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 Ġç denetim; iĢletmenin iĢleyiĢindeki aksaklık ve hataları gidermek, 

usulsüzlükleri tespit etmek, düzeltmek, iĢletme faaliyetlerini yasalara ve standartlara 

uygun hale getirmek, geliĢtirmek ve iĢletmeye katkıda bulunmak amacıyla 

tasarlanmıĢ bağımsız, tarafsız, güvence ve danıĢma hizmeti sağlayan bir süreç olarak 

tanımlanır. Bu çalıĢmada iç denetim kavramı, iç denetimin geliĢimi, iĢletmelerde iç 

denetim sistemleri, uygulamaları, süreçleri, standartları ve iç denetim alanında 

geliĢtirilen yeni anlayıĢlar ayrıntılı olarak incelenmiĢ ve denetimin önemi 

vurgulanmıĢtır. Anket uygulaması ile iĢletmelerde uygulanan iç denetim sistemlerine 

dair görüĢler tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak iĢletmelerin daha sık, daha titiz ve daha 

kapsamlı bir iç denetime ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiĢtir.  
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ABSTRACT 

 

INTERNAL AUDIT DETECTION IN BUSINESS AND A RESEARCH ON 

EVALUATION OF APPLICATIONS: THE CASE OF MANĠSA 
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Master‟s Thesis: Departman of Business 

Supervisor: Asst. Doç. Dr. Sadettin PAKSOY 
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Inner control; deficiencies in the functioning of the company, to fix bugs, fraud to 

detect, fix, business operations with the law and make it conform to the standard, 

enhance and independently designed to contribute to objective, defined as a process that 

provides assurance and advisory. In this study, the concept of internal audit, after 

operating in the internal control systems,  internal audit practices, nternal control systems 

in businesses , applications, processes , standards and new insights developed in the field 

of internal auditing  are examined in detail, it is emphasized the importance of the audit. 

living in company with the survey on the implementation of internal control systems 

opinions were identified. As a result, enterprises more often, it was determined that a 

more rigorous and more comprehensive internal audit.needed. 

 

 

 

 

Key Words: Internal audit, internal control systems, internal audit practices 
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ÖNSÖZ 

 

Manisa Ġli, ihracat ve ithalat iĢlemleri yüksek düzeyde olan ve iĢgücü sayısı 

olarak çok büyük personel istihdamına imkân sağlayan iĢletmeleri bünyesinde 

barındırmaktadır. Güçlü bir organize sanayi bölgesine sahip ilimiz, diğer illeri geride 

bırakacak düzeyde, ilkler arasında ve organize sanayi alanında kökleĢmiĢ bir yapıya 

sahiptir. 

 

Kalkınma Bakanlığı “Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik 

Sıralaması AraĢtırması (SEGE-2013)”nın sonuçlarına göre, Manisa Ġli en çok patent 

hakkı talebini elinde bulundurmasına rağmen,  geliĢmiĢlik düzeyi bakımından 

Manisa Ġline bakıldığında ise gerileme yaĢandığı tespit edilmiĢtir. Bu gerilemenin 

nedenlerini irdelemek, iĢletmelere ıĢık tutabilmek ve Manisa‟nın geliĢmiĢlik 

düzeyine olumlu katlı sağlayabilmek adına Manisa‟ da faaliyette bulunan Manisalı 

firmalıların iç denetim sistemleri araĢtırılmak istenmiĢtir. 

 

HazırlamıĢ olduğum bu tez çalıĢmasında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi‟ 

ne kayıtlı iĢletmelerde anket uygulaması yapılarak iĢletmelerin iç denetim 

sistemlerine dair durum tespitleri yapılmıĢ, yorumlanmıĢ ve öneriler getirilmiĢtir. 

 

Yüksek lisans eğitimine baĢladığım ilk günden bu yana, gerek ders 

aĢamasında gerekse tez çalıĢmamda yardım ve desteğini esirgemeyen, 

yönlendirmeleriyle sürekli yol gösteren, baĢta çok değerli danıĢman hocam Doç. Dr. 

Sadettin PAKSOY‟ a, bana bu süreçte katlanan kıymetli annem GülĢen KAPLAN 

HASGÖREN‟ e ve tüm sevdiklerime teĢekkürlerimle... 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GĠRĠġ 

 

ĠĢletme paydaĢları tarafından ihtiyaç duyulan denetim faaliyetleri, zaman 

içerisinde değiĢime uğrayarak Ģekillenmektedir. ĠĢletmelerin etkinliğini arttırmak, 

menfaatlerini göz etmek  ve yasalara uygunluğunu sağlamak için gerçekleĢtirilen bu 

denetimler, iĢletmelerin durum tespitlerini yapılmasını sağlamaktadır. ĠĢletmelerde iç 

denetim görevini yerine getiren iç denetçiler, denetim esnasında farklı uygulamaları 

tercih edebilmekle birlikte, yasalara uyum sağlamak adına da Ġç Denetçiler 

Enstitüsü‟nün (The Institute of Internal Auditors - IIA) Haziran 1978‟de yayınlamıĢ 

olduğu “Ġç denetim Mesleki Uygulama Standartları” nı göz önünde 

bulundurmalıdırlar. 

Ġç Denetim Enstitüsü yönetim kurulu, iç denetimin geniĢleyen rolüne uygun 

olarak, 1999 yılında yeni iç denetim tanımını kabul etmiĢtir. Bunun devamında yeni 

Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları Aralık 2000‟de onaylanmıĢ olup, 1 Ocak 

2002 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Standartlardaki en son revizyon çalıĢması, 2003 

yılında yapılmıĢ ve mevcut uygulamadaki standartlar, 1 Ocak 2004 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir. Ġç denetçiler, denetim görevini ifa ederken TÜDESK‟in de tabii 

olduğu iç denetim standartlarına uymalıdırlar.  

Günümüzde, iĢletmelerde izlenmekte olan geliĢimlere bakıldığında, kimi 

iĢletmenin rakipleriyle rekabet edemeyerek gerileme yaĢadığı, hatta iflas ettiği 

görülmektedir. Bu sebeple iĢletmeler, yaĢanan bu düĢüĢlerin nedenleri araĢtırarak, 

iĢletme ömürlerinin son bulmasını önlemek ve kötü gidiĢata engel olmak için 

öncelikle kendi içlerinde denetim sağlamalıdırlar. Ġç denetim, iĢletmelere tam da bu 

yönde destek sağlamak için oluĢturulmuĢ bir fonksiyon olarak iĢletmelere mevcut 

profilleri hakkında bilgi vermekte ve onları yönlendirmektedir. 
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1.1.  ÇalıĢmanın Önemi  

 

Ülkemizde sanayileĢmenin ilk günden bugüne kadar olan geliĢimine 

bakıldığında karĢımıza ilk olarak çıkan organize sanayi bölgeleridir. Ülkemizde 

kurulan organize sanayi bölgeleri (OSB) ile ilgili geliĢmelere bakıldığında ise 

karĢımıza bu defa 1962 yılında kurulan Bursa OSB, ardından ikinci sırada 1963 

yılında kurulan Manisa OSB, 1969 yılında kurulan Antep OSB ve 1973 yılında 

kurulan EskiĢehir OSB çıkmaktadır. 

SanayileĢme sürecinde diğer illere nazaran çok daha önce ilerleyen Manisa 

Ġli, Kalkınma Bakanlığı “Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik 

Sıralaması AraĢtırması (SEGE-2013)”nın sonuçlarına göre en çok patent hakkı 

talebini elinde bulundurmasına rağmen,  geliĢmiĢlik düzeyi bakımından Manisa Ġline 

bakıldığında ise gerileme yaĢandığı tespit edilmiĢtir. 

  Tez çalıĢmasında iĢletmelerin geliĢimlerinin arttırılması için, 

iĢletmelerdeki iç denetim sistemlerine dair elde edilen bilgilerle durum saptaması 

yapılarak, iĢleyiĢteki aksaklıklar tespit edilip öneriler geliĢtirilmiĢtir. Ġç denetim, 

faaliyet gösteren iĢletmelerin olumlu anlamda istikrar sağlaması yönünde onlara yol 

gösterecek bir kaynaktır. Yapılan bu çalıĢma ile iç denetim anketi verilerine 

dayanılarak Manisa Ġlinde yer alan iĢletmelere, iç denetim sistemleri ile ilgili yön 

vermesi açısından önem taĢımaktadır. 

1.2. ÇalıĢmanın Amacı 

 

Son yıllarda Manisa Ġlinin sanayileĢmede geliĢmiĢlik düzeyinin düĢüĢ 

göstermesi sebebiyle, iĢletme faaliyetlerinde yaĢanan aksama ve ihmalkârlıkları 

tespit etmek ve gidermek için iĢletmelerin iç denetim sistemlerinin iĢleyiĢine dair 

yapılan bu çalıĢma, iĢletmelere yol haritası çizme amacını taĢımaktadır. 

1.3. ÇalıĢmanın Yöntemi 
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AraĢtırma yapılırken büyük ölçüde yüz yüze anket yolu ile elde edilen 

verilerden yararlanılacaktır. Bununla birlikte bu alanda yayınlanmıĢ tez, makale ve 

ders kitaplarından bilgi toplanmıĢtır. 

1.3.1. Örnek ĠĢletme Seçimi 

 

AraĢtırmanın ana kütlesini, Manisa Organize Sanayi Bölgesi resmi web 

sitesinde firmalar listesinde yer alan Manisa‟da kurulu toplam 172 firma 

oluĢturmaktadır. Ana kütlenin Manisa Organize Sanayi Bölgesi resmi web sitesinden 

seçilmesinin nedeni; burada yer alan iĢletmelerin iç denetimi bulunan orta ve büyük 

ölçekli iĢletmeler olmasıdır. AraĢtırma, özel sektörde yer alan iç denetim 

uygulamalarını, uygulama arasındaki farklılıkları ortaya koymayı amaçlayan, 

tanımlayıcı ve durum saptayıcı bir çerçevede yürütülmektedir. 

1.3.2. Veri Toplama Yöntemi 

 

ÇalıĢmada, veri analizini kolaylaĢtırması, hızlı geri dönüĢ sağlaması ve 

evrendeki kiĢilere ulaĢmayı kolaylaĢtırması gibi üstün yönleri sebebiyle araĢtırma 

verilerinin toplanmasında birincil kaynaklardan veri toplama yöntemlerinden biri 

olan anket yöntemi kullanılmıĢtır. Genel olarak iç denetçilere elden ulaĢtırılan 

anketler, kimi zaman da e-posta yoluyla iletilmiĢtir. 

 

1.3.3. Verilerin Analizinde Kullanılacak Yöntem 

 

 Anketlerden elde edilen verilerin öncelikle SPSS programına giriĢleri 

yapılmıĢtır. Verilerin sisteme iĢlenmesiyle birlikte güvenilirlik analizi 

gerçekleĢtirilmiĢ ve 0,91 oranıyla veriler güvenli bulunmuĢtur. 

Anketin ilk bölümünde yer alan tanımlayıcı nitelikteki ilk on soru ve 

iĢletmelerin iç denetim istemlerine yönelik oluĢturulan sonraki 20 soru için frekans 

analizleri yapılmıĢtır. Anketin ikinci bölümünde yer alan aynı anlamlı sorular için 

çaprazlama yapılmıĢ ve çapraz tablolama ile analiz edilerek sonuçları benzerlik 

gösteren sorular analizlere dâhil edilmemiĢtir. Ardından verilerin analizinde 

uygulanacak testlerin parametrik ya da non-parametrik olduğunu belirlemek için 

verilerin taĢıması gereken özellikler olan normal dağılım ve homojenlik testlerine 
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geçilmiĢtir. Normal dağılım için yapılan Kolmogorow- Simirnov testine göre 

verilerin normal dağılmadığı tespit edilerek, homojenlik testi olan Leneve testi 

uygulanmayarak direkt non parametrik testlere geçilmiĢtir. Verilerin analizine en 

uygun olan Kruskal Wallis Testi uygulanarak 0,05 anlamlılık düzeyine göre anlamlı 

bulunan verilere Mann Whitney U testi uygulanarak verilerin analizi tamamlanmıĢtır. 

1.4. ÇalıĢmanın Planı 

 

Tez çalıĢmasının birinci bölümünde giriĢ kısmı yer almaktadır. GiriĢ 

kısmında tez çalıĢmasının amacına, önemine, yöntem ve planına değinilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde, Ġç Denetçiler Enstitüsü tarafından kabul edilen iç denetim 

tanımı ve denetim alanında yapılan literatür taraması sonucu elde edilen çalıĢmalara 

yer verilerek iç denetimin anlam ve ifadesi farklı yönleriyle vurgulanmıĢtır.  

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde, iç denetimin önemi, amaçları, iç denetime 

duyulan gereksinimin nedenleri, Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

çerçevesinde iç denetim birimleri tarafından yerine getirilen iç denetim uygulamaları 

ve bu uygulamaların yerine getirilmesinde rol alan iç denetim aktörleri ile bu 

aktörlerin sorumluluklarına değinilmiĢtir. 

Dördüncü bölümde ise, Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

çerçevesinde iç denetim birimleri tarafından yerine getirilen denetim uygulamaları ve 

bu uygulamaların yerine getirilmesinde gerçekleĢtirilen süreçler anlatılmaktadır. Bu 

bölümde iç denetimin dünyada ve ülkemizde izlenen tarihsel geliĢimi anlatılmıĢ ve iç 

denetim alanında yer almaya baĢlayan yeni anlayıĢlara değinilmiĢtir.  

Tezin beĢinci bölümünde, Manisa ilinde faaliyet gösteren iĢletmelerin iç 

denetim sistemlerinin incelenmesine yönelik yapılan anket çalıĢmasına dair 

bulgulara, bulgulara dayanan raporlama ve istatistiklere yer verilerek Manisa‟da 

faaliyet gösteren iĢletmelerin iç denetim birimi tarafından yerine getirilen iç denetim 

uygulamaları ele alınarak incelenmiĢtir. 

Tez çalıĢmasının altıncı ve son bölümünde ise veriler üzerinde yapılan 

analizlere dayanılarak geliĢtirilen, Manisa Ġlinde faaliyet gösteren iĢletmelerin iç 

denetim sistemlerine yönelik saptanan sonuçlar ve tavsiye edilen öneriler yer 

almaktadır.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR 

 

2.1. Literatür Taraması 

 

Denetimle ilgili literatür taraması yapıldığında iç denetim ve iç kontrol 

konularını içeren çok sayıda önemli çalıĢmalar karĢımıza çıkmaktadır. Kitap, tez, 

makale ve bildiri türünde yapılan bu çalıĢmalara aĢağıda değinilmiĢtir. 

 

Kepekçi (1982); “ĠĢletmelerde Ġç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada 

Ġç Denetimin Rolü” adlı eserde yazar,  iĢletmelerde iç kontrol sisteminin etkinliğinin 

arttırılmasını ve iç denetimin rolünü, Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinde görevli 

müfettiĢler üzerinde yapılan anket çalıĢmasıyla araĢtırmıĢtır. AraĢtırma neticesinde iç 

denetim faaliyetinin, uygunluk denetimi üzerine yoğunlaĢtığı belirlenmiĢtir. 

 

Kepekçi (1988); tarafından yazılan “ĠĢletmelerde Ġç Kontrol Sistemi” adlı 

kitap ise iç kontrol alanında yazılmıĢ ve bu alanda yapılacak olan çalıĢmalara temel 

teĢkil eden bir çalıĢmadır. Kitapta yazar, kontrol kavramını, iç kontrolün tanımını, 

sınıflandırılmasını, amaçlarını ve unsurlarını açıklamıĢtır.  

 

Güredin (1994); “Denetim” adlı çalıĢması muhasebe denetimi konusunda 

kaynak bir kitap niteliğindedir. Yazar tarafından, teorik olarak denetim ve iç kontrol 

kavramları açıklanan kitapta ayrıca muhasebe denetim süreçleri örnekler verilerek 

kapsamlı bir Ģekilde anlatılmıĢtır.  

 

Özeren (2000); “Ġç Denetim, Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları: 

Ġnceleme” adlı çalıĢmada yazar, iç denetim kavramı ve standartları iç denetim 

uygulamalarında yeni anlayıĢlar, iç denetimin geleceği ve yeni yönelimlere yer 
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vermiĢtir. ÇalıĢmada yazar,  iç denetim mesleğinin kavramı, standartların düzenli bir 

Ģekilde bir araya getirilmesi, bu mesleğin dünyada hızlı geliĢmesi ile ilgili faydalı 

bilgilere yer vermiĢtir.  

Dittenhofer (2001); “Ġç Denetim Etkinliği, Mevcut Yöntemlerin GeliĢimi” 

adlı makalede yazar, iç denetim faaliyetlerinin etkili olabilmesi için, iĢletme amaç ve 

hedeflerinin belirlenmesi gerektiğine değinmiĢtir. Yazar tarafından, belirlenmiĢ olan 

bu hedeflerin gerçekleĢmesinde de meydana gelen baĢarının ölçülmesi için 

kullanılacak kriterlerin belirlenmesi gerekliliği savunulmuĢ ve iç denetim faaliyeti 

kapsamında, süreçlerin tamamının değerlendirilmeye tabi tutulması gerektiği ifade 

edilmiĢtir.  

 

 Kiracı (2003); “Faaliyet Denetimi ile Ġç Kontrol ĠliĢkisi” adlı çalıĢmada 

yazar, faaliyet denetimi ile iç kontrol arasındaki iliĢkinin kurumsal olarak göstermeyi 

amaçlamıĢtır. ÇalıĢmada yazar tarafından, faaliyet denetimine geniĢ olarak yer 

verilmiĢ kısaca iç kontrolden bahsedildikten sonra faaliyet denetimi ile iç kontrol 

arasındaki iliĢki açıklanmıĢtır. Ġç kontrolün etkin ve yeterli olmasının iĢletmenin 

saptanmıĢ amaçlarına ulaĢmasını kolaylaĢtıracağı, faaliyet denetimleri sonucu 

iĢletmenin etkin ve yeterli düzeyde kontrol önlem ve yöntemlerine sahip olacağı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

DemirbaĢ (2005); “Ġç Kontrol ve Ġç Denetim Faaliyetleri Kapsamında 

Meydana Gelen DeğiĢimler” adlı makalede yazar, iç kontrol kavramı, amaçları ve 

standartları, iç denetim alanındaki yeni yaklaĢımlar ile iç denetim kavramının 

tanımında meydana gelen geniĢleme ve riske dayalı iç denetimi açıklamıĢtır.  

 

ġengür (2005); “ĠĢletmelerde Ġç Denetim Fonksiyonu ve Örnek Bir 

Uygulama” baĢlıklı yüksek lisans tez çalıĢmasının teorik kısmında yazar, iç denetim 

sürecini kapsamlı olarak anlatmıĢ, uygulama bölümünde de Türkiye‟nin en büyük ve 

güçlü holdinglerinden bir tanesinin bünyesinde bulunan iç denetim bölümünün 

iĢletme içerisindeki yeri, bölümün yapısı ve iç denetim faaliyetlerini incelemiĢtir. 

AraĢtırmanın sonucunda yazar, inceleme yapılan Ģirketin denetim bölümünün iç 

denetim faaliyetlerinin iç denetim mesleki uygulama standartlarına uygun olarak 

yerine getirdiğini belirlemiĢtir.  
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Biçer (2006); “Ġç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Sağlanmasında, Ġç 

Denetimin Rolü ve Bir Uygulama” adlı çalıĢmada yazar, iç kontrol sisteminde 

etkinliğinin sağlanması için, iç denetimin rolünü belirlemek amacıyla, borsada iĢlem 

gören ve hisseleri olan bir Ģirketler topluluğuna iç denetim uygulaması yaparak, 

örnek bir iç denetim raporu hazırlamıĢtır. YapmıĢ olduğu çalıĢmada yazar, iĢletmenin 

ihtiyaçlarını karĢılayacak iç kontrol sisteminin kurulmasının zorunlu olduğu belirtmiĢ 

ve iç denetim faaliyetleri kapsamında uygulanan kontrol süreçlerinin standart olarak 

sürdürülebilirliğinin sağlanması sonucuna varmıĢtır. Biçer bunun haricinde, iç 

kontrol sistemi içerisinde belirlenmiĢ olan hedefler kapsamında, ek iç denetim 

planlarının da hazırlanmasının önemli olduğunu vurgulamıĢtır. 

 

Yılancı (2006); “Ġç Denetimde Türkiye‟nin 500 Büyük Sanayi ĠĢletmesi 

Üzerine Bir AraĢtırma” baĢlıklı çalıĢmada yazar, iç denetim ve iç kontrol 

kavramlarını açıklamıĢ olup ayrıca iç kontrolün unsurlarıyla iç denetim arasındaki 

bağlantıyı ortaya koymuĢ ve uygulama kısmında kontrol risk düzeyi ile iç denetim 

bölümü arasında kuvvetli bir iliĢki olduğunu ortaya çıkarmıĢtır.  

 

Köroğlu ve Uçma (2006); “ĠĢletmelerdeki Ġç Kontrol Sisteminin Etkinliği 

ve DıĢ Denetimdeki Önemi” adlı çalıĢmada ise yazarlar, iĢletmede bulunan iç kontrol 

sisteminin, bahse konu iĢletmede yürütülmekte olan denetim sürecindeki faaliyetlere 

direkt etki yaptığı sonucuna ulaĢmıĢtırlar.  

 

Savcuk (2007); “Ġç denetimin etkinliğinin değerlendirme ilkeleri” adlı 

çalıĢmada yazar, daha etkin iç denetim sisteminin kurabilmesi için ihtiyaç duyulan 

konular ile iç denetimin etkinliğinin değerlendirmesine dair prensipleri analiz 

etmiĢtir. YapılmıĢ olan bu analitik değerlendirmede, kurumların yönetimi ile birlikte 

kontrolleri de yazar tarafından göz önünde bulundurulmuĢtur. Söz konusu çalıĢmada 

yine yazar tarafından, öncelikle iç denetçilerin, profesyonel kalite sertifikası ve 

Sertifikalı Ġç Denetçi (Certified Internal Auditor = CIA) sertifikası ile pratik 

tecrübeye sahip olmalarının gerekliliği, sonrasında iç denetçilerin risk yönetimi 

sürecinde daha aktif rol almaları, risk yönetim sürecinin etkinliğine güvence 

sağlamaları,  risk yönetim sürecinin geliĢtirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunmaları, 

uygulama sürecinde yer almaları, bağımsızlık ve nesnelliğe önem vererek, 

faaliyetlere katkı sağlamaları gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Yıldız (2007); “BiliĢim Sistemleri Denetimi ve SayıĢtay” adlı makalede ise 

yazar, biliĢim teknolojisinde yaĢanan geliĢmelerin, iç denetim mesleğine ve denetime 

etkileri, elektronik ortamdaki bilgilere ait denetim yaklaĢımları ve bu denetimlere 

iliĢkin, uluslararası düzenlemeler ile SayıĢtay‟ın biliĢim sistemleri üzerine denetim 

alanında yapılmıĢ olan çalıĢmalarla ilgili olarak bilgi vermiĢtir. 

  

Sevim ve Eliuz (2007); “Denetim Komitelerinin Ġç Denetimin Etkinliği 

Üzerindeki Rolleri ve ĠMKB‟de Bir AraĢtırma” isimli çalıĢmada, 4 yıldan buyana 

kurulmuĢ olan ve iĢletilen denetim komitelerinin, iç denetim süreci üzerindeki rolleri 

ve etkisi yazarlar tarafından araĢtırılmıĢtır. Yazarlar tarafından ĠMKB‟de yapılmıĢ 

olan araĢtırmada, denetim komitelerinin, iç denetim etkinliğini azda olsa sağladığı 

gözlenmiĢtir.  

 

Abdioğlu (2007); “ĠĢletmelerde Kurumsal Yönetim AnlayıĢı Kapsamında Ġç 

Denetimin Rolü, ĠMKB-100 ġirketleri Üzerine Ampirik Bir AraĢtırma” isimli 

çalıĢmada yazar, ĠMKB - 100 endeksinde iĢlem görmekte olan Ģirketlerin, kurumsal 

yönetimlerinde, iç denetim modelinin araĢtırabilmesi için anket uygulaması 

yapmıĢtır.  Yazar tarafından regresyon yönteminde analiz edilmiĢ olan verilerin, 

kurumların yönetim anlayıĢlarında uygulanabilmesi açısından iç denetim faaliyetinin 

önemli olduğu ve iĢletmeyi olumlu yönde etkilediği ortaya koyulmuĢtur. 

 

Dinç ve Gerekan (2008); “Ġç Denetim Hizmetlerinin DıĢarıdan Satın 

Alınması Kararını Etkileyen Faktörler ve Bazı Nitelikler Açısından Farklılıkların 

Analizi” baĢlıklı çalıĢmalarında yazarlar, iç denetim süreci ile dıĢ kaynakların 

kullanım kararlarını etkileyen etkenlerin belirlenmesi için önemli bulgulara 

eriĢmiĢtir. Yazar tarafından tespit edilen bulgular biri Türkiye genelinde iç denetim 

için dıĢ kaynak kullanımının yapılmadığıdır. Bir diğer bulgu ise ortak ve 

yöneticilerin büyük bir çoğunluğunun, gelecek yıllarda iç denetim için dıĢ kaynak 

kullanımının tercih edilmesine eğimli olduklarıdır. 

 

Pop ve Bota-Avram (2008); “Ġç Denetimin DıĢarıdan Satın Alınması Ġç 

Denetimin Kalitesinin Artırılması Ġçin Bir Çözüm Mü?” adlı çalıĢma yazarlar, 

denetim hizmetinin dıĢ kaynaklardan satın alınmasında, iç denetim faaliyetlerinin 
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kalitesinde nasıl bir artıĢ olacağını ortaya koymayı amaçlamıĢlardır. Yapılan 

çalıĢmada yazarlar tarafından, dıĢarıdan denetim hizmeti satın alınması durumunda, 

denetim personeli istihdam edilmesine göre, kalite ve etkinliğin artırılmasının her 

zaman mümkün olmasının garanti olmadığı sonucuna varılmıĢ ve denetim hizmetinin 

satın alınmasının fayda-maliyet açısından büyük Ģirketler yerine, daha çok küçük ve 

orta ölçekli Ģirketler için daha avantajlı olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak yazarlarca, bu 

Ģirketlerin denetim hizmeti satın alma iĢlemi gerçekleĢtirmeden önce, Ģirketin 

faaliyette bulunduğu iç ve dıĢ çevre, büyüklüğü, sektör ve yönetimin tecrübesi gibi 

bazı faktörlere dikkat etmelerinin gerektiği de belirtilmiĢtir. 

 

Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü (2008); “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi”  isimli “Kırmızı Kitap” olarak da bilinen 

bir kitap yayınlamıĢtır. Eserde iç denetim standartları ile birlikte zorunlu olmayan 

uygulama önerilerine de yer verilmiĢtir. Eser iç denetim mesleğinin etkin ve verimli 

icrasına sağlam zemin hazırlayan bir mesleki uygulama çerçevesi sunmaktadır.  

 

Önder (2008); “Türk Hukukunda Ġç Denetim ve Uluslararası Standartlara 

Uyumu” adlı kitapta yazar, denetime yönelik temel kavramlar ve iç denetim, Türk 

Hukukunda iç denetim sistemi, iç denetim standartları ve denetim kavramlarına 

değinmiĢtir. 

 

Tektüfekçi (2008); “Ġç Denetimin DeğiĢen Rolü: Değer Yaratmak”, adlı 

makalesinde yazar, değer yaratan iç denetimin kapsamı, amacı, önemi, iç denetimle 

ilgili düzenlemeler, iç denetimin değer koruma ve değer yaratma rolü, rollerini 

birleĢtirdiği noktada nasıl bütünleĢik bir rol üstlenebileceği, iç denetimin değiĢen rolü 

gereği iç denetçilerin iĢletmeye değer yaratmak için sahip olmaları gereken bilgi, 

beceri ve donanımı içeren yeni beceri setlerine yer vermiĢtir.  

 

Uzay (2008); “Faaliyet Denetimine Genel BakıĢ” adlı makalede ise yazar 

tarafından, faaliyet denetiminin tanımına, tarihçesine, diğer denetim türlerinden 

farklılıklarına, türlerine, denetim aĢamalarına değinilmiĢ ve Türkiye‟de  faaliyet 

denetiminin uygulanma düzeyi hakkında özet bilgilere çalıĢmada bir plan içerisinde 

yer verilmiĢtir.  
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Holt ve Dezoort (2009); “Ġç Denetim Raporunun Açıklanmasının Yatırımcı 

Güveni ve Kararları Üzerindeki Etkileri” baĢlıklı çalıĢmalarında ise yazarlar, iç 

denetim raporlarında belirtilen hususlar, yatırımcıların güvenliğini ve iç denetimin 

yatırımcı kararlarına etkisinin belirlenmesini hedeflemiĢ bulunmaktadırlar. Yazarlar 

iç denetim raporlarında, yatırımcıların güvenliğinin ve karar almaları sürecindeki 

etkisinin, ihtiyaç duyulmakta olan farklı finansal raporlar kadar önemli ve gerekli 

olduğu tespit etmiĢlerdir. 

 

Erdoğan (2009); “Ġç Kontrol Sistemi ve Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Ġçin Ġç 

Kontrol Modeli Önerisi” adlı çalıĢmada yazar, iç kontrolü kapsamlı bir literatür 

çalıĢmasıyla incelemiĢ ve ardından enerji, madencilik, tarım, ulaĢtırma sektörlerinde 

faaliyet gösteren 15 Kamu Ġktisadi TeĢebbüsünde yüz yüze görüĢme yöntemiyle 

anket uygulaması gerçekleĢtirmiĢtir. Anket sonuçları yazar tarafından Kamu Ġktisadi 

TeĢebbüslerine özgü yapısal ve iĢlevsel farklılıklar irdelenerek örnek bir iç kontrol 

modeli oluĢturulmuĢtur.  

 

Bilge ve Kiracı (2010); “Kamu Sektöründe Ġç Denetim ve Ġç Denetimin 

BaĢarıyla Uygulanmasında Rol Oynayan Faktörler- Kamu Ġç Denetçileri Üzerine Bir 

AraĢtırma” adlı çalıĢmada yazarlar, iç denetim ve ilgili kavramları açıklanmıĢ ayrıca 

Türk kamu sektöründe iç denetim ile uluslararası uygulamalara değinmiĢlerdir. 

Yazarlar ayrıca 361 kamu iç denetçisiyle anket uygulaması gerçekleĢtirilerek iç 

denetimin baĢarıyla uygulanmasında hangi faktörlerin rol aldığını araĢtırmıĢlardır. 

 

Akyel (2010); “Türkiye‟de Ġç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi” adlı makalede ise yazar, kurumun baĢarılı yönetimi açısından, iç 

kontrol konusunu incelemiĢtir. Kurumun amaçlarını baĢarması için riskleri 

göğüslemek ve makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanan iç kontrolün, kurumun 

içine güven verdiği kadar kurumun dıĢına da güven vermesinin yolları yazar 

tarafından eserde değinilen bir diğer önemli noktadır.  

 

Akyel (2010); “Yönetimde Ġç Kontrol, Ġç Denetim ve DıĢ Denetim 

Fonksiyonlarının Birbirleri Ġle ĠliĢkileri ve Türk Kamu Yönetiminde 

Uygulanmalarının Değerlendirilmesi” adlı çalıĢmada da yazar, kurumun misyonunu 

gerçekleĢtirilmesinde iç kontrol, iç denetim ve dıĢ denetimin rolünün büyük olduğu, 
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sağlıklı ve etkin bir kurumsal yapı için iç kontrol, iç denetim ve dıĢ denetim 

süreçlerinin birbirleri ile uyumlu, tamamlayıcı ve iĢbirliği içerisinde kurgulanması ve 

iĢletilmesi gerektiği hususu incelemiĢtir.  

 

Yıldız (2010); “5018 Sayılı Kanun ve BiliĢim Sistemleri Denetimi” adlı 

makalede yazar, kamu varlıklarının ve kaynaklarının güvenliğini sağlamanın 

teknolojinin geliĢen imkanlarından kaynaklandığı, teknolojinin bilinerek veya 

bilinmeyerek kötü amaçlı kullanılması nedeniyle ortaya çıkmıĢ olan, biliĢim 

teknolojilerindeki risklerin en az seviyeye indirilmesi için kontrollere iliĢkin 

incelemeleri değerlendirmiĢtir.  

 

Pehlivanlı (2010); “Modern Ġç Denetim: Güncel Ġç Denetim Uygulamaları” 

adlı kitap iç denetim üzerine yazılmıĢ kapsamlı bir çalıĢmadır. ÇalıĢmada yazar, iç 

denetimin temellerine, iç kontrol uygulamalarına, risk ve denetime, iç denetim ile 

kurumsal yönetim uygulamalarına, iç denetim faaliyetlerinin yönetimine ve 

uluslararası iç denetim mesleki standartlarına yer vermiĢtir. 

 

Koçak ve Kavakoğlu (2010); “Ġl Özel Ġdarelerinde Ġç Denetim Sisteminin 

Değerlendirilmesine ĠliĢkin Bir AraĢtırma” adlı eserde yazarlar, iç denetim kavramı 

üzerinde durmuĢ ve yerel yönetimlerin önemli bir ayağını oluĢturan Ġl Özel 

Ġdarelerindeki iç denetim sistemini incelemiĢlerdir. Yazarlar tarafından 18 Ġl Özel 

Ġdaresinde görev yapan 41 iç denetçiyle yapılan anket çalıĢması neticesinde iç 

denetim sisteminin Ġl Özel Ġdarelerinde çok sağlıklı bir Ģekilde tasarlanamadığı ve 

uygulamada iç denetimde yeterli etkinliğin sağlanamadığı tespit edilmiĢtir. 

 

Göçen (2010); “Kurumsal Yönetim, Ġç Kontrol ve Bağımsız Denetim: 

Parmalat Vakası” adlı makalede ise yazar, Parmalat vakası ile kurumsal yönetimin 

etkin bir fonksiyonu olan iç kontrolün önemini ve denetçinin uyması gereken 

kuralları anlatmıĢtır.  

 

Akpınar (2011); “Denetim AnlayıĢ ve Metodolojisinde DeğiĢimin Adı: Ġç 

Denetim” adlı makalede yazar, geleneksel teftiĢ ve denetim sistemine, 5018 sayılı 

Kanunla getirilen iç denetim sistemine, iç denetim sisteminin içerdiği yeniliklere 
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değinmiĢ ve araĢtırmanın sonuç kısmında idarelerin üst yönetimlerinin iç kontrol ve 

iç denetimi yeterince anlamamıĢ olduklarını ifade etmiĢtir. 

 

Unegbu ve Kida (2011); “Kamu Sektörü Yönetimini GeliĢtirmede Bir Araç 

Olan Ġç Denetim Etkinliği” adlı makalede yazarlar, Nijerya‟daki kamu 

sektörlerindeki yönetimlerin geliĢtirilmesi için denetim faaliyetleri konusuna önem 

vermiĢler ve iç denetimin bölümlerinde kadro ve kaynak yetersizliğinin kamu 

yönetimlerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiĢlerdir.  

 

Külte (2013); “ĠĢletmelerde Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim ve Ġç 

Denetimi Gözetimi” isimli yüksek lisans tezinde ise yazar, iĢletmelerin, daha az hile 

ve hatalı iĢlem ile skandallarla karĢılaĢmaması için, sahip ya da yöneticileri dıĢında 

bir gözle denetlenmesinin kaçınılmaz olduğu savunmaktadır. 

 

TanıĢ (2015); “Futbol Kulüplerinde Ġç Denetim Organizasyonu” isimli 

yüksek lisans tezinde yazar, futbol kulüplerinin kurumsallaĢma anlayıĢını sadece 

maddi olarak düĢündüğünü savunmuĢ ve Ģeffaf bir denetim için iç denetime olan 

ihtiyacı dile getirmiĢ ve denetim görevini yapanların baskı altında olduğunu ifade 

etmiĢtir. 

 

Kaya (2015); “Üretim ĠĢletmelerinde Ġç Kontrol Ve Ġç Denetim” isimli 

yüksek lisans tezinde ise yazar, küçük ölçekli üretim iĢletmelerde iç denetimi Ģirket 

yöneticilerince daha kolay ve daha kapsamlı yapıldığı, orta ve büyük ölçekli üretim 

iĢletmelerinde denetimin daha zor ve genellikle üretim miktar ve seviyeleriyle ilgili 

olduğunu ve iĢletmelerin her bakımdan denetime ihtiyaç duyduğunu ileri sürmüĢtür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ĠÇ DENETĠMLE ĠLGĠLĠ KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

3.1. Ġç Denetim Kavramı 

 

Denetim; amaçlara verimli bir Ģekilde ve zamanında ulaĢıp ulaĢmadığımızı 

tayin eden bir araçtır. Bu tanıma göre, denetimin üç ana ögesi bulunmaktadır: 

 Ġlk olarak, ulaĢılmak istenen amaçların belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

amaçlar, örgütün ana amaçlarıdır. 

 Denetimin ikinci ögesi verimliliktir. Belirlenen amaçlara verimli biçimde, 

fazladan para, emek, malzeme ve zaman harcamadan ulaĢmak önemlidir. 

 Üçüncü öge ise zamandır. Belirlenen amaç ve sonuçlara, hedeflenen zamanda 

ulaĢılması gerekmektedir (Köksal, 1974). 

Denetim, olasılık ve görelilik esaslarıyla, modern anlamda belirlenmiĢ hedef 

ve standartlar kapsamında ortaya çıkan sonuçlarda, verimlilik, etkinlik ve ekonomik 

derecelerinin ölçülmesi, karĢılaĢtırılması ve değerlendirilmesidir (Kenger, 2001). 

Yönetim bilimlerince denetime yapılan tanım ise “Kabul edilmiĢ 

standartlara göre tanımlanan faaliyetlerin ölçülmesidir. Amaçlardan sapmalar varsa, 

gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi olanağının kazanılması” demektir.  

ĠĢletme hedeflerinin, kendini ne oranda ortaya koyduğunun göstergesi olan 

denetim, iĢletmenin baĢarısını ölçmenin yanında, iĢletmeye bir çeĢit yön levhası 

olarak yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  

 Ġç denetim, iĢletmelerin bütün organizasyon faaliyetlerinin 

değerlendirilmesinde ve organizasyon faaliyetlerinin yönelmiĢ olduğu amaçlara 

ulaĢılmasında  yol gösterici bir yönetim aracına dönüĢtürülmüĢtür (Sağlar ve Tuan, 

2009).  
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 Bu tanım ile birlikte, iç denetimin iç kontrol sistemini inceleme ve 

değerlendirmesinden çok iĢletme faaliyetlerine değer katma ve geliĢtirme iĢlevi ön 

plana çıkmaktadır. Ġç denetimden beklenen, bir Ģeyler olduktan sonra tespitte 

bulunması değil, öngörülerde bulunmasıdır. Ġç denetim sadece riskleri değil, bunun 

yanında fırsatları da ortaya koyması beklenmektedir (Yılancı, 2006: 7). 

Denetim ve risk yönetimi alanında çalıĢmalarıyla, denetim meslek 

uygulamalarına katkısı olan COSO‟ nun, Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) çerçevesi 

isimli raporunda da, Ġç Denetim Enstitüsü‟nün tanımına benzer bir açılıma 

gidilmiĢtir. Söz konusu raporda, “iç denetim; yönetime, yönetim kuruluna ve denetim 

komitesine, iĢletmenin kurumsal risk yönetim sistemi süreçlerinin incelenmesi, 

değerlendirilmesi, raporlanması ile etkinlik ve yeterliliğinin arttırılmasına yönelik 

önerilerin sunulması konularında destek verir.” Ģeklinde ifade edilmiĢtir (Pehlivanlı, 

2010: 8). 

Ġç denetim; örgüt faaliyetlerinde ve uygulamada bulunanlar tarafından 

yapılan iĢ ve iĢlemlerde, uygun, etkin olması, üretilen her türlü bilginin güvenilir 

olması gibi üstün özellikleri nedeni ile mevzuat, finansman, muhasebe ve diğer 

alanların  iç denetçi olarak çalıĢan kiĢiler tarafından araĢtırılması ve incelenmesinden 

sonra üst yönetime rapor edilmesidir (Aksoy, 2007). 

 Ġç denetim, denetim alanı itibariyle çok geniĢ bir kapsama alanını içerse de; 

özü, yapısı, fonksiyonları ve denetim sonuçları yönlerinden, örgütün üst yönetimiyle 

sınırlıdır. Çünkü, iç denetçiler örgütün bizzat kendi personelidir. Bu nedenle iç 

denetçiler, üst yönetimin belirlediği çerçeve içerisinde, denetim fonksiyonunu yerine 

getirmek durumundadırlar. Yapısı gereği iç denetim, örgüt üst yönetiminin 

kararlarına, planlarına, programlarına, hedeflerine, stratejilerine ve iç dıĢ 

mevzuatlarına vb. uygunluk dıĢında bir denetim fonksiyonu üstlenemez (Sezal, 

2006). 

 Ġç Kontrol, 5018 sayılı Kanunun 55‟ inci maddesinde „ Ġdarenin amacına ve 

belirlenmiĢ olan politikaları ile mevzuata uygun olarak yürütülen faaliyetlerin, 

ekonomik, etkili ve verimli Ģekilde yürütülmesi, kaynak ve varlıkların korunması, 

yapılan muhasebe kayıtlarının tam ve doğru tutulması, yönetim ve mali bilgilerinin 

zamanında ve güvenilir bir Ģekilde üretilmesinin sağlaması için idare tarafından 

kurulan organizasyon, yönetim ve süreçlerle birlikte, iç denetimi de kapsayan mali ve 

diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıĢtır (www.maliye.gov.tr). 
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Ġç denetim kısaca; finansal, uygunluk ve performans denetimlerini 

kapsamaktadır. Amacı, iĢletme varlıklarının her türlü zararlara karĢı korunup 

korunmadığını, faaliyetlerin saptanmıĢ politikalarla uyum içinde yürütülüp 

yürütülmediğini araĢtırmaktır (Güredin, 2010). 

