kurulunun, denetim kurulunun, iç ve dıĢ denetçilerin ve üst 

yönetimin faaliyetleri arasında eĢgüdüm sağlamak ve bunlar arasında gerekli 

bilgilerin iletimini sağlamak. 

 

2110.A1 - Ġç denetim faaliyeti, kurumun etikle ilgili amaç, program ve 

faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirmek 

zorundadır. 

 

2110.A2 – Ġç denetim faaliyeti, kurumun bilgi teknolojileri yönetiĢiminin 

kurumun strateji ve amaçlarını destekleyip desteklemediğini değerlendirmek 

zorundadır. 

 

2120 Risk Yönetimi  

 

Ġç denetim faaliyeti; risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

iyileĢtirilmesine katkıda bulunmak zorundadır. 
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2120.A1 - Ġç denetim faaliyeti, aĢağıdakileri dikkate alarak, kurumun yönetiĢim 

süreçlerinin, faaliyetlerinin ve bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri 

değerlendirmek zorundadır: 

 

 Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu,  

 Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği,  

 Varlıkların korunması,  

 Kanun, düzenleme politika, prosedür ve sözleĢmelere uyum.  

 

2120.A2 – Ġç denetim faaliyeti, suiistimalin gerçekleĢme ihtimalini ve kurumun 

suiistimal riskini nasıl yönettiğini değerlendirmek zorundadır. 

 

2120.C1 - Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevleri sırasında, görevin amaçlarıyla 

uyumlu Ģekilde riski ele almak ve diğer önemli risklere karĢı uyanık olmak 

zorundadır. 

 

2120.C2 - Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevlerinden elde ettikleri risk 

bilgilerini, kurumun risk yönetim süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır. 

 

2120.C3 – Ġç denetçiler, risk yönetim süreçlerini kurmada veya geliĢtirmede 

yönetime yardım ederken, „riskleri gerçekte yönetmek suretiyle yönetim 

sorumluluğu almaktan‟ kaçınmak zorundadırlar. 

 

2130 Kontrol  

 

Ġç denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli 

geliĢimi teĢvik etmek suretiyle, kurumun etkin kontrollere sahip olmasına yardımcı 

olmak zorundadır. 

 

2130.A1 - Ġç denetim faaliyeti, kurumun yönetiĢim, faaliyet ve bilgi 

sistemlerinin içinde bulunan risklere cevap olarak, kontrollerin yeterliliğini ve 

etkinliğini aĢağıdaki konularla ilgili olarak değerlendirmek zorundadır: 
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 Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu,  

 Faaliyetlerin ve programların etkinlik ve verimliliği,  

 Varlıkların korunması,  

 Kanun, düzenleme, politika, prosedür ve sözleĢmelere uyum.  

 

2130.C1 - Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevlerinden elde ettikleri kontrol 

bilgilerini, kurumun kontrol süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır. 

 

2200 Görev Planlaması  

 

Ġç denetçiler, her görev için, amaçları, kapsamı, zamanlama ve kaynak dağılımı 

hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamak ve yazılı hâle getirmek 

zorundadır. 

 

2201 Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler  

 

Bir görevi planlarken, iç denetçiler Ģu noktaları dikkate almak sorundadır: 

 

 Denetlenecek olan faaliyetin hedefleri ve faaliyetin kendi performansını 

kontrol etmesinin araçları,  

 Faaliyet ve hedeflerine, kaynaklarına ve operasyonlarına yönelik önemli 

riskler ve bu potansiyel risklerin etki veya ihmallerini kabul edilebilir bir 

seviyede tutmanın yol ve araçları,  

 Bir ilgili kontrol çerçevesi veya modeline kıyasla, ilgili faaliyetin risk 

yönetimi ve kontrolü süreçlerinin yeterlilik ve etkinliği,  

 Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli geliĢme sağlama 

imkânları.  