 Ġç denetim, bir iĢletmede görevli iç denetçiler tarafından ya da iç denetimi 

yerine getirmekle ilgilenen yetkililerce yürütülen kapsamlı ve komplike denetim 

çalıĢmalarıdır. Rapor sonuçları sadece iĢletme içi çevrelere raporlanmak amacıyla 

yapılan bir denetimdir. 

3.2. Ġç Denetim Önemi 

 

Ġç denetim çalıĢmaları, önceleri yönetim adına iĢletme sınırları içinde 

yolsuzluk, hırsızlık, hata arama veya bu çeĢit düzensizliklere engel olma amacıyla 

yapılıyordu. II. Dünya SavaĢı‟ ndan sonra ise kapsam, faaliyetsel etkinliğe doğru 

geniĢlemiĢtir. 1960‟larda birçok iĢletmenin kamuya açılmasının etkisi ile finansal 

raporlama ilgi alanı haline gelmiĢ, 1970‟lerde de iç kontrollere yoğun olarak ilgi 

duyulmuĢtur. Ġç denetimin geliĢiminde, veri iĢlemedeki geliĢmelerin, iĢletmelerin 

uluslararası nitelik kazanmaya baĢlamasının ve yasal düzenlemelerin de etkisi 

olmuĢtur. Özellikle 1977‟ den sonra iç denetçiler, test ve iç kontrol değerlemesiyle 

uğraĢmıĢlardır (Uzay, 1999). 

 ĠĢletme sahiplerinin  kurum ve idarelerinde zaman içinde karĢılaĢmıĢ olduğu 

sorunlar,  iç denetime olan ihtiyacının Ģiddetini ve iç denetime verilen önemi her 

geçen gün arttırmıĢtır. 

  ĠĢletme sahiplerinin çalıĢanlara emanet ettikleri varlıkları olan iĢletmelere 

dair iĢ, iĢlem ve ürünleri ile ilgili zaman içerisinde önceleri genellikle maddi olarak 

tespit edilen zararlar, zaman içerisinde kendini çok yönlü olarak kendini göstermeye 

baĢlamıĢtır. Verilen maddi kayıpların yanında, kurum imajı olumsuz yönde 

etkilenmeye baĢlamıĢ,  iĢletme çevrelerince, iĢletmeye olan güven duygusu 

zedelenmiĢ ve bu zafiyetler, kısır döngü halinde müĢteri kaybı olarak iĢ sahiplerine 

geri dönüĢ yapmaya baĢlamıĢtır. 

Ġç denetim,  iĢletmelere kurumların yönetim kadrosuna ıĢık tutarak, iĢletme 

içinde iĢ körlüğü nedeniyle görülmeyen birçok hususu teĢhis ederek ve iĢletmeye 

çözüm yolları üretmesini sağlayarak yardımcı olur. Risk yönetimi, iç kontrol ve 

yönetim bilgi sistemlerinin ölçülmesinde ve raporlanmasında anahtar rol oynayan iç 



16 

 

denetim mekanizmaları, günümüzün uluslararası arenada rekabet eden kurum ve 

kuruluĢlarının piyasalardaki itibar ve imajının da bir göstergesi niteliğindedir. 

YaĢanan uluslararası finansal krizlerin ve Ģirket skandallarının arkasında yatan en 

önemli nedenlerden biri, “Kamunun ve özel sektörün kurumsal yönetim 

politikalarının yetersizliği” olduğu görüĢü, kurumsal yönetiĢim ilkelerinin önemini 

artırmaktadır (Tokaç, 2006). 

 

3.3. Ġç Denetimin Uygulanma Nedenleri 

 

Önceki bölümde, iç denetimin öneminin her geçen gün arttığına 

değinilmiĢtir. Ġç denetime olan ihtiyacı arttıran, çeĢitli sorunlara değinilmekle 

birlikte, baĢlıca sorunlar ve bağlayıcı durumlar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

3.3.1. Sorumluluk ve Hesap Verme 

 

Yöneticiler, genellikle görev, yetki ve sorumlulukların, hiyerarĢik yapı 

içerisinde kendisine bağlı olarak çalıĢan personellerine devrederler. Diğer yandan 

yöneticiler, devrettiği görevlerin devralan personel tarafından gerçekleĢtirip 

gerçekleĢtirilmediğini bilmelidir. Ancak, bu konuda ne yöneticilerin kiĢisel çabaları, 

ne de astlarının kendi faaliyetleri ile ilgili olarak düzenledikleri raporlar, tam olarak 

bilgi sağlamaz. Ġç denetçiler, bilgi toplama, koĢulları irdeleme ve sorunları 

tanımlama konularındaki mesleki yeterlilikleri nedeniyle, sistemlerin, usullerin, 

kontrollerin değerlendirilmesi ve verimliliği ile ilgili hedeflere ulaĢılıp 

ulaĢılamadığının belirlenmesinde, yöneticiler adına vekâleten bu denetim görevini 

yönetici adına yürütürler. Ancak, bu değerlendirme görevi; ölçme, onaylama ve 

tavsiyelerle sınırlıdır. Ġç denetçiler, yöneticinin yerine geçerek vekâlet ederler. 

Yönetici ve ast arasındaki bu iliĢki, vekâlet akdine benzetilmektedir. Ġç denetçiler, 

personellerin görevlerini tanımlayamazlar. Aksi bir davranıĢ, iç denetçilerin sahip 

olmaları gereken en önemli özelliği olan nesnelliği kaybetmelerine yol açacaktır 

(Aslan, 2003).
 

Ġç denetçiler temel olarak üst düzey yöneticiler de dâhil olmak üzere her 

kademedeki yöneticilerin görevlerini yerine getirmek konusundaki performanslarını 

yönetim kurulu adına incelerler (Çakmak, 2005). 
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3.3.2. Vekâlet SözleĢmesi 

 

Ġç denetime olan ihtiyacı belirleyen etkenlerden birisi de vekâlet kurumudur. 

Yönetici konumundakiler, bulundukları görevin normal süresinden daha uzun süre 

görev almak ve mevcut ücretlerinden daha yüksek ücret almak düĢüncesiyle hareket 

ettiklerinden iĢletme sahipleri sürekli çatıĢma halindedirler. Bu nedenle, iĢletme 

sahipleri yöneticilere emanet ettikleri kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımı 

hususunda endiĢe duyarlar.  

Ancak, iĢletme sahiplerinin yöneticilere devrettiği, görev ve 

sorumluluklarının gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmedikleri hususundaki değerlendirmeye 

ayırması gereken zamanları ya da iĢin niteliğine göre teknik olarak bilgileri yoktur.  

ĠĢletme sahipleri ile yöneticiler arasındaki bu iliĢki vekâlet akdine 

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

iliĢkiden doğan borçlarını yerine getirmesi sırasında, ortaya çıkabilecek 

düzensizlikler hakkındaki iĢletme sahibinin Ģüphelerini ortadan kaldıracak en önemli 

kontrollerden biri, yapılacak olan iç denetimlerdir (Alptürk, 2008). 

3.3.3. Yönetime DanıĢmanlık ve Yardım 

 

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 (Alptürk, 2008). 

3.3.4. Tasarruf Ġhtiyacı 

 

Profesyonel ekipler ya da kiĢilerce sürdürülen kapsamlı denetim çalıĢmaları 

sonucunda, iĢletme kademelerinde ve faaliyetlerinde tespit edilen aksaklıkların 

giderilmesi ile iĢletmelerde büyük tasarruflar sağlanabilmektedir. Zaman zaman 

ortaya çıkarılan eksikliklerden kaynaklanan fayda, iç denetim biriminin bir yıllık 

maliyetini karĢılayacak düzeyde dahi olabilmektedir (Çakmak, 2005). 
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3.3.5. Hatalı ve Hileli ĠĢlemlere KarĢı Koruma Ġhtiyacı 

 

Bir iĢletmenin muhasebe kayıtlarında ve dolayısıyla finansal tablolarında 

yapılan olağan olmayan düzenlemeler, maskelemeler, yolsuzluklar ve hileler küçük 

bir kesime yarar sağlarken, önemli bir kesim üzerinde zarara neden olmaktadır. 

Yapılanlardan, mikro düzeyde yatırımcılar, borç verenler, çalıĢanlar ve satıcılar zarar 

görürken, makro düzeyde ise devlet ve kamuoyu etkilenmekte, kaynaklar yanlıĢ 

yerlere aktarılmaktadır (Bozkurt, 2000). 

Hata, Ģirket personelinin unutkanlık, dikkatsizlik, bilgisizlik gibi nedenlerle, 

bilerek veya istemeyerek yapmıĢ olduğu yanlıĢlıklardır. Hile ise, baĢkalarını yanıltma 

amacı taĢıyan ve muhasebe kayıt ve iĢlemlerinde bilinçli olarak meydana getirilen 

düzensizliklerdir (Uzay, 2001). 

Hata ve hileler, genel itibariyle iĢletme varlıklarında azalmaya yol açan ve 

iĢletmeyi hedeflerinden uzaklaĢtıran düzensizlikler olarak ifade edilebilir. 

Günümüzde pek çok iĢletme, özellikle muhasebe çalıĢanlarından kaynaklanabilecek 

aksaklık, hata ve hile olasılıklarına karĢı kontrole gereksinim duymaktadır. ĠĢletmeler 

için bir diğer tehdit unsuru ise boĢa harcamadır. Hile, genellikle belirli iĢlemlerde 

yapılmaktadır. Fakat boĢa harcama süreklidir ve tüm iĢletme faaliyetleri için söz 

konusudur. ĠĢletmenin büyük ölçüdeki gizli maliyetlerinden bir tanesi, üretim 

araçlarının atıl kapasitede kullanılmasıdır. Dolayısıyla oluĢturulacak olan kontroller, 

boĢa harcamayı önleyici ya da harcamamayı özendirici nitelikte olmalıdır (Wollf, 

1978). 

Kontrol, kötü bir yönetimin ihtiyacı olduğu kadar iyi bir yönetim için de 

gereklidir. Hata ve hile, insan varlığının özünde mevcuttur. Hata bireyin 

melekelerinin doğuĢtan eksiksiz olmaması, hile ise ahlak ilkelerinin zayıflaması ve 

tehlikeli bir Ģekilde deformasyona uğramasıdır ki, bunları insan tabiatından ayırmaya 

imkân yoktur. Yapılacak Ģey, bu kusurları aramak ve onlarla mücadele etmektir. Bu 

bakımdan kontrol gereklidir. Kontrol hırsızlığa karĢı bir sigortadır ve kontrolü 

yapana verilen ücret de bunun primi olmaktadır (Kotar, 1971). 
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3.4. Ġç Denetimin Amaçları 

 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2006/10654 sayılı, Ġç 

Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ikinci bölümde 

belirlenen ve açıklanan iç denetim amaçlarına göre;  

 Ġç denetim faaliyeti ile kamu idarelerinin faaliyetlerinin kurumun amaç ve 

politikaları, kalkınma planı, programı, stratejik planı, performans programı 

ve mevzuat hükümlerine uygun planlanarak yürütülmesi; varlık ve 

kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılması; tüm 

bilgilerin güvenilir, bütünlüğü ve zamanında elde edilebilmesi 

amaçlanmaktadır. Ġç denetim ile amaçlanan yürütülen tüm faaliyetler 

sonucunda, kamu idarelerine ait varlıkların güvence altına alınması, iç 

kontrol sisteminin etkin ve risklerin minimum düzeye indirilmesi, kamu 

idaresinin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek risk etkenlerinin tanım 

olarak belirlenmesi, gerekli görülen önlemlerin alınması, düzenli olarak 

gözden geçirilmesi ve iĢ ve iĢlemlerin mümkün olduğu kadar 

sayısallaĢtırılması konularında da yönetime önerilerde bulunmaktır. 

 Ġç denetim, nesnel güvencesi sağlamanın yanında, özellikle risk 

oluĢturabilecek yönetim faaliyetlerini saptamak, kontrol ve yönetim 

sürecini geliĢtirmek, idare yönetimine yardımcı olmak için bağımsız ve 

tarafsız olarak danıĢmanlık hizmetinin sağlanmasıdır. DanıĢmanlık hizmeti 

olarak, idare tarafından belirlenmiĢ olan hedeflerin gerçekleĢtirilmesi 

yönündeki bütün faaliyet ve iĢlem süreçlerinin, sistemli ve düzenli olması 

için değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesidir. 

 Nesnel olarak güvence ise, kurum içerisinde daha etkin, bir iç denetim 

sisteminin varlığı, kurum tarafından belirlenecek risk yönetim süreci, iç 

kontrol sistemi ve iĢlem  süreçlerinin etkin olarak sürdürülmesine, üretilen 

bilgi ve verilerin doğruluğu ve tamlığına, varlıklarının korunmasına, 

faaliyetlerin daha etkili, ekonomik, verimli ve mevzuat hükümlerine uygun 

olarak gerçekleĢtirildiğine dair, kurum içi ve dıĢına güvencenin 

verilmesidir.  

Ġç denetimin amaçları, daha farklı ve detaylı olarak kategorize edilmek 

istenirse, aĢağıdaki gibi maddelendirilebilir. 
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3.4.1. ĠĢletme Faaliyetlerine Değer Katmak ve GeliĢtirmek  

 

Ġç denetimin temel görevlerinden birisi de iĢletmelere amaçlarını ulaĢmaları 

konusunda tüm süreçte yardımcı olmaktır. Ġç denetim, uygunluk denetimleri baĢta 

olmak üzere, iĢletmenin iç kontrol yapısının mevcut durumu ve güvenilirliği 

hakkında, yönetime bilgi verme noktasında fayda sağlar (Chapman, 2003). 

Kaliteli iç denetim, kontrol sisteminde etkinliği sağlamanın yanında, 

risklerin en az seviyeye indirilerek azaltılması, hile ve hataların tespit edilerek 

önlenmesi, tasarruf yapılacak hususların belirlenmesi vb. faaliyetler konusunda da 

ayrıca iĢletmeye katkı sağlamaktadır. 

3.4.2. Risk Yönetim Süreçlerinin Etkinliğini Değerlendirmek 

  Risk yönetim süreci, iĢletmelere amaçlarına ulaĢılması konusunda bir çok 

alanda yardımcı olmaktadır. Örnek olarak, iĢletmelere engel olacak risklerin 

azaltılması veya önlenmesi için iç denetçiler tarafından oluĢturulan standart ve 

prosedürlerin, belli dönemsel aralıklarla gözden geçirilmesi, standart ve 

prosedürlerin geçerliliğinin incelenmesi, gerekli görülmesi halinde geliĢtirilmesi 

yönünde tavsiyelerde bulunmak,
 

iĢletmenin risk yönetim süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek  belli baĢlı yardım konuları olarak sıralanabilir (Chapman, 2003). 

3.4.3. Kontrol Süreçlerinin Etkinliğini Değerlendirmek 

 

Ġç denetim sistemi, etkin bir iç kontrol sisteminin en önemli unsurudur. Ġç 

kontrolün etkinliği iç denetime verilen önemle bağlantılı ve doğru orantılıdır. 

Ġç denetimde denetçiler, iĢletmeye ait varlıklarının korunması, mali tablolara 

destek oluĢturacak bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğinin sağlanması için 

iĢletmedeki mevcut  iç kontrol sisteminin etkinliğini de inceler. Ġç kontrol sisteminin 

etkinliğinin yükseltilmesi amacı ile de önerilerde bulunur. 

3.4.4. Kurumsal Yönetim Süreçlerinin Etkinliğini Değerlendirmek  

 

Ġç denetim birimindeki denetçiler, iĢletme yönetiminin temel prensiplere 

uyması, hissedarların çıkarlarının korunması, hesap verme sorumluluğunun yerine 

getirilmesi, doğru ve tam bilgi verilmesi amacıyla oluĢturulan, strateji ve 
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prosedürlerin etkinliğinin incelenmesi ve gerekli olduğu zamanlarda etkinliğin 

arttırılması için önerilerde bulunmaktadır (Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü, 2004). 

3.4.5. ĠĢletmenin Amaçlarına UlaĢmasında Yardımcı Olmak  

 

Ġç denetim, iĢletme amaçlarına ve hedeflere ulaĢılabilmesi için oluĢturulan, 

gerçekleĢtirilen tüm faaliyetlerin politika ve prosedür süreçlerine uygun olarak 

gerçekleĢip gerçekleĢmediği konularını incelemektedir (ġengür, 2005). 

 

3.5. Ġç Denetim Sisteminin Aktörleri ve Sorumlulukları 

3.5.1. Ġç Denetçiler 

 

Ġç denetçiler değerlendirme ve tavsiyeleriyle, iç kontrol sisteminin sürekli 

etkinliğini değerlendiren ve bu etkinliğe katkı yapan, fakat iç kontrol sisteminin 

kurulması, uygulanması, sürdürülmesinde baĢlıca sorumluluğu taĢımayan kiĢilerdir 

(www.sgb.gov.tr). 

2008 yılında, 5018 sayılı Kanunun geçici 5‟ inci ve 16‟ ncı maddelerinin 

yürürlüğünün sona ermesi nedeniyle, iç denetçi atamalarında yeni dönem 

baĢlamıĢtır.Ġç denetçiler, belli meslek mensupları arasından doğrudan atanamamakta, 

adaylar öncelikle iç denetçi aday belirleme sınavına girmekte, bu sınavda baĢarılı 

olanlar 3 aylık iç denetim eğitim programına katılmakta ve son olarak da sertifika 

sınavına girerek baĢarılı olanlar, iç denetçi olarak atanabilmektedir (Gökalp, 2013).  

ĠĢletmedeki, örgüt içerisinde denetim yapmak üzere görevlendirilen kiĢilere 

iĢletme denetçisi denir. Yönetime hizmet etmek için iç denetçiler, aĢağıda belirtilen 

faaliyetlerde bulunurlar. 

 ĠĢletmede hazırlanan tüm muhasebe bilgileri ve raporlarının güvenilirliğini 

incelemek, 

 ĠĢletmede kurulmuĢ olan uygulamaların etkinliği, gözden geçirmek ve 

değerlendirmek, 

 ĠĢletme yönetimince belirlenmiĢ olan politika, plan ve prosedürlere 

uygunluk derecesini tespit etmek, 

 ĠĢletme yönetimince istenen özel denetim çalıĢmalarını yerine getirmek, 

http://www.sgb.gov.tr/


22 

 

 DıĢ denetçiler tarafından yapılacak olan çalıĢmalara yardımcı olmaktır. 

Ġç denetçiler, bağlı oldukları iĢletmenin üst yönetimine sunmak üzere, 

genellikle genel müdür veya yönetim kuruluna, elde etmiĢ olduğu bulguları ve 

önerileri içeren bir rapor düzenlerler. ÇalıĢmaların niteliğinden de anlaĢılacağı gibi, 

iç denetçilerin yürütme üzerinde kumanda yetkileri yoktur. Daha çok kurmay 

fonksiyonu görürler (Gürbüz, 1995). 

 

3.5.1.1. Ġç Denetçinin Sahip Olması Gereken Özellikler 

 

Ġç denetim faaliyetini yürüten iç denetçilere, yönetim tarafından bazı 

imkânların sağlanması ve iç denetçinin de bazı niteliklere sahip olması gerekir. Bu 

imkânlar ve nitelikler Ģu Ģekilde sıralanabilir (Kepekçi, 1982); 

 Ġç denetçilerin görev, yetki ve sorumlukları üst yönetim tarafından 

yönetmelik, genelge veya benzeri bir yazılı dokümanla tanımlanmalıdır. 

 Ġç denetçilerin bağımsızlığı sağlanmalıdır. 

 Ġç denetçiler gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmalıdır. 

 Ġç denetçiler denetim çalıĢmalarını yürütmede, mesleğin gerektirdiği dikkat 

ve özeni göstermelidir. 

 Ġç denetçi, atılgan ve önder olmalıdır. 

 Ġç denetçi, dürüst olmalıdır. 

 Ġç denetçi, az ve öz olmalıdır.  

 

Ġç denetçi olarak görev yapanların bağımsızlığı; 

 Ġç denetçiler, iç denetim sürecinde bulunan tüm faaliyetlerinde, görevlerini 

icra ederken, bağımsız ve tarafsız hareket etmekte durumundadırlar. 

 

Ġç denetçilerin tarafsızlığı; 

 Ġç denetçiler, iç denetim faaliyetlerini yerine getirirken tarafsız davranmak 

durumundadırlar. 

 Ġç denetçiler, denetim çalıĢmalarında, denetimin kalitesinden ödün 

vermeden, denetim dıĢındaki kiĢilerin düĢünce ve telkinlerinden 

etkilenmeden raporlarını oluĢturmalıdırlar. 
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 Üst yöneticiler, iç denetçileri görevlendirirken, tarafsızlıklarını zedeleyecek 

hususları dikkate almalıdırlar. 

 Ġç denetçiler, denetim faaliyetlerini devam ederken, bağımsızlık ve 

tarafsızlıklarını zarar verecek durumla karĢılaĢtıklarında konuyu, 

koordinasyon faaliyetini sağlamak için görevli iç denetçiye ya da bu 

kapsamda görevlendirme yapılmamıĢ ise yazılı olarak üst yöneticiye 

bildirirler. 

 Ġç denetçi olarak görev yapanlar, önceden görev yaptıkları birimlere, bir 

yıllık süre geçmeden iç denetim yapamazlar. 

Ġç denetçilerin güvencesi; 

 Ġç denetçilere, Yönetmelik ve iç denetim birim yönergelerinde, belirtilen 

görevler haricinde herhangi bir görev verilemez ve yaptırılamaz 

(www.icdenetim.ibb.gov.tr). 

 Ġç denetçiler çalıĢmalarında, denetimin kalitesinden ödün vermeden, bilgilerin 

saklı kalması Ģartıyla, kendi istekleri dıĢında baĢka bir göreve atanamazlar. 

 

3.5.1.2. Ġç Denetçinin Görevleri 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(KMYKK)‟na  göre iç 

denetçiler, aĢağıda belirtilmiĢ olan görevleri yapmaktadırlar. 

 Nesnel yönden risk analizlerinin tespiti, kamu idaresinde yönetim ve kontrol 

yapısının değerlendirmek, 

 Kamu varlık ve kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı için 

inceleme yapmak ve öneriler sunmak. 

 Harcamaların yapılması sonucunda, harcama belgelerinin mevzuatlara 

uygunluğunun denetimini sağlamak, 

 Kamu Ġdaresindeki harcamaların, belirlenmiĢ olan amaç ve politikalar, 

kalkınma planları, programları, stratejik planları ve performans 

programlarına uygun olup olmadıklarını denetlemek ve değerlendirmek, 

 Malî yönetim ve kontrol sürecinde, sistemin denetim faaliyetlerini yapmak 

ve bu konularda önerilerde bulunmak, 

 Yapılan iç denetim sonuçları kapsamında, iyileĢtirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak, 
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 Denetim faaliyeti sırasında veya denetim sonuçları kapsamında, soruĢturma 

açılmasını gerektirecek bir hususa rastlanması halinde, durumu idarenin en 

üst amirine bildirmektir (Gökalp, 2013). 

3.5.2. Ġç Denetim Komitesi 

 

3.5.2.1. Ġç Denetim Komitesinin Görevleri 

 

SPK Mevzuatı Seri X, No. 22 Tebliğ / Bölüm 6 25. Maddede, iç denetim 

komitesine değinilmiĢ ve komiteden Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir; 

 Hisse senetleri borsada iĢlem gören ortaklıklar, kendi yönetim kurullarınca, 

kendi üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluĢacak, denetim 

görevinden sorumlu denetim komitesi kurmak durumundadırlar. Denetim 

komitesinin iki üye tarafından oluĢmasında, her üyenin iki üyeden fazla 

üyesinin bulunmasında, üye çoğunluğu, genel müdür ya da icra komitesi 

üyesi gibi direk olarak icra fonksiyonunu üstlenmemiĢ olan ve yönetim 

konusunda murahhastık sıfatı taĢımayan, yönetim kurulu üyeleri arasından 

oluĢmak durumundadır. Hisse senetleri borsada iĢlem görmeyen ortaklıklar 

da, isteğe bağlı kalarak düzenlenen esaslar kapsamında, denetimden 

sorumlu denetim komitesi oluĢturabilmektedir. Bu hususa ise kamuya 

yapılan açıklamalarda yer verilebilmektedir. 

 Denetim faaliyetinde sorumlu olarak görev yapan komite, ortaklığa ait 

muhasebe sistemi, finansal bilgi ve raporları kamuoyuna açıklar, bağımsız 

denetim faaliyetlerini ve ortaklığa ait iç kontrol sisteminin iĢleyiĢ sürecinin 

ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız bir denetim kuruluĢu seçimi, 

bağımsız bir denetim sözleĢmesinin hazırlanması ve bağımsız olarak 

denetim sürecinin baĢlatılması, bağımsız bir denetim kuruluĢu tarafından her 

kademedeki çalıĢma faaliyetlerinin denetiminden sorumlu olarak görev 

yapan komitenin, bilgisi ve gözetimi kapsamında gerçekleĢtirilir. 

 Ortaklığa alınacak hizmetler ile bağımsız denetim kuruluĢu veya kuruluĢları 

ile bu kuruluĢlardan alınması düĢünülen hizmetler, denetim faaliyetinden 

sorumlu olan komite üyeleri tarafından belirlenir ve konuyla ilgili onay 

yönetim kuruluna sunulur. 
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 Ortaklığa ait muhasebe sistemi ve iç kontrol sistemi, bağımsız denetim 

faaliyeti gizlilik ilkesi kapsamında, ortaklığa ulaĢmıĢ olan tüm Ģikâyetlerin 

tek tek incelenerek sonuçlandırılmasının, ortaklık da çalıĢan personellerin 

ortaklığa ait muhasebe ile ilgili ve bağımsız denetim faaliyetleri 

konusundaki bildirimlerde bulunulmasının, uygulama, yöntem ve kriterlerin 

denetim faaliyetinden sorumlu komite üyeleri tarafından belirlenmesi 

gerekmektedir. 

 Denetim faaliyetinden sorumlu komitenin, kamuoyuna açıklanması gereken 

ara dönem ve yıllık finansal raporlar ve tabloların, ortaklık tarafından 

izlenen muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğu sağlaması ve uygun olup 

olmadığı ve doğru bilgiler içerip içermediği hususunda, ortaklıktaki sorumlu 

olan yöneticilerin ve bağımsız olarak görev yapan denetçilerin de 

görüĢlerinin alınabileceği gibi kendi değerlendirmeleriyle ile birlikte 

yönetim kuruluna yazılı bildirir. 

 Denetim faaliyetinden sorumlu komite, faaliyetlerle ilgili tespit edilen ve 

ihtiyaç duyulan konularda, bağımsız olan uzman görüĢlerinden de 

yararlanabilmektedirler. Denetim faaliyetinden sorumlu komitenin ihtiyaç 

duyması halinde danıĢmanlık hizmeti maliyetleri ortaklık tarafından 

karĢılanır. 

 Denetim faaliyetinden sorumlu komite, minimum üç ayda bir, yılda dört kez 

toplanır. Komite tarafından toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim 

kuruluna sunulur. Denetim faaliyetinden sorumlu komite, kendi görev ve 

sorumluluk alanında, tespit ve önerilerini beklemeden yönetim kuruluna 

yazılı bildirir. 

 Denetim faaliyetinden sorumlu komitenin görev ve sorumlulukları, yönetim 

kurulunun Türk Ticaret Kanununa ait sorumluluklarını ortadan kaldırmaz ( 

www.denetimnet.net) 

 

Denetim komitesi, denetçilerin bağımsız olmalarını destekleyen ve bu 

konularda onlara yardımcı olan ve bunun yanı sıra iĢletmedeki iç kontrol ve dıĢ 

finansal raporlamadaki süreçlerin izlenmesi görevi olan, seçilmiĢ idari komisyondur.  

Kanunda, denetim faaliyetini yürüten komite, Ģirketin finansal 

raporlamalarında ve denetim süreçlerinde yer alan, genel kurul üyeleri tarafından 
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kendi üyeleri içerisinden kurulan komite veya buna benzer bir yapı olarak 

tanımlanmaktadır (Ġbik ve ÇatıktaĢ, 2012). 

Denetimden sorumlu komiteye verilen görevler Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

 ġirketin mali tablolarının düzenlenmesine ve kamuoyuna açıklanacak mali 

verilerin doğruluğunun sağlanmasına ve yönetim kurulu tarafından 

gerçekleĢtirilen gözetimlere yardımcı olmak, 

 ġirketin muhasebe sisteminin uygulanmasını ve verimliliğini gözetmek, 

 Bağımsız dıĢ denetim Ģirketinin atanmasını sağlamak ve Ģirketçe verilecek 

hizmetlerin ön onayını vermek, 

 Bağımsız denetçi ile Ģirket arasındaki sözleĢmeyi hazırlamak, denetlemek , 

Ģirketin bağımsız denetim sistemi ile iç denetim mekanizmalarının iĢleyiĢini 

ve verimliliğini gözetmek (Tuan, 2008). 

Etkin olarak iç kontrol sistemini sağlayan ve finansal raporlamadaki 

süreçleri gözeten ve bunun gibi diğer fonksiyonları yerine geitiren komiteye denetim 

komitesi denilmektedir. BelirlenmiĢ olan denetim komitesi, yönetim kurulu ile dıĢ 

denetçi arasında iliĢkiyi kurmak için Ģirket tarafından oluĢturulmuĢ olan bir 

komitedir ve yönetici konumunda bulunmayan üyelerden oluĢmaktadır (Ġbik ve 

ÇatıktaĢ, 2012). 

 

Denetim komitesi aĢağıdaki hususları düzenli olarak ele alır. 

 Ġç kontrol sisteminin iĢleyiĢi, 

 Ġç denetim bölümünün iĢleyiĢi, 

 Kurum faaliyetlerini kapsayan, o yıl yapılacak iç ve dıĢ denetimdeki risk 

alanları, 

 Yönetime ve dıĢ kullanıcılara sunulan mali bilgilerin güvenilirliği ve 

doğruluğu, 

 Ġç ve dıĢ kontrol, iç denetim sonucu saptanan muhasebe ve denetimle ilgili 

hususlar, 

 Bankaların yasal ve düzenleyici hükümlerinin, kendi ana sözleĢmesine, 

tüzüğüne ve yönetim kurulu tarafından tesis edilen kurallara riayetinin 

sağlanmasıdır (Aksoy, 2007). 
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3.6. Ġç Denetim Kapsamında Uygulanan Denetim Türleri 

3.6.1. Finansal Tabloların Denetimi 

 

Finansal tablo denetimi, mali tabloların genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkelerine uygunluğunun ve bir bütün olarak gerçeği yansıtıp yansıtmadığının 

denetimidir. Mali tabloların denetimi, genelde bağımsız dıĢ denetçiler ve kamu 

denetçileri tarafından yapılmaktadır (www.forumstajer.com). 

Muhasebe denetiminin birincil amacı, mali tabloların genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkelerine uygunluğunun denetlenmesidir. Diğer amaçlar ise; 

 Varlık, kaynak, gelir ve gider kalemlerinin gerçeğe uygun gösterilmesini 

sağlamak. 

 Mali tabloların tutarlılık kavramına uygun düzenlenmesini sağlamak 

 Mali tabloların tam açıklama kavramına uygun düzenlenmesini sağlamak  

 Mali tabloların güvenirliğini arttırmak 

 Mali tabloların karĢılaĢtırılabilirliğini sağlamak 

 Hata ve hilelerin önlenmesini sağlamak 

 Yönetime, önerilerde bulunmak (www.forumstajer.com). 

3.6.2. Uygunluk Denetimi 

 

Uygunluk denetimi,  iĢletme faaliyetlerinin, gerek iĢletme yönetimi 

tarafından, gerekse yetkili kurum ve kuruluĢlarca konulmuĢ kurallara (ana sözleĢme, 

yönerge, teknik düzenlemeler, iĢletme politikaları vb. gibi) uygun gerçekleĢip 

gerçekleĢmediğine yönelik yapılan denetimdir. Uygunluk denetimini, genellikle iç 

denetçiler ile kamu denetçileri yapmaktadır. Denetçi, konulan kuralları eleĢtirip 

değiĢtirememekle birlikte, kuralları sadece veri olarak kabul eder. Bir vergi 

denetmeninin yapmıĢ olduğu denetim türü uygunluk denetimidir. Ġç denetçinin, 

yönetimin koyduğu kurallara uyulup uyulmadığını denetlemesi uygunluk 

denetimidir. (www.forumstajer.com) 

Uygunsuz faaliyetler talimat, politika veya yönergelerle açık olarak 

belirlenmiĢ olabilir. Belgelendirilmeyen ancak, genel kabul gören kurallarla birlikte 

sözlü tanımlanan talimatlarında açık bir Ģekilde ifade edilmesi ve tereddüt e mahal 

vermeyecek Ģekilde oluĢturulması gerekir.
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Son zamanlarda, önemle üzerinde durulan diğer bir nokta ise, yasal 

düzenlemelerin gerektirmiĢ olduğu ve talep edilen durumlarda uygunluktur. 

Denetimde, iĢlem ve faaliyetlerin yasal otorite tarafından belirlenmiĢ kurallar 

kapsamında gerçekleĢtirilmiĢ olması  ve yasalara uyumlu olup olmadıklarının da 

belirlenmesi gerekir. 

3.6.3. Faaliyet Denetimi 

 

Ġç denetim biriminin yerine getirmekte olduğu denetim faaliyetleri 

içerisinde, faaliyet denetimi de yer almaktadır. Denetime baĢlamadan önce iç 

denetçiler denetlenecek olan bağlı Ģirket, bölüm veya faaliyet yöneticisi ile ön 

görüĢme yaparak genel bilgiler elde edinmektedirler. Bağlı Ģirket veya bölüm,  

faaliyet amaçlarına ulaĢılmak için oluĢturulmuĢ politika ve prosedürleri temin 

etmekte ve iĢlemler için yetkilendirilmiĢ kiĢiler ile görüĢmeler yaparak iĢ akıĢları 

hakkında bilgi edinmektedir.  

Faaliyetlerin denetim ve inceleme alanına, iĢletmedeki örgütün yapısı, satın 

alma ilkeleri, üretim süreçleri, pazarlamaya ait politikalar ve bilgi iĢlem faaliyetleri 

girmektedir (Kiracı, 2003). 

Faaliyetlerin denetimlerini yerine getirmekle görevli iç denetçiler, öncelikli 

olarak iĢletmenin amaçlarını tanımlamalıdır. Belirlenen amaçların iliĢkili olduğu 

politika ve prosedürler belirlenmelidir. Denetim faaliyetine baĢlanmadan önce 

denetçiler, ait örgütün yapısını, faaliyet alanlarını, alt politika ve prosedürleri, 

belirlenen yetki ve sorumlulukları ve nihayetinde iĢletmeyi çok iyi tanımalıdırlar 

(Selimoğlu, 1999). 

Denetçiler; problemlerin, hataların, eksikliklerin, kusurların neler olduğunu 

tanımlamalı, maliyetler üzerinde kayıpların büyüklüğünü, performans kaybını ve 

diğer etkenleri de belirlemeli, bu durumun sebeplerini araĢtırmalı, yapılan hatalardaki 

iĢletmede görevli kiĢilerin sorumlulukları belirlemeli, düzeltici, önleyici ve koruyucu 

faaliyetleri belirlemeli ve yapıcı teklifler oluĢturmalıdırlar (Selimoğlu, 1999). 

3.6.4. DanıĢmanlık Hizmetleri 

 

Ġç denetim faaliyetlerinin ana amaçlarından birisi de, üst yöneticilere 

sorumluluklarını yerine getirmesi için yardımcı olmaktır.  Denetim danıĢmanlık 



29 

 

hizmetleri, üst yönetim tarafından belirlenen ihtiyaçlar kapsamında, belirlenmiĢ olan 

faaliyet alanlarında, iç denetçiler tarafından yerine getirilir. Denetçi, inceleme 

sonucunda üst yönetim tarafından ihtiyaç duyulan bilgi, tavsiye ve önerileri üst 

yönetime sunulmalıdır. 

DanıĢmanlık ve güvence hizmetleri hem danıĢmanlık hem de güvence rolü 

taĢıdığından birbirini tamamlayıcı nitelikteki hizmetlerdir. DanıĢmanlık faaliyetine 

ait hizmetler, genel olarak güvence hizmetlerinin doğrudan sonucudur. DanıĢmanlık 

ve güvence hizmetler iç denetimi katma değer sağlaması yönünde 

zenginleĢtirmektedir (Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü, 2004). 

Ġç denetçi olarak görev yapanlar, danıĢmanlık hizmetlerini  normal veya 

günlük rutin çalıĢmalarının  bir parçası olarak yürütebileceği gibi ya da iĢletme 

yönetimi tarafından istenen talep doğrultusunda da  yürütebilirler (Türkiye Ġç 

Denetim Enstitüsü, 2004). 

3.6.5. Program Denetimleri 

 

Ġç denetçiler, üst yönetimin özel olarak talep ettiği durumlarda yeni 

sözleĢme tasarımı, uygulama ve süreçlerin gözden geçirilmesi  ve incelenmesi 

görevlerinde de bulunabilirler. (Sawyer,2003)
 

Program denetimindeki amaç, üst 

yönetim kademesine programın iĢletmeye olan maliyeti, yönetimi ve tüm bunların 

sonuçları ile ilgili olarak bilgi vermek ve yönetimin objektif ve kullanılabilir 

değerlemeler yapmasına yardımcı olmaktır. (Sawyer,2003)
 

 

Ġç denetçiler, program denetiminde esas olarak üç konu için karar vermek 

istemektedirler. (Sawyer,2003) 

 Neler tamamlanmıĢtır?  

 Program baĢarılı mı?  

 Gelecekteki baĢarısı için yeterli ve uygun sistem var mı?  

Program denetiminde iç denetçiler, aĢağıdaki soruların cevabını ararlar (Sawyer, 

2003). 

 ĠĢletmenin amaçlarına ulaĢması yönünde program tarafından sağlanan 

olanaklar belirgin ve açık mıdır?  

 Girdilere, çıktılara ve sonuçlara ait bilgiler makul olarak belirlenen 

ölçülerde yeterli mi?  

 Program maliyet açısından bütçeye uygun mu?  
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 Program maliyeti, programdan elde edilecek fayda ile ne kadar bağlantılı?  

 Programa devam edilmemesi durumunda neler yapılmalı?  

 Benzeyen programlarla mevcut program arasında, farklılık ve çatıĢma var 

mı?  

3.6.6. Yolsuzluk Denetimleri 

 

Suiistimal, diğer bir deyiĢle yolsuzluk,
 

Ġç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartlarının terimlerine ait sözlükte hile; sahtekârlık, güvenin kötüye kullanılması 

ile nitelendirilecek hukuk dıĢı fiiller olarak tanımlanmıĢtır. Yolsuzluk, iĢletmelerde 

önemli bir tehdit olarak bulunmaktadır.  Faaliyet kontrollerinin zorlaĢması, karmaĢık 

hale gelen iĢlemlere ait yapıların olması, büyük çaptaki faaliyetlerin, iĢletmedeki 

çalıĢan personellerin birbirleri arasında veya üçüncü kiĢiler arasındaki anlaĢmalar 

gibi sebeplerle, büyüyen iĢletmelerin yapılarında yolsuzluklar daha büyük risk 

oluĢturmaktadır ( Price Water House Coopers, 2002). 

Yolsuzluklara örnek verilmesi gerekirse, rüĢvet vb. kanun dıĢı ödemelerin 

kabul görmesi, iĢletmenin kâr getirmesi olasılığının yüksek olduğu bir iĢlem, baĢka 

karın kiĢi veya kiĢilere yönlendirilmesi, para veya para ile ifade edilen malların, 

zimmetlerine geçirilmesi, iĢletmeye teslim edilmesi gereken malların, teslimatı 

yapılmadan, ödeme yapılması gibi eylemler örnek verilebilmektedir (Türkiye Ġç 

Denetim Enstitüsü, 2004). 

Ġç denetçiler tarafından, usulsüzlükten Ģüphelenilmesi durumunda, 

yolsuzlukların tespit edilmesi için soruĢturma baĢlatmalıdır. Ġç denetçiler tarafından 

yolsuzluk soruĢturması yapılırken, yolsuzluk yapan kiĢi veya kiĢileri, yolsuzluğun 

kapsamını, kullanılan teknik ve yöntemleri, yapılan yolsuzluğun iĢletmenin 

içerisindeki ulaĢılmıĢ olan veya olabilecekleri düzeyini ve suçun ortaklarını 

belirlemelidir (Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü, 2004). 

 

3.6.7. Bilgi Sistemlerinin Denetimi 

 

Bilgi sistemi; verileri girdi olarak kabul eden, iĢleyen, kontrol eden, 

saklayan ve kullanıcılara çıktı üreten bir sistemdir. (Erdoğan,2005)
 

Bilgi 

sistemlerinin denetimindeki amaç, bilgisayar sistemlerinin ve bilgi teknolojilerinin 

üzerinde yapılacak olan kontrollerin yeterliliğinin belirlenmesidir (Ġçten, 2002). 
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Bilgilerin güvenliğinin sağlanmasında, bilgi sistemleri üzerindeki kontrollerin güçlü 

olması gerekmektedir. 

Ġç denetçiler tarafından, iĢletme içerisindeki uygulanan bilgi sistemlerinin 

üzerinde gerçekleĢtirilecek olan kontrollerde kullanılacak yöntemler aĢağıda 

gösterilmiĢtir (Toraman, 1977). 

 ĠĢletme yedeklemiĢ oldukları dosyaları koruyabiliyor mu?  

 Dosya veya dosyalara eriĢim sınırlandırılmıĢ mıdır?  

 Dosya veya dosyalara eriĢimde kiĢiler sınırlandırılmıĢ mıdır?  

 Kullanılmakta olan arĢivleme sistemi var mıdır?  

 Donanım için arıza veya kayıplara karĢı koruyucu önlemler var mıdır?  

 Acil durumlarda, yedek sistemleri bulunduruluyor mudur?  

 Veri tabanına ulaĢılması için Ģifre mevcut mudur?  

 Belirlenen Ģifreler, düzenli olarak değiĢtiriliyor mudur?  

 Kullanıcılar belirlenmiĢ ve kullanıcılara Ģifreleri ayrı olarak verilmiĢ midir?  

  Virüs veya çeĢitli saldırı ve tehditlere karĢı önlemler alınmıĢ mıdır? 

  Veri tabanına ulaĢabilen, eski firma personeli var mıdır?  

3.7. Ulusal Ġç Denetim Standartları 

 

Uluslararası Ġç Denetim Standartları, iç denetim faaliyetinin tanımlamasına 

uygun olarak yerine getirilmesin için, iç denetim uygulama sürecinin temel 

ilkelerinin de tanımlanması, katma değerlerinin ifade edilmesi, performanslarının 

değerlendirilmesi, imkân sağlanması amacı ile Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü 

(IIA) tarafından geliĢtirilmiĢtir (www.kidder.org.tr). 

Bir baĢka ifade ile Uluslararası Ġç Denetim Standartları, farklı ülkelerde 

farklı ölçekli kuruluĢlarda, farklı kiĢilerce sürdürülen iç denetim faaliyetlerinin 

yeknesaklığını sağlamak amacıyla oluĢturulmuĢ düzenlemelerdir. 

Günümüzde kullanılmakta olan Uluslararası Ġç Denetim Standartları, 1999 

yılında kabul edilen ve “Kırmızı Kitap (Red Book)” olarak anılan, Mesleki 

Uygulama Çerçevesi‟ nin bir parçasıdır. Sözü edilen yıldan beri düzenli olarak 

güncellenen çerçevede iki tür rehber yer almaktadır. 

 Zorunlu rehberde; 

 Ġç Denetimin Tanımı 

 Etik Kurallar 
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 Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları (Kısaca 

Uluslararası Ġç Denetim Standartları veya Standartlar)  adlı üç kısım 

bulunmaktadır. Bu kısımlarda açıklanan kavramlar arasında uyum, iç 

denetçilerin sorumluluklarının yerine getirilmesi açısından gereklidir (The 

Institute of Internal Auditors-IIA:5).  

Kuvvetle Tavsiye Edilen Rehber ise; 

 Pozisyon Raporları 

 Uygulama Önerileri 

 Uygulama Rehberleri kısımlarından oluĢmaktadır. Bu rehber zorunlu 

değildir. IIA' nın hazırladığı zorunlu rehberin gerekliliklerini 

karĢılayabilecek uygulanabilir çözümler üretmek için geliĢtirilmiĢtir 

(www.tide.org.tr). 

Çerçevenin, Standartlar bölümünün tanıĢma metni adı verilen ilk kısmı, 

standartların tanımlarını ve özelliklerini kısaca özetlemektedir. Daha sonraki 

kısımlarda ise nitelik standartları, performans standartları ve iç denetim terimler 

sözlüğü yer almaktadır. 

Nitelik olarak standartlar, iç denetim faaliyetlerini gerçekleĢtirmekte görevli 

bulunan kiĢilerin ve kurumların özelliklerinin belirlenmesinde; performans 

standartları, iç denetim faaliyetlerinin tabiatının açıklanması ve iç denetçilerin iç 

denetim faaliyet ve hizmetlerindeki performanslarının değerlendirmesi için 

kullanılmıĢ olan kalite ölçütlerini belirlemektedir (www.theiia.org). 

Ülkemizde, iç denetim standartları yasal olarak zorunluluk teĢkil etmese de 

iç denetim faaliyetlerine yön veren en önemli kaynaktır. Türkiye Ġç Denetçiler 

Enstitüsü aracılığıyla, Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) üyesi olan Türkiye, 

tüm üyeleri ve uluslararası denetçiler gibi IIA' nın standartlarına tâbidir ve bu 

standartlar, IIA üyesi olsun ya da olmasın, ülkemizdeki tüm iç denetim mesleği 

mensuplarını bağlar. Standartlar, Türkiye‟deki kurumların kendi içlerinde 

oluĢturdukları düzenleme ve yönetmeliklere  dayanak oluĢturmaktadır. Ayrıca, 

ülkemizde iç denetçi unvanına sahip olmak için istenilen CIA sertifikası sınavı da, 

yine Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü tarafından bu standartlara hâkimiyet göz 

önüne alınarak yapılır. 

Standartların yapısı nitelik açısından, standartlar ve performansların 

standartları olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Nitelik açısından standartlar, iç denetim 

http://www.tide.org.tr/
http://www.theiia.org/
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faaliyetleri yürütmekte olan kurum ve kiĢilerin özelliklerine yöneliktir. Performans 

standartları ise, iç denetim faaliyetinin doğasını açıklamakta ve denetçilerin 

performanslarının değerlendirilmesi için kullanılmakta olan kalite kıstasları 

sağlamaktadır. Nitelik ve performans standartları, bütün iç denetim faaliyetlerindeki 

hizmetlerde tatbiki sağlamak için hazırlanmıĢtır. 

Güvence hizmetleri, iç denetçilerin kurum faaliyetleri, fonksiyonları, 

süreçleri, sistemi veya bir baĢka unsuru hakkında bağımsız olarak görüĢ veya kanaat 

sunabilmesi için, elde edilen delillerin objektif olarak değerlendirmesini 

içermektedir.  Güvence hizmetlerinde, genellikle üç taraf vardır. (1) Kurum, faaliyeti, 

fonksiyonu, süreci, sistemi veya bir baĢka unsur tarafından doğrudan içerisinde olan 

kiĢi veya grup (süreç sahibi), (2) Değerlendirme yapmakta olan kiĢi veya grup (iç 

denetçi), (3) Değerlendirmeleri kullanacak olan 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 müĢteriyle 

iç denetçi arasındaki sözleĢmeye tabidir. DanıĢmanlık hizmetlerinin genellikle iki 

tarafı vardır: (1) Tavsiye veren kiĢi veya grup (iç denetçi), (2) Tavsiye talep eden ve 

alan kiĢi veya grup (görevin müĢterisi) (www.tide.org.tr). 

Standartların gözden geçirilmesi ve geliĢtirilmesi devamlı bir süreçtir. 

Türkiye Ġç Denetim Enstitüsünce yayınlanan standartlar aĢağıdaki Ģekildedir; 

 

3.7.1. Nitelik Standartları 

 

3.7.1.1. 1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluk  

 

      1000-Amaç, Yetki ve Sorumlulukları; Ġç denetim faaliyetlerinin amacı, iç 

denetimin tanımlanarak yetkisi ve sorumluluklarının,  etik kurallar ve standartlar ile 

uyumlu olması ve denetim faaliyeti komitesi ve yönetim kurullarınca da onaylanmıĢ 

iç denetim yönetmeliklerinde açıkça tanımlanması gerekmektedir. Ġç denetim 

yöneticisinin, iç denetim yönetmeliklerini dönemsel olarak gözden geçirmek ve 

yönetmelikleri hem üst yönetime hem de yönetim kuruluna da onayına sunma 

zorunluluğu bulunur. 

1000.A1- Kuruma sağlanmıĢ olan güvence hizmetlerinde, nitelikli iç 

denetim yönetmeliklerinde tanımlanması zorunludur. Kurum dıĢında, taraflara 

http://www.tide.org.tr/
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güvence hizmeti verilecekse, bunların nitelik olarak da yönetmelikte tanımlanması 

zorunludur.  

1000.C1- DanıĢmanlık hizmetleri niteliğinin, iç denetim yönetmeliğinde 

tanımlanması zorunludur.  

1010-Ġç denetim tanımının, etik kuralların ve standartların iç denetim yönetmeliğinde 

yer alması ve bunlara uyma zorunluluğunun tanımlanması gerekmektedir. Ġç denetim 

yöneticisi, iç denetimin tanımını, etik kuralları ve standartlarının üst yönetim ve 

yönetim kurulu arasında tartıĢarak değerlendirmelidir.  

    

3.7.1.2. 1100 Bağımsızlık Ve Objektiflik 

 

1100-Bağımsızlık ve Objektiflik: Denetçiler iç denetim faaliyetlerinde, 

bağımsız olarak objektif davranmak zorundadırlar. 

1110-Kurum Ġçi Bağımsızlık: Ġç denetimin yöneticisi, kurum içinde, iç 

denetim faaliyetlerinin sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlamakta olan 

yönetim kademesine bağlı olmak zorundadır. Ġç denetim yöneticisi, en az yılda bir, 

yönetim kurulu gerçekleĢen iç denetim faaliyetinin kurum içi bağımsızlığını teyit 

etmek zorundadır. 

1110.A1- Denetçiler iç denetim faaliyetlerinde (birimi), iç denetimin 

kapsamını belirlenmede, iç denetimin iĢ ve iĢlemlerinde ve sonuçlarının 

raporlanmasında her çeĢit müdahaleden serbest ve uzak olmak zorundadır.  

1111-Yönetim Kurulu ile Doğrudan EtkileĢim: Ġç denetim yöneticisi, 

yönetim kurulu ile direk iletiĢimde olmak zorundadır.  

1120-Bireysel Objektiflik: Ġç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir Ģekilde 

davranmak ve her türlü çıkar çatıĢmasından kaçınmak zorundadır.  

1130-Bağımsızlık ve Objektifliğin Bozulması: Denetçilerin bağımsızlığı 

veya objektifliği fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu takdirde, 

bozulmanın ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmak zorundadır. Bu açıklamanın 

kapsamı, bozucu etkenin niteliğine bağlıdırlar.  

1130.A1- Ġç denetçiler, daha önce kendileri tarafından sorumlu oldukları 

faaliyetlerde değerlendirme yapmaktan kaçınmak zorundadırlar. Ġç denetçinin, en son 

bir yıl içerisinde kendisi tarafından sorumlu olduğu faaliyetle ilgili olarak, güvence 

hizmetini vermesi beklenir ve objektif olarak davranacağı varsayılır.  



35 

 

1130.A2- Ġç denetimin yöneticisinin, sorumluluğunda bulunan iĢlemlere 

yönelik, güvenceye ait görevlerin iç denetim faaliyetlerinin dıĢında biri tarafından da 

gözetlenmesi ve kontrol edilmesi zorunludur.  

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

danıĢmanlık hizmeti verebilir.  

1130.C2- Ġç denetçi, önerilmiĢ olan danıĢmanlık hizmetleri ile ilgili 

bağımsızlığı ve objektifliğine de zarar verecek hususlar söz konusu olduğunda, 

denetlenen tarafa, özel durumun açıklanmasının yapılması zorunludur.  

 

3.7.1.3. 1200 Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Dikkat ve Özen    

     

1200-Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat: Görevin, yeterli olma ve 

meslekteki azami özen ve dikkatle yerine getirilmesi zorunludur.  

1210-Yeterlilik: Ġç denetçi, kiĢisel olarak da, sorumlulukları yerine 

getirilebilmesi için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmak 

durumundadır.  

1210.A1- Ġç denetimle görevli personelin, görevlerinin tamamı veya bir 

kısmını yapması için gereken bilgi ve beceri veya baĢka vasıflara da sahip olmaması 

durumunda, iç denetimin yöneticisine bilgi vererek, birim veya kurum dıĢında 

bulunan uzmanlardan nitelikli olarak öneri ve yardım alması zorunludur.  

1210.A2- Ġç denetçi olarak görevli olanların, suiistimal ve ihmal risklerine 

karĢı kurum içinde yönetimin Ģeklinin değerlendirebilmesi için yeterli olan bilgiye de 

sahip olması zorunludur.  

1210.A3- Ġç denetçinin, verilen görevleri yerine getirebilmek için bilgi 

teknolojisi riskleri ve kontrolleri ile ilgili gerekli olan bilgiye ve mevcut teknolojik 

tabanlı denetim tekniklerine de sahip olması zorunludur. Ancak bütün iç 

denetçilerden, asıl sorumluluğunun bilgi teknolojilerinin denetimi olan denetçilerinki 

kadar da uzmanlığa sahip olması beklenmez.  

1210.C1- Ġç denetimin yöneticisi, iç denetçilerin görevlerini kısmen ya da 

tamamen gerçekleĢtirebilmesi gerekli bilgi, beceri ve diğer vasıflara  sahip olmaması 

durumunda onlara yeteri miktarda öneri ve yardımı  temin etmekle zorundadır.  

1220-Azami Mesleki Özen ve Dikkat: Ġç denetçi, makul olan sınırları 

içerisinde tedbiri ve tecrübeli iç denetçilerden beklenmiĢ olan becerilere sahip olmak 
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ve azami özeni ve dikkati de göstermek zorundadır. Ġç denetçinin azami mesleki 

özeni ve dikkati, hiç hata yapılmayacağı anlamına da gelmemektedir. 

1220.A1- Ġç denetçi, aĢağıda belirtilenleri de sürekli olarak göz önünde 

bulundurarak, azami mesleki özen ve dikkat göstermekle zorunludur: 

 Görevinin amaca ulaĢması için gerekli çalıĢmanın kapsamına, 

 Güvence prosedürlerinin tatbik edilen konularda nispi olarak karmaĢıklığa 

yol açmamasına ve gereken önemi göstermeye,  

 Yönetim, risk yönetimi ve kontrollerin sürecindeki etkililiğin ve yeterliliğin 

olmasına, 

 Önemli bir hata, suiistimal veya aykırılıkların olması ihtimaline, 

 Güvence görevinde potansiyel olarak faydalara karĢı maliyetleri 

hesaplamaya. 

1220.A2- Azami mesleki özeni ve dikkati gösterirken iç denetçi, teknolojik 

destekli denetimi ve diğer verilerin analizlerine ait teknikleri de kullanılmayı 

düĢünmek zorundadır.  

1220.A3–Ġç denetçinin iĢletmenin amaç, faaliyet veya kaynaklarını 

etkilemesi muhtemel risk faktörlerine karĢı da uyanık olması gerekmektedir. Ancak, 

iç denetçi denetim esnasında güvence prosedürlerini, azamî meslekî özeni ve dikkati 

tam olarak yerine getirse de tüm önemli riskleri teĢhis edilebileceğini de garanti 

etmez.  

1220.C1– Ġç denetçi danıĢmanlık görevleri sırasında , aĢağıda belirtilmiĢ 

olanları da göz önünde bulundurarak, azamî meslekî özeni ve dikkati de göstermesi 

gerekmektedir.  

1- Görevindeki sonuçlarının niteliğinde, zamanlamasında ve raporlanmasında 

denetlenen/ müĢterilerin ihtiyaç ve beklentileri, 

2- Görev amaçlarına ulaĢabilmek için gerekli çalıĢmanın boyutu ve nispî 

karmaĢıklığı 

3- DanıĢmanlık görevlerinin potansiyel olarak faydaları ve karĢı maliyetleri. 

1230 – Sürekli Meslekî GeliĢim: Ġç denetçi mevcut bilgi, beceri ve diğer 

vasıflarını da sürekli olarak meslekî geliĢimlerle arttırmalı ve güçlendirmelidir. 
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3.7.1.4. 1300 Kalite Güvence ve GeliĢtirme Program 

 

1300 – Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı: Ġç denetim yöneticisi, iç 

denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence 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: 

1- Denetçiler tarafından iç denetim faaliyetinde performansın devamlı izlenmesini, 

2- Öz değerlendirmeleri veya kurum içinde, iç denetim uygulamaları hakkında yeterli 

bilgiye sahip kiĢilerce yapılan dönemsel değerlendirmeleri kapsamak zorundadır.  

1312 – DıĢ Değerlendirmeler: DıĢ değerlendirmeler, kurum dıĢından vasıflı 

ve bağımsız bir değerlendirme uzmanı veya ekibi tarafından en azından beĢ yılda bir 

yapılmak zorundadır. Ġç denetim yöneticisi, aĢağıdaki hususları yönetim kurulu ile 

tartıĢmak ve değerlendirmek zorundadır;  

1- DıĢ değerlendirmenin Ģekli ve sıklığını, 

2- Menfaat çatıĢması ihtimali de dikkate alınarak, dıĢ değerlendirme uzmanı veya 

ekibinin sahip olması gereken vasıflar ve bunların bağımsızlığı meselelerini, 

1320 – Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı Hakkında Raporlama: Ġç 

denetim yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliĢtirme programının sonuçlarını 

üst yönetim ile 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, etik kurallarına 

ya da standartlara aykırılık, iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve faaliyetini 

etkilediği zaman, iç denetim yöneticisi aykırılığı ve  bunun etkilerini üst yönetime ve 

yönetim kuruluna açıklamak zorundadır.                                                               
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3.7.2. Performans Standartları  

 

3.7.2.1. 2000 Ġç Denetim Bölümünün Yönetimi  

 

2000 – Ġç Denetim Faaliyetinin Yönetimi: Ġç denetim yöneticisi, iç denetim 

faaliyetini, kuruma değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır.  

Ġç denetim faaliyeti tarafsız olarak gerçekleĢtiğinde ve uygun güvence 

sağladığında, kuruma (ve paydaĢlara) değer katar ve yönetiĢim, risk yönetimi ve 

kontrol süreçlerinin etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunur.  

2010 – Planlama: Ġç denetim yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, 

iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen, risk esaslı plan 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 – Denetçiler, iç 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, 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 değiĢiklikler de 

dâhil, iç denetim faaliyetinin planlarını ve kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirmek ve 

değiĢiklikleri onay için üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna 

bildirmek zorundadır. Ġç denetim yöneticisi, kaynak sınırlamalarının etkilerini de 

bildirmek zorundadır.  

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 faaliyetini 

yönlendirmek amacına yönelik politika ve prosedürleri belirlemek zorundadır.  

2050 – EĢgüdüm (Koordinasyon): Ġç denetim yöneticisi, aynı çalıĢmaların 

gereksiz yere tekrarlanmasını asgarîye indirmek ve kapsamını en uygun Ģekilde 

belirlemek amacıyla, güvence ve danıĢmanlık hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve 
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dıĢ sağlayıcılarla, mevcut bilgileri paylaĢmalı ve faaliyetleri bunlarla eĢgüdüm 

içerisinde sürdürmelidir.  

2060 – Üst Yönetim ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar: Ġç denetim 

yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amacını, yetkilerini, görev ve sorumluluklarını 

plana kıyasla performans konularında, üst yönetime ve yönetim kuruluna dönemsel 

raporlar sunmak zorundadır. Bu raporlar, suiistimal risklerini, yönetiĢim sorunlarını 

ve üst yönetimin ile denetim komitesinin ve 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. 

 

3.7.2.2. 2100 ĠĢin Niteliği  

 

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 sağlanması ve bunlar arasında 

gerekli bilgilerin iletiminin sağlanması 

2110.A1 – Ġç denetçi kurumun etikle ilgili amaç, program ve faaliyetlerinin 

tasarımını, denetim uygulamasını ve etkinliğini değerlendirmek zorundadır.  
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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.  

2120.A1 – Ġç denetim faaliyeti, aĢağıdakileri dikkate alarak, kurumun 

yönetiĢim süreçlerinin, faaliyetlerinin ve bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri 

değerlendirmek zorundadır. 

 Kurumun stratejik hedeflerine ulaĢıp ulaĢmadığını, 

 Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğunu,  

 Faaliyetlerin ve programların etkinlik ve verimliliğini, 

 Varlıkların korunmasını, 

 Kanun, düzenleme, politika, prosedür ve sözleĢmelere uyumu. 

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. 

 Kurumun stratejik hedeflerine ulaĢması, 

 Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu, 

 Faaliyetlerin ve programların etkinlik ve verimliliği, 

 Varlıkların korunması, 
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 Kanun, düzenleme, politika, prosedür ve sözleĢmelere uyum. 

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

bilgilerini, kurumun kontrol süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır.   

 

3.7.2.3. 2200 Ġç Denetim Planlaması  

 

2200 – Görev Planlaması: Ġç denetçi, her görev için amaçları, kapsamı, 

zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını da, dikkate alan ayrı bir plan hazırlamak 

ve planı yazılı hâle getirmek zorundadır.  

2201 – Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler: Bir görevi planlarken, iç 

denetçiler Ģu noktalara dikkat etmek zorundadır. 

 Denetlenecek olan faaliyetin, hedefleri ve denetimin kendi performansını 

kontrol etmesinin araçları, 

 Faaliyet hedeflerine, kaynaklarına ve operasyonlarına yönelik önemli riskler 

ve bu potansiyel risklerin etki veya ihtimallerini kabul edilebilir bir seviyede 

tutmanın yol ve araçları,  

 Ġlgili bir çerçeve veya modele kıyasla, ilgili faaliyetin yönetiĢim, risk 

yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterlilik ve etkinliği,                                                     

 Faaliyetin yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli geliĢme 

sağlama imkânları.  

2201.A1 – Ġç denetçiler, kurum dıĢındaki taraflar için bir görevlendirme 

planlarken, görevlendirme amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları ve görev 

kayıtlarına eriĢime ve sonuçların dağıtımına getirilecek kısıtlamalar dâhil diğer 

karĢılıklı beklentiler konusunda, söz konusu taraflarla yazılı bir anlaĢma yapmak 

zorundadır. 

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. 
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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 hataların, 

suiistimallerin, aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini de göz 

önüne almak zorundadır. 

2210.A3 – YönetiĢimin, risk yönetiminin ve kontrollerin değerlendirilmesi 

için uygun ve yeterli kıstaslara ihtiyaç vardır. Ġç denetçi, yönetimin ve/veya yönetim 

kurulunun 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 ve/veya yönetim kuruluyla birlikte çalıĢmak zorundadır. 

2210.C1 – Ġç denetçi danıĢmanlık görevlerinin amaçları çerçevesinde 

müĢteriyle mutabık kalındığı ölçüde, yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerine 

de temas etmek zorundadır. 

2210.C2 – DanıĢmanlık görevinin amaçları, kurumun değer ve amaçlarıyla 

uyumlu olmak zorundadır. 

2220 – Görev Kapsamı: Görevin kapsamı, görevin amaçlarını karĢılayacak 

seviyede olmak zorundadır. 

2220.A1 – Görevin kapsamı, üçüncü tarafların sahip oldukları, 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 sorumlulukları ve diğer beklentileriyle 

ilgili yazılı bir anlaĢma hazırlanmalı ve danıĢmanlık görevinin sonuçları, danıĢmanlık 

standartlarına uygun olarak raporlanmalıdır. 

2220.C1 – Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevlerini yaparken, görev 

kapsamında üzerinde mutabık kalınan amaçlara yeterince temas ettiğinden emin 

olmak zorundadır. Ġç denetçilerin, eğer görev sırasında kapsamla ilgili ihtirazı 

kayıtları olursa, denetçi söz konusu göreve devam edilip edilmeyeceğini belirlemek 

üzere ilgili hususlarda bunları müĢteri ile tartıĢmak zorundadır. 
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2220.C2 – DanıĢmanlık 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 niteliğini, 

karmaĢıklığını, zaman kısıtlamalarını ve mevcut kaynaklarını dikkate alarak görevin 

amaçlarına ulaĢmak için uygun ve yeterli kaynakları tespit etmek zorundadır. 

2240 – Görev ĠĢ Programı: Ġç denetçiler, görev amaçlarına ulaĢacak iĢ 

programları hazırlamak ve kayıtlı hâle getirmek zorundadırlar. 

2240.A1 – ĠĢ programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, 

analiz, değerlendirme ve kayıtlı hale getirme prosedürlerini içermek zorundadır. ĠĢ 

programı, iĢe baĢlamadan 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.  

 

3.7.2.4. 2300 Ġç Denetimin Yapılması 

             

 2300 – Görevin Yapılması: Ġç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine 

ulaĢmak için yeterli bilgileri belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve kayıtlı hale 

getirmek zorundadır. 

2310 – Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması: Ġç denetçiler, görev amaçlarına 

ulaĢmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan bilgileri tespit etmek ve 

tanımlamak zorundadır. 

2320 – Analiz ve Değerlendirme: Ġç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve 

görev sonuçlarını uygun analiz ve değerlendirmelere dayandırmak zorundadır.  

2330 – Bilgilerin Kayıtlı Hâle Getirilmesi: Ġç denetçiler, vardıkları 

kanaatlere ve görev sonuçlarına dayanak teĢkil eden bütün bilgileri kayıtlı hale 

getirmek zorundadır. 

2330.A1 – Ġç denetim yöneticisi, görev kayıtları için eriĢimi kontrol etmek 

zorundadır. Ġç denetim yöneticisi gerektiğinde bu kayıtları kurum dıĢı taraflara 

vermeden önce konuyla ilgili üst yönetimin ve/veya hukuk danıĢmanının onayını 

almak zorundadır. 

2330.A2 – Ġç denetim yöneticisi, her bir kaydın saklandığı ortama bağlı 

olmaksızın, görev kayıtlarının saklanmasına iliĢkin esasları belirlemek zorundadır. 
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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: Denetçiler, amaçlara ulaĢılmasını, 

kalitenin güvence altına alınmasını ve personelin geliĢtirilmesini sağlayacak bir 

tarzda denetim yapmak durumundadır. 

 

3.7.2.5. 2400 Sonuçların Raporlanması 

 

2400 – Sonuçların Raporlanması: Ġç denetçiler, görev sonuçlarını 

raporlamak zorundadır. 

2410 – Raporlama Kıstasları: Raporlamalar, varılan sonuçlar, yapılan 

tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının yanında görevin hedeflerini ve kapsamını da 

içermek zorundadır. 

2410. A1 - Görev sonuçları, nihai 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. 

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 görev sonuçlarının raporlanmasının, 

Ģekil ve içeriği görevlendirmenin niteliğine ve müĢterinin ihtiyacına bağlı olarak, 

değiĢir. 

2420 – Raporlamaların Kalitesi: Raporlamalar, doğru, objektif, açık, özlü, 

yapıcı, tam bir Ģekilde ve zamanında sunulmak zorundadır. 
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2421 – Hata ve Eksiklikler: Eğer nihaî raporlama önemli bir hata veya 

eksiklik içeriyorsa, iç 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: iç 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. 

 Tam olarak uygunluğun sağlanamadığı Etik Kuralları Ġlkesi veya DavranıĢ 

Kuralı ve Standart(lar) 

 Aykırılığın sebepleri 

 Aykırılığın göreve ve görevlerin sonuç raporuna 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 ve 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 –  Ġç denetçiler tarafından, danıĢmanlık görevleri sırasında 

yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol sorunları tespit edilebilir ve 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 görüĢün yeterli, 

güvenilir, ilgili ve yararlı bilgi ile desteklenmesi zorunludur. 
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3.7.2.6. 2500 Ġlerlemenin Gözlenmesi 

 

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 denetçi,, müĢterileriyle mutabık kalındığı ölçüde, danıĢmanlık 

görevinde elde edilen sonuçların akıbetini gözlemek zorundadır.   

                                             

3.7.2.7. 2600 Yönetimin Riskleri Üstlenmesi 

 

2600 – Risklerin Kabul Edildiğinin Ġletilmesi: Ġç denetim yöneticisi, üst 

yönetimin kurum için kabul edilemeyecek bir risk düzeyini üstlenmeyi kabul ettiği 

sonucuna vardığında, konuyu üst yönetimle tartıĢmak zorundadır. Ġç denetim 

yöneticisi konunun çözümlenmediğine hükmederse, konuyu denetim komitesi ve 

yönetim kuruluna iletmek zorundadır. 

3.8. Ġç Denetim Meslek Ahlak Kuralları 

 

Ġç denetim faaliyeti, kamu idarelerinde çalıĢmalara değer katması ve 

geliĢtirmesi için kaynakların daha ekonomik, etkili ve verimli olarak yönetilmesini, 

değerlendirilmesini sağlayan ve bu hususta iĢletmeye rehberlik yapılması amacıyla, 

yapılan bağımsız olarak nesnel güvence sağlayan danıĢmanlık faaliyetleridir. Ġç 

denetim, yönetime idarenin kontrolünü sağlamak, risk yönetmek ve yönetim 

süreçlerini etkinliğinin değerlendirilmesi sağlamak içim gerçekleĢen sistemli ve 

disiplinli bir süreçtir. 

 Mesleki ahlak kuralları; Ġç denetim mesleği ve uygulamalarında yer alan 

“Ġlkeler” ile iç denetçi olarak görev yapanlardan beklenmekte olan davranıĢları 

tanımlamakta olan “DavranıĢ Kuralları” ndan oluĢmaktadır (www.idkk.gov.tr). 

http://www.idkk.gov.tr/
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3.8.1. Ġlkeler 

 

 Ġlkeler iç denetim mesleği ve uygulaması ile ilgilidir. Ġç denetçilerden 

aĢağıdaki ilkelere uymaları beklenir. 

 

3.8.1.1. Dürüstlük 

 

Ġç denetçilerin dürüstlükleri güven verir. Bunun sonucunda varılan kanaat 

ve değerlendirmeler güven duyulmasına zemin oluĢturmaktadır. 

 

3.8.1.2. Objektiflik 

 

Ġç denetçiler, gerçekleĢtirdikleri denetimlerde gerekli bilgileri toplarken, 

değerlendirirken veya raporlarken en üst düzeyde mesleki tarafsızlıklarını 

sergilemektedirler. Ġç denetçi, tüm Ģartların değerlendirmesini adil ve ön yargısız 

olacak Ģekilde yapmalıdır.  Ġç denetçi, kendisi veya diğerlerinin menfaatlerinden 

önce iĢletmenin menfaatlerini göz etmelidir. 

 

3.8.1.3..Gizlilik 

 

Ġç denetçiler, denetim anında elde etmiĢ oldukları tüm bilgileri, gizlilik 

kapsamında saygı göstererek, hukuki yönden ve mesleki zorunluluklar olmadıkça, 

bilgileri yayınlanmaz ve açıklamasını yapamazlar. 

 

3.8.1.4.Yetkinlik 

 

Ġç denetçi, denetim hizmetini yürütülmesi gereken tüm bilgi, beceri ve 

tecrübelerini ortaya koyarak gerçekleĢtirmelidir. 

 

3.8.2. DavranıĢ Kuralları 

 

DavranıĢ kuralları, iç denetçiden beklenen davranıĢ tarzını tanımlar. Bu kurallar, 

önemli prensiplerin yorumlanmasına yardımcı olur ve iç denetçilere etik davranıĢlar 

konusunda rehberlik eder (www.tide.org.tr).  
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3.8.2.1. Dürüstlük 

 

Ġç denetçiler faaliyetlerini yürütürken; 

 Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder. 

 Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durumlar için 

açıklamalara yer verir. 

 Kanun dıĢı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim 

mesleği ve idare açısından yüz kızartıcı eylemlere giriĢmez. 

 ĠĢletmenin meĢru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunur. 

 Aldıkları kararlarda kamu yararını ön planda tutarlar. 

 

3.8.2.2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 

 

Ġç denetçiler; 

 Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve 

tarafsızdır. 

 Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur. 

 Bireysel ya da kurumsal iç veya dıĢ menfaat ve baskılara karĢı dururlar. 

 Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüĢleri alır, ancak 

kararlarını kendi özgür iradesiyle oluĢturur. 

 Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlarlar (sonuçlar yalnızca 

elde edilen kanıtlara dayanarak ve denetim standartlarına uygun olarak 

birleĢtirilmelidir). 

 Değerlendirmelerinde tarafsızlığı ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi 

bir faaliyet veya iliĢkinin içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin 

çıkarlarıyla çatıĢabilecek faaliyet veya iliĢkiler için de geçerlidir. 

 Denetçi, profesyonel yargılamasını  zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir 

menfaat kabul etmez. 

 Denetçi, bildiği halde taraflarca açıklanmayan durumlarda , denetlenen 

faaliyete iliĢkin raporun sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koyar.  
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3.8.2.3. Gizlilik 

 

Ġç denetçiler; 

 Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması 

konusunda ihtiyatlı olur. Ancak, yasadıĢı olan veya ahlaki sayılmayan 

herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği yetkili makamlara bildirir. 

 Sahip oldukları bilgileri, kiĢisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya 

da idarenin meĢru ve etik amaçlarına zarar verebilecek Ģekilde kullanmaz. 

 

3.8.2.4. Ehil Olma 

 

Ġç denetçiler; 

 Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları iĢleri 

üstlenir. 

 Ġç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir Ģekilde 

yerine getirir. 

 Kendi yeterliliklerini ve denetimlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı 

geliĢtirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ĠÇ DENETĠMĠN GELĠġĠMĠ VE YAPILANMASI 

4.1. Ġç Denetimin Tarihsel GeliĢimi 

 

Ġç denetimin değiĢen yapısına bakıldığında, ilk olarak 1950‟li yıllarda 

iĢletme varlıklarının korunması, 1960‟lı yıllarda iĢletme verilerinin güvenilirliğinin 

denetlenmesi, 1970‟li yıllarda uygunluk denetiminin yapılması, 1980‟li yıllarda 

iĢletme etkinliğinin denetlenmesi ve 1990‟lı yıllarda ise iĢletme amaçlarına 

ulaĢılması konusunun gündeme geldiği görülmektedir (ġengür, 2005: 4). 2000‟li 

yılların baĢında ise yaĢanan muhasebe skandalları sonucunda, iç denetim kapsamına 

iĢletme risklerinin de alınması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır (Bilge ve Kiracı, 2010). 

4.1.1. Dünyadaki Düzenlemelerde Ġç Denetim 

 

ĠĢletmelerde, denetim komitesi kurulmasının tarihsel baĢlangıcı 1939‟lu 

yıllara dayanmaktadır. GeniĢ ve karmaĢık yapıdaki Ģirketlerin ortaya çıkması, 

muhasebe ve denetim skandalları, denetim fonksiyonunun geliĢimini hızlandırmıĢtır. 

Bunun sonucunda, denetim uluslararası nitelikte örgütlenmelere ihtiyaç duymuĢtur 

(Dennis, 2000). 

 

4.1.1.1. McKesson- Robbins Olayı 

 

Denetim komitesinin baĢlangıcının, 1939 yılında meydana gelen 

McKesson& Robbins Ġnc olayına dayandığı görüĢü kabul edilmektedir. Bu olayda, 

stoklar ve alacaklar, finansal tablolara doğru aktarılmayarak muhasebe hilesi 

yapılmıĢ ve bu durum denetçi tarafından tespit edilememiĢtir. Bu geliĢmelerden 

sonra, Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) bağımsız denetçilerin iĢletme 
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yönetiminden bağımsız olarak denetim yapabilmesi amacıyla, çeĢitli düzenlemeler 

yapmıĢtır. (Dennis,2000) Bu düzenlemeye göre genel kurul yönetici olmayan 

üyelerden denetim komitesi oluĢturacak, denetçiler yıllık olarak ortaklar tarafından 

seçilecek ve denetim raporu doğrudan yönetim kuruluna sunulacaktır. 

New York Borsası (NYSE) da, konuya iliĢkin olarak bağımsız denetçilerin, 

iĢletme yöneticisi olmayan kiĢilerden oluĢan yönetim kurulunun, özel bir alt komitesi 

tarafından seçilmesini tavsiye etmiĢtir. Bu geliĢmelerden sonra, General Motors gibi 

pek çok iĢletme denetim komitesi kurmuĢtur. Ancak, o yıllarda henüz denetim 

komitelerinin tam olarak iĢlevi anlaĢılamamıĢ ve komiteler çok da destek 

görmemiĢtir (Uyar, 2004). 

 

4.1.1.2. Amerikan Yeminli Mali MüĢavirler Enstitüsü Raporları 

 

20 Temmuz 1967 yılında, Amerikan Yeminli Mali MüĢavirler Enstitüsü 

(American Institute Of Certified Public Accountants-AICPA) halka açık iĢletmelere, 

iĢletmelerin mali tabloları hakkında ortaya çıkan ve bağımsız denetçilerin yönetim 

kademesinde tam olarak çözülemeyen, önemli sorunları iletebilecekleri denetim 

komitesi kurmaları tavsiyesinde bulunmuĢtur. 1970‟lerde ortaya çıkan muhasebe 

hileleri ile birlikte sermaye piyasasına yatırım yapan halk, yatırım yaptığı 

iĢletmelerin mali tablolarının güvenilirliğinin arttırılması için iĢletmelerdeki 

kurumsal sorumlulukların açıkça tanımlanmasını ve faaliyetlerin tanımlanan 

sorumluluklara uygun olarak gerçekleĢtirilmesini talep etmiĢtir.  

Bu taleplere yanıt olarak, menkul kıymetler komisyonu 1972 yılında 

yayınlamıĢ olduğu bir tebliğ ile halka açık iĢletmelerin mali tablolarını dikkate 

alarak, karar alan yatırımcıların korunması amacıyla, halka açık iĢletmelerde 

bağımsız yöneticilerden oluĢan denetim komitesi kurmalarını desteklediğini 

açıklamıĢtır. 1974 yılında ise, iĢletmelerden denetim komitesine sahip olup 

olmadıkları hakkında açıklama yapmalarını istemiĢtir. Kurulacak denetim komitesi, 

iç kontrol sisteminin etkinliğini, finansal raporlamanın güvenilirliğini, faaliyetin 

mevzuata ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu gözetmek durumundadır ve 

bu görevi yönetim kurulu adına yüklenecektir ( McEachern, D. J. ve Massoud, M. F. 

, 1990). 
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AICPA tarafından, 1979 yılında yayımlanan diğer bir raporda ise halka açık 

Ģirketler denetim komitesi kurmaları yönünde teĢvik edilmiĢ ve komite için aĢağıdaki 

fonksiyonlar önerilmiĢtir (Uzun, 2008). Bunlar;  

 Bağımsız denetçinin seçimini onaylamak, 

 Denetimin düzenini ve kapsamını incelemek, 

 Bağımsız denetçinin iç kontrol sistemindeki zayıflıklara iliĢkin yorumunu 

ve yönetim tarafından bu konuya verilen önemi veya düzeltici hareketleri 

incelemek, 

 Denetçi veya yönetim ile organizasyonun mali raporlarını veya denetimin 

diğer sonuçları ile ilgili kaygıları tartıĢmak, 

 ĠĢletmenin mali ve muhasebe personeli ile iç muhasebe kontrollerini 

incelemek, 

 ĠĢletmede görev yapan iç denetçinin, çalıĢmalarını ve tavsiyelerini 

incelemektir. 

 AICPA tarafından, 1988 yılında yayımlanan diğer bir raporda, 9 adet yeni 

standarda yer verilmiĢtir. Bu raporda, denetimin dolandırıcılığını tespit etmek ve 

raporlamaya ait sorumluluk gibi konuların yanında, denetçiler ve denetim komiteleri 

arasındaki iletiĢim daha ileri bir düzeye taĢınmaya da değinilmiĢtir (Eski, 2006). 

1988 ve 1999 yılında çıkarılan raporlarda, denetçi ve yönetim arasındaki 

uyuĢmazlıklarda baĢvurulacak bir denetim komitesinin önemi tekrar belirtilmiĢ ve bu 

raporlar denetçilerin, denetim komitesi ile Ģirketin muhasebe prensipleri ve buna 

bağlı tahminler hakkındaki yargıları tartıĢmalarını tavsiye etmiĢtir. Ayrıca, yönetim, 

denetçi ve denetim komitesinin, iĢletmenin muhasebe kalitesine iliĢkin sorunları 

tartıĢmalarının da yararı üzerinde durulmuĢtur (ÇatıkkaĢ, 2012). 

 

4.1.1.3. Cohen Komisyonu Raporu 

 

1978 yılında Cohen Komisyonu, bağımsız denetçilerin sorumlulukları ile bu 

sorumlulukları geliĢtirmek ve belirlemek için önerilerin yer aldığı bir rapor 

yayınlamıĢtır ( The Cohen Commission, 1978). Yönetim bu rapora göre iĢletmenin 

muhasebe sistemi ve kontrollerine iliĢkin yargısını sunacaktır. Bunu yaparken, 

kontrol sisteminin doğasında bulunan sınırlamalar ile bağımsız denetçi tarafından 
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tespit edilen maddi hatalara iliĢkin cevapları açıklayacaktır (DemirbaĢ ve Uyar, 

2006). 

Bu rapordan sonra 1978 yılında, New York Borsası (NYSE), iĢletmelerden 

bağımsız üyelerden oluĢan denetim komitesi oluĢturmalarını istemiĢ, 1983 yılında ise 

bu üyelerin yönetimden bağımsız olmasını isteyerek, üyelerin kompozisyonunu 

açıklamıĢtır. Takip eden yıllarda, Amerikan Borsası ve Ulusal Menkul Kıymet 

Yatırımcıları Derneği halka açık iĢletmelerde, bağımsız yöneticilerden oluĢan 

denetim komitesi bulunmasını borsaya kote olma Ģartları arasında saymıĢtır. Ayrıca, 

çeĢitli mahkeme kararlarında hatalı ve hileli finansal tablo düzenleyen iĢletmelerin 

denetim komitesi oluĢturmaları istenmiĢ ve komiteye çalıĢma zorunluluğu 

getirilmiĢtir (Uyar, 2004). 

 

4.1.1.4. Ġç Denetçiler Enstitüsü Bildirisi 

 

Ġç Denetçiler Enstitüsü, (IIA) uzun zamandan beri denetim komitelerinin 

tarafında olmuĢ ve denetim komiteleri üzerine “Denetim Komitesi: Ortak Hedeflere 

Doğru Birlikte ÇalıĢmak” baĢlıklı bir durum bildirisini 1985 yılında yayınlamıĢtır. Ġç 

Denetçiler Enstitüsü (IIA) bu bildiriyle beraber denetim komitesinin, hilenin ortaya 

çıkması ve raporlanmasında kritik bir rol oynayabileceği sonucuna vararak, kar 

amacı gütmeyen  devlet kurumları da dâhil olmak üzere, bütün organizasyonlara 

dıĢarıdan yöneticilerin oluĢturduğu birer denetim komitesi kurmalarını tavsiye 

etmiĢtir (Uzun, 2008). 