 

2201.A1 - Kurum dıĢındaki taraflar için bir görevlendirme planlarken, iç 

denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları ve -

görev kayıtlarına eriĢime ve sonuçların dağıtımına getirilecek kısıtlamalar dahil- 

diğer karĢılıklı beklentiler konusunda söz konusu taraflarla yazılı bir anlaĢma 

yapmak zorundadır. 
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2201.C1 - Ġç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek 

sorumluluklar ve diğer müĢteri beklentileri hakkında, danıĢmanlık hizmeti 

verecekleri müĢterileriyle anlaĢmak zorundadır. Çok önemli görevlendirmelerde bu 

anlaĢma yazılı hâle getirilmek zorundadır. 

 

2210 Görev Amaçları  

 

Amaçlar, her bir görev için belirlenmek zorundadır. 

 

2210.A1 - Ġç denetçiler, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön 

değerlendirmesini yapmak zorundadır. Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin 

sonuçlarını yansıtmak zorundadır. 

 

2210.A2 - Ġç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hatâların, 

suiistimallerin, aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini göz önüne 

almak zorundadır. 

 

2210.A3 - Kontrollerin değerlendirilmesi için uygun ve yeterli kıstaslara 

ihtiyaç vardır. Ġç denetçiler, yönetimin hedef ve amaçlara ulaĢılıp ulaĢılmadığını 

belirlemek için oluĢturduğu kıstasların yeterlilik derecesini tespit etmek zorundadır. 

Bu kıstaslar yeterliyse, iç denetçiler de kendi değerlendirmelerinde bunları 

kullanmak zorundadır. Kıstaslar yeterli değilse, iç denetçiler uygun değerlendirme 

kıstasları geliĢtirmek için yönetimle birlikte çalıĢmak zorundadır. 

 

2210.C1 - DanıĢmanlık görevlerinin amaçlarında, müĢteriyle mutabık 

kalındığı ölçüde, yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerine de temas etmek 

zorunludur. 

 

2210.C2 -  DanıĢmanlık görevinin amaçları, kurumun değerleri ve 

amaçlarıyla uyumlu olmak zorundadır. 
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2220 Görev Kapsamı  

 

Görev kapsamı, görevin amaçlarına ulaĢılmasına yetecek seviyede olmalıdır. 

 

2220.A1 - Görevin kapsamı, üçüncü tarafların sahip oldukları dahil, ilgili 

sistemlerin, kayıtların, personel ve maddî varlıkların dikkate alınmasını da içermek 

zorundadır.  

 

2220.A2 - Bir güvence görevi sırasında önemli danıĢmanlık fırsatları çıkarsa, 

görevin amaçları, kapsamı, karĢılıklı sorumluluklar ve diğer beklentilerle ilgili yazılı 

bir anlaĢma hazırlanmalı ve danıĢmanlık görevinin sonuçları, danıĢmanlık 

standartlarına uygun olarak raporlanmalıdır. 

 

2220.C1 - Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevlerini yaparken, görevin 

kapsamının, üzerinde mutabık kalınan amaçlara yeterince temas ettiğinden emin 

olmak zorundadır. Ġç denetçiler, eğer görev sırasında kapsamla ilgili ihtirazî kayıtları 

olursa, göreve devam edilip edilmeyeceğini belirlemek üzere, bunları müĢteri ile 

tartıĢmak zorundadır. 

 

2220.C2  -  DanıĢmalık görevleri sırasında, iç denetçiler, görevin amaçlarıyla 

uyumlu bir Ģekilde kontrolleri ele almak ve önemli kontrol sorunlarına karĢı uyanık 

olmak zorundadır. 

 

2230 Görev Kaynaklarının Tahsisi  

 

Ġç denetçiler, görevin niteliği, karmaĢıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut 

kaynakları dikkate alarak görevin amaçlarına ulaĢmak için uygun ve yeterli 

kaynakları tespit etmek zorundadır. 

 

2240 Görev ĠĢ Programı  

 

ç denetçiler, görev amaçlarına ulaĢacak iĢ programları hazırlamak ve kayıtlı hâle 

getirmek zorundadırlar. 
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2240.A1 - ĠĢ programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, tahlil, 

değerlendirme ve kayıtlı hale getirme prosedürlerini içermek zorundadır. ĠĢ 

programı, iĢe baĢlanmadan önce onaylanmak zorunda olup, programda yapılan 

değiĢiklikler için de derhal onay alınmak zorundadır. 