ĠĢletmelerin bünyesinde, denetim komisyonu kurulmasına büyük önem 

veren IIA bu doğrultuda, Treadway Komisyonu‟na da destek vermiĢtir (Bean, 1999). 

 

4.1.1.5. Treadway Raporu 

 

ABD‟de denetim komitelerinin önemine değinen, hilelerin önlenmesinin 

denetim komitesinin temel kontrolünde sayan ve NYSE, AMEX ve NASDAQ 

borsalarında kayıtlı Ģirketler için denetim komitesi kurma zorunluluğu getiren 

düzenlemedir (National Commission on Fraudulent Financial Reporting, 1987). 

Treadway Komisyonu, Sahte Mali Raporlama Ulusal Komisyonu olarak da 

bilinmektedir. 
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En önemli hedefi ise sahte mali raporların nedenlerini belirlemek ve 

meydana gelme olasılığını azaltmaktır. 61 Komisyon BaĢkanı James C. Treadway 

olduğundan, rapor Treadway komisyonu olarak bilinmektedir. Komisyon, hileli 

finansal raporlama üzerine yaptığı çalıĢmayı, Ekim 1987 yılında rapor olarak sunmuĢ 

ve ilgili raporda hileli finansal iĢlem sayısını azaltmak amacıyla, çeĢitli tavsiyelerde 

bulunulmuĢtur. Bu tavsiyelerden 11 tanesi, kurumsal bir denetim komitesi 

oluĢturulması ve devam ettirilmesine iliĢkindir (National Commission on Fraudulent 

Financial Reporting, 1987).  

Bu raporda denetim komiteleri için yapılan tavsiyeler Ģu Ģekilde 

özetlenebilir (DemirbaĢ ve Uyar, 2006); 

 SEC‟e kayıtlı tüm kamu iĢletmeler, bağımsız üyelerden oluĢan denetim 

komitesi kurmalıdır. 

 Denetim komitesi, iĢletmenin iç kontrol sistemi ve finansal raporlama süreci 

hakkında bilgilenmiĢ olmalıdır. 

 ĠĢletme yönetimi ve denetim komitesi, finansal raporlama sürecinin 

denetiminde ve raporlama sürecinin etkinliğinin arttırılmasında, iç denetim 

ile dıĢ denetimin birlikte çalıĢmasını sağlamalıdır. 

 Denetim komitesinin, görev ve sorumluluğunu yerine getirebilmesi için 

yeterli kaynak ve otoriteye sahip olması gerekir. 

 Tüm halka açık iĢletmeler, denetim komitesinin görev ve sorumluluklarını 

belirten tüzük hazırlamalıdır. Genel kurul bu yönetmeliği onaylamalı, 

düzenli olarak gözden geçirerek, gerekli gördüğü değiĢiklikleri yapmalıdır. 

 Denetim komitesi, iĢletme yönetimi tarafından yapılan ve bağımsız 

denetçinin bağımsızlığını etkileyen değiĢiklikleri incelemelidir. Hem komite 

hem de iĢletme yönetimi, bağımsız denetçinin bağımsızlığının sürdürülmesi 

ve korunmasında denetçiye yardımcı olmalıdır. 

 Komite, her yılın baĢlangıcında, iĢletmeye bağımsız denetim hizmeti 

verecek bağımsız denetim Ģirketinin seçimi için yönetime öneri sunmalıdır. 

 Tüm halka açık iĢletmeler, yıllık finansal raporların yanında komite baĢkanı 

tarafından imzalanan bir mektubu hissedarlara sunmalıdır. Bu mektupta, 

ilgili faaliyet yılında komitenin yerine getirdiği faaliyetler ve sorumluluklar 

açıklanmalıdır. 
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 Denetim komitesi, iĢletmenin önemli muhasebe uygulamalarında, ikinci bir 

yargıya ulaĢmak istediği zaman, gerekli bildirimler yönetim tarafından 

komiteye yapılmalıdır. 

 Denetim komitesi, iĢletmenin üç aylık ara dönem finansal raporlama 

sürecini izlemelidir. 

 Yönetim, iĢletmede kurumsal uygulama kodlarını yazılı olarak 

geliĢtirmelidir. 

Bu kodlar, iĢletmede etik bir ortam oluĢturmalı ve hileli finansal 

raporlamayı önemsemelidir. Ġç kontrol sisteminin etkinliğinin, sürekli izlenmesinin 

bir parçası olarak denetim komitesi, yönetim tarafından geliĢtirilen uygulama 

kodlarını ve yıllık denetim programını izlemelidir. 

Treadway raporunun yayınlanması, denetim komitesini kurumsal mali 

yönetimin temeli durumuna getirmiĢtir. Treadway Komisyonu, yönetim ve denetim 

komitesinin, iç denetimde tüm mali raporlama iĢleminin denetimine dâhil olmasının 

uygunluğunu garanti etmek üzere oluĢturulmasını önermiĢtir. Treadway Komisyonu, 

aynı zamanda SEC‟in kamu denetim komitesi raporlarının kurumsal yıllık 

raporlarının bir parçası olmasını zorunlu kılmasını istemekte, ayrı bir denetim 

komitesi baĢkanının mektubunun kurumsal, yıllık rapora dâhil olmasını tavsiye 

etmektedir. Bu ayrı denetim komitesi raporu, denetim komitesi baĢkanı tarafından 

imzalanmalı ve denetim komitesinin gerçekleĢtirdiği, fonksiyon ve iĢlevlerin altını 

çizmelidir (Metz, 1993). 

Treadway raporu, genel düzenlemeler yerine en iyi uygulamayı temel alan 

standartlar tespit etmiĢtir. Bu yönüyle, rapor komitenin sorumlulukları üzerine 

yapılmıĢ ilk resmi belge olarak kabul edilmektedir. Treadway komisyonunun yapmıĢ 

olduğu bu tavsiyeler, değiĢik ülkelerde de kabul görmüĢ ve benzer çalıĢmalar 

yapılmıĢtır (Uyar, 2006). 

 

4.1.1.6. COSO Raporu 

 

COSO (The Committee of Sponsoring Organisations), mali raporlamanın iĢ 

ahlakı, etkili iç kontroller ve kurumsal yönetim aracılığıyla kalite arttırılmasını amaç 

edinmiĢ gönüllü kuruluĢların bir araya gelmesi ile oluĢturulmuĢtur (www.coso.org). 

COSO, 1985 yılında hileli mali raporlama üzerine ulusal komisyonu 

desteklemek üzere kurulmuĢtur. COSO tarafından hazırlanan iç kontrol modeli, 

http://www.coso.org/
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Avrupa Birliği ülkeleri baĢta olmak üzere, birçok geliĢmiĢ ülkeye referans kaynağı 

olmuĢtur. 

Organizasyonları destekleme komitesi, 1992 yılında “iç kontrol bütünleĢik 

sistem adlı bir rapor yayımlamıĢtır. Söz konusu bu raporda, iç kontrol sisteminin 

güvenilirliğinin sağlamasında, iç denetim birimi ile denetim komitesinin önemli bir 

role sahip olduğu vurgulanmıĢtır. Rapor, iç kontrole iliĢkin yönetim raporu üzerine 

yoğunlaĢmıĢtır (DemirbaĢ ve Uyar, 2006). 

Rapor, iĢletme yönetimine iç kontrol sisteminin etkin çalıĢıp çalıĢmadığına 

iliĢkin bir rapor hazırlamasını tavsiye etmektedir. Yönetim, bu raporda iĢletmede iç 

kontrol sistemini gözetlemek üzere, herhangi bir mekanizmanın bulunup 

bulunmadığını açıklayacaktır. Rapora göre iĢletmede, iç kontrol sisteminin 

güvenirliliğinin sağlanmasında iç denetim fonksiyonu ve denetim komitesi önemli 

bir rol oynamaktadır. 

Etkili bir iç kontrol sistemi için komite, iç denetçi ile düzenli olarak 

görüĢmelidir. Denetçinin komite ile rahat bir Ģekilde haberleĢmesini ve görüĢmesini 

sağlayacak uyum ortamın oluĢturulması gerekir. Komite, iç denetçi ve bağımsız 

denetçi ile birlikte iĢletmenin yıllık denetim planını gözden geçirmelidir. Rapor 

ayrıca iç kontrol yapısının etkinliğinin değerlendirilmesi üzerine odaklanmıĢ olup, 

etkin bir iç kontrol sisteminin detaylarını belirlemiĢtir. Rapor tüm çalıĢanlar üzerinde 

etik rehberlik yapısının kurulması konusunda komiteye görev vermektedir. 

Yöneticilerin yolluk harcamaları, anlaĢmalar, iĢletme varlıklarının durumu ile politik 

ve yasal olmayan ödemeler gibi tüm faaliyetlere iliĢkin faydalı görülen bilgiler 

yönetim tarafından komiteye sunulacaktır (ÇatıkkaĢ, Okur ve Balkır, 2012). 

COSO raporu, iĢletmeler tarafından iç kontrol sisteminin oluĢturulmasında 

kabul edilen temel kaynak haline gelmiĢtir. 

 

4.1.1.7. Cadbury Komitesi Raporu 

 

Denetim komiteleri, Ġngiltere‟de kamu Ģirketleri için yeni bir uygulama 

değildir. Tricker‟ın, 1872 tarihli Büyük Demiryolu ‟nun denetim komitesi raporunun 

bir kopyasını sunduğu çalıĢmada, aynı zamanda bu raporun bir analizi yapılmıĢtır. 

Buna göre, komitenin fonksiyonlarının bugünkü denetim komitelerinden 

beklenenden farklı olmadığını göstermektedir. Fakat denetim komitelerinin Ģirketler 

tarafından iĢleyiĢe tam anlamıyla adapte edilmesinin, 1980‟lerin sonuna denk geldiği 
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görülmektedir. 1987‟de kurumsal hile oluĢumunun sayısının ve kapsamının 

büyümesinden dolayı harekete geçen Ġngiltere Merkez Bankası, Ġngiliz Endüstrisi 

Konfederasyonu ve diğer mali enstitüler, kamu Ģirketlerini denetim komiteleri 

edinmeleri konusunda teĢvik etmiĢtir (Uzun, 2008). 

Ġngiltere„de kurumsal yönetim konusunda oluĢturulan komisyonlar ve çeĢitli 

yasal düzenlemeler halka açık iĢletmelerin, denetim komitesi kurmalarını tavsiye 

etmekte ya da zorunlu kılmaktadır. Kurumsal yönetim alanında tavsiyeler 

geliĢtirilmek üzere, Adrian Cadbury BaĢbakanlığında kurulan, Cadbury Komitesi 

Aralık 1992 yılında “Kurumsal Yönetimin Finansal GörünüĢü Üzerine Komite 

Raporu” adlı çalıĢmayı yayımlamıĢtır (Cadbury Committee, 1992). 

Raporda, denetim komitesine iliĢkin yapılan tavsiyeler aĢağıdaki gibi 

özetlenebilir. 

 Borsada iĢlem gören iĢletmeler, en az biri yönetimde icracı olmayan üyeden 

oluĢan ve en az üç üyeli denetim komitesi kurmalıdır. 

 Komite iĢletme yöneticileri ile hissedarlar arasında ortaya çıkacak 

anlaĢmazlıkların çözümünde aktif rol üstlenmeli ve hissedarlara denetçilerin 

güvenli bir biçimde çalıĢtığı konusunda güvence vermelidir. 

 DıĢ denetçiler, denetim komitesi toplantılarına yılda en az bir defa katılmalı 

ve denetçilerle toplanarak çözümlenmemiĢ herhangi bir konu olup 

olmadığını görüĢmelidir. 

 Komite, dıĢ denetim sürecinin bağımsızlığının ve etkinliğinin sağlanmasına 

katkıda bulunulmalıdır. 

 Komite, yönetim kuruluna bağımsız denetçinin atanması, iĢten çıkartılması 

ve denetim ücreti gibi konularda tavsiyede bulunmalıdır. 

 Komite, bağımsız denetçi ile denetim alanı ve denetim türü konusunda 

görüĢmeler yapmalıdır. 

Ġngiltere‟de Cadbury Komitesi Raporu, ABD‟de Treadway Komisyonu 

Raporu ve Kanada‟da Mcdonald Komisyonu Raporu‟nun yayınlanması, kurumsal 

yönetiĢim konusunda dünya çapında en önemli geliĢimler olarak bilinmektedir. 

Özellikle Cadbury Komitesi‟nin hedefi, idari olmayan veya bağımsız ve dıĢarıda olan 

yönetici rolünün öneminin farkına varılmasını sağlamaktır. Cadbury Komitesi 

tarafından, kurumsal yönetiĢim konusunda önemli bir reform olarak da karĢımıza 
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idari olmayan yöneticilerden oluĢan denetim komitelerinin mecburi atanması 

çıkmaktadır (DemirbaĢ ve Uyar, 2006). 

 

 

 

4.1.1.8. Public Company Accounting Oversight Board Raporu 

 

Halka açık Ģirketler gözetim kurulu, yapmıĢ olduğu “kırk panel” ile denetim 

komitesine iliĢkin tavsiyelerde bulunmuĢtur. Kurul, 1993‟te in The Public Interest A 

Special Report ve 1995 yılında da “Directors Management And Auditors-Allies Ġn 

Protecting Shareholder Ġnterest olmak üzere iki adet rapor yayımlanmıĢtır (Bean, 

1999). 

Denetim komitesi için her iki raporda, getirilen tavsiyeler aĢağıdaki gibidir 

(ÇatıkkaĢ, Okur ve Balkan, 2012,); 

 Komite, hissedarların temsilcidir. Bu bağlamda, denetçinin müĢterisi iĢletme 

yönetimi değil komitedir. 

 Komite yönetmeliği, iĢletme yönetimi ve denetçide önemli finansal 

raporlama olaylarını zamanlı olarak komiteye raporlamalarını istemelidir. 

Yönetmelik, denetçi ve komitenin yılda en az bir kere yönetim kurulu 

üyeleri ile görüĢmesini tavsiye etmelidir. 

 Komite, denetim ücretini görüĢerek karara bağlamalı ve yılda en az bir kez 

denetim sürecini izlemelidir. 

 Komite, yıllık finansal tablolarını gözden geçirmelidir. 

 Komite, yıllık finansal tabloları hakkında bağımsız denetçi ve yönetim ile 

görüĢmelidir. Bağımsız denetçinin, denetim standartları tarafından istenen 

tüm bilgileri elde etmesi sağlanmalıdır. Komite tabloların kendileri 

tarafından bilinen tüm bilgiler çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığını 

kontrol etmelidir. 

 Finansal tabloların, yıllara göre tutarlı olup olmadığı ve muhasebe ilkelerini 

yansıtıp yansıtmadığı komite tarafından kontrol edilmelidir. 

 Komite ve denetçi uygulanan muhasebe politikaları ve  düzenlenen finansal 

tabloların Ģeffaflığını görüĢmelidir. 
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 Denetim komitesi ile yönetim kurulu üyeleri arasında iyi bir iliĢki ve 

haberleĢme ağı kurulmalıdır. 

 

 

 

 

4.1.1.9. Basel Komite’nin Tavsiyeleri 

 

Denetim komitelerinin, bankalardaki uygulaması konusunda ise Basel 

Komite‟nin 1998 yılı Eylül ayı içerisinde yayımlamıĢ olduğu “Bankalarda Ġç Kontrol 

Sistemleri” (Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations) 

adında bir rapor bulunmaktadır. Raporda, denetim komitesi uygulaması hakkında Ģu 

Ģekilde bilgiler aktarılmıĢtır (Uzay, 2003). 

Birçok ülkede, bankaların baĢvurduğu yöntemlerden birisi de banka içi 

denetim iĢlevinin yürütülmesi konusunda, yönetim kuruluna danıĢmanlık edecek 

bağımsız bir denetim komitesinin oluĢturulmasıdır. Söz konusu komite, banka 

yöneticilerinin yerine eriĢilen bilgilerin ve hazırlanan raporların detaylı olarak 

incelenmesi iĢlevini üstlenir. 

Komite, mali raporlama ve iç denetim sisteminin gözetiminden sorumludur. 

Söz konusu komite ayrıca, banka teftiĢ kurulunu doğrudan danıĢabileceği ve 

bağımsız dıĢ denetçilerin ilk etapta temasa geçebileceği bir yapı olup, banka teftiĢ 

kurulu faaliyetlerinin izlenmesinden sorumludur (Alparslan, 1999). 

 

4.1.1.10. Blue Ribbon Komitesi Tavsiyeleri (NYSE-NASD) 

 

ABD‟de yaĢanan muhasebe skandalları, denetim komitesinin ne derece 

etkin olduğu sorusunu gündeme getirmiĢtir. Özellikle “cendant” Ģirketinde yaĢanan 

ve milyon dolarla ifade edilen skandal, komite üzerine olan eleĢtirileri arttırmıĢtır 

(Uyar, 2004). Bu geliĢmeden sonra, üyelerin görevlerini her zaman etkin olarak 

yerine getirebilmeleri için komitenin bağımsız üyelerden oluĢması ve finansal alanda 

tecrübesinin olması gerektiği kabul görmüĢtür (Balkan, 2008). 

Denetim komitesinin, etkinliğinin arttırılması amacıyla öneri geliĢtirmek 

üzere New York Borsası ve Menkul Kıymet Yatırımcılar Derneği tarafından 

desteklenmiĢ ve çeĢitli kuruluĢlardan temsilcilerin oluĢturduğu 11 kiĢiden oluĢan bir 
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komite kurulmuĢtur. Bu komiteye “Blue Ribbon Committe” denmektedir. Komite, üç 

aylık bir çalıĢma sonucunda, New York Borsası Menkul Kıymetler Komisyonu, 

Menkul Kıymet Yatırımcılar Derneği ve diğer kuruluĢların tavsiyelerini alarak, 1999 

yılında denetim komitelerinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak, 10 adet 

tavsiye kararı almıĢtır ( Blue Ribbon Committe On, 1999). 

Komitenin yayınlamıĢ olduğu tavsiyeler, kısaca aĢağıdaki Ģekilde 

özetlenebilir (Braiotta, Gazzaway, Colson and Ramamoorti, 2010). 

 New York Borsası ve Menkul Kıymet Yatırımcılar Derneği‟nde listelenen 

iĢletmeler “bağımsız yöneticiye” iliĢkin tanımı kabul edecektir. 

 Kote olan iĢletmeler, tüm üyeleri bağımsız yöneticilerden oluĢan denetim 

komitesi oluĢturacaklardır. Ancak, bağımlılığı açıklanmak Ģartıyla 

üyelerden bir tanesi bağımsız olmayabilir. 

 Kote olan iĢletmelerde, komite en az üç üyeden oluĢturulmalı, üyeleri 

muhasebe veya ilgili finans uzmanlığı niteliklerine haiz olmalıdır. 

 Komite, görev ve sorumluluklarına iliĢkin yazılı yönetmelik oluĢturacak ve 

bu yönetmeliği her yıl yeniden değerlendirmeye tabi tutacaktır. 

 ĠĢletmeler, bünyelerinde yönetmelik bulunup bulunmadığını ve son yıllarda 

bu yönetmeliğe uyup uymadıklarını açıklayacaklardır. 

 Yönetmelik, bağımsız denetçinin nihai olarak yönetim ve komiteye karĢı 

sorumlu olduğunu açıklamalıdır. 

 Komite, bağımsız denetçinin bağımsızlığına dair bilgi toplamalı ve 

denetçinin bağımsızlığını sağlamaya yönelik olarak faaliyette bulunmalıdır. 

 Komite, bağımsız denetçilerle iĢletmenin muhasebe ilkelerinin kabul 

edilebilirliğinin yanı sıra, muhasebe ilkelerinin niteliğini değerlendirmeye 

yönelik konuları araĢtırmalıdır. 

 Komite, iĢletmenin yıllık raporunun yanında, bir mektup ve 10 K prensibini 

yayımlamalıdır. Bu mektupta komitenin, faaliyetleri ve finansal tabloların 

doğruluğu ve güvenilirliğine dair görüĢ bildirmesi gerektiği ifade edilmiĢtir. 

Doğru ve güvenilir sunuma yönelik görüĢ bildirmek zorunda değildir. 

Ancak, komite finansal göstergelerin yıllık rapor ve 10 K dosyalanmasında 

yer alıp almayacağı konusunda öneri sunmuĢ olmalıdır. 

 Komite, denetçilerle dönemsel raporların gözden geçirilmesi konusunda 

tartıĢmalıdır. Bu tartıĢmada, dönem içi raporların yıllık raporlar ile tutarlılığı 
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ve organizasyon tarafından gerçekleĢtirilen faaliyetlerin, ilgili dönem içi 

raporlara doğru yansıtılması sağlanmalıdır. Tavsiyeler, genel olarak 

değerlendirildiğinde komitenin sorumluluklarının arttırılmasını, üyelerin 

bağımsız olmasını ve finansal konularda uzmanlığı savunmaktadır. Bu 

tavsiyelerin çoğunluğu, Menkul Kıymetler Komisyonu ve Denetim 

Standartları Kurulu tarafından kabul edilmiĢtir. 

 

Blue Ribbon komitesi tarafından yapılan tavsiyelerden sonra, New York 

Borsası, Menkul Kıymetler Komisyonu ve NASDAQ tarafından da denetim 

komitesine iliĢkin düzenlemeler yapılmıĢtır. New York Borsası  düzenlemelerine 

göre, komite en az üç üyeden oluĢacak ve tüm üyeler bağımsız olacaktır 

(Akarkarasu, 2000). Üyeler finansal alanda bilgiye sahip olacaklar ve üyelerden en 

az birinin muhasebe veya finansal alanda yöneticilik tecrübesi olacaktır. Üyeliklerde, 

iĢletmeden sadece komite üyeliği ücreti alınacaktır. Komitenin görev ve 

sorumluluğunu açıklayan bir yönetmeliği bulunacaktır. Menkul Kıymetler 

Komisyonu ve NASDAQ ise iĢletmelerin en az üç üyeden oluĢan, denetim komitesi 

oluĢturmalarını tavsiye etmiĢtir. Bu üyeler, iĢletme yönetiminden bağımsız olmalı ve 

iĢletmeyle herhangi bir iliĢkisi olmamalıdır (ÇatıkkaĢ, Okur ve Balkan, 2012). 

 

4.1.1.11. Blue Ribbon Komisyonu Tavsiyeleri (NACD) 

 

Blue Ribbon Komitesi, tavsiyelerinden sonra Ulusal Kurumsal Yöneticiler 

Birliği tarafından, 36 üyeden oluĢan Blue Ribbon Komisyonu kurulmuĢtur. Dokuz ay 

süren çalıĢmalardan sonra, komitenin sorumlulukları ve uygulamaları üzerinde 

durulmuĢtur. Eylül 1999‟da yayımlanan rapor büyük-küçük, kamu-özel, kar amaçlı-

kar amacı gütmeyen gibi bir ayrıma gitmeden tüm iĢletmelerde, denetim komitesi 

çalıĢma rehberi olacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Komisyon raporunda vurgulanan iki 

nokta Ģudur (Uyar, 2004) ; 

Denetim komitesinin rolü değiĢmektedir. Komitenin rolü geniĢlemekte olup 

finansal raporlama, denetim, risk yönetimi ve kontrol alanlarında öngörüler sağlamak 

olarak ĢekillenmiĢtir. Etkili bir komite finansal, stratejik ve iĢ dünyasına dönük 

konularda geniĢ bir perspektife sahiptir ve iĢletmenin içinde bulunduğu riskler 

komitenin etkinliğini belirlemektedir (Braiotta, Gazzaway, Colson and Ramamoorti, 

2010). 



62 

 

Denetim komitesi üyesinin uzmanlığı, bağımsızlığı, zaman yönetimi ve 

kaynakların etkili biçimde kullanımı önemlidir. Komite üyeleri bağımsız, muhasebe 

ve finans konusunda uzman ve aynı zamanda çalıĢkan olmalıdır. Yeni üyelerin grup 

içinde geliĢimi ve üyelerin zamanı etkin kullanımı son derece önemlidir. Komitenin 

sorumluluğundaki geniĢlemeye bağlı olarak, komite üyeleri denetçi ve yöneticilerle 

daha fazla görüĢmelidirler. Kontrol ve gözetim sorumluluğunun etkin olarak yerine 

getirilebilmesi için komitenin sağlam, açık görüĢlü denetçileri içeren insan kaynağına 

ihtiyacı vardır (Braiotta, Gazzaway, Colson and Ramamoorti, 2010). 

Komisyona göre, aĢağıdaki durumların varlığı halinde mali tablolarda hata 

ve hile olma olasılığı artacağından, komite iĢletmenin finansal tablolarının 

incelenmesi sürecinde en yüksek düzeyde dikkat göstermelidir (Akbulut, 2010). 

 Ġyi anlaĢılmayan ve açık olmayan iĢ anlaĢmaları ve yöntemlerin bulunması  

 Denetçi ile iĢletme yönetimi arasında ortaya çıkan bir anlaĢmazlık nedeni ile 

denetçinin görevinden ayrılması ve yerine gelen yeni denetçinin eski 

denetçinin anlaĢamadığı noktalarda yönetim ile tamamen aynı fikirde 

olması, 

 Finansal sonuçların olması gerekenden daha iyi gösterilmesi, 

 ĠĢletme yönetiminin dağınık bir yapıya sahip olmasından dolayı, iĢletmenin 

iç raporlama sisteminin zayıf olması, 

 Denetçi komitesi ile iç denetçi ve bağımsız denetçi arasındaki toplantılarda 

iĢletmenin icra direktörü veya finans direktörünün baĢkanlık etmesi, 

 ĠĢletmenin faaliyet sonuçları ile planlama arasında daima bir uyumun 

olması, 

 Yönetim ile bağımsız denetçi arasında, sık sık görüĢ ayrılığının ortaya 

çıkması, 

 SatıĢ kalemlerinin, aylık raporlarda son günlerde ara mali raporlarda son 

haftalarda yoğunlaĢması, 

 Ġç denetçinin, komiteye ile doğrudan görüĢememesi, 

 Bilanço kalemlerinde ve geliĢim trendlerinde, beklenmedik değiĢiklikler 

olması, 

 ĠĢletmenin, muhasebe politikalarının faaliyet gösterdiği sektörden büyük 

ölçüde farklılık göstermesi, 

 Sürekli olmayan muhasebe ve maliyet politikaları uygulanması, 
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 Görünürde bir neden olmadan ve raporlanan gelirlerde bir artıĢ veya azalıĢ 

yaĢanmadan, geleceğe iliĢkin tahminlerin sık sık değiĢtirilmesi, 

 Yıllık denetimde, iĢletmede kayıtlara geçirilmemiĢ olaylara rastlanması, 

 ĠĢletmede uygulanan politika ve prosedürlere iliĢkin olarak, denetçiler 

tarafından tavsiye verilmesine rağmen, değiĢiklik konusunda yönetimin 

isteksiz ve gönülsüz olması, 

 Yıllık ve ara finansal tablo sonuçlarını etkileyebilecek, geniĢ çaplı son 

dakika değiĢikliklerinin yaĢanması. 

 

4.1.1.12. Sarbanes Oxley Yasası 

 

2000‟li yılların baĢlarında, büyük Ģirketlerde yaĢanan muhasebe ve denetim 

hileleri hem yatırımcılara hem de tüm kamuya büyük zarar vermiĢtir. Söz konusu 

hilelerin, meydana getirdiği büyük kayıplar, tüm dikkatleri kurumsal yönetim alanına 

çevirmiĢtir. ABD Ģirketlerinde, yönetim alanında özellikle de raporlama ve kamu 

muhasebesi alanında, ciddi etkiler yapacak radikal, hatta bazı alanlarda tartıĢmalı 

olan yeni düzenlemeler kısa zamanda hazırlanmıĢtır ( Keinath and Walo, 2004). 

ABD Kongresi, yaĢanan büyük Ģirket baĢarısızlıklarından kaynaklanan 

kamuoyu endiĢelerini azaltmak ve kamunun ile yatırımcıların yayımlanan kurumsal 

raporlara karĢı güvenini yeniden tesis etmek amacıyla, Temmuz 2002‟de, SOX 

olarak bilinen “Yatırımcıları Korumak Ġçin Kurumsal Açıklamaları Sermaye Piyasası 

Kanununa ve Diğer Kararlara Uygun Hale Getirerek Doğruluklarını ve 

Güvenilirliklerini ĠyileĢtirme Kanunu” adlı Sarbanes-Oxley Kanununu yürürlüğe 

koymuĢtur. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle, denetim komiteleri ve kurumsal 

yöneticiler için yeni sorumluluklar belirlenmiĢ ve halka açık Ģirketler için yeni 

raporlama Ģartları getirilmiĢtir (Erdoğan, 2009). 

Sistematik açıdan, yasa 11 ana baĢlıktan oluĢmakta olup, ana baĢlıklar 

halinde aĢağıda sunulmuĢtur (Aksoy, 2006). 

 Halka açık Ģirketler muhasebe ve denetim gözetim kurulu, 

 Denetçi bağımsızlığı, 

 Kurumsal sorumluluk, 

 Kamuyu aydınlatmaya yönelik olarak finansal açıklamaların geniĢletilmesi, 
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 Menkul kıymet analizi yapan uzman ve analistlere iliĢkin menfaat 

çatıĢmaları, 

 Komisyonun kaynakları ve yetkileri, 

 Ġncelemeler ve raporlar, 

 Yolsuzluklara iliĢkin kurumsal ve cezai sorumluluk, 

 Beyaz yakalılarca iĢlenen suçlara yönelik cezai artırımlar, 

 Kurumsal vergilerin geri dönüĢleri 

 Yolsuzluklara iliĢkin kurumsal sorumluluk, 

 

Sarbanes Oxley yasasının, denetim komitesi uygulamasına iliĢkin getirdiği 

yenilikler Ģu Ģekilde özetlenebilir (DemirbaĢ ve Uyar, 2006). 

    ĠĢletmede, bir denetim komitesi bulunmaması durumunda, yönetim 

kuruluna bir denetim komitesi kurma yükümlülüğü getirilmiĢtir 

(www.sec.gov). ĠĢletme bünyesinde çalıĢanlar, bu komitede görev 

alamayacaklardır. ĠĢletme ile iĢ iliĢkisi içinde bulunanlar denetim 

komitesine üye olamazlar. Üyeler, iĢletmenin bağlı bir kuruluĢunda görev 

yapamayacağı gibi denetim komitesi üyeliği dıĢında baĢka bir ödeme veya 

ücret alamazlar. 

    Bu yasa ile denetçi-müĢteri iliĢkisi de değiĢmektedir. Denetçi, denetim 

raporunu iĢletme yönetimine değil doğrudan komiteye vermelidir. Raporda, 

uygulanan önemli muhasebe politikaları, genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkeleri çerçevesinde, yönetim ile tartıĢılan tüm alternatif finansal bilgi 

değerlendirmelerini ve bu alternatiflerin uygulanması durumunda, ortaya 

çıkabilecek sorun ve tercih edilen yöntemler açıklanacaktır. Bu durum, 

denetçinin görev alanının, yönetimden daha çok hissedarlar sorumluluğuna 

doğru kaydığını göstermektedir. 

    Denetim Komitesi, denetim firmasının ön onayı, atanması, hizmet 

ücretinin belirlenmesi, yönetim ile denetçi arasında finansal raporlamaya 

iliĢkin çıkan anlaĢmazlıkların çözülmesi gibi bir dizi konunun gözetiminden 

sorumludur. Yasada, denetçi tarafından yapılması yasaklanan faaliyetler 

dıĢında kalan, vergi konuları gibi denetim dıĢı tüm hizmetler, komitenin ön 

onayından geçtikten sonra yapılabilir. 

http://www.sec.gov/
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    Denetim Komitesi, iĢletmenin muhasebe politikaları, iç kontrol sistemi ve 

denetim sürecine iliĢkin iĢletme içinden veya iĢletme dıĢından gelecek tüm 

Ģikâyetlerin değerlendirilmesi ve müdahalesine iliĢkin prosedürleri 

uygulayacaktır. ġüpheli veya uygun olmayan muhasebe ve denetim 

uygulamalarının ortaya çıkartılabilmesi için gerekli ortam komite tarafından 

oluĢturulacaktır. 

    Denetim komitesi, gerekli gördüğü konularda dıĢarıdan danıĢmanlık 

hizmeti alabilir. Bu durumda, alınan hizmet karĢılığı yapılacak ödemeler 

için yeterli kaynak komiteye tahsis edilecektir. 

    Denetim komitesinde yer alan üyelerden en az biri, finans ve mali 

konularda uzman olmalıdır.. 

 

4.1.1.13. AB 8.Direktifi 

 

Avrupa Birliği tarafından, (AB) yıllık ve konsolide hesapların denetimine 

iliĢkin olarak, 2004 yılında hazırlanarak yayınlanan 8. Direktif Tasarısı 17.05.2006 

tarihinde kabul edilmiĢtir. AB tarafından, gerekli düzenlemeleri oluĢturma ve direktif 

hükümlerine uyum sağlanması için üye devletlere 29.06.2008 tarihine kadar süre 

tanınmıĢtır. Yeni 8. direktif, yayımını izleyen 20 gün sonra, 29.09.2007 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir (Aksoy, 2006). 

Denetim komitesi ile ilgili AB 8.direktifine göre her kamu yararı iĢletmenin 

denetim komitesi olması zorunludur. Üye ülkelerin denetim komitelerinin, iĢletmenin 

idari organının icracı olmayan  genel kurul tarafından atanan bağımsız ve muhasebe 

ile denetim konusunda yeterli bilgi seviyesine sahip üyelerden oluĢması 

gerekmektedir ( www.iktisadidayanisma.com). 

Ġdare, yönetim veya denetim organlarının üyelerinin veya iĢletme 

hissedarlarının genel kurul tarafından atanan diğer üyelerin sorumluluklarına ters 

düĢmemek Ģartıyla, denetim komitesinin görevleri aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 Finansal raporlama sürecinin takibi, 

 ġirketin dâhili kontrol sisteminin etkinliğini, iç kontrol ve risk yönetim 

sistemlerinin izlenmesi, 

 Yıllık ve konsolide finansal tabloların denetiminin izlenmesi, 
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 Denetçi ve denetim firmasının bağımsızlığını ve özellikle denetlenen 

iĢletmenin ilave hizmet koĢullarını incelenmesi ve izlenmesi, 

Denetim komitesi, denetimleri yapacak denetçi veya denetim Ģirketini Ģirket 

yönetim kuruluna önerir. Seçilen denetçi veya denetim Ģirketi, yaptığı denetimler 

esnasında tespit ettiği önemli konuları ( Ģirket finansal raporlama süreci ve iç kontrol 

sistemlerine yönelik ciddi, zafiyet, zayıflık ve eksiklikler gibi) denetim komitesine 

rapor eder (Aksoy, 2006). 

4.1.2. Türkiye'de Ġç Denetime GeçiĢ Süreci 

 

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, devletten beklenen hizmet anlayıĢının 

değiĢmesi ve ülkemize has bazı özellikler ile yaĢanan ekonomik krizler, Türk kamu 

yönetiminde ve kamu mali yönetimi alanında bir takım değiĢikliklere gidilmesini 

zorunlu kılmıĢtır (Aslan, 2008). 

Bu kapsamda, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla, devletin 

rolünün değiĢen koĢullar çerçevesinde yeniden tanımlanması ve değerlendirilmesi, 

kamu yönetiminin teĢkilat yapısı, iĢleyiĢi ile mali yönetim ve personel rejiminden 

kaynaklanan sorunların giderilmesi ihtiyacından hareketle, kamu yönetimi alanında 

yapılması düĢünülen değiĢiklikler, beĢ yıllık kalkınma planları esas olmak üzere, bu 

kapsamda yürütülen pek çok çalıĢma ve çeĢitli platformlarda ortaya konmuĢtur 

(Aslan, 2008). 

Yeniden yapılanma, yani idari reform kamu yönetimini daha etkili ve daha 

verimli kılmak, iyileĢtirmek amacıyla giriĢilen yeniden düzenleme çabaları ve bunun 

sonucunda gerçekleĢtirilen yeniliklerdir (CoĢkun, 2008). 

1960 yılında baĢlayan Planlı Kalkınma Dönemi, ülkemizde birçok açıdan 

olduğu gibi yönetimin iyileĢtirilmesi açısından bir dönüm noktasıdır. Bu dönemdeki 

ilk giriĢim olarak, Milli Birlik Komitesi ve DPT‟nin isteği üzerine TODAĠE 

bünyesinde bir komisyon tarafından Ġdari Reform ve Reorganizasyon Hakkında Ön 

Rapor hazırlanmıĢtır. Bu rapor, 1690‟tan sonra ve planlı dönemde yapılan 

çalıĢmaların baĢlangıcını oluĢturmuĢ ve daha sonraları yapılan MEHTAP gibi 

kapsamlı çalıĢmalara öncülük etmiĢtir (CoĢkun ve Nohotçu, 2008). 

1962‟de Bakanlar Kurulu Kararı ile Merkezi Hükümet TeĢkilatı AraĢtırma 

Projesi (MEHTAP) hazırlıklarına baĢlanmıĢ, 1963‟te de proje BaĢbakanlığa 

sunulmuĢtur. Bu raporun amacı, merkezi hükümet görevlerinin en uygun biçimde 
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dağılımını sağlamak yoluyla, daha rasyonel örgütlenme ve yöntemler oluĢturma, 

daha sistematik planlama ve koordinasyon, daha etkin bir mali kontrol sağlamayı 

hedef tutan tedbirlerin uygulanması için sağlam bir zemin hazırlamaktır (CoĢkun ve 

Nohotçu, 2008). 

12 Mart 1971 muhtırasından sonra, TODAĠE ve çeĢitli bakanlıkların 

personelinin görev yaptığı bir danıĢma kurulu oluĢturulmuĢtur. DanıĢma kurulunun 

hazırladığı raporla, Türk Kamu Yönetiminin o günkü durumu ve yeniden 

düzenlemeyi gerektiren nedenler, o güne kadar yapılan idari reform çalıĢmaları 

sonuçlarıyla ele alınmıĢtır (CoĢkun ve Nohotçu, 2008). 

12 Eylül 1980 darbesinden sonra, iĢbasına gelen hükümetler de reform 

çalıĢmalarını sürdürmüĢ, 1980‟lerin sonlarında kamu yönetiminde yeniden 

yapılanma amacına yönelik, kapsamlı bir proje olan Kamu Yönetimi AraĢtırma 

Projesi (KAYA) sonuçlandırılmıĢtır (CoĢkun ve Nohotçu, 2008). 

KAYA Projesi 1988‟de baĢlamıĢ, 1991‟de bitmiĢ ve. DPT ve TODAĠE‟nin 

uzlaĢısı sonunda sonuçlandırılmıĢtır. Amaçları arasında, kamu hizmeti gören merkezi 

yönetimin merkez ve taĢra örgütlerini ve yerel yönetimleri etkili, süratli, ekonomik, 

verimli ve nitelikli hizmet görecek bir düzene kavuĢturmak ve kamu kuruluĢlarının 

görev, yetki ve sorumluluklarında var olan aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri 

saptamak, gerekenleri önermek gelir (CoĢkun ve Nohotçu, 2008). 

KAYA Projesi devam ederken, yürürlükte olan V.VI. ve sonrasındaki VII. 

BeĢ Yıllık Kalkınma Planlarında da, kamu yönetiminin iyileĢtirilmesi konusunda 

bazı önerilerde bulunulmuĢ, ancak yeniden yapılanma konusunda yapısal ve 

hukuksal değiĢimlerle ilgili olarak herhangi bir plan ortaya konulmamıĢtır. Fakat, 

VIII. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda, daha önceki tavsiye niteliğindeki öneriler, 

sadece kamu yönetiminin iyileĢtirilmesi konusunda değil, aynı zamanda kamu 

hizmetlerinde etkinliğin artırılması için kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması 

konusunda da nelerin yapılması gerektiği somut örneklerle ortaya konmuĢtur. 

Türk kamu mali karar alma sürecinin, temel sorunlarına yönelik yaklaĢımlar 

“VIII. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Kamu Mali Yönetiminin, Yeni Yapılandırılması ve 

Mali Saydamlık Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu” ile ele alınmıĢtır. 

Bu rapordaki bazı tespitlere göre (8. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Kamu Mali 

Yönetiminin Yeni Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporu, s.103-104) ; 
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 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu (Genel Muhasebe 

Kanunu) ile oluĢturulan mali yönetim sistemimiz, dünyada kamu mali 

yönetimi ve kontrol alanında yaĢanan değiĢim ve geliĢmelere uyum 

sağlayamamıĢtır. ÇağdaĢ kamu mali yönetim anlayıĢına hâkim olan; 

Stratejik planlama, çok yıllı bütçeleme, performans esaslı bütçeleme, hesap 

verilebilirlik, mali saydamlık, etkin iç mali kontrol ilkelerine sistemde yer 

verilmemiĢtir. 

 Kalkınma planı ve programlar ile bütçeler arasında yeterli bir bağ 

kurulamamıĢtır. 

 Kamu kaynaklarının kullanımında mevzuata uygunluk esas alınıp etkililik, 

verimlilik ve tutumluluk ikinci planda kalmıĢtır. 

VIII. BeĢ Yıllık Kalkınma Planının öngördüğü hedefler doğrultusunda ġubat 

2001‟de BaĢbakanlığın onayıyla, Türkiye‟de saydamlığın arttırılması ve kamuda 

etkin yönetimin geliĢtirilmesi amacıyla birer yönlendirme komitesi ve bir çalıĢma 

grubu kurulmuĢtur. Bu kurullar BaĢbakanlığa bir rapor sunmuĢ ve bu rapora dayalı 

olarak “Türkiye‟de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin 

GeliĢtirilmesi Eylem Planı” Ocak 2002‟de Bakanlar Kurulu tarafından 

kararlaĢtırılmıĢtır (CoĢkun ve Nohotçu, 2008). 

Kasım 2002‟deki genel seçimlerden sonra, iĢbasına gelen yeni hükümet 

önceki acil eylem planı yerine kendi eylem planını oluĢturmuĢ ve iĢe bazı 

bakanlıkları birleĢtirerek baĢlamıĢtır. Daha sonra da, yeniden yapılanma konusuyla 

ilgili devrim niteliğindeki, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10 

Aralık 2003‟te yürürlüğe girmiĢtir (CoĢkun ve Nohotçu, 2008). 

5018 sayılı Kanun öncesi yapılanmada, genel ve katma bütçe dıĢında birçok 

farklı bütçeleme modeli (fonlar, vakıflar, dernekler, vb.) ortaya çıkmıĢtır. Adı geçen 

bütçeler, ilgili kuruluĢların yetkili organları tarafından onaylanarak yürürlüğe 

girdikleri için bu bütçelerin uygulama usul ve esaslarında önemli farklar ortaya 

çıkmıĢtır. Bu durum, bütçe dıĢında gerçekleĢtirilen pek çok harcamanın 

parlamentonun bilgisi dıĢında gerçekleĢmesine sebep olmuĢtur (ġahin, 2007). 

5018 sayılı Kanun ile farklı bütçeler ortadan kalkmıĢ, kamu idareleri genel 

bütçe, özel bütçe, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sosyal güvenlik kurumları 

olarak dörde ayrılmıĢtır. Türk mali sistemimizdeki olumsuzluklara çözüm 

mahiyetinde, öncelikle 04.01.2002 tarihinde kabul edilen 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu, 05.01.2002 tarihinde kabul edilen 4735 Sayılı Kamu ihale SözleĢmeleri 
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Kanunu ve 28.03.2002 tarihinde kabul edilen 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çıkarılarak kamu ihale sistemi ile 

devlet borç yönetiminde köklü değiĢiklikler yapılmıĢtır (Aslan, 2008). 

1927 yılından beri uygulanan ve mali sistemimizin temel kanunu sayılan, 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununu yürürlükten kaldırılarak, 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,10.12.2003 tarihinde kabul edilmiĢ ve tam olarak 

01.01.2006 tarihinden itibaren de uygulanmaya baĢlanmıĢtır (Aslan, 2008). 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu maliyesinin 

temel ilkelerine ve kamu kaynağının kullanılmasına çok önemli değiĢiklikler 

getirmektedir. Bu Kanun içinde mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik 

planlama ve performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme ile iç kontrol ve iç 

denetim konuları yeni mali yönetim ve kontrol sistemini oluĢturan temel unsurlar 

olarak düzenlenmiĢ bulunmaktadır (Özkan, 2008). 

Bununla birlikte, kamu yönetim sistemine “Ġç Denetim” kavramı ilk olarak, 

10.12.2003 tarihinde kabul edilen, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile girmiĢtir. 5018 sayılı Kanun, kamu mali denetiminde kapsamlı 

düzenlemeler içermektedir. 5018 sayılı Kanun‟un, iç denetime iliĢkin hükümleri 

01.01.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiĢtir (Özkan, 2008). 

 

4.1.2.1. Bankalarda Ġç Denetim 

 

Bankaların karĢılaĢtıkları risklerin izlenmesi ve kontrolü sağlamak üzere 

kuracakları iç denetim sistemleri ile risk yönetim sistemlerine iliĢkin esas ve usulleri 

belirlemek amacı ile “Bankaların Ġç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında 

Yönetmelik” hazırlanmıĢ ve 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete‟ de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Yürürlüğe giren bu Yönetmelik ile bankaların iç 

denetim ve risk yönetim sistemlerini, 1 Ocak 2002 tarihine kadar Yönetmelik 

hükümlerine uygun hale getirmek zorunda oldukları hükme bağlanmıĢtır. 

Yönetmelik, banka adı altında Türkiye‟de kurulan iĢletmeler ile yurtdıĢında kurulu 

bankaların, Türkiye‟deki Ģubelerini ve özel finans kurumlarını kapsamaktadır.  

Bahse konu Yönetmelik hükümleri kapsamında, Bankanın kontrol 

faaliyetlerine iliĢkin önemli strateji ve politikalarını oluĢturmaktan, uygulanmasını 

dönemsel olarak incelemekten ve bankanın bünyesinde etkin bir iç denetim sistemi 

ile risk yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesinden yönetim kurulu 
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sorumludur. Yönetim kurulu, bir üyesini iç denetim iĢlevinin sürdürülmesi için 

görevlendirmek zorundadır. 

Söz konusu yönetim kurulu üyesinin görevleri, Yönetmeliğin 21‟ inci 

maddesinde belirtilmiĢtir. Yönetmeliğin 2‟ nci maddesinde, iç denetim sistemi, iç 

kontrol sistemi ile teftiĢ sisteminden oluĢan bütünleĢtirilmiĢ süreç olarak 

tanımlanmaktadır. Ġç denetim sisteminin amacı, faaliyetlerin verimliliğinin ve 

etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenirliliğinin, bütünlüğünün ve 

zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması, banka faaliyetlerinin yürürlükteki 

yasalara ve düzenlemelere tam anlamıyla uygunluğunun ölçülmesidir. Ġç denetim 

sistemi amaçlarına ulaĢabilmek için;
 

 

 Banka faaliyetlerinin yasal düzenlemelere ve yönetim kurulunca tespit 

edilmiĢ strateji ve politikalara uygun olarak, etkin bir Ģekilde 

planlanmasının ve yürütülmesinin kontrolü sağlanmalıdır.  

 Risklerin tanımlanabilmesinin ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması 

gerekmektedir.  

 Yönetim kurulunun, bankanın sermaye yeterliliğini, likiditesini, aktiflerinin 

kalitesini, bütçesine uygun kârlılık performansını ve bankacılıkla ilgili 

mevzuat hükümlerine tam anlamıyla uygunluğunu düzenli ve zamanında 

izlemeye yetkili olması için koĢullar temin edilmelidir. 

 Risk yönetim sisteminin etkin bir biçimde çalıĢması temin edilecek Ģekilde 

oluĢturulmalıdır.  

 Ġç kontrol merkezi; Ġç kontrol sürecinin etkinliğini izleyerek değerlendirir ve 

gerektiğinde bu süreçte kontrol etkinliğini koruyacak Ģekilde değiĢiklikler yapar 

(A.e.madde2). Yönetim kuruluna bağlı olan iç kontrol merkezinde, bir baĢkan ile 

yeteri kadar iç kontrol elemanı görev yapar (A.e. madde24).
 

Ġç kontrol merkezine 

bağlı iç kontrol elemanları, görevlerini fiziken bankaların Ģubelerinde 

gerçekleĢtirirler(A.e.madde25).
 

Ġç kontrol elamanları, inceleme konuları ile ilgili 

iĢlemlerin yasal düzenlemelere, banka mevzuatına, banka yönetiminin hedef ve 

politikalarına uygunluğunu kontrol etmekte ve bankada standartların yerine getirilip 

getirilmediğini, kurallara ve sınırlamalara uyulup uyulmadığını incelemektedirler. 

(Aslan,2003)
 

Bu elemanlar, bankacılık ve diğer finansal hizmetlerin verilmesinde 

çalıĢtırılamazlar (A.e. madde25).
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Ġç kontrol mekanizmasının sağlıklı ve etkin bir Ģekilde kurmak ve 

çalıĢtırabilmek için (A.e.madde13); 

 Menkul kıymet ve türev ürün alım satım faaliyetleri ile kredi açma ve diğer 

bankacılık iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi,  

 Kredi dokümantasyonunun yeterliliğinin tespiti ile kredinin 

onaylanmasından sonra müĢterinin takibi ile kredinin pazarlanmasına 

yönelik faaliyetler,  

 Ödemelere iliĢkin iĢlemlerde, ödemenin onaylanması ile fiili olarak 

gerçekleĢtirilmesi,  

 Menkul kıymet alım ve satım iĢlemlerinde, iĢlemin fiilen gerçekleĢtirilmesi 

ile kaydedilmesi gibi iĢlevler için tanınan yetkiler ve sorumluluklar 

birbirinden ayrılmalıdır.  

TeftiĢ Sistemi; bankanın günlük faaliyetlerinden bağımsız olarak finansal, 

faaliyet ve uygunluk denetimlerinin müfettiĢler tarafından gerçekleĢtirilmesidir. 

TeftiĢ sistemi, iç kontrol sistemi ile risk yönetim sisteminin iĢleyiĢi baĢta olmak 

üzere bankanın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan ve bu alanlara iliĢkin 

değerlendirme yapılmasını sağlayan süreçtir (Aslan, 2003).
  

TeftiĢ, banka içinde tüm maddi konuların, hesap ve kayıtların, belgelerin, 

personelin ve banka personelini etkileyebilecek diğer tüm unsurların yerinde 

incelenmesinin yanı sıra, merkezden de inceleme ve denetleme faaliyetlerinde 

bulunulmasını, gerektiğinde soruĢturma yapılmasını, ifade alınmasını, savunma 

istenilmesini, belge ve bilgilere el konulmasını, gerekli görülmesi halinde sorumlu 

personelin inceleme sonuçlandırılıncaya kadar iĢten uzaklaĢtırılması gibi eylemleri 

de kapsar (A. e. madde 27). 

Yönetim kurulu tarafından teftiĢ yönetmeliği hazırlanmalıdır. TeftiĢ 

Yönetmeliğinde, müfettiĢlere hangi konularda yetkiler verilmesi gerektiği 

Yönetmeliğin 27‟ nci maddesinde belirtilmiĢtir. Genel olarak, teftiĢ kurulu tarafından 

planlanan incelemeler aĢağıdaki gibidir (Aslan, 2003). 

 Muhasebe ve iç raporlama sistemlerinde, finansal bilgilerin ve mali 

tabloların güvenilirliğini ve tutarlılığını incelemeye yönelik finansal 

denetim,  

 Yasal düzenlemelere, politikalara ve usullere uygunluğu inceleyen uygunluk 

denetimi, 
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 Banka bünyesinde yer alan görevler ve faaliyetlerle ilgili olarak, bankada 

kullanılan sistemlerin kalitesini ve uygunluğunu incelemeye, organizasyon 

yapılarını, iĢ süreçlerini analiz etmeye yönelik faaliyet denetimi,  

 Bankanın, yönetim fonksiyonunun kalitesini değerlendirmeye yönelik 

yönetim denetimi.  

 TeftiĢ sonuçlarını içeren raporlar, önemine ve öncelik sırasına göre, 

doğrudan banka yönetim kuruluna ya da üst düzey yönetime gönderilir. (A.e. madde 

26) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların iç denetim 

sistemlerini ve risk yönetim sistemlerini inceler ve değerlendirir (A.e. madde 44). 

 

4.1.2.2. Aracı Kurumlarda Ġç Denetim  

 

Aracı kurumların karĢılaĢtıkları risklerin izlenmesi ve bu risklerin 

kontrolünü sağlamak üzere kuracakları iç denetim sistemlerine iliĢkin esas ve usuller, 

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: V No: 69 “Aracı Kurumlarda Uygulanacak Ġç 

Denetim Sistemine ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiĢ ve 14.07.2003 

tarih ve 25168 sayılı resmi gazetede yayımlanmıĢtır. Bu tebliğ ile aracı kurumların 

bünyelerinde, faaliyetlerinin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değiĢen koĢullara cevap 

verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte iç denetim sistemlerini kurmak, idame 

ettirmek ve geliĢtirmek zorunda oldukları hükme bağlanmıĢtır (
 

Sermaye Piyasası 

Kurulu, “Aracı Kurumlarda Uygulanacak Ġç Denetim Sistemine ĠliĢkin Esaslar 

Hakkında Tebliğ,” Seri: V, No: 68, Resmi Gazete, 14.07.2003, Sayı: 25168, Md.4.). 

Tebliğin 3‟üncü maddesinde iç denetim sistemi, iç kontrol sistemi ile teftiĢ 

sisteminden oluĢan bütünleĢtirilmiĢ bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Etkin bir iç 

denetim sisteminin kurulmasından yönetim kurulu sorumludur. Aracı kurum yönetim 

kurulu, bir üyesini “Ġç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi” olarak 

belirlemelidir. Bu üyenin sorumlulukları, Yönetmeliğin 8‟ inci maddesinde 

belirtilmiĢtir. Ġç kontrol birimi, iç kontrol sistemine iliĢkin politika ve prosedürlerin 

uygulanmasını gözler ve kontrol eder. Ġç kontrol birimi iç kontrolden sorumlu 

yönetim kurulu üyesine bağlı olarak faaliyet gösterir (A.e,madde21) ve hazırladıkları 

raporları iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine gönderir (Aslan, 2003).
 

 

Aracı kurum faaliyetlerin kapsam ve yapısıyla uyumlu yeterli sayıda iç 

kontrol elemanı çalıĢtırabilir. Ġç kontrol elemanlarına, iç kontrol dıĢındaki baĢka 

görev ve sorumluluklar yüklenemezler. Aracı kurum tarafından oluĢturulan iç kontrol 
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sistemine iliĢkin, tüm politika ve prosedürlerin yazılı hale dönüĢtürülmesi ve yönetim 

kurulu tarafından onaylanması zorunludur. Bu prosedürlerde, hangi konularda 

düzenlemeler olacağı kanunun 10‟ uncu maddesinde belirtilmiĢtir.  

Aracı kurumların bünyelerinde, yönetim kuruluna bağlı bir teftiĢ birimi 

oluĢturmaları ve yeterli sayıda müfettiĢ çalıĢtırmaları zorunludur. MüfettiĢler 

tarafından yapılan denetim çalıĢmaları, rapora bağlanarak yönetim kuruluna sunulur 

(Sermaye Piyasası Kurulu, “Aracı Kurumlarda Uygulanacak Ġç Denetim Sistemine 

ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ,” Seri: V, No: 68, Resmi Gazete, 14.07.2003, Sayı: 

25168, Md. 12.). 

TeftiĢ biriminde görev alan müfettiĢler, aracı kurum faaliyetlerinin sermaye 

piyasası mevzuatı, ilgili diğer yasal düzenlemeler ve iç kontrole yönelik yazılı 

prosedürler çerçevesinde yürütülmesinin kontrol ve denetiminden sorumludurlar. 

(Aslan,2003)
 

TeftiĢ birimi, aracı kurumun mali durumunu zayıflatacak veya olağan 

dıĢı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığını tespit edilmesi halinde 

hazırlayacağı raporu en kısa zamanda yönetim kuruluna sunar (Doyrangöl, 2001).
 

MüfettiĢlerin aracı kurum bünyesindeki tüm bilgi ve belgelere ulaĢma yetkisi, yazılı 

politikalar arasında açıkça yer almalıdır. Etkili bir iç kontrol ortamı yaratmak, 

sonuçlardan sorumluları tespit etmek ve verimliliği arttırmak amacıyla, iĢletmede 

oluĢturulan her bölümün ve her mevkinin görev ve sorumluluklarının açık ve kesin 

olarak tanımlanması gerekmektedir (Doyrangöl, 2001). Ġç kontrol sisteminin etkin bir 

Ģekilde çalıĢtırılabilmesi için; 

 Kredilendirme sürecinde, talep sahibinin kredi değerliliğinin tespitine 

yönelik gerekli belgelerin temini, söz konusu belgelerin yeterliliğinin ve 

talep sahibinin kredi değerliliğinin incelenerek onaylanması ve müĢterinin 

takibine yönelik faaliyetler,  

 Ödemelere iliĢkin iĢlemlerde, ödemenin onaylanması ile fiili olarak 

gerçekleĢtirilmesi,  

 Menkul kıymet alım satım iĢlemlerinde, iĢlemin fiilen gerçekleĢtirilmesi ile 

kaydedilmesi, menkul kıymet fiziki teslimlerinde; iĢlemin onaylanması ile 

fiili olarak gerçekleĢtirilmesi iĢleri için belirlenen yetki ve sorumluluklar 

birbirinden ayrılmalıdır.  

 

4.1.2.3. Sigorta ve Reasürans ġirketlerinde Ġç Denetim  
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“Sigorta ve Reasürans ġirketlerinin KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları 

Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Ocak 2004 tarih ve 

25359 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Yönetmelikte 

sigorta ve reasürans Ģirketlerinin bünyelerinde, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla 

uyumlu, değiĢen koĢullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte, iç 

denetim sistemlerini kurmak, idame ettirmek ve geliĢtirmek zorunda oldukları hükme 

bağlanmıĢtır (T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, “Türkiye Sigorta ve Reasürans 

ġirketleri Ġle Ġlgili Genelge,” Md. 3 ). Sigorta ve reasürans Ģirketleri, 31 Aralık 2004 

tarihine kadar, doğrudan yönetim kuruluna bağlı olacak Ģekilde iç denetim birimi 

oluĢturmak zorundadırlar. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından “Sigorta ve 

Reasürans ġirketlerinin Ġç Denetim Sistemlerine ĠliĢkin Genelge” yayınlamıĢtır. 

Genelgede iç denetim sistemi, sigorta ve reasürans Ģirketinin tüm iĢ ve 

iĢlemlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik, tebliğ, tarife ve talimatlar, Ģirketin iç 

yönergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğunun sürekli kontrol 

edilmesi ile hata, hile, usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla oluĢturulan 

sistem olarak tanımlanmıĢtır (T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, “Türkiye 

Sigorta ve Reasürans ġirketleri Ġle Ġlgili Genelge,” Md.1 ).
 

Sigorta ve reasürans 

Ģirketi bünyesinde etkin bir iç denetim sisteminin kurulması, yönetim kurulunun 

sorumluluğundadır.  

Ġç denetim; sigorta ve reasürans Ģirketinin tüm varlıklarını, hesap ve 

kayıtlarını, belgelerini ve Ģirketin güvenliğini etkileyebilecek diğer tüm unsurları 

inceler, sigorta ve reasürans Ģirketlerinin merkez teĢkilatındaki birimler, bölge ve 

Ģubeleri ile acentelerinin sigortacılık mevzuatına Ģirket hedef ve politikalarına, 

Ģirketçe alınan kararlara uygun çalıĢıp çalıĢmadığını tespit eder. Yönetici ve 

personelin verilen hedeflere uyum bakımından baĢarılı olup olmadıklarını belirler 

(T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, “Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Ġle 

Ġlgili Genelge,” Md.63 ).
 

 

Sigorta ve reasürans Ģirketlerinde oluĢturulan iç denetim sistemine iliĢkin 

tüm politika ve prosedürlerin, yazılı hale dönüĢtürülerek, yönetim kurulu tarafından 

onaylanması zorunludur. Prosedürler, her düzeyde personelin etkin bir Ģekilde iç 

denetim sistemine katılımını sağlayacak Ģekilde oluĢturulur (T.C. BaĢbakanlık 

Hazine MüsteĢarlığı, “Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Ġle Ġlgili Genelge,” 

Md. 3 ). Yönetim kurulu bu prosedürlerin uygulanmasını dönemsel olarak 
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izlemelidir. Yönetim kurulu, bir üyesini iç denetimden sorumlu üye olarak 

görevlendirmelidir (T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, “Türkiye Sigorta ve 

Reasürans ġirketleri Ġle Ġlgili Genelge,” Md. 8 ). 

Ġç denetim bölümü, genel müdürlükteki tüm bölümler, bölge müdürlükleri 

ve Ģubeler ile taĢra teĢkilatı için yılda en az bir kez, tüm acenteleri için en az üç yılda 

bir kez raporlama yapmalıdır (T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, “Türkiye 

Sigorta ve Reasürans ġirketleri Ġle Ġlgili Genelge,” Md.5 ). 

Ġç denetim kapsamındaki faaliyetler, iç denetimden sorumlu elemanlar 

tarafından yürütülür. Ġç denetim elemanları sigorta ve reasürans Ģirketinin tüm 

bölümlerinin faaliyetlerinin sigortacılık mevzuatı hükümleri yanında, sigorta ve 

reasürans Ģirketi ana sözleĢmesi ve Ģirketin iç yönergeleri ile iç denetime yönelik 

yazılı prosedürler çerçevesinde yürütülmesinin kontrol ve denetiminden sorumludur 

(T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, “Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Ġle 

Ġlgili Genelge,” Md.5 ). 
 

Ġç denetim elemanları tarafından yapılan denetim ve kontrol çalıĢmaları 

rapora bağlanarak, yönetim kuruluna sunulur. Ġç denetim elemanlarının, her türlü 

bilgi ve belgeleye ulaĢma yetkisi, yazılı politikalar arasında açıkça yer almalıdır. Ġç 

denetim yöneticisi ve iç denetim elemanları görevlerini tarafsız olarak yerine 

getirmelerini engelleyecek, görev ya da iliĢkiler içinde yer alamazlar. ÇalıĢmaları 

sırasında tarafsızlığını etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında, bu durumu 

çalıĢma sonuçları ile birlikte tarafsızlıklarını bozan durumu da açıklamakla 

yükümlüdürler. Ġç denetim elemanları görevleri gereği eriĢtikleri bilgileri meslek 

etiğine aykırı biçimde kullanamazlar (T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, 

“Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Ġle Ġlgili Genelge,” Md.10 ). 

4.1.2.4. Emeklilik Yatırım Fonlarında Ġç Denetim  

Emeklilik yatırım fonlarının kuruluĢ ve faaliyetlerine iliĢkin esasların 

düzenlenmesi amacı ile “Emeklilik Yatırım Fonlarının KuruluĢ ve Faaliyetlerine 

ĠliĢkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” 28.02.2002 tarihinde 24682 sayılı resmi 

gazetede yayınlanmıĢtır.  

 Emeklilik yatırım fonları, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, 

mali ve idari konularda sağlam bilgi akıĢını zamanında temin etmek amacıyla 

bünyelerinde bir iç denetim sistemi oluĢturmakla yükümlüdür. Ġç denetim sisteminin 

kapsamında sağlaması gerekli hususlar aĢağıda yer almaktadır (Aslan, 2004); 
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 Emeklilik Ģirketi faaliyetlerinin, mevzuata, Ģirket stratejisi ve politikalarına, 

emeklilik sözleĢmesine ve ana sözleĢmeye uygunluğu,  

 Emeklilik Ģirketi adına yürütülen faaliyetlerin sözleĢmelere uygunluğu,  

 Tüm faaliyetlere iliĢkin belgelerin düzenlenmesi,  

 Muhasebe belge ve kayıt düzeninin sağlıklı bir Ģekilde iĢlemesi,  

 Risklerin en aza indirilmesi amacı ile risklerin tanımlanması ve gerekli 

önlemlerin alınması,  

 Kayıtların zamanında ve doğru tutulması,  

 Yapılan harcamaların belgeye dayandırılması.  

Yönetmelikte, iç kontrol sistemi fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve 

etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve 

zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili 

mevzuata, emeklilik sözleĢmesine, fon iç tüzüğüne uygun yürütülmesini, 

hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini, muhasebe kayıtlarının 

doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak 

zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan esas ve usuller 

olarak tanımlanmıĢtır. Fon tarafından, iç kontrol sistemine iliĢkin tüm esas ve 

usuller yazılı hale getirilmek zorundadır.  

 Fonun iç kontrol sistemine iliĢkin prosedürlerde bulundurması gereken 

asgari unsurlar, Yönetmeliğin 14‟ üncü maddesinde açıklanmıĢtır. Fon faaliyetlerinin 

iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, Ģirketin atayacağı 

en az bir fon denetçisi tarafından kontrol edilir. Fon denetçilerinin tespitleri ve 

denetleme sonuçlarını içeren raporlar yılda en az bir kere yönetim kuruluna ve fon 

kuruluna iletilir.  

4.1.2.5. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında Ġç 

Denetim  

Özel sektör kuruluĢları tarafından, yoğun olarak kullanılan iç denetim 

faaliyeti, son yıllarda kamu iç mali kontrol sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiĢtir. Özellikle Avrupa Birliği‟ne aday ülkelerde, kamu yönetiminde hesap 

verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması amacıyla, etkili bir iç denetim 

sisteminin kurulması zorunluluğu ortaya çıkmıĢtır. Ülkemizde de kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 
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hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla “Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu” düzenlenmiĢ ve 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı resmi gazetede 

yayınlanmıĢtır.  

Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik 

kurumları ve mahalli idarelerden oluĢan genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır (“Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu,” Resmi Gazete, 24.12.2003, Sayı: 25326, Md. 2.). 

Kanunun 63‟ üncü maddesine göre iç denetim, kamu idaresinin 

çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için kaynakların ekonomik, etkin ve 

verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek amacıyla yapılan 

bağımsız ve tarafsız güvence sağlayan danıĢmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, 

idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî iĢlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve 

kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek yönünde sistematik, 

sürekli ve disiplinli bir yaklaĢımla ve genel kabul görmüĢ standartlara uygun olarak 

gerçekleĢtirilir.  

Ġç denetim, iç denetçiler tarafından gerçekleĢtirilir. Ġç denetçilerin görevleri 

kanunun 64‟ üncü maddesinde açıklanmıĢtır. Bunlardan bazıları, kamu idarelerinin 

yıllık iç denetim programını hazırlamak, risk analizlerine dayanarak kamu 

idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, harcama sonrasında yasal 

uygunluk denetimi yapmak, idarenin harcamalarının, malî iĢlemlere iliĢkin karar ve 

tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik 

planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmektir 

(Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,” Resmi Gazete, 24.12.2003, Sayı: 25326, 

Md. 64.). 

 

Ġç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yönetime sunar. Kanunun 65‟ inci 

maddesine göre, iç denetçi olarak atanacakların, ilgili alanlarda en az dört yıllık 

yükseköğrenim görmüĢ olması, kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beĢ 

yıl veya kanunda belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalıĢmıĢ olmaları zorunludur. 

Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, Maliye Bakanlığınca iç denetim 

eğitimine tabi tutulur. Bu eğitimi baĢarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Ġç 

denetçiler, üst yöneticiler tarafından, sertifikalı adaylar arasından atanır (“Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu,” Resmi Gazete, 24.12.2003, Sayı: 25326, Md. 65.). 
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Kamu idarelerinin iç denetim sistemleri, Maliye Bakanlığı‟na bağlı Ġç 

Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından izlenir (“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu,” Resmi Gazete, 24.12.2003, Sayı: 25326, Md. 67 ). 

4.2. Ġç Denetim Uygulamalarında Yeni AnlayıĢlar 

 

Ġç denetim birimlerinin pek çoğu, kuruluĢlarında veya Ģirketlerinde meydana 

gelen değiĢikliklerle çok dinamik bir biçimde ilgilenmekte, kuruluĢlarının 

performanslarının  iyileĢtirilmesi için katkıda bulunma ve farklılık yaratma ihtiyacı 

duymaktadırlar. Yönetimle ve kurumun diğer çalıĢanları arasında katılımcı, 

iĢbirliğine yatkın ve yapıcı iliĢkiler kurma yönünde adımlar atılmaktadır. 

(www.sayistay.gov). 

Kurumsal değiĢimlerle, yeni teknoloji ve iĢ uygulamalarına uyum sağlamak 

için rolleri tartıĢan, gözden geçiren, uygulamaları yönlendiren denetim birimlerinin 

sayısı hızla artmakta; iç denetim birimlerinin bu değiĢime yaratıcı bir anlayıĢla 

verdikleri karĢılıklar iyi uygulama örnekleri olarak değerlendirilmektedir (Özeren, 

2000: 39). 

  4.2.1. Daha Pro-Aktif Bir YaklaĢımın Benimsenmesi 

 

Ġç denetim kuruluĢlarının bazıları, daha pro-aktif bir yaklaĢım sergileyerek 

ufuklarını ve vizyonlarını geniĢletmektedirler. Bu Ģekilde, bünyesinde yer aldıkları 

organizasyonun iĢ süreçlerinin kalitesinin, güvenilirliğinin, duyarlılığının ve maliyet 

etkinliğinin iyileĢtirilmesine daha fazla katkıda bulunabileceklerini 

düĢünmektedirler. Pro-aktif yaklaĢıma örnek gösterilebilecek kimi eğilimler Ģöylece 

sıralanabilir (Özeren, 2000): 

 Ġç denetçiler denetim esnasında kontroller, risk yönetimi ve iyi uygulama 

örnekleri ile ilgili olarak elde ettikleri bilgilerini yöneticilerle 

paylaĢmaktadırlar.  

 Ġç denetim birimleri kaynaklarının çoğunu karĢılaĢılan riskler bakımından 

yeterli kontrollerin sağlanmasını güvence altına almak üzere henüz tasarım 

aĢamasındaki sistemlerin ve programların incelenmesine kaydırmaktadırlar. 

http://www.sayistay.gov/
http://www.sayistay.gov,2000/
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 Ġç denetim elemanları, denetim sonrasında kuruluĢun risklerini ve 

kontrollerini izleme programlarına yardımcı olmak amacıyla risk yönetimi 

ve denetimi araçları konusunda yöneticilere yardımcı olmaktadırlar. 

  Ġç denetim birimleri, denetledikleri alanlarda ortaya çıkan olumsuz 

eğilimleri ve riskleri belirlemek amacıyla veri tabanlarını sürekli olarak 

izlemek üzere ileri teknolojik araçlar geliĢtirmektedir. 

4.2.2. Denetlenen “MüĢteri” Olarak YaklaĢılması 

 

Denetlenene müĢteri olarak yaklaĢmak, sorunların belirlenmesi ve 

organizasyona değer katan iyileĢtirmelerin önerilmesi yoluyla, risk yönetimi 

bakımından çalıĢma birimlerine yardımcı olmaktadır. Ġç denetim birimleri, 

denetlenen birimi iĢ ortağı olarak görmekle birlikte bağımsızlık ve tarafsızlıkla ilgili 

mesleki standartları zedelemeden denetlenenle ortaklık gibi iliĢkiler 

kurabilmektedirler (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010: 65). 

 4.2.3. Risk Yönetimi Üzerine Daha Fazla YoğunlaĢılması 

 

Ġç denetim birimleri, denetim boyunca karĢılaĢılan risklere 

yoğunlaĢmaktadır. Risk, örgütü etkileyebilecek mali kayıplar, etik olmayan 

davranıĢlar, güvenilirliğin zarar görmesi ve yasal gereklere uymama gibi olay veya 

eylemlerin kurumu olumsuz yönde etkilemesi olarak tanımlanmaktadır. Risk 

yönetimi de örgütün personel ve varlıklarına yönelik tehlikelerin değerlendirilerek, 

bir yöntem ile en aza indirilme süreci olarak tanımlanmaktadır (Özeren, 2000: 42-

43). Denetim birimlerinin, örgütün karĢılaĢtığı risklerin belirlenerek en aza 

indirilmesi için kontrol çevresinin değerlendirilmesine odaklandığı kurumlarda, iç 

denetim süreci risk yönelimli olarak tanımlanmaktadır. 

Risk Yönetimi baĢlıklı 2110 No‟ lu Uluslararası Ġç Denetim Standardı ile 

ilgili olarak Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından yayımlanan 

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

 Risk yönetimi, kurum yönetiminin temel sorumluluklarından biri olup, 

hedeflere ulaĢabilmek için yönetim, kurum içinde sağlam risk yönetimi 

süreçlerinin bulunmasını ve kullanılmasını sağlamalıdır. 
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 Kurumun risk yönetimi süreçleri hakkında incelemeler yapma ve raporlar 

yazma görevi, yüksek denetim önceliğine sahiptir. Risk süreçlerini 

değerlendirme görevi, denetim çalıĢmalarının planlaması ve risk 

analizlerinin kullanılmasından farklıdır. 

 Her kurum, risk yönetimi süreci olarak uygulamada bulunan yöntemlerden 

kendileri için özgün bir yöntem seçebilmektedir. 

Ġç denetçi, bu yöntemin yönetimdeki önemli grup veya kiĢiler tarafından 

anlaĢılıp anlaĢılmadığını tespit etmeli, risk yönetiminin yeterliliği hakkında görüĢ 

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

 ĠĢ stratejisi ve faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin belirlenip tanımlanarak 

öncelik sırasının tespit edilmesi, 

 Kurum yönetiminin, stratejik planların gerçekleĢtirilmesi amacına yönelik 

kabul edilebilir risk düzeyini tespit etmesi, 

 Riskleri kurum yönetimince kabul edilebilir düzeylere indirmek veya baĢka 

yollarla yönetmek amacıyla risk azaltma faaliyetlerinin düzenlenerek 

uygulanması, 

 Riskleri ve risk yönetimi amacıyla kontrollerin etkinliğini, dönemsel olarak 

yeniden değerlendirmek için devamlı izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Risk yönetimi süreçlerinin sonuçları hakkında, yönetime ve yönetim 

kuruluna dönemsel rapor verilmesi. 

 Ġç denetçiler, muhtelif kurumların risk yönetmede kullandığı tekniklerin 

farklılık gösterebileceğini bilmelidir. Risk yönetimi süreçleri, kurum 

faaliyetlerinin niteliğine uygun tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 Ġç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin yeterliliğinde görüĢ belirtebilmek 

için, risk yönetimi süreçlerinin beĢ temel hedefine uygunluğundan emin 

olmalı ve bu konuda yeterli kanıt toplamalıdır. 

 

4.2.4. Teknolojik Ġmkânlardan Giderek Artan Biçimde Yararlanılması 

 

Kurumların çoğu biriminde bilgisayar sistemlerinden yararlanmanın giderek 

artması, iç denetimde karmaĢıklığı arttırmakta birlikte bilgisayarların güç ve hızının 
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artması ve denetim yazılımlarının kolaylığı da iç denetçiye daha etkin denetim 

imkânı sunmaktadır. Riskleri izlemek, eğilim ve gereksiz iĢlemleri belirlemek, 

sapmaları bulmak üzere verileri analiz etmek, denetim biriminin verimini arttırmak 

amacıyla bilgisayarlar kullanılmaktadır (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:66-67).  

Buna, çok yıllı denetim planlarının güncellenmesi, denetlenebilir özel 

faaliyetlerle bağlantılı risk değiĢimlerinin izlenmesi, çevrimiçi sistem ile denetim el 

kitapları, raporlar, denetim program ve talimatlarına ulaĢılması, çalıĢma kâğıtlarının 

hazırlanması, denetim biriminin merkez ve taĢradaki diğer denetçileri ile iletiĢim 

kurulması örnek gösterilmektedir (DemirbaĢ, 2005:184).    

4.2.5. Ġç Denetimin Geleceği ve Yeni Yönelimler 

 

Denetim birimleri, hızla değiĢen iĢ dünyasında ayakta kalmanın ve 

organizasyonlarının denetim ihtiyaçlarını karĢılama yolunun, denetim pratiklerini 

geliĢtirmekten geçtiğini kabul etmektedirler. Farklı organizasyonların denetimlerini 

geliĢtirme konusundaki farklı giriĢimlerin, birbirlerine çok benzer yaklaĢımları ortaya 

çıkarmaktadır (Özeren, 2000). 

 Kimi denetim birimleri, denetim fonksiyonlarını baĢka denetim birimleriyle 

kıyaslamaktadırlar. Kıyaslama, benzer faaliyet alanlarında bulunan 

organizasyonlar arasında en iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmayı 

amaçlamakta olup, denetimin temel uygulamalarını ve metodolojilerini 

karĢılaĢtırmayı kapsamaktadır. Böylece, denetim birimlerine belirli bir 

alanda en iyi performansı gösteren fonksiyonların,  yüksek düzeyde denetim 

sonuçlarına nasıl ulaĢtıkları konusunda ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. 

 Denetim, birimlerinin pek çoğu ise denetim süreçlerinin izlenmesine ve 

ölçülmesine iliĢkin uygulamalar geliĢtirmiĢ ve göstergeler oluĢturmuĢlardır. 

Denetim birimlerinin, performanslarının ölçülmesi hem “müĢteri” ile 

iliĢkilerinin süreklilik temelinde geliĢtirilmesi hem de denetimin olumlu bir 

değer yaratması bakımından önemli görülmektedir. 

 1230 No‟ lu “Sürekli Mesleki GeliĢim” baĢlıklı, Uluslararası Ġç Denetim 

Standardına göre sürekli mesleki geliĢim sağlamak amacıyla iç denetçiler mevcut 

bilgi, beceri ve diğer vasıflarını sürekli Ģekilde mesleki geliĢimlerini arttırmalı ve 
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güçlendirmelidir. Ġç denetçiler, sürekli mesleki geliĢim konusunda aĢağıdaki önerileri 

de dikkate almalıdır (THEIIA, 2005:137): 

 Ġç denetçiler, mesleki yeterliliklerini sürdürmek ve artırmak amacıyla 

eğitime devam etmek zorunda olup, iç denetim standartları, prosedür ve 

teknikleriyle ilgili güncel geliĢmeleri takip etmelidir. 

 Ġç denetçilerin, mesleki yeterliliklerini, “Uluslararası Ġç Denetçi” (CIA) 

unvanı ve Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü'nün (IIA) verdiği diğer 

unvanlar gibi uygun mesleki sertifikaları alarak göstermeleri 

beklenmektedir. 

 Mesleki sertifikası bulunan iç denetçiler, bu sertifikanın gereklerini yerine 

getirebilmek için yeterli sayıda sürekli mesleki eğitim kursuna katılmalıdır. 

 Halen uygun meslek sertifikası bulunmayan iç denetçiler, mesleki sertifika 

almak için gerekli bir eğitim programı ve kursa katılmalıdır.     

 

4.3. Ġç Denetim ve ÇeĢitli ĠĢletme Fonksiyonları Ġle Bağlantısı 

4.3.1. Ġç Denetim ve Ġç Kontrol Sistemi ĠliĢkisi 

 

Ġç kontrolün iĢletmenin varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğru 

ve güvenilirliğini araĢtırmak, faaliyetlerin verimliliğini arttırmak, saptanmıĢ yönetim 

politikalarına bağlılığı izlemek amacıyla kabul edilen ve uygulamaya konulan tüm 

tedbir ve yöntemleri kapsadığı ileri sürülmektedir.  

ĠĢletmelerin büyümesi sonucunda, yöneticilerin iĢletme faaliyetlerini 

doğrudan kontrol etme imkânı azaldığı için etkin bir iç kontrol sistemi kurma gereği 

ortaya çıkmaktadır (Uzay, 1999). Ġç kontrol sisteminin kurulmasında, yönetilmesinde 

ve gözden geçirilmesinde sorumluluk üst yönetime aittir. Ancak, iç kontrol sistemi 

ne kadar etkili bir biçimde tasarlanmıĢ olursa olsun, hataların ortaya çıkarılması ve 

önlenmesi bakımından tam bir güvence sağlamaz. Bu nedenle, yöneticilerin iç 

kontrol sistemini düzenli olarak izlemeleri gerekmektedir.  

Ġç denetçilerin, iç kontrol sistemini gözden geçirmelerindeki temel amaç, 

yönetim tarafından saptanmıĢ politika ve kurallara uygun davranıldığının, yönetim 

kararlarına esas olan çeĢitli raporların doğru, zamanlı ve eksiksiz olarak yönetime 
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sunulduğunun belirlenmesidir (Güredin, 2000). Ġç denetçiler aynı zamanda sistemin 

etkinliği ve baĢarı düzeyini araĢtırarak, sistemin istenildiği gibi çalıĢıp çalıĢmadığını 

ve iĢletmenin amaç ve hedeflerini hangi düzeyde karĢıladığını araĢtırmaktadır.  

 

4.3.2. Ġç Denetim ve Kurumsal Yönetim ĠliĢkisi 

 

Kurumsal yönetim, bir iĢletmenin yönetiminin, yasalara, piyasa kurallarına 

ve yönetimin temel prensiplerine uygun olarak ve Ģirket ortaklarının, piyasa 

katılımcılarının ve toplumun beklentilerini karĢılayabilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesidir (Cansızlar, 2003). 

Enron, Worldcom gibi dev firmaların denetim usulsüzlükleri sonrasında, 

meydana gelen iflaslar kurumsal yönetimin hukuksal anlamda desteklenmesini 

gerekli kılmıĢtır (Özeke, 2003). 

Bunun sonucunda, kurumsal yönetim alanında dünyada pek çok çalıĢma 

yapılmıĢ ve yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar, her ülke için geçerli tek bir kurumsal 

yönetim modelinin olmayacağını önemle vurgulamaktadır. OluĢturulacak olan 

modelde ülkeye özgü koĢullar da dikkate alınmalıdır (SPK, 2005). Ġlk olarak, 1999 

yılında “OECD Kurumsal Yönetim Ġlkeleri” yayınlanmıĢtır. Adı geçen ilkeleri, 

Türkiye Sanayicileri ve ĠĢadamları Derneği, (TÜSĠAD) 2000 yılında Türkçeye 

çevirerek “Kurumsal Yönetim Ġlkeleri” adı altında kitap olarak yayınlamıĢtır.  

Dünyada benimsenmiĢ ve tavsiye edilen genel esaslara paralel olarak ve 

ülkemizin kendine özgü koĢulları dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

tarafından, kurumsal yönetim ilkeleri oluĢturulmuĢtur (SPK, 2005). Sermaye Piyasası 

Kurulu, kurumsal yönetim ilkelerini ilk olarak Temmuz 2003‟te yayınlamıĢ, 

düzeltilmiĢ ikinci yayınını ise ġubat 2005‟te hazırlamıĢtır. Ġlkeler, öncelikle halka 

açık anonim Ģirketler için hazırlanmıĢtır. Fakat, bu ilkelerde yer alan prensipler 

kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren diğer iĢletmeler tarafından da 

uygulanabilmektedir. Ġlkelerde yer alan prensiplerin uygulanması isteğe bağlıdır. 