 

2240.C1 - DanıĢmanlık görevleri için hazırlanan iĢ programlarının Ģekli ve 

içeriği, görevin niteliğine bağlı olarak değiĢebilir. 

 

2300 Görevin Yapılması  

 

Ġç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaĢmak için yeterli bilgileri 

belirlemek, tahlil etmek, değerlendirmek ve kayıtlı hale getirmek zorundadır. 

 

2310 Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması  

 

Ġç denetçiler, görevin amaçlarına ulaĢmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan 

bilgileri tespit etmeli ve tanımlamak zorundadır. 

 

2320 Analiz ve Değerlendirme  

 

Ġç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev sonuçlarını uygun tahlil ve 

değerlendirmelere dayandırmak zorundadır. 

 

2330 Bilgilerin Kayıtlı Hale Getirilmesi 

 

Ġç denetçiler, vardıkları kanaatlere ve görev sonuçlarına dayanak teĢkil eden bütün 

bilgileri kayıtlı hale getirmek zorundadır. 

 

2330.A1 - Ġç Denetim Yöneticisi, görev kayıtlarına eriĢimi kontrol etmek 

zorundadır. Ġç Denetim Yöneticisi, gerektiğinde, bu kayıtları kurum dıĢı taraflara 

vermeden önce, üst yönetimin ve/veya hukuk danıĢmanının onayını almak 

zorundadır. 
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2330.A2 - Ġç Denetim Yöneticisi, her bir kaydın saklandığı ortama bağlı 

olmaksızın, görev kayıtlarının saklanmasına iliĢkin esasları belirlemek zorundadır. 

Bu esaslar, kurumun temel ilkelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun olmak 

zorundadır. 

 

2330.C1 - Ġç denetim yöneticisi, danıĢmanlık görevi kayıtlarının tutulması, 

saklanması ve kurum içi ve dıĢı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar 

belirlemek zorundadır. Bu politikalar, kurumun düzenlemelerine, ilgili mevzuata ve 

diğer gereklere uygun olmak zorundadır. 

 

2340 Görevin Gözetim ve Kontrolü  

 

Görevler; görev amaçlarına ulaĢılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve 

personelin geliĢtirilmesini sağlayacak bir tarzda gözetlenmek ve kontrol edilmek 

zorundadır. 

 

2400 Sonuçların Raporlanması  

 

Ġç denetçilerin, görev sonuçlarını raporlamak zorundadır. 

 

2410 Raporlama Kıstasları  

 

Raporlamalar, varılan sonuçlar, yapılan öneriler ve önerilen eylem planlarının 

yanında görevin hedeflerini ve kapsamını da içermek zorundadır. 

 

2410.A1 – Görev sonuçlarının nihaî iletiĢimi, gerekli olduğu yerde, iç 

denetçinin görüĢünü ve/veya sonuçları içermek zorundadır. Bir görüĢ veya kanaat 

açıklanırken, üst yönetim, yönetim kurulu ve diğer paydaĢların beklentilerinin 

dikkate alınması ve yeterli, güvenilir, ilgili ve yararlı bilgi ile desteklenmesi 

zorunludur. 
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2410.A2 - Ġç denetçiler, görev raporlamalarında baĢarılı performansı da 

göstermeye teĢvik edilir. 

 

2410.A3 - Görev sonuçları kurum dıĢındaki taraflara bildirilirken, söz konusu 

bildirim, sonuçların dağıtımı ve kullanımı konusundaki sınırlamaları da içermek 

zorundadır. 

 

2410.C1 - Ġlerlemenin ve danıĢmanlık görevlerinin sonuçlarının 

raporlanmasının, Ģekil ve içeriği görevlendirmenin niteliğine ve müĢterinin 

ihtiyaçlarına bağlı olarak, değiĢir. 