Ancak, ilkelerin uygulanıp uygulanmadığına iliĢkin açıklama yıllık faaliyet 

raporunda belirtilmek zorundadır (SPK, 2005). 

Genel kabul gören tüm uluslararası kurumsal yönetim yaklaĢımlarında, 

eĢitlik, Ģeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ele alınmaktadır. 
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EĢitlik, iĢletme yönetiminin tüm faaliyetlerinde, çalıĢanlara alacaklılara, müĢterilere 

yani iĢletmelerle menfaat ilgileri bulunanlara eĢit davranılmasını ve olası çıkar 

çatıĢmalarının önüne geçilmesini ifade eder. ġeffaflık; ticari sır niteliğinde ve henüz 

kamuya açıklanmamıĢ bilgiler hariç olmak üzere, iĢletme ile ilgili finansal ve 

finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaĢılabilir, yorumlanabilir, 

düĢük maliyetle kolay eriĢilebilir bir Ģekilde kamuya duyurulması yaklaĢımıdır. 

(SPK,2005)
 

Hesap verebilirlik; yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karĢı olan 

hesap verme zorunluluğunu, kararların açıklanabilirliğinin, kararların haklı bir sebebi 

olduğunun açıklanmasını ifade etmektedir (T. C. Adalet Bakanlığı, 2005).
 

Sorumluluk ise; iĢletme yönetiminin iĢletme adına yaptığı tüm faaliyetlerinin 

mevzuata, esas sözleĢmeye ve iĢletme içi düzenlemelere uygunluğunu ifade 

etmektedir.  

ĠĢletmeler, toplumun hukuk kurallarına uymak, toplumda genel kabul gören 

iĢ hayatına dair kuralları, etik kuralları ve sosyal beklentileri karĢılamak, topluma 

faydalı olmak, hissedarların çıkarlarını korumak, hesap verme sorumluluğunu yerine 

getirmek, doğru ve tam bilgi vermek amacıyla çeĢitli stratejiler ve prosedürler 

uygularlar. ĠĢletmenin bu sorumluluklarını yerine getirmek için seçtiği iĢ yapma 

usullerinin bütününe kurumsal yönetim
 

süreci denir (Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü). 

Ġç denetim birimi, iĢletmenin bu amaçlara ulaĢmak için uygulayacağı stratejilerin, 

taktiklerin, raporlamaların ve diğer süreçlerin etkinliğini dönemsel olarak 

incelemelidir. 

4.3.3. Ġç Denetim ve Risk Yönetimi ĠliĢkisi  

 

Planlanan amaçlara ulaĢmayı etkileyen her türlü engel risktir. Risklerin, 

kontrol edilebilmesi için öncelikle tanımlanması, ölçülmesi ve sonuçlarının 

değerlendirilmesi gerekmektedir (Tüzün, 2002). Önemli risk ve olası risklere karĢı 

önlem alınabilmesi için alınan her kararın doğurabileceği riskler tanımlanarak 

belirlenmelidir. Risklerin belirlenmesinde, elde edilen getirinin alınan risk 

karĢılığında, yeterli olup olmadığı da önem kazanmaktadır.  

ĠĢletmelerin, mevcut ve potansiyel riskleri içinde bulunduğu sektöre, 

yapısına ve büyüklüğüne göre değiĢmektedir. Bu nedenledir ki, tüm iĢletmelere 

uygulanabilecek bir risk sınırlandırması yapmak mümkün değildir. Ancak, genel 

olarak iĢletmelerin karĢı karĢıya kaldıkları risk türlerine örnek olarak; yasal riskler, 



85 

 

finansal riskler, operasyonel riskler, teknolojik riskler, itibar riski ve çevresel riskler 

verilebilmektedir (Özbek, 2003).
 

 

Risk yönetimi sürecinde ilk aĢama, risklerin tanımlanması ve risklerin 

büyüklüğünün, öneminin ve gerçekleĢme olasılığının değerlendirilerek önceliklerin 

belirlenmesidir. Riski meydana getiren unsurların sayısal olarak belirlenmesi Ģart 

değildir. Çünkü gerçekte bu unsurlara etki eden ve sayısal olarak tespit edilemeyecek 

çok sayıda değiĢken vardır (Kavut, 1998).
 

GerçekleĢme olasılığı yüksek olan ve 

gerçekleĢmesi durumunda iĢletmede yüksek zarara yol açabilecek riskler, öncelik 

sırası yüksek olan riskler olarak kabul edilmektedir. GerçekleĢme olasılığı düĢtükçe 

veya gerçekleĢmesi durumunda iĢletmeye düĢük zarara yol açabilecek riskler ise 

öncelik sırası düĢük olan riskler olarak kabul edilmektedir (Özbek, 2003). 

Bu aĢamada, tanımlanan risklerin gerçekleĢmesi durumunda iĢletme 

faaliyetlerinin ne ölçüde etkileneceği ve meydana gelebilecek maddi zararın 

boyutunun belirlenmesi gerekmektedir. Riskler tanımlandıktan sonra, bu risklerin 

azaltılabilmesi ve/veya oluĢmasının engellenmesi için bir risk yönetimi sistemi 

oluĢturulmalı ve yapılabilecek çalıĢmalar planlanmalıdır. Hangi riskin ne biçimde 

yönetileceğine karar verirken, iĢletmenin tanımlamıĢ olduğu risklerin öncelik sıraları 

ve fayda maliyet analizleri dikkate alınmalıdır (Tüzün, 2002). Risklerin azaltılması 

veya önlenmesi için oluĢturulmuĢ olan standart ve prosedürler dönemsel olarak iç 

denetçiler tarafından gözden geçirilmeli, standart ve prosedürlerin geçerliliği 

incelenerek gerekli olduğu takdirde geliĢtirme amacına yönelik tavsiyelerde 

bulunulmalıdır. Etkin bir iç denetim sisteminin en önemli görevlerinden birisi de tüm 

risklerin tespit edilmesi ve azaltılması için uygun öneriler geliĢtirilmesidir (Özbek, 

2003).  

Risk yönetim süreçlerinin denetiminde, iç denetçiler aĢağıdaki konularda 

inceleme yapmalıdır (Özbek, 2003); 

 ĠĢletmenin karĢı karĢıya olduğu tüm risklerin tanımlanması, önem sırasına 

konulması ve kabul edilebilir bir risk seviyesinin belirlenmesi,  

 Saptanan risklerin azaltılması için gereken önlemlerin belirlenerek 

uygulanması, 

 Risk yönetim süreçlerinin denetim sonuçları hakkında üst yönetime düzenli 

olarak rapor sunulması, 



86 

 

 Risk yönetim süreçlerinin iĢletmenin yapısına, kültürüne, büyüklüğüne, 

yönetim Ģekline ve hedeflerine uygun olması,  

 Risk yönetiminde kullanılan metotların faaliyet konusuna uygun olması,  

 Risk izleme faaliyetlerinin ve raporlamasının yeterliliği ve zamanlamasının 

uygun olması,  

ĠĢletmenin risk yönetim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesidir. 

4.3.4. Ġç Denetim Faaliyetleri Ġle Bağımsız Denetim ÇalıĢmaları Arasındaki 

ĠliĢki  

2050 numaralı iç denetim, mesleki uygulama standardına göre iç denetim 

yöneticisi, aynı çalıĢmaların gereksiz yere tekrarlanmasını azaltmak ve yapılacak 

olan iç denetim faaliyetinin kapsamını en uygun Ģekilde belirlemek için bağımsız 

denetçiler ile mevcut bilgileri paylaĢmalı ve iç denetim faaliyetlerini bağımsız 

denetçiler ile koordineli olarak yürütmelidir.  

Ġç denetim faaliyetleri ile bağımsız denetim çalıĢmalarının eĢgüdümünün 

sağlanması, iç denetim komitesinin sorumluluğundadır. Ancak, fiilen eĢgüdümü 

sağlamaktan iç denetim yöneticisi sorumlu olmalıdır. Ġç denetim yöneticisi, 

faaliyetlerin etkin eĢgüdümünü sağlamak için yönetim kurulu ve denetim 

komitesinden destek talep etmelidir (Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü, Uygulama 

Önerisi, 2050-1  ). 

Ġç denetçiler, bağımsız denetim çalıĢmalarının sonuçlarını, kendi denetim 

faaliyetlerinde kullanmanın uygun olup olmadığına karar vermek için bağımsız 

denetçilerin çalıĢma kâğıtlarına eriĢim hakkında sahip olmalı ve gözden 

geçirmelidir.(Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü, Uygulama Önerisi, 2050-1 ). 

Ġç denetçiler, bağımsız denetim raporlarını incelemelidir. Raporda ele alınan 

sorun ve konular, iç denetçilerin gelecek iç denetim faaliyetlerinde üzerinde 

durulması gereken alan konuları planlamasında onlara yardımcı olacaktır (Türkiye Ġç 

Denetim Enstitüsü, Uygulama Önerisi, 2050-1 ). 

Etkin bir iç denetim, bağımsız denetçinin uygulayacağı yöntem ve 

tekniklerin içeriği ve zamanlamasında değiĢikliklere, kapsamın daraltılmasına imkân 

sağlayacaktır (Türkiye Denetim Standartları Kurulu, TÜDESK, 2004). Bağımsız 

denetçi, iç denetim faaliyetlerini yeteri kadar anlamalı ve değerlendirmelidir 
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(TÜDESK, 2004). Bağımsız denetçi, iç denetim faaliyetlerinin değerlendirmesini 

yaparken, iç denetim bölümünün iĢletme yapısı içerisindeki pozisyonunu ve bunun iç 

denetimin tarafsızlığı üzerindeki etkisini, iç denetim faaliyetlerinin niteliği ve 

kapsamını, yönetimin iç denetim önerilerine göre hareket edip etmediğini, iç 

denetçilerin mesleki yeterliliğini, yeterli çalıĢma kâğıtlarının var olup olmadığını 

kısaca iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilirken mesleki dikkat ve özenin 

gösterilip gösterilmediğini dikkate almalıdır (TÜDESK, 2004). 

Bağımsız denetçi, iç denetim çalıĢmalarından yararlanmayı planladığında 

olabildiğince erken iç denetim yöneticisi ile iletiĢime geçerek iç denetçilerin kesin 

olmayan planlamalarını göz önünde bulundurmalıdır (TÜDESK, 2004). 

Ġç denetim, sonuçlarını içeren rapor ve yönetimin bu rapor ve yazılara 

verdiği yanıtlar bağımsız denetçilere de açık olmalıdır (Türkiye Ġç Denetim 

Enstitüsü, Uygulama Önerisi, 2050-1 ). 

Ġç denetçi ve bağımsız denetçiler, belirli zaman aralıklarıyla irtibat 

kurmalıdır. Ġç denetçi ve bağımsız denetçiler planladıkları denetim faaliyetleri 

tartıĢmalı ve görüĢmelidir (Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü, Uygulama Önerisi, 2050-

1). 
 

Bağımsız denetçi, iç denetçilerin karĢılaĢtıkları ve bağımsız denetim 

çalıĢmasını etkileyecek önemli olaylardan haberdar edilmelidir. Aynı Ģekilde, 

bağımsız denetçi de karĢılaĢtıkları iç denetim çalıĢmalarını etkileyecek önemli 

hususları iç denetçiler ile paylaĢmalıdır (TÜDESK, 2004). 

 

4.4. ĠĢletmelerde Ġç Denetim Sürecinin ĠĢleyiĢi 

 

Ġç denetim sürecinin aĢamaları, Kanunun 64‟üncü, Ġç Denetçilerin ÇalıĢma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39-46‟ncı, Kamu Ġç Denetim Birim 

Yönergesinin 13-27‟nci maddelerinde ve Kamu Ġç Denetim Rehberinde 

düzenlenmiĢtir.  

Ġlgili mevzuat hükümlerine göre uygunluk, performans, mali, bilgi 

teknolojileri ve sistem denetimi uygulamalarını kapsayan her iç denetim faaliyeti, 

planlama, denetimin yürütülmesi, raporlama ve izleme sürecinden oluĢmaktadır. 

AĢağıda yer alan bölümlerde, söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda, iç 

denetim süreçlerine değinilmiĢtir.  
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4.4.1. Ġç Denetimin Planlanması  

 

Ġç denetim, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan, kamu iç 

denetim stratejileri dikkate alınarak, kurumun karĢı karĢıya olduğu riskler esas 

alınarak hazırlanan risk odaklı iç denetim plan ve programı çerçevesinde yapılır.  

Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu, üç yıllık döneme iliĢkin olarak iç 

denetimin genel stratejisini belirleyen ve iç denetim birimlerinin planlama ve 

programlarına esas teĢkil edecek bir iç denetim strateji belgesini her üç yılda bir 

oluĢturur. Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39‟uncu 

maddesinde belirtildiği üzere iç denetim planı; Ġç denetim faaliyetinin etkili, 

ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin 

kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan iĢgücü ve diğer kaynakları 

içerecek Ģekilde, birim yöneticileriyle görüĢülerek ve Kurulca hazırlanan iç denetim 

strateji belgesi de dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl 

risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiĢtirilir 

(www.idkk.gov.tr).  

Kamu Ġç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberinde belirtildiği 

üzere; Planlama sürecinde denetim evreni tanımlanır, denetim alanları belirlenir, risk 

kriterleri tanımlanır ve riskler derecelendirilir, denetim alanları öncelik sırasına 

konulur, denetim kaynakları tahsis edilir, plan hazırlanır ve onaylanır. Ardından iç 

denetim programı hazırlanır ve onaylanır (www.idkk.gov.tr). 

Denetçiler tarafından, En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve 

denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde 

çalıĢanlarla görüĢülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı 

hazırlanır. Bir yıllık süreyi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; 

denetlenecek alanlar ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek zaman 

çizelgesine bağlanır. Hazırlanan iç denetim programı üst yöneticinin uygun görüĢüne 

sunulur (www.idkk.gov.tr).  

 

4.4.2. Ġç Denetimin Yürütülmesi 

 

Ġç denetim faaliyeti denetim rehberlerinden yararlanılarak iç denetçi 

tarafından yürütülür. Kamu Ġç Denetim Rehberinde belirtildiği üzere denetim 
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faaliyeti ön çalıĢmayla baĢlar. Bu çalıĢmanın amacı, iç denetçinin yapacağı bireysel 

denetim faaliyeti için gerekli bilgiyi elde etmesine yardımcı olmaktır. Ön çalıĢma; 

denetim amaçlarının belirlenmesi, bilgi toplama/ön araĢtırma ve açılıĢ toplantısı 

safhalarından oluĢur. Elde edilen bilgiler ıĢığında, denetim amaçları kesinleĢtirilir, 

potansiyel sorunlu alanlar ile denetim kapsamı belirlenerek bireysel çalıĢma planı 

hazırlanır ve ardından denetim gerçekleĢtirilir. Saha çalıĢması olarak da adlandırılan 

bu aĢama, denetim testlerinin uygulanması, bulguların oluĢturulması ve önerilerin 

geliĢtirilmesi, bulguların denetlenen birimle paylaĢılması ve kapanıĢ toplantısının 

yapılması aĢamalarından oluĢur  (www.idkk.gov.tr).  

Ġç denetçi, yıllık denetim programında ve bireysel denetim planında 

belirlenen denetim hedeflerine ulaĢmak için, risk ve kontrol değerlendirmelerinde 

tespit edilen hususlarla ilgili olarak yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri elde etmek, 

incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür (www.idkk.gov.tr).  

Denetimin yürütülmesi sırasında uygulanacak testler, iç kontrol 

uygulamalarının yeterliliğine dair değerlendirme yapılabilmesine de olanak verecek 

Ģekilde tasarlanmalı, en riskli alanlara öncelik verilmelidir.  

 

4.4.3. Ġç Denetimin Raporlanması  

 

Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 43‟üncü 

maddesinde belirtildiği üzere; denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla 

kayıt altına alınır. Ġç denetçi, ulaĢtığı görüĢü, görüĢe ulaĢamamıĢsa bunun nedenlerini 

raporunda açıkça belirtir. Ġç denetim raporları, kısa, açık, kolay anlaĢılır ve tekrara 

yer vermeyecek bir tarzda yazılır (www.idkk.gov.tr).  

Raporlar, öncelikle taslak denetim raporu olarak hazırlanarak denetime tabi 

tutulan birim yöneticilerine gönderilir.  Kamu Ġç Denetim Rehberinde belirtildiği gibi 

birim yöneticileri, gerektiğinde çalıĢanlardan ve ilgililerden görüĢ almak suretiyle 

rapordaki ilgili hususları cevaplandırarak iç denetçiye gönderir. Risklerin önem ve 

düzeyi konusunda denetçi ile birim yöneticisi aynı görüĢteyse, makul bir sürede 

önlem alınması konusunda anlaĢırlar ve alınacak önlemler denetlenen birimce bir 

eylem planına bağlanır. Ardından iç denetçi tarafından denetlenen birimden alınan 

cevaplar ile bunlara iliĢkin değerlendirmelerini de kapsayan nihai denetim raporu 

hazırlanır ve iç denetim birimi aracılığıyla üst yöneticiye sunulur. Raporlar, üst 
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yönetici tarafından değerlendirildikten sonra, raporda belirtilen birimlere ve strateji 

geliĢtirme birimine gereği için gönderilir (www.idkk.gov.tr).  

Ġç denetçi ile denetlenen birim arasında oluĢacak görüĢ ayrılıkları üst 

yönetici tarafından çözülür. Üst yönetici ile iç denetçi arasında görüĢ ayrılıkları 

olması halinde ise durum, anlaĢmazlığın giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Ġç 

Denetim Koordinasyon Kuruluna iletilir (www.idkk.gov.tr).  

 

4.4.4. Ġç Denetim Sonuçlarının Ġzlenmesi  

 

Ġç denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici iĢlem ve 

tavsiyeler , ilgili raporda belirtilen süre içerisinde denetlenen birim tarafından yerine 

getirilir. Düzeltici iĢlemin gerçekleĢtirilmesinin belli bir süre gerektirmesi 

durumunda bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik 

geliĢmeler ilgili birimce en az altı aylık dönemler halinde iç denetim birimine 

bildirilir (www.idkk.gov.tr).  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ĠġLETMELERDE ĠÇ DENETĠM ALGILAMA VE 

UYGULAMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK BĠR 

ARAġTIRMA: MANĠSA ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

5.1. AraĢtırma Evreninin Seçimi  

 

AraĢtırmanın ana kütlesini, Manisa Organize Sanayi Bölgesi resmi web 

sitesinde firmalar listesinde yer alan, Manisa‟da kurulu toplam 172 firma 

oluĢturmaktadır. Ana kütlenin, Manisa Organize Sanayi Bölgesi resmi web 

sitesinden olarak seçilmesinin nedeni; Ġç denetimi bulunan orta ve büyük ölçekli 

iĢletmeler olmasıdır. AraĢtırma, özel sektördeki yer alan iç denetim uygulamalarını, 

uygulamalar arasındaki farklılıkları ortaya koymayı amaçlayan, tanımlayıcı ve durum 

saptayıcı bir çerçevede yürütülmektedir. 

5.2.AraĢtırma Yönteminin Seçimi 

 

Veri analizini kolaylaĢtırması, hızlı geri dönüĢ sağlaması ve evrendeki 

kiĢilere ulaĢmayı kolaylaĢtırması gibi üstün yönleri sebebiyle, araĢtırma verilerinin 

toplanmasında birincil kaynaklardan veri toplama yöntemlerinden biri olan anket 

yöntemi kullanılmıĢtır. Genel olarak iç denetçilerle yüz yüze görüĢülerek yapılan 

anketler, kimi zaman da yine iç denetçilere e- posta yoluyla iletilmiĢtir. 

ÇalıĢmada kullanılan anket formunun hazırlanmasında, ilgili literatürden, 

kamuya ait düzenlemelerden ve Uluslararası Ġç Denetim Standartları‟nda yer alan 

ifadelerden yararlanılmıĢtır.  

Hazırlanan anket formu iki bölümden oluĢmaktadır.  Anketin birinci 

bölümünde, iç denetçilerin görev yaptıkları idarelerin kapsamlarına dair on adet 

demografik soru sorulmuĢtur. Anketin ikinci bölümünde ise, 5‟li likert tipi ölçeğin 
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kullanıldığı iĢletmelerin iç denetim sistemlerini tanımlamaya yönelik 20 adet soruya 

yer verilmiĢtir. Sorular sırasıyla “kesinlikle katılmıyorum”=1, “katılmıyorum”=2, 

“kararsızım”=3, “katılıyorum”=4 ve “kesinlikle katılıyorum”=5 olarak puanlanmıĢtır. 

5.3. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 

UlaĢılabilir evrenin, 118 olarak kabul edilmesi araĢtırmanın sınırlılığını 

oluĢturmaktadır. Diğer bir sınırlılık ise, kurumlardaki iç denetim birimlerinin 

incelenmesi yerine, iç denetçilerden anket sorularına yanıt verenlerin görüĢleri 

doğrultusunda araĢtırmanın yürütülmesi ve elde edilen bulguların yorumlanmasıdır. 

5.4. AraĢtırmanın Güvenilirliği 

 

Örneklem hacmi, aĢağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıĢtır.  (Weiers, 

2008:300) 

 

 

p: Ana kütlede gözlenen X‟ in oranı 

q: (1-p) değeri 

N: Ana kütle hacmi 

n: Örneklem hacmi 

: α=0.05 için 1.96. 

d: kabul edilebilir hata oranı 

 

Yukarıdaki formülde, p ve q değerleri genel olarak bilinmemektedir. Bu 

nedenle, ana kütleyi en iyi temsil edecek örneklem seçimi için baĢarı oranı (ana 

kütlede gözlenen X olayının oranı) p=0,5 olarak kabul edilir. Ana kütlenin 142 

olduğu varsayımı ve % 90 güven seviyesinde, % 3,12 kabul edilebilir hata oranı ile 

formüle göre, 118 adet denek ile anket yapılması gerektiği ortaya çıkmıĢtır.  

 

 

 

 



93 

 

AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 20.00 paket programından 

yararlanılarak ve aĢağıda belirtilen istatistiki yöntemler kullanılarak yorumlanmıĢtır. 

 Güvenilirlik analizi,  

 Frekans Analizi  

 Çapraz Tablo Analizi 

 Kolmogorov- Simirnov testi 

 Kruskal Wallis Testi 

 Mann Whitney U Testi  

 

5.5.Bulgular 

 

142 ĠĢletmeye anket formları ulaĢtırılmıĢ, ancak Tablo 1‟de görüldüğü üzere 

118 adet iç denetçi anket sorularına yanıt vermiĢtir. Anketlerin geri dönüĢ oranı 

%83,10‟ dur.  

5‟li likert ölçeğine göre hazırlanan 20 adet sorunun, güvenilirliğini analiz 

etmek amacıyla Cronbach‟s Alpha değeri hesap edilmiĢ ve Tablo 2‟de görüldüğü 

gibi Cronbach‟s Alpha katsayısı 0,901 olarak bulunmuĢtur. Ġçsel tutarlılığın 

ölçülmesinde, en yaygın kullanılan yöntem olan Cronbach Alfa katsayısı değeri, 0 ile 

1 arası değer alır ve kabul edilebilir bir değerin, en az 0,70 olması arzu edilir 

(AltunıĢık vd. 2010: 124). Bu nedenle, verilerin elde edilmesinde kullanılan ölçeğin 

oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 1. Ankete katılan iĢletme sayı ve yüzdesi 

   N          % 

 

Geçerli       118                      100,0 

Kayıp          0  

Toplam       118                      100,0 
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Tablo 2. AraĢtırmada Kullanılan Ölçeğin Güvenirliliği 

 

     Cronbach Alpha Değeri 

 

             Ġfade Sayısı 

                                   0,901                                          20 

 

 5.5.1. ĠĢletmelerin Faaliyet Alanları, KuruluĢ Yılları ve Hukuki 

Yapıları 

 

Tablo 3.‟te görüldü gibi, anket formlarına yanıt veren 118 adet iĢletmenin, 

62 adedi sanayi sektörü, 17 adedi ticaret sektörü, 39 adedi hizmet sektörü içerisinde 

faaliyette bulunmaktadır. Bu durumda araĢtırmaya katılan iĢletmelerin % 52,5‟i 

sanayi , % 14,4‟ ü ticaret ve % 33,10‟u hizmet sektörü kapsamında yer almaktadır. 

Tablo 3. ĠĢletmenizin faaliyet alanı nedir? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 

Yüzde 

 

Sanayi                62           52,5                 52,5                   52,5 

Ticaret                17           14,4                 14,4                   66,9 

Hizmet                39           33,1                 33,1                 100,0 

Toplam              118         100,0               100,0 
 

 

Anket formlarına yanıt veren 118 adet iĢletmenin, kuruluĢ yıllarına ait 

bilgiler, Tablo 4‟te ifade edildiği gibi 5 adet iĢletme, 1951-1970 yılları arasında, 26 

adet iĢletme 1971-1990 yılları arasında, 71 adet iĢletme 1991-2010 yılları arasında ve 

16 adet iĢletme 2011 ve sonrası yıllarda kurulmuĢtur. Bu durumda, araĢtırmaya 

katılan iĢletmelerin, % 4,2‟si 1951-1970 yılları arasında, % 22,0‟ si 1971-1990 yılları 

arasında, % 60,2‟si 1991-2010 yılları arasında ve % 13,60‟ı 2011 ve sonrası yıllarda 

faaliyete baĢlamakla birlikte, ankete katılan iĢletmelerin yarısından fazlasının, 20 yılı 

aĢkın süredir yaĢamlarına devam ettiği görülmektedir. 
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Tablo 4. ĠĢletmelerin kuruluĢ yılları 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 

Yüzde 

 

1951-1970 yılı             5            4,2                    4,2                     4,2 

1971-1990 yılı           26           22,0                  22,0                    26,3 

1991-2010 yılı           71           60,2                  60,2                    86,4 

2011 ve üzeri yıl           16           13,6                  13,6                  100,0 

Toplam          118         100,0                100,0 
 

 

Ankete katılan 118 adet iĢletmenin hukuki yapılarına dair, Tablo 5‟te yer 

alan bilgilere göre 40 adet iĢletme anonim Ģirket, 58 adet iĢletme limited Ģirket, 15 

adet  iĢletme adi ortaklık  ve 5 adet diğer  türdeki bir statüde yer almaktadır. 

AraĢtırmaya katılan iĢletmelerin, % 33,90‟ının A.ġ, % 49,20‟ sinin Ltd. ġti. ,% 

12,70‟inin Adi Ortaklık ve % 4,20‟ sinin diğer hukuki yapılara sahip olduğu 

izlenmektedir. Tablo 5‟e göre elde edilen baĢka bir bilgi ise ankete katılan 

iĢletmelerin % 83,10 gibi büyük bir oranla A.ġ. ve Ltd. ġti. türünde hukuki yapıya ait 

iĢletmelerden oluĢtuğudur. 

 

Tablo 5. ĠĢletmelerin hukuki yapıları 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 

Yüzde 

 

A.ġ.                  40           33,9                  33,9                    33,9 

LTD.ġTĠ.                  58           49,2                  49,2                    83,1 

Adi Ortaklık                  15           12,7                  12,7                    95,8 

Diğer                    5             4,2                    4,2                  100,0 

Toplam                118         100,0                100,0 
 

 

 

5.5.2. ĠĢletmelerde ÇalıĢan ĠĢ Gücü Sayıları 

 

Tablo 6‟ da ise katılımcı 118 iĢletmenin, çalıĢan toplam iĢ gücü sayıları 

bulunmaktadır. Tablo bilgilerine göre, 23 adet iĢletmede 1-20 arası personel, 14 adet 

iĢletmede 21-50 arası personel, 24 adet iĢletmede 51-100 arası personel, 22 adet 

iĢletmede 101,250 arası personel, 15 adet iĢletmede 251-500 arası personel ve 20 
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adet iĢletmede 501 ve üzere sayıda personel çalıĢtığı bilgisine ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan iĢletmelerin, % 19,50‟si 1-20 arasında, % 11,90‟ ı 21-50 arası ,% 

20,30‟u 51-100 arası, % 18,60‟ ı 101-250 arası, %15‟i 251-500 arası ve % 20,00‟si 

501 ve üzeri sayıda personele sahiptir. Katılımcı iĢletmelerde, istihdam edilen çalıĢan 

sayısı tüm sınıflandırmalar arasında birbirine yakın düzeydedir. 

Tablo 6. ĠĢletmelerde çalıĢan toplam iĢ gücü sayısı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 

Yüzde 

 

1-20 KiĢi 23 19,5 19,5 19,5 

21-50 KiĢi 14 11,9 11,9 31,4 

51-100 KiĢi 24 20,3 20,3 51,7 

101-250 KiĢi 22 18,6 18,6 70,3 

251-500 KiĢi 15 12,7 12,7 83,1 

501 ve Üzeri KiĢi 20 16,9 16,9 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.3. ĠĢletmelerde Ġç Denetim Birimi ve Ġç Denetçi Bulunma Durumu 

 

AraĢtırmada yer alan 118 iĢletmenin, 67‟sinde iç denetim birimi olduğu, 

26‟sında iç denetim birimi olmadığı ve 25‟inin de iç denetim birimi oluĢturmayı 

düĢündüğü Tablo 7‟de belirtilmektedir. Oranlara bakıldığında ise, % 56,80 ile en 

büyük çoğunluğu iç denetim birimi ayrı bir birim olarak bulunan iĢletmeler 

oluĢturmakta, sırayı % 22,00 oranı ile ayrı bir iç denetim birimi bulunmayanlar 

iĢletmeler izlemektedir. % 22,00 oranla iç denetim birimi olarak, ayrı bir birimi 

olmayan iĢletmelerce denetim görevinin iĢletme sahiplerince ya da mali müĢavirlerce 

yapıldığı bilgisine ulaĢılmıĢtır. % 21,20 oranıyla ayrı bir iç denetim birimi 

oluĢturmayı düĢünenler iĢletmeler ise yüzde olarak en az dilime sahip olsa da 

azımsanmayacak ölçüdedir. 
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Tablo 7. ĠĢletmelerde “Ġç Denetim Birimi” Adıyla Ayrı Birimi Bulunanlar 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 

Yüzde 

 

Evet 67 56,8 56,8 56,8 

Hayır 26 22,0 22,0 78,8 

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz 
25 21,2 21,2 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

 

ĠĢletmelerde iç denetim görevini üstlenen personel, Ģirket sahibi ya da 

yetkililere ait sayılar Tablo 8‟ de yer almaktadır. Tabloya göre, 118 iĢletmenin 52‟si 

1 iç denetçi ile 34‟ü 2 denetçi ile 12‟si 3 denetçi ile 6‟sı 4 denetçi ve 14‟ü 5 ve üzeri 

denetçi ile denetim faaliyetini sürdürmektedir. Yüzdesel oranlarına bakıldığında ise; 

% 44,10 ile en büyük orana tek iç denetçi ile denetim görevini yürüten iĢletmeler ilk 

sırada, % 28,80 oran ile 2 denetçi ile denetim görevini yürüten iĢletmeler ikinci 

sırada yer almaktadır. Bu çoğunluk, denetim yetkisinin büyük oranda, diğer bir 

ifadeyle % 72,90 oranında iĢletmede 1 ya da 2 denetçi arasında olduğunu 

göstermektedir. Bu sıralamayı % 10,20 oranla 3 denetçi , % 5,10 oranla 4 denetçi ve 

% 11,90 oranla 5 ve üzeri denetçi çalıĢtıran iĢletmeler takip etmektedir. 

Tablo 8. ĠĢletmelerdeki Ġç Denetçi Sayıları 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 

Yüzde 

 

1 KiĢi 52 44,1 44,1 44,1 

2 KiĢi 34 28,8 28,8 72,9 

3 KiĢi 12 10,2 10,2 83,1 

4 KiĢi 6 5,1 5,1 88,1 

5 ve Üzeri 14 11,9 11,9 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
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5.5.4. Ġç Denetçilerin Eğitim Durumları 

 

118 iĢletmenin katıldığı ankette, denetim görevini üstlenen iç denetçilerin 

eğitim durumları ise Tablo 9‟da görüldüğü gibi % 8,5‟lik dilimle ön lisans mezunu iç 

denetçi sayısı 10, % 63,60‟lık dilimle lisans mezunu sayısı 75, % 26,30‟luk dilimle 

lisansüstü mezunu sayısı 31 ve % 1,7 oranında 2 diğer türde mezun bulunmaktadır. 

% 75 oranıyla büyük çoğunluğa sahip lisans mezunu denetçiler, iç denetim 

için ihtiyaç duyulan mesleki konuda bilgi sahibi olma yönünde olumlu bir eğilimle 

değerlendirilmektedir. 

Tablo 9. ĠĢletmelerdeki Ġç Denetçilerin Eğitim Durumları 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 

Yüzde 

 

Ön Lisans 10 8,5 8,5 8,5 

Lisans 75 63,6 63,6 72,0 

Lisansüstü 31 26,3 26,3 98,3 

Diğer 2 1,7 1,7 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

Ġç denetçilerin sahip oldukları sertifikalara bakıldığında ise; Tablo 10‟a göre 

118 iĢletmede görevli iç denetçilerin 47‟si diğer bir ifadeyle % 39,80‟i serbest 

muhasebeci mali müĢavirlik sertifikasına sahip, 16‟sı diğer bir ifadeyle % 13,60‟ı 

yeminli muhasebeci mali müĢavir sertifikasına sahip ve 55‟i diğer bir ifadeyle 

%46,60‟ı diğer seçeneğinde farklı sertifikalara sahip olarak izlenmektedir. 

 

SMMM ve YMMM sertifikasına sahip iç denetçilerin, yaklaĢık yarısı % 

53,40 oranında bir oranla, iĢletmelerde yapılan denetimlerde mali konulara 

yoğunlaĢtığını ifade ederken, % 46,60 oranla diğer sertifikalara sahip denetçilerin 

bulunduğu iĢletmelerde ise denetimin daha geniĢ alanlarda gerçekleĢtirildiği 

görülmektedir 
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Tablo 10. ĠĢletmelerdeki Ġç Denetçilerin Sahip Oldukları Belge/Sertifikalar 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 

Yüzde 

 

SMMM 47 39,8 39,8 39,8 

YMMM 16 13,6 13,6 53,4 

Diğer 55 46,6 46,6 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.5. Ġç Denetim Raporu Sunma Durumu  

 

ĠĢletmelerde gerçekleĢen iç denetime dair raporlar incelendiğinde, denetim 

raporunun sunulduğu kurullar olarak farklılık göstermekle birlikte, Tablo 11‟de 

görüldüğü üzere 118 iĢletme adına denetim yapan denetçilerin 19‟unun diğer bir 

ifadeyle % 16,10‟unun raporlarını ilk olarak yönetim kuruluna, 39‟unun diğer bir 

ifadeyle % 33,10‟unun denetim kuruluna, 45‟inin diğer bir ifadeyle % 38,10‟unun 

genel müdüre ve 15‟i diğer bir ifadeyle % 12,70‟inin diğer kurullara sunduğu 

görülmektedir. 

% 38,10 oranıyla raporun sunulduğu kurul açısından, yüzdelik dilimde 

Genel Müdür‟ün daha fazla oranda oy alması, iĢletme sahiplerinin ya da üst düzey 

yöneticinin denetime verdiği önemi göstermektedir. 

% 33,10 gibi bir oranla, iç denetim raporunu denetim kuruluna sunularak 

denetim geçiren iĢletmeler ise, denetim için ayrı bir kurul oluĢturarak denetime 

verdikleri önemi göstermektedir. 

Tablo 11. Ġç Denetçilerin  “Ġç Denetim Raporunu” Ġlk Olarak Sundukları Kurullar/Yetkililer  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 

Yüzde 

 

Yönetim Kuruluna 19 16,1 16,1 16,1 

Denetim Kuruluna 39 33,1 33,1 49,2 

Genel Müdür 45 38,1 38,1 87,3 

Diğer 15 12,7 12,7 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
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Yapılan iç denetimlerde, düzenlenen raporları yetkililere sunma sıklığı ise 

Tablo 12‟de gösterilmektedir. Tabloda görüldüğü gibi, 118 iĢletmede gerçekleĢen 

denetimlerde, 29 iĢletme diğer bir ifadeyle % 24,60‟ı aylık olarak, 33 iĢletme diğer 

bir ifadeyle % 28,00‟i üç aylık olarak, 28 iĢletme diğer bir ifadeyle % 23,70‟i altı 

aylık olarak, 27 iĢletme diğer bir ifadeyle % 22,90‟ı yıllık ve 1 iĢletme diğer bir 

ifadeyle % 0,80‟i diğer zaman dilimlerinde sunum yapmaktadır. 

Tablo 12.  Ġç Denetçilerin “Ġç Denetim Raporlarını” Sunma Sıklığı Durumu  

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Aylık 29 24,6 24,6 24,6 

Üç Aylık 33 28,0 28,0 52,5 

Altı Aylık 28 23,7 23,7 76,3 

Yıllık 27 22,9 22,9 99,2 

Diğer 1 ,8 ,8 100,0 

Total 118 100,0 100,0 
 

 

 

5.5.6. Ġç Denetimin Profesyonel Yöneticilere Yetki Devrinde Güvence Sağlama 

Durumu 

 

Katılımcı 118 iĢletme iç denetçisi, iç denetimin profesyonel yöneticilere 

yetki devrinde güvence sağlıyor” ifadesini Tablo 13‟de yer aldığı gibi, % 0,80 oranla 

1 iĢletme kesinlikle katılmıyorum, % 4,20 oranla 5 iĢletme katılmıyorum, % 8,5 

oranla 10 iĢletme kararsızım, % 50 oranla 59 iĢletme katılıyorum ve % 36,40 oranla 

43 iĢletme kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevaplandırmıĢtır. Tablo 13‟e göre % 50 

katılıyorum ve % 36,40 kesinlikle katılıyorum seçenekleri toplam % 86,40 oranla 

büyük paya sahiptir. ĠĢletmelerce gerçekleĢecek iç denetimlerde, yapılan yetki 

devrinin büyük ölçüde yetki devreden üst yöneticiye güvence verdiği ve iç denetim 

görevinin yürüten denetçilere güvenildiği görülmektedir. 
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Tablo 13. Ġç Denetimin Profesyonel Yöneticilere Yetki Devrinde Güvence Sağlama Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 0,8 0,8 

Katılmıyorum 5 4,2 4,2 5,1 

Kararsızım 10 8,5 8,5 13,6 

Katılıyorum 59 50,0 50,0 63,6 

Kesinlikle Katılıyorum 43 36,4 36,4 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.7. Ġç Denetimin Hatalı Ve Hileli ĠĢlemleri Önleme Ve Ortaya Çıkarma 

Amacı TaĢıma Durumu 

 

Katılımcı iĢletmelerin iç denetçileri, “Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri 

önleme ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor” ifadesini Tablo 14‟de de yer aldığı gibi, % 

1,70 oranla 1 iĢletme katılmıyorum, % 5,90 oranla 7 iĢletme kararsızım, % 41,50 

oranla 49 iĢletme katılıyorum ve % 50,80 oranla 60 iĢletme kesinlikle katılıyorum 

Ģeklinde cevaplandırmıĢtır.   

Katılımcıların, % 41,50 ve % 50,80 oranla büyük çoğunluğu katılıyorum ve 

kesinlikle katılıyorum Ģeklinde toplam % 92,30 oranla cevap vermiĢ olup 

iĢletmelerin hemen hemen hepsinde, gerçekleĢen iç denetimdeki amaçlarının hatalı 

ve hileli iĢlemleri önlemeye yönelik olduğunu ileri sürmektedir. Ġç denetimin, 

genelde mevcut hatalar ve hileler üzerine yoğunlaĢıldığı iĢletmede geliĢim, eĢ güdüm 

ve uyumunun ikinci planda kaldığı ileri sürülmektedir. Ġç denetimin, ilk geliĢim 

zamanlarında yer alan yalnızca muhasebe skandalları üzerine irdelenen, hatalı ve 

hileli iĢlemleri önleme amacıyla gerçekleĢen iç denetim; Tablo 14‟de de aynı 

düzeyde karĢımıza çıkmaktadır. 
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Tablo 14. Ġç Denetimin Hatalı Ve Hileli ĠĢlemleri Önleme Ve Ortaya Çıkarma Amacı TaĢıma 

Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Katılmıyorum 2 1,7 1,7 1,7 

Kararsızım 7 5,9 5,9 7,6 

Katılıyorum 49 41,5 41,5 49,2 

Kesinlikle Katılıyorum 60 50,8 50,8 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

 

5.5.8. Ġç Denetimin Biriminin Kurum Personelince EndiĢe Ve Kaygıların 

Ġletebileceği Bir Birim Olarak Görülme Durumu 

 

ĠĢletmeler, “Ġç denetim birimi kurum personelince endiĢe ve kaygıların 

iletebileceği bir birim olarak görülüyor” ifadesini, % 5,90 oranla 7‟si kesinlikle 

katılmıyorum, % 19,50 oranla 23‟ü katılmıyorum, % 23,70 oranla 28‟i kararsızım, % 

28,00 oranla 33‟ü katılıyorum ve % 22,90 oranla 27‟si kesinlikle katılıyorum 

Ģeklinde Tablo 15‟te de görüldüğü gibi cevaplandırmıĢlardır. 