 

2420 Raporlamaların Kalitesi  

 

Raporlamalar, doğru, objektif, açık, özlü, yapıcı, tam olmalı ve zamanında sunulmak 

zorundadır. 

 

2421 Hata ve Eksiklikler  

 

Eğer nihai raporlama önemli hata veya eksiklik içeriyorsa, Ġç Denetim Yöneticisi, 

hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiĢ bilgileri iletmek zorundadır. 

 

2430 – “Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na Uygun 

Olarak YapılmıĢtır“ Ġbaresinin Kullanılması  

 

Ġç denetçiler, yalnızca kalite güvence ve geliĢtirme programının sonuçları 

desteklerse, görevlerinin “Uluslararası Ġç Denetim Meslekî Uygulama Standartları‟na 

Uygun Olarak” yapıldığına raporlarında yer verebilirler. 

 

2431 - Görevlendirmelerde Aykırılıkların Açıklanması 

 

Ġç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara veya Standartlara aykırılık belli bir görevi 

etkilediğinde, görev sonuçları raporlanırken Ģu hususlar özel durum olarak 

açıklanmak zorundadır: 
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 Tam olarak uygunluğun sağlanamadığı Etik Kuralları Ġlkesi veya DavranıĢ 

Kuralı ve Standart(lar)  

 Aykırılığın sebepleri  

 Aykırılığın göreve ve görev sonuçlarının raporlanmasına etkisi 

 

2440 Sonuçların Dağıtımı 

 

Ġç Denetim Yöneticisi, görev sonuçlarını uygun taraflara dağıtmak zorundadır. 

 

2440.A1 - Görev sonuçlarının öngördüğü tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek 

taraflara, nihaî görev sonuçlarının raporlanmasından Ġç Denetim Yöneticisi 

sorumludur. 

 

2440.A2 - Ġç Denetim Yöneticisi, aksi kanunî, hukukî düzenlemelerle emredilmediği 

takdirde, görev sonuçlarını kurum dıĢındaki taraflara iletmeden önce, kuruma 

doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirmek, uygun olduğu Ģekilde üst yönetim 

ve/veya hukuk danıĢmanı ile istiĢare etmek ve sonuçların raporlanmasını, kullanımını 

kısıtlayarak, kontrol etmek zorundadır. 

 

2440.C1 - Ġç Denetim Yöneticisi, danıĢmanlık görevlerinin nihaî sonuçlarının 

müĢterilere raporlanmasından sorumludur. 

 

2440.C2 - DanıĢmanlık görevleri sırasında, yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol 

sorunları tesbit edilebilir. Bu sorunlar, kurum için önemli hâle gelir gelmez üst 

yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna bildirilmek zorundadır. 

 

2450 Genel GörüĢler 

 

Bir genel görüĢ yayınlanırken, üst yönetim, yönetim kurulu ve diğer paydaĢların 

beklentilerinin dikkate alınması ve yeterli, güvenilir, ilgili ve yararlı bilgi ile 

desteklenmesi zorunludur. 

 



130 

 

2500 Ġlerlemenin Gözlenmesi  

 

Ġç Denetim Yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi için 

bir sistem kurmak ve uygulamak zorundadır. 

 

2500.A1 - Ġç Denetim Yöneticisi, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir Ģekilde 

uyguladığından veya üst yönetimin, gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi 

kabul ettiğinden emin olmak ve geliĢmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip 

süreci kurmak zorundadır. 

 

2500.C1 - Ġç denetim faaliyeti, müĢterileriyle mutabık kalındığı ölçüde, danıĢmanlık 

görevlerinin sonuçlarının akıbetini gözlemek zorundadır. 

 

2600 Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi  

 

Ġç Denetim Yöneticisi, üst yönetimin kurum için kabul edilemeyebilecek bir artık 

risk düzeyini üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst yönetimle 

tartıĢmak zorundadır. Artık riskle ilgili bir karara varılamazsa, Ġç Denetim Yöneticisi, 

konuyu çözümlenmesi için denetim komitesi ve yönetim kuruluna rapor etmek 

zorundadır. 
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