 Yüzde olarak, birbirine yaklaĢık değerler  bulunsa da % 51,90 oranla 

iĢletmeler adına iç denetim görevini yerine getiren denetçilere, kurum personelince 

güvenildiği, sorunlarının ve tedirginliklerinin rahatlıkla paylaĢılabildiği 

düĢünülmektedir. % 25,40 kümülatif oranla kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum 

Ģeklinde cevaplandırılan sorularla birlikte, kararsız olan % 23,70 „lik dilimle birlikte 

toplam % 49,20 oranla azımsanamayacak ölçüde “güvensizlik” yaĢandığı 

söylenebilir. 
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Tablo 15. Ġç Denetimin Biriminin Kurum Personelince EndiĢe Ve Kaygıların Ġletebileceği Bir Birim 

Olarak Görülme Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 7 5,9 5,9 5,9 

Katılmıyorum 23 19,5 19,5 25,4 

Kararsızım 28 23,7 23,7 49,2 

Katılıyorum 33 28,0 28,0 77,1 

Kesinlikle Katılıyorum 27 22,9 22,9 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.9. Ġç Denetimin ġirkette Etik Değerlere Uyum Sağlama Durumu 

 

Katılımcı iĢletmelerin, “Ġç denetim Ģirkette etik değerlere uyum sağlıyor” 

görüĢüne katılımları Tablo 16‟da yer almaktadır. % 4,20 Oranıyla 5 iĢletme iç 

denetimde etik değerlere uyum sağlanmadığını, % 30,50 oranla 36 iĢletme etik değer 

konusunda kararsız olduğunu, % 46,60 ve en büyük oranla 55 iĢletme iç denetimin 

etik değerleri kapsadığı ve % 18,60 oranla 22 iĢletme iç denetimde etik değerlerin 

tam anlamıyla yer aldığını ifade etmiĢtir.  

Ayrıca, katılımcı 118 iĢletmeden hiçbirinin “kesinlikle katılmıyorum” 

seçeneğini tercih etmediği görülmektedir. ĠĢletmelerde % 65,30 oranla iç denetimde 

etik değerlere uyum sağlanmakta olup, % 30,50 kararsızlık ifade eden katılımcılarda 

uyum konusunda oluĢan  olumlu görüĢü arttırmaktadır. 

Tablo 16. Ġç Denetimin ġirkette Etik Değerlere Uyum Sağlama Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Katılmıyorum 5 4,2 4,2 4,2 

Kararsızım 36 30,5 30,5 34,7 

Katılıyorum 55 46,6 46,6 81,4 

Kesinlikle Katılıyorum 22 18,6 18,6 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
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5.5.10. Ġç Denetimin ġirkette Sosyal Sorumluluk Bilincinin OluĢumuna Katkı 

Sağlama Durumu 

Tablo 17‟ yer alan “Ġç denetim, Ģirkette sosyal sorumluluk bilincinin 

oluĢumuna katkı sağlıyor” ifadesine % 3,40 oranla 4 iĢletmenin katılmadığı, % 

30,50 oranla 36 iĢletmenin kararsız olduğu, % 40,70 oranla 48 iĢletmenin katıldığını 

ve % 25,40 oranla 30 iĢletmenin kesinlik katıldığı görülmektedir. Yine katılımcı 

iĢletmelerden, hiçbirinin “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğini tercih etmediği 

görülmektedir. ĠĢletmelerde, % 66,10 oranla iĢletmede sosyal sorumluluk bilincinin 

yoğun olduğu tespit edilmiĢ ve % 30,50 kararsızlık ifade eden katılımcılarında bu 

olumlu oranı arttıracağı varsayılmıĢtır. 

Tablo 16 ve 17‟ ye birlikte bakıldığında ise iĢletmelerde iç denetimin etik 

değerlere ve sosyal sorumluluk bilincine katkı sağladığı yönünde ifadeler 

saptanmıĢtır. Bu nedenle, aynı düzeyde algılanan bu sorular için ilerleyen analizlerde 

çaprazlama yapılacaktır. 

 

Tablo 17. Ġç Denetimin ġirkette Sosyal Sorumluluk Bilincinin OluĢumuna Katkı Sağlama Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Katılmıyorum 4 3,4 3,4 3,4 

Kararsızım 36 30,5 30,5 33,9 

Katılıyorum 48 40,7 40,7 74,6 

Kesinlikle Katılıyorum 30 25,4 25,4 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

 

5.5.11. Ġç Denetimin, Kontrol Sistemlerinin Etkinliğini Ölçüp Değerlendirerek 

Yönetime Objektif Güvence Verme Durumu 

 

Tablo 18‟e göre iĢletmeler “Ġç denetim, kontrol sistemlerinin etkinliğini 

ölçüp değerlendirerek yönetime objektif güvence veriyor” ifadesine, %0,80 oranla 1 

iĢletme iç denetimin hiç güvence vermediğini, % 3,40 oranla 4 iĢletme güvence 

vermediğini, % 11,90 oranı olan 14 iĢletme güven konusunda kararsız olduğunu, % 

54,20 oranla 64 iĢletme iç denetimin güvence verdiğini ve % 29,70 oranla 35 iĢletme 

tam anlamıyla iç denetimin güvence verdiğini söylemiĢlerdir. Katılıyorum ve 
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kesinlikle katılıyorum yönünde cevap veren iĢletmelerin, % 83,90 oranıyla iç 

denetime olan güveninin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 

Tablo 18. Ġç Denetimin, Kontrol Sistemlerinin Etkinliğini Ölçüp Değerlendirerek Yönetime Objektif 

Güvence Verme Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 0,8 0,8 

Katılmıyorum 4 3,4 3,4 4,2 

Kararsızım 14 11,9 11,9 16,1 

Katılıyorum 64 54,2 54,2 70,3 

Kesinlikle Katılıyorum 35 29,7 29,7 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.12. Ġç Denetimin, Kurumsal Yönetim Sürecinin Diğer Katılımcıları(Yönetim 

Kurulu, Denetim Kurulu Ve DıĢ Denetim) Arasında ĠĢ Birliğini (EĢgüdümü) 

Sağlama Durumu 

 

Tablo 19‟ a göre iĢletmeler “Ġç denetimin kurumsal yönetim sürecinin diğer 

katılımcıları (yönetim kurulu, denetim kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlaması” görüĢüne,  % 0,80 oranla 1 iĢletmede iç denetimin yöneticiler 

arası hiçbir Ģekilde eĢgüdüm sağlamadığı, % 6,80 oranla 8 iĢletmede yöneticiler 

arasında eĢ güdüm sağlanamadığı, % 15,30 oranla 18 iĢletmenin kararsız olduğu, % 

42,40 oranla 50 iĢletmede iç denetimin eĢ güdüm sağladığı ve % 34,70 oranla 41 

iĢletmede iç denetimin tam anlamıyla eĢ güdüm sağladığı ifade ederek katılmıĢlardır. 

Tabloya göre, iç denetimin % 77,10 oranla iĢletmelerde eĢ güdümü sağladığı 

görülmektedir. 
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Tablo 19. Ġç Denetimin, Kurumsal Yönetim Sürecinin Diğer Katılımcıları(Yönetim Kurulu, Denetim 

Kurulu Ve DıĢ Denetim) Arasında ĠĢ Birliğini (EĢgüdümü) Sağlama Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 0,8 0,8 

Katılmıyorum 8 6,8 6,8 7,6 

Kararsızım 18 15,3 15,3 22,9 

Katılıyorum 50 42,4 42,4 65,3 

Kesinlikle Katılıyorum 41 34,7 34,7 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.13. Ġç Denetim Yöneticisinin KararlaĢtırılan Konularda Sağlanan 

Ġlerlemenin Düzenli Olarak Ġzlenmesi Amacıyla Yönetim Ve Denetim Komitesi 

Ġle Düzenli Toplantılar Yapma Durumu 

 

Tablo 20‟ye göre “Ġç denetim yöneticisi kararlaĢtırılan konularda sağlanan 

ilerlemenin düzenli olarak izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim komitesi ile 

düzenli toplantılar yapılıyor” görüĢüne katılımcıların cevapları Ģu Ģekildedir; % 6,80 

oranla 8 iĢletme toplantıları tamamen düzensiz olduğunu, % 11,00 oranla 13 iĢletme 

düzensizlik olduğunu, % 17,80 oranla 21 iĢletme toplantıların düzenliliği konusunda 

kararsız olduğunu, % 33,90 oranla 40 iĢletme toplantıların düzenli olduğunu ve % 

30,50 oranla 36 iĢletme toplantıların düzenli olduğunu ifade etmiĢtir. 

Tablo 20. Ġç Denetim Yöneticisinin KararlaĢtırılan Konularda Sağlanan Ġlerlemenin Düzenli Olarak 

Ġzlenmesi Amacıyla Yönetim Ve Denetim Komitesi Ġle Düzenli Toplantılar Yapma Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 8 6,8 6,8 6,8 

Katılmıyorum 13 11,0 11,0 17,8 

Kararsızım 21 17,8 17,8 35,6 

Katılıyorum 40 33,9 33,9 69,5 

Kesinlikle Katılıyorum 36 30,5 30,5 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

 



107 

 

5.5.14. Ġç Denetim Birimlerince Bütünlüğü, Doğruluğu Ve Tarafsızlığı 

Denetlenip DoğrulanmıĢ Bilgiler Karar Vericiler Tarafından Güvenilir Bilgi 

Olarak Kabul Edilme Durumu 

 

Tablo 21‟e göre “Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve 

tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi 

olarak kabul ediliyor” ifadesine, katılımcılarca Ģu Ģekilde cevaplar verilmiĢtir; % 

1,70 oranla 2 iĢletme tarafından iç denetim birimince elde edilen bilgiye 

güvenilmemekte, % 21,20 oranla 25 iĢletme tarafından iç denetim birimlerince 

üretilen bilginin güvenilir olup olmadığı yönünde kararsız olduğu, % 50,00 ve en 

yüksek oranla 59 iĢletme tarafından bilgilerin güvenilir kabul edildiği ve % 27,10 

oranıyla 32 iĢletme tarafından bilgilerin çok güvenilir olduğu ileri sürülmektedir. 

Tablo 21. Ġç Denetim Birimlerince Bütünlüğü, Doğruluğu Ve Tarafsızlığı Denetlenip DoğrulanmıĢ 

Bilgiler Karar Vericiler Tarafından Güvenilir Bilgi Olarak Kabul Edilme Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Katılmıyorum 2 1,7 1,7 1,7 

Kararsızım 25 21,2 21,2 22,9 

Katılıyorum 59 50,0 50,0 72,9 

Kesinlikle Katılıyorum 32 27,1 27,1 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.15. Ġç Denetimin, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin(ġeffaflık, Adillik, Hesap 

Verebilirlik, Sorumluluk)Uygulamasında Etkin Rol Alma Durumu 

 

Tablo 22‟ye göre “Ġç denetim, kurumsal yönetim ilkelerinin (ġeffaflık, 

adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor.” ifadesine 

%0,80 oranıyla 1 iĢletme kesinlikle katılmadığını, % 1,70 oranıyla 2 iĢletme 

katılmadığını, % 22,00 oranıyla 26 iĢletme kararsız olduğunu, % 42,40 ve en çok 

oranla 50 iĢletme katıldığını ve % 33,10 oranıyla 39 iĢletme kesinlikle katıldığını 

söylemiĢtir. ĠĢletmelerin, % 75,40‟ ında gerçekleĢen iç denetimde kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulandığı görülmektedir.  
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Tablo 22. Ġç Denetimin, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin(ġeffaflık, Adillik, Hesap Verebilirlik, 

Sorumluluk)Uygulamasında Etkin Rol Alma Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 0,8 0,8 

Katılmıyorum 2 1,7 1,7 2,5 

Kararsızım 26 22,0 22,0 24,6 

Katılıyorum 50 42,4 42,4 66,9 

Kesinlikle Katılıyorum 39 33,1 33,1 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.16. Ġç Denetimin, ĠĢletmelerde Performans Göstergesi Olan Girdi, Çıktı, 

Sonuç, Verimlilik, Etkinlik Ve Kalite Unsurları Üzerinde Belirli Bir Etkiye 

Sahip Olarak Bu Unsurların GeliĢtirilmesi Ġçin Önemli Bir Katkı Veya Destek 

Sağlama Durumu 

 

Tablo 23‟de yer alan bilgilere göre, “Ġç denetim, iĢletmelerde göstergesi 

olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir 

etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir katkı veya destek 

sağlıyor” ifadesine katılımcıların vermiĢ olduğu cevaplar Ģu biçimdedir; % 0,80 

oranıyla 1 iĢletme katılmadığını, % 21,20 oranıyla 25 iĢletme kararsız olduğunu, % 

40,70 oranıyla 48 iĢletme katıldığını ve % 37,30 oranıyla 44 iĢletme kesinlikle 

katıldığını belirtmiĢlerdir. Katılımcıların, % 88‟i iç denetimin iĢletmenin performans 

göstergeleri üzerinden etkiye sahip olduğunu ve bu göstergelerin geliĢimine katkı 

sağladığını ifade etmekle birlikte, % 21,20 gibi bir oranla ifadeye kararsız olarak 

değerlendirenlerin de, bu oranı olumlu yönde etkileyebileceği düĢünülmektedir. 
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Tablo 23. Ġç Denetimin, ĠĢletmelerde Performans Göstergesi Olan Girdi, Çıktı, Sonuç, Verimlilik, 

Etkinlik Ve Kalite Unsurları Üzerinde Belirli Bir Etkiye Sahip Olarak Bu Unsurların GeliĢtirilmesi 

Ġçin Önemli Bir Katkı Veya Destek Sağlama Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Katılmıyorum 1 0,8 0,8 0,8 

Kararsızım 25 21,2 21,2 22,0 

Katılıyorum 48 40,7 40,7 62,7 

Kesinlikle Katılıyorum 44 37,3 37,3 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.17. Ġç Denetimin, ĠĢletmelerin Faaliyet Alanının Ġçsel Sınırlamalarına Ve 

Coğrafi Kısıtlamalara Bakmaksızın Kurum Faaliyetlerinin Tümünü Kapsama 

Durumu 

 

Tablo 24‟ e göre “Ġç denetim, faaliyet alanının içsel sınırlamalarına ve 

coğrafi kısıtlamalara bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü kapsıyor” ifadesine 

% 9,3 oranla 11 iĢletme katılmadığı, % 16,10 oranla 19 iĢletme kararsız olduğu, % 

37,30 oranla 44 iĢletme katıldığı ve yine % 37,30 oranla, 44 iĢletme kesinlikle 

katıldığı doğrultuda cevap vermiĢtir. % 74,60 oranıyla büyük bir oranda yer alan 

katılımcılar, iĢletmelerde gerçekleĢen iç denetimin tüm kurum faaliyetlerini 

kapsadığını ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 24. Ġç Denetimin, ĠĢletmelerin Faaliyet Alanının Ġçsel Sınırlamalarına Ve Coğrafi 

Kısıtlamalara Bakmaksızın Kurum Faaliyetlerinin Tümünü Kapsama Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Katılmıyorum 11 9,3 9,3 9,3 

Kararsızım 19 16,1 16,1 25,4 

Katılıyorum 44 37,3 37,3 62,7 

Kesinlikle Katılıyorum 44 37,3 37,3 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
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5.5.18. Ġç Denetimin, ġirketin Derecelendirme KuruluĢlarından Olumlu Not 

Alma Çabalarına Yardımcı Olma Durumu 

Tablo 25‟e göre katılımcılar “Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme kuruluĢlarından 

olumlu not alma çabalarına yardımcı oluyor” ifadesine % 3,40 oranıyla 4 iĢletme 

kesinlikle katılmadığı, % 5,10 oranıyla 6 iĢletmenin katılmadığı, % 22,90 oranıyla 

27 iĢletmenin kararsız olduğu, % 33,90 oranıyla 40 iĢletmenin katıldığı ve % 34,70 

oranıyla 41 iĢletmenin, kesinlikle katıldığı Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. % 68,60 

oranıyla iĢletmede gerçekleĢen iç denetimin, iĢletmenin tüm faaliyetlerini kapsadığı 

görülmektedir. 

Tablo 25. Ġç Denetimin, ġirketin Derecelendirme KuruluĢlarından Olumlu Not Alma Çabalarına 

Yardımcı Olma Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 3,4 3,4 3,4 

Katılmıyorum 6 5,1 5,1 8,5 

Kararsızım 27 22,9 22,9 31,4 

Katılıyorum 40 33,9 33,9 65,3 

Kesinlikle Katılıyorum 41 34,7 34,7 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.19. Ġç Denetim Sisteminin, ĠĢletme Faaliyetlerinin Yasal Düzenlemelere 

Uygunluğu Sağlama Durumu 

 

Tablo 26‟ ya göre “Ġç denetim sistemi ile iĢletme faaliyetlerinin yasal 

düzenlemelere uygunluğu sağlanıyor” ifadesine katılımcılar Ģu Ģekilde cevap 

vermiĢtir;  % 2,50 oranında 3 iĢletme iç denetimin yasal düzenlemelere kesinle 

uygunluk sağladığı yönünde, % 12,70 oranında 15 iĢletme iç denetimin yasal 

düzenlemelere uygunluk sağlamadığı yönünde, % 56,80 oranıyla 67 iĢletme iç 

denetimin yasal düzenlemelere uygunluk sağladığı yönünde ve % 28 oranıyla 33 

iĢletme kesinlikle uygunluk sağladığı yönünde cevaplar vermiĢtir. 
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Tablo 26. Ġç Denetim Sisteminin, ĠĢletme Faaliyetlerinin Yasal Düzenlemelere Uygunluğu Sağlama 

Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Katılmıyorum 3 2,5 2,5 2,5 

Kararsızım 15 12,7 12,7 15,3 

Katılıyorum 67 56,8 56,8 72,0 

Kesinlikle Katılıyorum 33 28,0 28,0 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.20. Ġç Denetimin, Kurum Kanunlarının, Yönetmeliklerinin Ve 

Politikalarının Devamlılığını Sağlayarak Kurumun ĠĢ Kanunları Ve Mevzuat 

Uyumunu Ġzleyerek Kontrol Etme Durumu 

 

Tablo 27‟ ye göre “Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri ve 

politikalarının devamlılığını sağlayarak kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor” ifadesine % 0,80 oranıyla 1 iĢletme kesinlikle katılmadığı 

yönünde, % 8,50 oranıyla 10 iĢletme katılmadığı yönünde, % 28,80 oranıyla 34 

iĢletme kararsız olduğu yönünde, % 37,30 oranıyla 44 iĢletme katıldığı yönünde ve 

% 24,60 oranıyla 29 iĢletme kesinlikle katıldığı yönünde cevaplar vermiĢtir. % 61,90 

oranıyla katılımcılar, iĢletmelerdeki iç denetimin iĢ kanunu ve mevzuatlara uygun 

olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Tablo 27. Ġç Denetimin, Kurum Kanunlarının, Yönetmeliklerinin Ve Politikalarının Devamlılığını 

Sağlayarak Kurumun ĠĢ Kanunları Ve Mevzuat Uyumunu Ġzleyerek Kontrol Etme Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 0,8 0,8 

Katılmıyorum 10 8,5 8,5 9,3 

Kararsızım 34 28,8 28,8 38,1 

Katılıyorum 44 37,3 37,3 75,4 

Kesinlikle Katılıyorum 29 24,6 24,6 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
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 5.5.21. Ġç Denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim Standartları” nın Tam 

Olarak Benimsenip Uygulanma Durumu 

Tablo 28‟e göre “Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim Standartları”  tam olarak 

benimsenip uygulanıyor” ifadesine % 0,80 oranıyla 1 iĢletme tarafından kesinlikle 

katılmıyorum, % 0,80 oranıyla, 1 iĢletme tarafından katılmıyorum, % 19,50 

oranında 23 iĢletme tarafından kararsızım, % 59,30 ve en yüksek oranla 70 iĢletme 

tarafından katılıyorum ve % 19,50 oranıyla 23 iĢletme tarafından kesinlikle 

katılıyorum yönünde cevaplar verilmiĢtir. % 78,80 oranıyla katılımcılar, iç 

denetçilerin uluslararası iç denetim standartlarını tam anlamıyla benimseyip 

uyguladığını ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 28. Ġç Denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim Standartları” nın  Tam Olarak Benimsenip 

Uygulanma Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 0,8 0,8 

Katılmıyorum 1 0,8 0,8 1,7 

Kararsızım 23 19,5 19,5 21,2 

Katılıyorum 70 59,3 59,3 80,5 

Kesinlikle Katılıyorum 23 19,5 19,5 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.22. ĠĢletmelerdeki “Ġç Denetim Raporlarının” Yöneticiler Tarafından 

Dikkate Alınma Durumu 

 

Tablo 29‟a göre “ĠĢletmenizdeki “iç denetim raporları” yöneticiler 

tarafından dikkate alınıyor” ifadesine, % 0,80 oranla 1 iĢletme kesinlikle katılmadığı, 

% 1,70 oranla 2 iĢletme 47,50 ve en büyük oranla 56 iĢletme katıldığı ve % 36,40 

oranla 43 iĢletme kesinlikle katıldığı yönünde cevap vermiĢlerdir. % 83,90 oranla, 

iĢletmelerde yapılan iç denetim raporlarının yöneticiler tarafından, dikkat alınıyor 

olması çok yüksek bir oran olmakla birlikte kararsız olan, % 13,60‟lık dilimde bu 

güveni olumlu yönde etkilemektedir. 
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Tablo 29. ĠĢletmelerdeki “Ġç Denetim Raporlarının” Yöneticiler Tarafından Dikkate Alınma Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 0,8 0,8 

Katılmıyorum 2 1,7 1,7 2,5 

Kararsızım 16 13,6 13,6 16,1 

Katılıyorum 56 47,5 47,5 63,6 

Kesinlikle Katılıyorum 43 36,4 36,4 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.5.23. Ġç Denetim ÇalıĢanlarının Bağımsız (Etki ve Baskı Altında Kalmadan) 

Hareket Edilebilme Durumu 

 

Tablo 30‟a göre “Ġç denetim mesleğine yönelik yeni geliĢmelere önem 

veriliyor” ifadesi katılımcıların cevapları % 0,80 oranla 1 iĢletme tarafından iç 

denetçilerin kesinlikle baskı altında olduğu yönünde, % 8,50 oranla 10 iĢletme 

tarafından yine baskının olduğu yönünde, % 35,60 oranla 42 iĢletme tarafında baskı 

olup olmadığı konusunda kararsızlık yönünde, % 29,70 oranla 35 iĢletme tarafında iç 

denetim çalıĢanlarının baskı altında olmadığı ve % 25,40 oranla 30 iĢletme tarafından 

kesinlikle baskı olmadığı yönündedir. Baskının olmadığını söyleyen % 55,10 oranın 

yanında % 35,60‟la en büyük orana sahip olan kararsızlar baskıya dair endiĢe 

yaratmaktadır. 

Tablo 30. Ġç Denetim ÇalıĢanlarının Bağımsız (Etki Ve Baskı Altında Kalmadan) Hareket 

Edilebilme Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 0,8 0,8 

Katılmıyorum 10 8,5 8,5 9,3 

Kararsızım 42 35,6 35,6 44,9 

Katılıyorum 35 29,7 29,7 74,6 

Kesinlikle Katılıyorum 30 25,4 25,4 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
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5.5.24. Ġç Denetimin Öneminin AnlaĢılması Ġçin ġirket Ġçi Ve DıĢı Eğitimlerin 

Verilme Durumu 

 

Tablo 31‟e göre katılımcı iĢletmelerde görevli iç denetçilerin % 6,80‟ine 

diğer bir ifade ile  8‟ine Ģirket içi ya da dıĢı hiç eğitim verilmediği, % 20,30‟una 

diğer bir ifade ile  24‟üne çok nadir eğitim verildiği, % 17,80‟ine diğer bir ifade ile  

21‟ine bazen eğitim verildiği, % 33,90‟ına yani diğer bir ifade ile  40‟ına sık sık 

eğitim verildiği ve % 21,20‟sine diğer bir ifade ile  25‟ine sürekli eğitim verildiği 

tespit edilmiĢtir. % 55,10 oranıyla, eğitime katkının yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 31. Ġç Denetimin Öneminin AnlaĢılması Ġçin ġirket Ġçi Ve DıĢı Eğitimlerin Verilme Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 8 6,8 6,8 6,8 

Katılmıyorum 24 20,3 20,3 27,1 

Kararsızım 21 17,8 17,8 44,9 

Katılıyorum 40 33,9 33,9 78,8 

Kesinlikle Katılıyorum 25 21,2 21,2 100,0 

 

5.5.25. Ġç Denetim Mesleğine Yönelik Yeni GeliĢmelere Önem Verilme Durumu 

 

Son olarak, katılımcı iĢletmelerin “Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor” ifadesine Tablo 32‟ de verilen dağılımlar Ģu Ģekildedir; 

% 0,80 oranla 1 iĢletmede iĢletmenin iç denetim mesleğine yönelik yeni geliĢmelere 

hiç önem verilmediği, % 5,10 oranla 6 iĢletmede önem verilmediği % 29,70 oranla 

35 iĢletmede yeni geliĢmelere verilen önemde kararsız olduğu, % 39 iĢletmede iç 

denetim mesleğinde yeni geliĢmelere önem verildiği ve % 25,40 oranla 30 iĢletmede 

yeni geliĢmelere, son derece önem verildiği görülmektedir. % 64,40 oranla 

iĢletmelerde, iç denetim mesleğindeki yeni geliĢmelere, yüksek düzeyde önem 

verilmektedir ve kararsız olan % 35,60 oran dayeni geliĢmelere verilen önemi olumlu 

yönde etkilemektedir. 
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Tablo 32. Ġç Denetim Mesleğine Yönelik Yeni GeliĢmelere Önem Verilme Durumu 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 0,8 0,8 0,8 

Katılmıyorum 6 5,1 5,1 5,9 

Kararsızım 35 29,7 29,7 35,6 

Katılıyorum 46 39,0 39,0 74,6 

Kesinlikle Katılıyorum 30 25,4 25,4 100,0 

Toplam 118 100,0 100,0 
 

 

5.6. Bulgulara Yönelik Ġstatistiki Analizler 

 

AraĢtırmada kullanılacak uygun analiz türünün belirlenmesinde, ilk ölçüt 

verilerin türüdür. Analiz yöntemleri, verilerin özelliklerine göre parametrik testler ve 

parametrik olmayan (nonparametrik) testler olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolayısıyla, 

uygun analiz türünü seçebilmek için öncelikle verilerin özelliklerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. 

Daha güçlü, daha etkili sonuçlar veren parametrik testler, verilerin 

uygunluğu halinde en çok tercih edilen testlerdir. Parametrik testlerin 

kullanılabilmesi için gerekli iki koĢul ise; verilerin normal dağılması ve homojen 

olması gerekmektedir. Öncelikle bakılacak verilerin dağılımları istenildiği gibi 

değilse diğer bir ifade ile veriler normal dağılmamıĢ ise parametrik olmayan testler 

kullanılmalıdır. 

Normal dağılımı izlemek için öncelikle çapraz tablo analizi yapılacaktır. 

Çapraz tablo analizinin (parametrik-olmayan istatistiksel analizlerden biri) arkasında 

yatan temel varsayım, kullanılan değiĢkenlerin normal dağılım göstermediği 

durumlarda kullanılmasıdır. Sosyal bilimcilerin değindiği çoğu ilginç sorular, iki 

değiĢken arasındaki iliĢkiyi incelemeye yöneliktir. 

Çapraz tablo analizi, sadece isimsel (kategorik) ve/veya dereceli ölçüm 

düzeyleri kullanılarak, iki değiĢken arasında bir iliĢkinin var olup olmadığı, eğer bir 

iliĢki var ise bu iliĢkinin zayıf, orta veya güçlü olup olmadığını belirtmek amacıyla 

iliĢkinin derecesini saptamak için kullanılmaktadır. 
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Çapraz tablolar izlenen amaca göre üç türlü yapılmaktadır (Darcy ve Rohrs, 

1995). 

1. Bir değiĢkenin bir baĢka değiĢken üzerindeki etkisini göstermek,  

2. Bir grubun komposizyonunu (dağılımını) belirlemek, 

3. Çaprazlanan değiĢkenler sonucu ortaya çıkan olası alt grupların bütün 

içindeki komposizyonunu belirlemektir. 

Ankete katılan katılımcıların, ankete vereceği cevapların doğruluğunu ve 

gerçekliğini test etmek adına aynı anlamda, aynı Ģekilde yorumlanabilecek çapraz 

sorular oluĢturulmuĢtur. Ankette yer alan 30 sorudan, 5 çift soru bu Ģekilde 

hazırlanarak aĢağıda bu soruların çapraz tablolamaları yer almaktadır. 

Tablo 33‟de iki soru arasında yapılan çaprazlama analizinde, benzer dağılım 

görüldüğünden analizlerde 27. soru yer almayacaktır. 

Tablo 33. ( Çapraz Tablolama 1. ) Soru 11“Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki devrinde 

güvence sağlıyor” ile Soru 27 “ ĠĢletmenizdeki “iç denetim raporları yöneticiler tarafından dikkate 

alınıyor” -Çapraz Tablolama 

KESĠNLĠKLE 

KATILMIYORUM
KATILMIYORUM KARARSIZIM KATILIYORUM

KESĠNLĠKLE 

KATILIYORUM

KESĠNLĠKLE 

KATILMIYORUM

0 1 0 0 0 1

KATILMIYORUM 1 1 3 0 0 5

KARARSIZIM 0 0 5 5 0 10

KATILIYORUM 0 0 8 36 15 59

KESĠNLĠKLE 

KATILIYORUM

0 0 0 15 28 43

1 2 16 56 43 118

ĠĢletmenizdeki “ iç denetim raporları” yöneticiler tarafından dikkate alınıyor

Total

Ġç denetim 

profesyonel 

yöneticilere 

yetki devrinde 

güvence 

sağlıyor

Total
 

 

Tablo 34‟de iki soru arasında yapılan çaprazlama analizinde benzer dağılım 

görüldüğünden analizlerde 14. soru yer almayacaktır. 
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Tablo 34. ( Çapraz Tablolama 2. )  Soru 14 “Ġç denetim Ģirkette etik değerlere uyum sağlıyor” ile Soru 

15 “Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor” - Çapraz Tablolama 

Total

KATILMIYORUM KARARSIZIM KATILIYORUM
KESĠNLĠKLE 

KATILIYORUM

KATILMIYORUM 2 3 0 0 5

KARARSIZIM 2 27 7 0 36

KATILIYORUM 0 6 37 12 55

KESĠNLĠKLE 

KATILIYORUM

0 0 4 18 22

Total 4 36 48 30 118

Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor

Ġç denetim 

Ģirkette etik 

değerlere uyum 

sağlıyor

 

 

Tablo 35‟de iki soru arasında yapılan çaprazlama analizinde benzer dağılım 

görüldüğünden analizlerde 16. soru yer almayacaktır. 

Tablo 35. ( Çapraz Tablolama 3. ) Soru 16 “Ġç denetim, kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçüp 

değerlendirerek yönetime objektif güvence veriyor” ile Soru 19  “Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, 

doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi 

olarak kabul ediliyor” - Çapraz Tablolama 

KATILMIYORUM KARARSIZIM KATILIYORUM

KESİNLİKLE 

KATILIYORUM

KESİNLİKLE 

KATILMIYORUM

1 0 0 0 1

KATILMIYORUM 1 3 0 0 4

KARARSIZIM 0 7 7 0 14

KATILIYORUM 0 15 43 6 64

KESİNLİKLE 

KATILIYORUM

0 0 9 26 35

2 25 59 32 118Total

İç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı 

denetlenip doğrulanmış bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir 

bilgi olarak kabul ediliyor

Total

İç denetim, 

kontrol 

sistemlerinin 

etkinliğini ölçüp 

değerlendirerek 

yönetime objektif 

güvence veriyor

 

 

Tablo 36‟da iki soru arasında yapılan çaprazlama analizinde benzer dağılım 

görüldüğünden, analizlerde 24. soru yer almayacaktır. 
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Tablo 36. ( Çapraz Tablolama 4. ) Soru 24“Ġç denetim sistemi ile iĢletme faaliyetlerinin yasal 

düzenlemelere uygunluğu sağlanıyor” ile Soru 26  “Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip uygulanıyor” - Çapraz Tablolama 

KESĠNLĠKLE 

KATILMIYORUM
KATILMIYORUM KARARSIZIM KATILIYORUM

KESĠNLĠKLE 

KATILIYORUM

KATILMIYORUM 1 0 2 0 0 3

KARARSIZIM 0 1 3 11 0 15

KATILIYORUM 0 0 18 44 5 67

KESĠNLĠKLE 

KATILIYORUM

0 0 0 15 18 33

1 1 23 70 23 118

Ġç denetim sistemi 

ile iĢletme 

faaliyetlerinin 

yasal 

düzenlemelere 

uygunluğu 

sağlanıyor

Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim Standartları”  tam olarak benimsenip uygulanıyor

Total

Total  

 

Tablo 37‟de  iki soru arasında yapılan çaprazlama analizinde benzer dağılım 

görüldüğünden analizlerde 29. soru yer almayacaktır. 

Tablo 37. ( Çapraz Tablolama 5. ) Soru 29 “Ġç denetimin öneminin anlaĢılması için Ģirket 

içi ve dıĢı eğitimler veriliyor” ile Soru 30  “Ġç denetim mesleğine yönelik yeni geliĢmelere önem 

veriliyor”– Çapraz Toplama 

KESĠNLĠKLE 

KATILMIYORUM
KATILMIYORUM KARARSIZIM KATILIYORUM

KESĠNLĠKLE 

KATILIYORUM

KESĠNLĠKLE 

KATILMIYORUM

1 0 6 1 0 8

KATILMIYORUM 0 4 14 6 0 24

KARARSIZIM 0 2 10 5 4 21

KATILIYORUM 0 0 3 31 6 40

KESĠNLĠKLE 

KATILIYORUM

0 0 2 3 20 25

1 6 35 46 30 118

Ġç denetimin 

öneminin 

anlaĢılması için 

Ģirkete içi ve dıĢı 

eğitimler veriliyor

Ġç denetim mesleğine yönelik yeni geliĢmelere önem veriliyor

Total

Total
 

 

Yapılan çapraz tablolama sonucunda, Tablo 33-34-35-36-37‟ de yer alan 

sorulara verilen cevaplarda sapma olmadığı görülmüĢtür. Katılımcıların, çapraz 

sorulara verdiği cevaplar paralellik göstermektedir. Sorular doğru anlaĢılmıĢ ve 

tutarlı cevaplandırılmıĢtır. Bu nedenle, aynı anlamda yorumlanabilecek 5 çift sorudan 

beĢ eĢ değer soru çıkarılarak analizlere devam edilecektir. 

Normal dağılıma uygunluğu test eden çeĢitli istatistik testleri arasında, 

yaygın olarak bilinenler Shapiro-Wilks testi ve Lilifeors testleridir. Verilerin, normal 

dağılım Ģartlarını ihlal edip etmediği bu testler yardımıyla belirlenebilir. Bu testlerin 

anlamlılık derecesi 0,05‟ten küçük ise normallik Ģartını ihlal ettiği yorumu yapılır 

(AltunıĢık vd, 2010: 164). Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi yardımıyla da bir 
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örneklemden toplanan verilerin, normal dağılım sergileyip sergilemediğini incelemek 

mümkündür (AltunıĢık vd, 2010: 206). 

Kolmogorov-Smirnov testi için sıfır (H0) ve karĢıt (Ha) hipotez aĢağıdaki 

gibidir; 

H0: Verilerin dağılımı normal dağılıma uyar. 

Ha: Verilerin dağılımı normal dağılıma uymaz (Albayrak, 2010). 

 

Tablo 38‟teki tüm değiĢkenlerin, anlamlılık sütunundaki değerleri 0,000 

çıkmıĢtır. Bu değerlerin, istatistiksel anlamlılık hesaplamalarında sınır değeri kabul 

edilen 0,05‟den küçük olması (p < 0,05), incelenen verilerin dağılımlarının normal 

olmadığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, 0,05 anlamlılık düzeyine göre 

verilerin anlamlılık değerleri 0,05‟ten küçük olduğu için H0 hipotezi red 

edilmektedir. Bu nedenle, analizlerde parametrik olmayan testler kullanılacaktır. 
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Tablo 38. Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro Wilk Test Sonuçları 

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

İç denetim hatalı ve hileli 

işlemleri önlenme ve ortaya 

çıkarma amacı taşıyor

,312 118 ,000 ,738 118 ,000

İç denetim birimi kurum 

personelince endişe ve kaygıların 

iletebileceği bir birim olarak 

,192 118 ,000 ,898 118 ,000

İç denetim şirkette etik değerlere 

uyum sağlıyor

,254 118 ,000 ,855 118 ,000

İç denetim ile kurumsal yönetim 

sürecinin diğer 

katılımcıları(yönetim kurulu, 

,257 118 ,000 ,832 118 ,000

İç denetim yöneticisi 

kararlaştırılan konularda 

sağlanan ilerlemenin düzenli 

,241 118 ,000 ,859 118 ,000

İç denetim birimlerince 

bütünlüğü, doğruluğu ve 

tarafsızlığı denetlenip 

,258 118 ,000 ,832 118 ,000

İç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(şeffaflık, adillik, hesap 

verebilirlik, 

,230 118 ,000 ,835 118 ,000

İç denetim, işletmelerde 

performans göstergesi olan girdi, 

çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik ve 

,238 118 ,000 ,816 118 ,000

İç denetim, faaliyet alanının içsel 

sınırlamalarına ve coğrafi 

kısıtlamalara bakmaksızın kurum 

,235 118 ,000 ,827 118 ,000

İç denetim, şirketin 

derecelendirme kuruluşlarından 

olumlu not alma çabalarına 

,219 118 ,000 ,846 118 ,000

İç denetim; kurum kanunları, 

yönetmelikleri ve politikalarının 

devamlılığını sağlayarak 

,217 118 ,000 ,880 118 ,000

İç denetçilerce “Uluslararası İç 

Denetim Standartları”  tam olarak 

benimsenip uygulanıyor

,312 118 ,000 ,800 118 ,000

İşletmenizdeki “iç denetim 

raporları” yöneticiler tarafından 

dikkate alınıyor

,254 118 ,000 ,803 118 ,000

İç denetim çalışanları bağımsız 

(etki ve baskı altında kalmadan) 

hareket edilebiliyor

,214 118 ,000 ,877 118 ,000

İç denetim mesleğine yönelik 

yeni gelişmelere önem veriliyor

,219 118 ,000 ,869 118 ,000

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

 

 

Parametrik testlerin uygulanabilmesi için gerekli olan ön Ģartların 

sağlanamadığı durumlarda alternatif olarak, non-parametrik testler kullanılmaktadır. 

Bu testlerden; Kruskal Wallis tekniği, iliĢkisiz ya da daha çok örneklem 

ortalamasının birbirinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test eder. Analiz, 

“puan grup değiĢkenlerine göre oluĢturulan her bir alt grupla (örneklemde) normal 

dağılım ve varyansların eĢitliği” varsayımlarını gerektirmediği için tek yönlü varyans 

analizine alternatif bir tekniktir. (Büyüköztürk, 2005: 158) Bu test sonucunda, 

gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasındaki anlamlı farklara 

bağlı olarak ortaya çıktığı, grupların ikili kombinasyonları üzerinden, Mann Whitney 

U testi uygulanarak incelenebilir (Büyüköztürk, 2005: 162). 

Yukarıda belirtilen açıklamalar gereğince, bulgulara yönelik istatistiki 

analizler yapılırken sırasıyla, verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini 
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belirlemek üzere, Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilks normallik testine 

baĢvurulmuĢtur.   

Parametrik analiz Ģartlarının sağlanmadığı durumlarda, Kruskal Wallis 

analiz tekniği kullanılmıĢ, Kruskal Wallis testi sonucu anlamlı bir farkın bulunması 

halinde farkın kaynağı grupların ikili kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U 

testi uygulanarak bulunmuĢtur. 

Bu bağlamda test edilecek araĢtırma hipotezleri genel olarak Ģu Ģekilde ifade 

edilebilir.  

H0= Katılımcıların iç denetim sistemine yönelik anket sorularına verdikleri 

yanıtlar arasında anlamlı bir fark yoktur.  

H1= Katılımcıların iç denetim sistemine yönelik anket sorularına verdikleri 

yanıtlar arasında anlamlı bir fark vardır. 

Normallik testi sonuçlarına istinaden her bir soru için p<0,05 olmasından 

dolayı non-parametrik testlerden Kruskal-Wallis testi uygulanarak, iĢletmelerin 

faaliyet alanı, kuruluĢ yılı, hukuki yapısı, iĢgücü sayısı, iç denetim birimi, iç denetçi 

sayısı, eğitim durumları, belge ve sertifikaları iç denetim raporunun ilk olarak 

sunulduğu kurul ve rapor sunum sıklığı kapsamları itibariyle, sorulara verilen 

yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı analiz edilmiĢtir.  

ĠĢletmelerin faaliyet alanı kapsamı bakımından, sorulara verilen yanıtlar 

arasında (p<0,05) anlamlılık düzeyi ile anlamlı bir farklılık olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla yapılan, Kruksal-Wallis Testi sonucu Tablo 39‟da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 39‟da görüldüğü üzere, iĢletmelerin faaliyet alanları itibariyle anket 

sorularına verdikleri yanıtlar arasında, istatistiksel açıdan 26. soruda anlamlı bir fark 

belirlenmiĢtir. Bu nedenle araĢtırma hipotezlerinden, HO red edilmiĢ, H1 hipotezi 

kabul edilmiĢtir.  

“Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim Standartları”  tam olarak 

benimsenip uygulanıyor.” ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerin faaliyet alanı 

kapsamları itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=6,034, 

p=0,049) Grupların, sıra ortalamaları dikkate alındığında söz konusu ifadeye en fazla 

ticaret alanında faaliyet gösteren iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla hizmet ve 

sanayi alanlarındaki iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 
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Tablo 39. ĠĢletmelerin Faaliyet Alanı Kapsamında Kruskal Wallis Analizi 

 

Faaliyet Alanı

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

Sanayi

Ticaret

Hizmet

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni geliĢmelere önem veriliyor
62 60,68

2 1,972 0,37317 67,00

39 54,36

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve baskı altında 

kalmadan) hareket edilebiliyor

62 60,33

2 0,115 0,94417 59,74

39 58,08

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim Standartları”  tam 

olarak benimsenip uygulanıyor

62 54,29

2 6,034 0,04917 74,18

39 61,38

25-Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri ve politikalarının 

devamlılığını sağlayarak kurumun iĢ kanunları ve mevzuat 

uyumunu izleyerek kontrol ediyor

62 59,10

2 0,710 0,96517 58,44

39 60,59

23-Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme kuruluĢlarından olumlu 

not alma çabalarına yardımcı oluyor

62 59,77

2 0,230 0,98817 60,00

39 58,86

22-Ġç denetim, faaliyet alanının içsel sınırlamalarına ve coğrafi 

kısıtlamalara bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü kapsıyor

62 60,03

2 0,121 0,94117 57,00

39 59,74

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans göstergesi olan girdi, 

çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli 

bir etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir 

katkı veya destek sağlıyor

62 56,02

2 1,591 0,45117 64,59

39 62,82

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, 

hesap verebilirlik, sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

62 57,72

2 1,530 0,46517 68,35

39 58,47

19-Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı 

denetlenip doğrulanmıĢ bilgiler karar vericiler tarafından 

güvenilir bilgi olarak kabul ediliyor

62 58,31

2 1,577 0,45517 68,32

39 57,55

18-Ġç denetim yöneticisi kararlaĢtırılan konularda sağlanan 

ilerlemenin düzenli olarak izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim 

komitesi ile düzenli toplantılar yapılıyor

62 58,86

2 0,134 0,93517 62,15

39 59,36

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin diğer 

katılımcıları(yönetim kurulu, denetim kurulu ve dıĢ denetim) 

arasında iĢ birliğini (eĢgüdümü) sağlıyor

62 56,34

2 3,011 0,22217 54,44

39 66,73

15-Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk bilincinin oluĢumuna 

katkı sağlıyor

62 58,11

2 0,399 0,81917 63,62

39 59,91

13-Ġç denetim birimi kurum personelince endiĢe ve kaygıların 

iletebileceği bir birim olarak görülüyor

62 58,34

2 0,936 0,62617 54,85

39 63,37

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme ve ortaya çıkarma 

amacı taĢıyor

62 57,23

2 0,866 0,64917 59,65

39 63,04

Soru Sıklık Sıra Ortalaması df x² Anlamlılık k(p)

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki devrinde güvence 

sağlıyor

62 55,94

2 2,014 0,36517 66,91

39 61,92
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ĠĢletmelerin faaliyet alanları arasında 26.soruda görülen anlamlı farkın, 

hangi faaliyet alanı arasındaki anlamlı farka daha yüksek düzeyde bağlı olarak ortaya 

çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U testi 

uygulanarak bulunmuĢtur.   

Tablo 40‟da yer alan “Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim Standartları”  

tam olarak benimsenip uygulanıyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı 

farka istinaden yapılan Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık p:0,011 

oranıyla sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren iĢletmelerin cevaplarına aittir. 

Soru ifadesine, ticaret alanında faaliyet gösteren iĢletmelerin sanayi alanında 

faaliyet gösteren iĢletmelere göre, daha fazla katıldığı ticaret alanında faaliyet 

gösteren iĢletmelerde uluslararası denetim standartlarına çok daha fazla uyulduğu ve 

anlamlı farklılığın da bu nedenden kaynaklandığı belirlenmiĢtir (Sıra ortalamaları: 

37,06 ve 50,71).  

Tablo 40. ĠĢletmelerin Faaliyet Alanı Kapsamında 26.Soru Mann Whitney U Analizi 

Faaliyet Alanı

Sanayi

Ticaret

Sanayi

Hizmet

Ticaret

Hizmet

32,47

39

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

26,77

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip uygulanıyor

0,011

0,264

0,184

62 48,73

39 54,62

62 37,06

17 50,71

17

 

ĠĢletmelerin kuruluĢ yılı kapsamı bakımından, sorulara verilen yanıtlar 

arasında (p<0,05) anlamlılık düzeyi ile anlamlı bir farklılık olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla yapılan Kruksal-Wallis Testi sonucu Tablo 41‟da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 41‟de görüldüğü üzere; iĢletmelerin kuruluĢ yılları itibariyle anket 

sorularına verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel açıdan, 11. soruda anlamlı bir fark 

belirlenmiĢtir. Bu nedenle, araĢtırma hipotezlerinden HO red edilmiĢ, H1 hipotezi 

kabul edilmiĢtir.  

“Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki devrinde güvence sağlıyor” 

ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerin kuruluĢ yılı kapsamları itibariyle anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir (x2=10,413, p=0,015). Grupların sıra ortalamaları 

dikkate alındığında söz konusu ifadeye en fazla 2011 ve sonrası yıllarında kurulan 

iĢletmelerin katıldığı, onu sırasıyla 1991-2010 yılları,1951-1970 yılları ve 1971-1990 

yılları arasında kurulan iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 
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Tablo 41. ĠĢletmelerin KuruluĢ Yılı Kapsamında Kruskal Wallis Analizi 
Sıklık

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

0

5

26

71

16

1971-1990 yılları arası 52,08

1951-1970 yılları arası 67,20

1951-1970 yılları arası 75,10

1991-2010 yılları arası 59,05

1951-1970 yılları arası 63,80

1971-1990 yılları arası 59,33

1971-1990 yılları arası 52,88

1971-1990 yılları arası 55,77

1971-1990 yılları arası 51,29

1971-1990 yılları arası 60,27

1971-1990 yılları arası 67,65

1951-1970 yılları arası 60,30

1951-1970 yılları arası 57,10

1971-1990 yılları arası 60,25

1971-1990 yılları arası 61,88

1971-1990 yılları arası 52,58

1971-1990 yılları arası 63,46

1951-1970 yılları arası 72,60

1951-1970 yılları arası 62,10

3 1,568 0,667

1991-2010 yılları arası 57,18

2011 ve  sonrası 59,25

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve 

baskı altında kalmadan) hareket edilebiliyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 1,645 0,649

2011 ve  sonrası 62,69

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 1,810 0,613

1991-2010 yılları arası 61,15

2011 ve  sonrası 60,50

25-Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri 

ve politikalarının devamlılığını sağlayarak 

kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 0,035 0,998

1991-2010 yılları arası 59,48

2011 ve  sonrası 59,06

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 2,353 0,502

1991-2010 yılları arası 56,25

2011 ve  sonrası 60,44

22-Ġç denetim, faaliyet alanının içsel 

sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü 

kapsıyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 3,174 0,366

1991-2010 yılları arası 61,89

2011 ve  sonrası 46,28

23-Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme 

kuruluĢlarından olumlu not alma çabalarına 

yardımcı oluyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 3,814 0,282

1991-2010 yılları arası 60,10

2011 ve  sonrası 64,38

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 2,182 0,536

1991-2010 yılları arası 61,06

2011 ve  sonrası 59,84

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans 

göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 

etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir 

etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi için 

önemli bir katkı veya destek sağlıyor

1930-1950 yılları arası 0,00

1951-1970 yılları arası 72,30

1951-1970 yılları arası 78,10

3 0,476 0,924

1991-2010 yılları arası 58,48

2011 ve  sonrası 58,09

18-Ġç denetim yöneticisi kararlaĢtırılan 

konularda sağlanan ilerlemenin düzenli olarak 

izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim komitesi 

ile düzenli toplantılar yapılıyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 0,450 0,930

1991-2010 yılları arası 58,42

2011 ve  sonrası 60,34

19-Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, 

doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ 

bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi 

olarak kabul ediliyor

1930-1950 yılları arası 0,00

1951-1970 yılları arası 66,10

1951-1970 yılları arası 68,20

3 0,128 0,988

1991-2010 yılları arası 59,76

2011 ve  sonrası 57,41

15-Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk 

bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 2,410 0,492

1991-2010 yılları arası 60,44

2011 ve  sonrası 63,56

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

1930-1950 yılları arası 0,00

1951-1970 yılları arası 71,70

1971-1990 yılları arası 60,54

13-Ġç denetim birimi kurum personelince endiĢe 

ve kaygıların iletebileceği bir birim olarak 

görülüyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 0,955 0,812

1991-2010 yılları arası 58,07

2011 ve  sonrası 66,50

1951-1970 yılları arası 54,60

1971-1990 yılları arası 60,04

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme 

ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 2,405 0,493

1991-2010 yılları arası 60,37

2011 ve  sonrası 56,09

1951-1970 yılları arası 77,60

1971-1990 yılları arası 55,75

Soru KuruluĢ Yılı Sıra Ortalaması df x² Anlamlılık k(p)

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor

1930-1950 yılları arası 0,00

3 10,413 0,015

1991-2010 yılları arası 61,42

2011 ve  sonrası 75,72

1971-1990 yılları arası 44,90

1951-1970 yılları arası 56,20
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ĠĢletmelerin, kuruluĢ yılları arasında 11.soruda görülen anlamlı farkın, hangi 

yıllar arasındaki anlamlı farka daha yüksek düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ 

olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U testi 

uygulanarak bulunmuĢtur.  

“Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki devrinde güvence sağlıyor” 

ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden yapılan Mann Whitney 

U testinde belirlenen anlamlı farklılık iki kombinasyonda p:0,021 ve p:0,003 oranıyla 

1971-1990/1991-2010 yılları arasında kurulan iĢletmeler ile 1971-1990/2011 ve 

sonrası yıllarda kurulan iĢletmelerin Tablo 42.‟de yer alan cevaplarına aittir. Soru 

ifadesine 1991-2010 yılları arasında kurulan iĢletmeler, 1971-1990 yılları arasında 

kurulan iĢletmelerden daha fazla katılarak, iç denetimin yöneticilere yetki devrinden 

daha fazla güvence sağladığı ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları:39,08 ve 

52,63).Yine soru ifadesine 2011 ve sonrası yıllarda kurulan iĢletmeler, 1971-1990 

yılları arasında kurulan iĢletmelere göre daha fazla katılmakta olup, söz konusu 

iĢletmeler iç denetimin yöneticilere daha fazla güvence sağladığını ifade etmiĢlerdir 

(Sıra ortalamaları: 17,40 ve 28,16). 

 

Tablo 42. ĠĢletmelerin KuruluĢ Yılı Kapsamında 11. Soru Mann Whitney U Analizi 

Sıklık

5

26

5

71

5

16

26

71

26

16

71

16

1951-1970 yılları arası 19,00

1951-1970 yılları arası

38,73

1971-1990 yılları arası 15,42
0,345

Soru KuruluĢ Yılı Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor
1971-1990 yılları arası 39,08

1951-1970 yılları arası 8,00

2011 ve  sonrası 11,94

1991-2010 yılları arası 42,06
0,096

2011 ve  sonrası 52,63

0,702

0,161

0,021

0,003

1991-2010 yılları arası 52,63

2011 ve  sonrası 28,16

1971-1990 yılları arası 17,40

35,20

1991-2010 yılları arası
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ĠĢletmelerin, hukuki yapıları kapsamı bakımından, sorulara verilen yanıtlar 

arasında (p<0,05) anlamlılık düzeyi ile anlamlı bir farklılık olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla yapılan Kruksal-Wallis Testi sonucu Tablo 43‟da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 43‟te görüldüğü üzere; ĠĢletmelerin kuruluĢ yılları itibariyle, anket 

sorularına verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiĢtir. Bu nedenle, araĢtırma hipotezlerinden H1 red edilmiĢ, HO hipotezi 

kabul edilmiĢtir.  
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Tablo 43. ĠĢletmelerin Hukuki Yapıları Kapsamında Kruskal Wallis Analizi 

Sıklık

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

40

58

15

5

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor
A.ġ. 63,80

3 2,623 0,454
LTD.ġTĠ. 58,59

ADĠ ORTAKLIK 48,97

ADĠ ORTAKLIK 47,03

DĠĞER 35,00

DĠĞER 51,20

0,420

DĠĞER 67,30

ADĠ ORTAKLIK 56,27

DĠĞER 49,90

DĠĞER 75,10

0,477

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve 

baskı altında kalmadan) hareket edilebiliyor

A.ġ. 65,69

3

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor

A.ġ. 63,36

3 2,818
LTD.ġTĠ. 55,69

ADĠ ORTAKLIK 66,70

6,495 0,090
LTD.ġTĠ. 60,57

ADĠ ORTAKLIK 55,67

DĠĞER 54,50

DĠĞER 54,30

0,544

25-Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri 

ve politikalarının devamlılığını sağlayarak 

kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor

A.ġ. 57,18

3

23-Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme 

kuruluĢlarından olumlu not alma çabalarına 

yardımcı oluyor

A.ġ. 63,43

3 2,488
LTD.ġTĠ. 55,85

ADĠ ORTAKLIK 57,93

1,366 0,713
LTD.ġTĠ. 62,77

ADĠ ORTAKLIK 55,80

DĠĞER 54,30

DĠĞER 57,70

0,859

22-Ġç denetim, faaliyet alanının içsel 

sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü 

kapsıyor

A.ġ. 64,81

3

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans 

göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 

etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir 

etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi için 

önemli bir katkı veya destek sağlıyor

A.ġ. 62,90

3 2,137
LTD.ġTĠ. 60,23

ADĠ ORTAKLIK 49,33

1,693 0,639
LTD.ġTĠ. 57,26

ADĠ ORTAKLIK 47,73

DĠĞER 50,50

DĠĞER 59,30

0,394

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

A.ġ. 59,24

3

19-Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, 

doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ 

bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi 

olarak kabul ediliyor

A.ġ. 62,69

3 0,759
LTD.ġTĠ. 58,03

ADĠ ORTAKLIK 56,57

0,477 0,924
LTD.ġTĠ. 61,09

ADĠ ORTAKLIK 43,37

DĠĞER 54,90

DĠĞER 63,60

0,594

18-Ġç denetim yöneticisi kararlaĢtırılan 

konularda sağlanan ilerlemenin düzenli olarak 

izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim komitesi 

ile düzenli toplantılar yapılıyor

A.ġ. 59,38

3

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

A.ġ. 53,44

3 2,982
LTD.ġTĠ. 63,78

ADĠ ORTAKLIK 62,17

3,109 0,375
LTD.ġTĠ. 63,41

ADĠ ORTAKLIK 64,83

DĠĞER 66,70

DĠĞER 59,50

0,722

15-Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk 

bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor

A.ġ. 58,55

3

13-Ġç denetim birimi kurum personelince 

endiĢe ve kaygıların iletebileceği bir birim 

olarak görülüyor

A.ġ. 54,20

3 1,898
LTD.ġTĠ. 60,95

ADĠ ORTAKLIK 66,67

5,418 0,144
LTD.ġTĠ. 64,72

Soru Hukuki Yapı Sıra Ortalaması df x² Anlamlılık k(p)

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme 

ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor

A.ġ. 58,23

3

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor

A.ġ. 59,80

3 1,331
LTD.ġTĠ. 61,47

ADĠ ORTAKLIK 51,10

0,883 0,829
LTD.ġTĠ. 58,38
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ĠĢletmelerin, iĢgücü sayısı kapsamı bakımından, sorulara verilen yanıtlar 

arasında (p<0,05) anlamlılık düzeyi ile anlamlı bir farklılık olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla yapılan, Kruksal-Wallis Testi sonucu Tablo 44‟da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 44‟te görüldüğü üzere; ĠĢletmelerin, iĢgücü sayıları itibariyle anket 

sorularına verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel açıdan 13, 20, 21, 22, 25 ve 28. 

sorularda anlamlı bir fark belirlenmiĢtir. Bu nedenle, araĢtırma hipotezlerinden HO 

red edilmiĢ, H1 hipotezi kabul edilmiĢtir.  

“Ġç denetim birimi kurum personelince endiĢe ve kaygıların iletebileceği bir 

birim olarak görülüyor” ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerin iĢgücü sayısı 

kapsamları itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=16,794, 

p=0,005) Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla 

1-20 personel çalıĢtıran iĢletme katılırken, onu sırasıyla 501 ve üzeri personel,101-

250 personel,51-100 personel,251-500 personel ve 21-50personel çalıĢtıran 

iĢletmeler takip etmektedir. 
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Tablo 44. ĠĢletmelerin ĠĢ Gücü Sayısı Kapsamında Kruskal Wallis Analizi 

ĠĢ Gücü Sayısı

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

19-Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu 

ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ bilgiler 

karar vericiler tarafından güvenilir bilgi olarak 

kabul ediliyor

23 61,87

5 6,287 0,279

14 60,04

24 48,69

5 4,888 0,436

14 56,86

24 50,92

15 66,53

20

22 55,27

15 63,53

20 71,00

18-Ġç denetim yöneticisi kararlaĢtırılan 

konularda sağlanan ilerlemenin düzenli olarak 

izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim komitesi 

ile düzenli toplantılar yapılıyor

23 64,22

67,70

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

23 64,33

22 53,36

5 5,415 0,367

14 60,43

22 57,34

5 10,454 0,063

14 59,21

22 49,55

15 58,70

20

24 47,60

15 62,27

20 67,88

15-Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk 

bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor

23 62,59

77,85

13-Ġç denetim birimi kurum personelince endiĢe 

ve kaygıların iletebileceği bir birim olarak 

görülüyor

23 79,15

24 51,04

5 16,794 0,005

14 43,00

24 53,08

5 4,874 0,431

14 58,50

24 53,27

15 50,30

20

22 55,25

15 47,20

20 70,05

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme 

ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor

23 63,59

69,35

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor

23 67,78

22 59,98

5 6,569 0,255

14 48,89

24 50,19

Soru Sıklık Sıra Ortalaması df x² Anlamlılık k(p)

15 60,70

22 60,25

20 66,85
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Tablo 44. (devam/cont.) 

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

1-20 personel

21-50 personel

51-100 personel

101-250 personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor
23 54,11

5 9,435 0,093

14 56,07

22 51,34

24 56,42

15 62,47

20 78,55

5 14,347 0,014

14 56,43

24 49,65

22 48,89

15

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve baskı 

altında kalmadan) hareket edilebiliyor

23 53,98

76,30

20 76,60

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor

23 48,37

5 8,060 0,153

14 63,82

22 64,73

5 11,590 0,041

14 56,86

22 48,43

15 66,33

20

24 54,19

15 57,40

20 71,48

25-Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri 

ve politikalarının devamlılığını sağlayarak 

kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor

23 67,87

73,20

23-Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme 

kuruluĢlarından olumlu not alma çabalarına 

yardımcı oluyor

23 54,13

24 47,48

5 9,942 0,077

14 65,96

22 56,91

5 13,017 0,023

14 72,07

24 47,19

15 66,73

20

24 46,15

15 69,70

20 72,38

22-Ġç denetim, faaliyet alanının içsel 

sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü 

kapsıyor

23 51,89

75,13

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans 

göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 

etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir 

etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi için 

önemli bir katkı veya destek sağlıyor

23 67,74

22 53,75

5 18,617 0,002

14 48,68

24 44,08

5 11,943 0,036

14 48,21

22 49,75

15 67,23

20

22 50,84

15 69,53

20 78,10

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

23 66,63

74,53

24 50,83
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ĠĢletmelerin, iĢgücü sayısı arasında 13.soruda görülen anlamlı farkın, hangi 

yıllar arasındaki anlamlı farka daha yüksek düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ 

olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden, Mann Whitney U testi 

uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 45‟ de  yer alan “Ġç denetim birimi kurum personelince endiĢe ve 

kaygıların iletebileceği bir birim olarak görülüyor” ifadesine verilen yanıtlarda 

saptanan, anlamlı farka istinaden yapılan Mann Whitney U testinde belirlenen 

anlamlı farklılık, beĢ kombinasyonda sırasıyla p:0,002, p:0,012,p:0,017,p:0,003 ve 

p:0,024 oranıyla 1-20/ 21-50 arası personel, 1-20/51-100 arası personel, 1-20/101-

250 arası personel, 1-20/251-500 arası personel ve 250-500/501 ve üzeri personel 

çalıĢtıran cevaplarına aittir.  

Soru ifadesine 1-20 personel çalıĢtıran iĢletmeler, 21-50 personel, 51-100 

personel, 101-250 personel ve 251-500 personel çalıĢtıran iĢletmelere göre daha fazla 

katılmıĢ ve iç denetim birimin endiĢelerin daha fazla ileteceği bir birim olarak 

gördüklerini ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: (23,13 ve 12,21/28,96 

ve19,25/27,41 ve 18,39/23,70 ve 13,07/13,70 ve 21,23). 

Yine soru ifadesine, 501 ve üzeri sayıda personel çalıĢtıran iĢletmeler, 251-

500 personel çalıĢtıran iĢletmelere göre daha fazla katılmakta olup, söz konusu 

iĢletmeler iç denetim birimini kaygıların iletilebileceği bir birim olarak daha yakın 

gördüklerini ifade etmiĢlerdir (Sıra ortalamaları: 13,70 ve 21,23).  

“Ġç denetim, kurumsal yönetim ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap 

verebilirlik, sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor” ifadesine verilen yanıtların, 

iĢletmelerin iĢgücü sayısı kapsamları itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı 

görülmektedir. (x2=11,943, p=0,036) Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, 

söz konusu ifadeye en fazla 501 ve üzeri personel çalıĢana sahip iĢletme katılırken, 

bunu sırasıyla 251-500 personel,1-20 personel, 51-100 personel, 101-250 arası 

personel ve 21-50 personel çalıĢtıran iĢletmeler takip etmektedir.  
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Tablo 45. ĠĢletmelerin ĠĢ Gücü Sayısı Kapsamında 13. Soru Mann Whitney U Analizi 
ĠĢ Gücü Sayısı

1-20 personel

21-50 personel

1-20 personel

51-100 personel

1-20 personel

101-250 personel

1-20 personel

251-500 personel

1-20 personel

501 ve üzeri personel

21-50 personel

51-100 personel

21-50 personel

101-250 personel

21-50 personel

251-500 personel

21-50 personel

501 ve üzeri personel

51-100 personel

101-250 personel

51-100 personel

251-500 personel

51-100 personel

501 ve üzeri personel

101-250 personel

251-500 personel

101-250 personel

501 ve üzeri personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

14 16,39

20 21,05

0,455

0,323

0,600

0,100

0,813

0,689

0,104

0,489

14 17,79

24 20,50

0,012

0,017

23,13

13-Ġç denetim birimi kurum personelince endiĢe 

ve kaygıların iletebileceği bir birim olarak 

görülüyor

0,024

0,003

0,249

14 12,21

24 19,25

23 28,96

23 27,41

23
0,002

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

23 23,70

20 19,75

22 18,39

15 13,07

23 23,96

22 19,84

14 14,18

15 15,77

22 23,98

24 20,56

14 12,43

24 23,06

24 19,71

15 17,57

15 19,10

20 25,85

22 19,88

20 21,23

22 19,07

20 24,18

15 13,70

0,161
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ĠĢletmelerin, iĢgücü sayısı arasında 20.soruda görülen anlamlı farkın, hangi 

yıllar arasındaki anlamlı farka daha yüksek düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ 

olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden, Mann Whitney U testi 

uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 46‟ya göre “Ġç denetim, kurumsal yönetim ilkelerinin (Ģeffaflık, 

adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk) uygulamasında etkin rol alıyor” ifadesine 

verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden yapılan, Mann Whitney U 

testinde belirlenen anlamlı farklılık üç kombinasyonda sırasıyla p:0,021, p:0,005 ve 

p:0,017, 21-50 arası personel / 501 ve üzeri personel, 51-100 arası personel/ 501 ve 

üzeri personel ile 101-250 personel/ 501 ve üzeri personel çalıĢtıran iĢletmelerin 

cevaplarına aittir. Soru ifadesine, 501 ve üzeri personel çalıĢtıran iĢletmeler 21-50, 

51-100 ve 101-250 sayılarında personel çalıĢtıran iĢletmelere, daha fazla katılmıĢ ve 

iç denetim biriminin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında, daha fazla rol 

aldığını ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: (13,11 ve 20,58/18,06 ve27,83/17,48 ve 

25,93). 

“Ġç denetim, iĢletmelerde performans göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, 

verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip olup bu 

unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor” ifadesine verilen 

yanıtların, iĢletmelerin iĢgücü sayısı kapsamları itibariyle anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=18,617, p=0,002) Grupların sıra ortalamaları dikkate 

alındığında, söz konusu ifadeye en fazla 501 ve üzeri personel çalıĢana sahip iĢletme 

katılırken, bunu sırasıyla 251-500 personel,1-20 personel, 101-250 arası personel 21-

50 personel ve 51-100 personel çalıĢtıran iĢletmeler takip etmektedir.  
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Tablo 46. ĠĢletmelerin ĠĢ Gücü Sayısı Kapsamında 20.Soru Mann Whitney U Analizi 

ĠĢ Gücü Sayısı

1-20 personel

21-50 personel

1-20 personel

51-100 personel

1-20 personel

101-250 personel

1-20 personel

251-500 personel

1-20 personel

501 ve üzeri personel

21-50 personel

51-100 personel

21-50 personel

101-250 personel

21-50 personel

251-500 personel

21-50 personel

501 ve üzeri personel

51-100 personel

101-250 personel

51-100 personel

251-500 personel

51-100 personel

501 ve üzeri personel

101-250 personel

251-500 personel

101-250 personel

501 ve üzeri personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

15 16,77
0,487

20 18,93

22 17,48
0,017

20 25,93

22 16,84
0,121

15 22,17

24 18,06
0,005

20 27,83

24 17,77
0,091

15 23,57

24 24,04
0,701

22 22,91

14 13,11
0,021

20 20,58

14 12,61
0,121

15 17,23

14 18,36
0,945

22 18,59

14 18,43
0,626

24 20,13

23 20,89
0,491

20 23,28

22 19,93

23 19,50
1,000

15 19,50

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

23 21,00
0,127

14 15,71

23 27,30
0,081

24 20,83

23 25,93
0,106
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ĠĢletmelerin, iĢgücü sayısı arasında 21.soruda görülen anlamlı farkın, hangi 

yıllar arasındaki anlamlı farka daha yüksek düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ 

olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden, Mann Whitney U testi 

uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 47‟ya göre “Ġç denetim, iĢletmelerde performans göstergesi olan girdi, 

çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip 

olup bu unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor” ifadesine 

verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden yapılan, Mann Whitney U 

testinde belirlenen anlamlı farklılık  beĢ kombinasyonda sırasıyla p:0,009, p:0,018, p: 

0,009, p:0,000 ve p:0,006, sırasıyla 1-20 arası personel /51-100 arası personel, 21-50 

arası personel/501 ve üzeri personel, 51-100 arası personel/ 251-500 arası personel, 

51-100 arası personel /501 ve üzeri personel ile 101-250 arası personel ile 501 ve 

üzeri personel çalıĢtıran iĢletmelerin  cevaplarına aittir. 

 Soru ifadesine, 1-20 arası personel çalıĢtıran iĢletmeler, 51-100 arası 

personel çalıĢtıran iĢletmelere oranla daha fazla katılarak, 251-500 arası iĢletmeler 

51-100 arası personel çalıĢtıran iĢletmelere oranla daha fazla katılarak, 501 ve üzeri 

personel çalıĢtıran iĢletmeler 21-50,51-100 ve 101-250 sayılarında personel çalıĢtıran 

iĢletmelere daha fazla katılmıĢ ve iç denetim biriminin performans göstergelerin 

geliĢtirilmesinde daha fazla rol aldığını ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: (28,96 

ve19,25/13,0 ve20,60/16,54 ve 25,53/16,42 ve 29,80/16,95 ve 26,50). 

“Ġç denetim, faaliyet alanının içsel sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü kapsıyor” ifadesine verilen yanıtların, 

iĢletmelerin iĢgücü sayısı kapsamları itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı 

görülmektedir. (x2=13,017, p=0,023) Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, 

söz konusu ifadeye en fazla 501 ve üzeri personel çalıĢana sahip iĢletme katılırken, 

sırasıyla 21-50 personel ,251-500 personel, 101-250 arası personel ,1-20 personel, ve 

51-100 personel çalıĢtıran iĢletmeler takip etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Tablo 47. ĠĢletmelerin ĠĢ Gücü Sayısı Kapsamında 21. Soru Mann Whitney U Analizi 

ĠĢ Gücü Sayısı

1-20 personel

21-50 personel

1-20 personel

51-100 personel

1-20 personel

101-250 personel

1-20 personel

251-500 personel

1-20 personel

501 ve üzeri personel

21-50 personel

51-100 personel

21-50 personel

101-250 personel

21-50 personel

251-500 personel

21-50 personel

501 ve üzeri personel

51-100 personel

101-250 personel

51-100 personel

251-500 personel

51-100 personel

501 ve üzeri personel

101-250 personel

251-500 personel

101-250 personel

501 ve üzeri personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

15 16,40
0,359

20 19,20

22 16,95
0,006

20 26,50

22 16,61
0,082

15 22,50

24 16,42
0,000

20 29,80

24 16,54
0,009

15 25,53

24 22,44
0,544

22 24,66

14 13,07
0,018

20 20,60

14 12,50
0,103

15 17,33

14 17,93
0,784

22 18,86

14 19,61
0,961

24 19,44

23 20,26
0,272

20 24,00

22 19,75

23 19,33
0,895

15 19,77

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans 

göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 

etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir 

etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi için 

önemli bir katkı veya destek sağlıyor

23 21,09
0,108

14 15,57

23 28,96
0,009

24 19,25

23 26,11
0,083
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ĠĢletmelerin, iĢgücü sayısı arasında 22.soruda görülen anlamlı farkın, hangi 

yıllar arasındaki anlamlı farka daha yüksek düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ 

olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden, Mann Whitney U testi 

uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 48‟ya göre “Ġç denetim, faaliyet alanının içsel sınırlamalarına ve 

coğrafi kısıtlamalara bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü kapsıyor” ifadesine 

verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden yapılan, Mann Whitney U 

testinde belirlenen anlamlı farklılık dört kombinasyonda sırasıyla p:0,011, p:0,035, p: 

0,004 ve p:0,037, sırasıyla 1-20 arası personel 501 ve üzeri personel, 21-50 arası 

personel 51-100 arası personel, 51-100 arası personel 501 ve üzeri personel ile 101-

250 arası personel 501 ve üzeri personel çalıĢtıran iĢletmelerin cevaplarına aittir. 

Soru ifadesine, 21-50 arası personel çalıĢtıran iĢletmeler, 51-100 arası 

personel çalıĢtıran iĢletmelere oranla daha fazla katılarak, 501 ve üzeri personel 

çalıĢtıran iĢletmeler 21-50, 51-100 ve 101-250 sayılarında personel çalıĢtıran 

iĢletmelere, daha fazla katılmıĢ ve iç denetim birimlerince gerçekleĢen denetimin 

coğrafi kısıtlama olmaksızın iĢletmenin tüm faaliyet alanını kapsadığını ifade 

etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: 17,83 ve 26,80/24,25 ve16,73/17,75 ve 28,20/18,00 ve 

25,35). 

“Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri ve politikalarının 

devamlılığını sağlayarak kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu izleyerek 

kontrol ediyor” ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerin iĢgücü sayısı kapsamları 

itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=11,590, p=0,041) 

Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla 501 ve 

üzeri personel çalıĢana sahip iĢletme katılırken, sırasıyla 1-20 personel ,251-500 

personel, 21-50 personel,  101-250 arası personel ve 51-100 personel çalıĢtıran 

iĢletmeler takip etmektedir.  
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Tablo 48. ĠĢletmelerin ĠĢ Gücü Sayısı Kapsamında 22.Soru Mann Whitney U Analizi 
ĠĢ Gücü Sayısı

1-20 personel

21-50 personel

1-20 personel

51-100 personel

1-20 personel

101-250 personel

1-20 personel

251-500 personel

1-20 personel

501 ve üzeri personel

21-50 personel

51-100 personel

21-50 personel

101-250 personel

21-50 personel

251-500 personel

21-50 personel

501 ve üzeri personel

51-100 personel

101-250 personel

51-100 personel

251-500 personel

51-100 personel

501 ve üzeri personel

101-250 personel

251-500 personel

101-250 personel

501 ve üzeri personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

15 16,53
0,416

20 19,10

22 18,00
0,037

20 25,35

22 17,36
0,240

15 21,40

24 17,75
0,004

20 28,20

24 17,48
0,067

15 24,03

24 22,42
0,552

22 24,68

14 17,25
0,890

20 17,68

14 15,75
0,615

15 14,30

14 21,75
0,117

22 16,43

14 24,25
0,035

24 16,73

23 17,83
0,011

20 26,80

22 23,27

23 17,57
0,155

15 22,47

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

22-Ġç denetim, faaliyet alanının içsel 

sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü 

kapsıyor

23 16,52
0,056

14 23,07

23 25,24
0,524

24 22,81

23 22,74
0,885
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ĠĢletmelerin, iĢgücü sayısı arasında 25.soruda görülen anlamlı farkın, hangi 

yıllar arasındaki anlamlı farka daha yüksek düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ 

olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden, Mann Whitney U testi 

uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 49‟a göre “Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri ve 

politikalarının devamlılığını sağlayarak kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka 

istinaden yapılan Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık dört 

kombinasyonda sırasıyla, p:0,029, p:0,046, p: 0,007 ve p:0,013, sırasıyla 1-20 arası 

personel 51-101 personel, 1-20 arası personel 101-250 arası personel, 51-100 arası 

personel 501 ve üzeri personel ile 101-250 arası personel 501 ve üzeri personel 

çalıĢtıran iĢletmelerin cevaplarına aittir. 

Soru ifadesine 1-20 arası personel çalıĢtıran iĢletmeler, 51-100 arası 

personel ve 101-250 arası personel çalıĢtıran iĢletmelere oranla daha fazla katılarak, 

501 ve üzeri personel çalıĢtıran iĢletmeler, 51-100 ve 101-250 sayılarında personel 

çalıĢtıran iĢletmelere daha fazla katılmıĢ ve iç denetiminin kurum kanunlarının, 

yönetmeliklerinin, mevzuata uyumunu daha fazla kontrol ettiğini ifade etmiĢlerdir 

(Sıra Ortalamaları: 28,22 ve 19,96/26,93 ve19,20/17,98 ve 27,93/17,25 ve 26,18). 

“Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve baskı altında kalmadan) hareket 

edilebiliyor” ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerin iĢgücü sayısı kapsamları 

itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=14,347, p=0,014) 

Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla 501 ve 

üzeri personel çalıĢana sahip iĢletme katılırken, sırasıyla 251-500 personel, 21-50 

personel, 1-20 personel 51-100 arası personel ve 101-250 personel çalıĢtıran 

iĢletmeler takip etmektedir 
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Tablo 49. ĠĢletmelerin ĠĢ Gücü Sayısı Kapsamında 25. Soru Mann Whitney U Analizi 
ĠĢ Gücü Sayısı

1-20 personel

21-50 personel

1-20 personel

51-100 personel

1-20 personel

101-250 personel

1-20 personel

251-500 personel

1-20 personel

501 ve üzeri personel

21-50 personel

51-100 personel

21-50 personel

101-250 personel

21-50 personel

251-500 personel

21-50 personel

501 ve üzeri personel

51-100 personel

101-250 personel

51-100 personel

251-500 personel

51-100 personel

501 ve üzeri personel

101-250 personel

251-500 personel

101-250 personel

501 ve üzeri personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

15 16,93
0,570

20 18,80

22 17,25
0,013

20 26,18

22 16,80
0,114

15 22,23

24 17,98
0,007

20 27,93

24 17,56
0,072

15 23,90

24 23,48
0,991

22 23,52

14 14,89
0,179

20 19,33

14 13,93
0,495

15 16,00

14 19,82
0,516

22 17,66

14 21,21
0,443

24 18,50

23 21,15
0,613

20 22,98

22 19,20

23 19,65
0,912

15 19,27

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

25-Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri 

ve politikalarının devamlılığını sağlayarak 

kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor

23 20,22
0,359

14 17,00

23 28,22
0,029

24 19,96

23 26,63
0,046
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ĠĢletmelerin, iĢgücü sayısı arasında 28.soruda görülen anlamlı farkın, hangi 

yıllar arasındaki anlamlı farka daha yüksek düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ 

olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden, Mann Whitney U testi 

uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 50‟ye göre, “Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve baskı altında 

kalmadan) hareket edilebiliyor” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka 

istinaden yapılan, Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık, iki 

kombinasyonda sırasıyla p:0,047 ve p:0,025, sırasıyla 1-20 arası personel 251-500 

personel ile 1-20 arası personel 501 ve üzeri personel çalıĢtıran iĢletmelerin 

cevaplarına aittir.  

Soru ifadesine 251-500 arası personel çalıĢtıran iĢletmeler ile 501 ve üzeri 

sayıda personel çalıĢtıran iĢletmeler, 1-20 arası personel ve çalıĢtıran iĢletmelere 

oranla daha fazla katılmıĢ ve iç denetim çalıĢanlarının daha bağımsız hareket 

edebildiğini ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: 16,76 ve 23,70/18,24 ve26,33). 
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Tablo 50. ĠĢletmelerin ĠĢ Gücü Sayısı Kapsamında 28. Soru Mann Whitney U Analizi 
ĠĢ Gücü Sayısı

1-20 personel

21-50 personel

1-20 personel

51-100 personel

1-20 personel

101-250 personel

1-20 personel

251-500 personel

1-20 personel

501 ve üzeri personel

21-50 personel

51-100 personel

21-50 personel

101-250 personel

21-50 personel

251-500 personel

21-50 personel

501 ve üzeri personel

51-100 personel

101-250 personel

51-100 personel

251-500 personel

51-100 personel

501 ve üzeri personel

101-250 personel

251-500 personel

101-250 personel

501 ve üzeri personel

251-500 personel

501 ve üzeri personel

15 18,10
0,957

20 17,93

22 16,61
0,004

20 26,88

22 15,45
0,011

15 24,20

24 18,25
0,012

20 27,60

24 16,88
0,024

15 25,00

24 23,38
0,945

22 23,64

14 14,11
0,079

20 19,88

14 12,54
0,112

15 17,30

14 19,79
0,533

22 17,68

14 21,04
0,490

24 18,60

23 18,24
0,025

20 26,33

22 21,50

23 16,76
0,047

15 23,70

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve baskı 

altında kalmadan) hareket edilebiliyor

23 19,02
0,987

14 18,96

23 25,52
0,435

24 22,54

23 24,43
0,427
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ĠĢletmelerin, iç denetim birimleri bakımından, sorulara verilen yanıtlar 

arasında (p<0,05) anlamlılık düzeyi ile anlamlı bir farklılık olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla yapılan, Kruksal-Wallis Testi sonucu Tablo 51‟de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 51‟de görüldüğü üzere, iĢletmelerin iç denetim birimi  itibariyle, 

anket sorularına verdikleri yanıtlar arasında, istatistiksel açıdan 11. 17. 19. 20. ve 28. 

sorularda anlamlı bir fark belirlenmiĢtir. Bu nedenle, araĢtırma hipotezlerinden HO 

red edilmiĢ H1 hipotezi kabul edilmiĢtir.  

“Ġç denetim, profesyonel yöneticilere yetki devrinde güvence sağlıyor.” 

ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerin iç denetim birimlerinin varlığı itibariyle 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=6,580, p=0,037) Grupların, sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla iç denetim birimi bulan 

iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla iç denetim birimi oluĢturmayı düĢünen 

iĢletmelerin ve iç denetim birimi olmayan iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 
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Tablo 51. ĠĢletmelerin Ġç Denetim Birimi Varlığı Kapsamında Kruskal Wallis Analizi 

Ġç Denetim Birimi Varlığı

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Evet

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor
67 66,56

2 5,577 0,06226 53,33

25 49,68

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve 

baskı altında kalmadan) hareket edilebiliyor

67 65,93

2 7,023 0,03026 55,56

25 46,36

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor

67 62,21

2 2,374 0,30526 51,56

25 60,50

25-Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri 

ve politikalarının devamlılığını sağlayarak 

kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor

67 63,37

2 3,804 0,14926 48,71

25 60,36

23-Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme 

kuruluĢlarından olumlu not alma çabalarına 

yardımcı oluyor

67 63,51

2 2,538 0,28126 52,31

25 56,22

22-Ġç denetim, faaliyet alanının içsel 

sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü 

kapsıyor

67 61,12

2 1,879 0,39126 51,96

25 63,00

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans göstergesi 

olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik ve kalite 

unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip olup bu 

unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir katkı veya 

destek sağlıyor

67 66,69

2 1,879 0,39126 43,54

25 56,84

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

67 64,31

2 10,063 0,00726 46,48

25 60,14

19-Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, 

doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ 

bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi 

olarak kabul ediliyor

67 63,69

2 5,816 0,05526 53,54

25 54,48

18-Ġç denetim yöneticisi kararlaĢtırılan 

konularda sağlanan ilerlemenin düzenli olarak 

izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim komitesi 

ile düzenli toplantılar yapılıyor

67 62,46

2 2,757 0,25226 53,35

25 54,48

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

67 59,98

2 10,275 0,00526 44,48

25 73,84

15-Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk 

bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor

67 64,90

2 4,580 0,10126 50,31

25 54,58

13-Ġç denetim birimi kurum personelince endiĢe 

ve kaygıların iletebileceği bir birim olarak 

görülüyor

67 64,78

2 4,155 0,12526 50,27

25 54,96

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme 

ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor

67 59,92

2,995 2,000 0,22426 51,73

25 66,46

Soru Sıklık Sıra Ortalaması df x² Anlamlılık k(p)

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor

67 65,90

2 6,580 0,03726 50,79

25 51,40
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ĠĢletmelerin, iç denetim birimi varlığı arasında 11. soruda görülen anlamlı 

farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka, daha yüksek düzeyde bağlı olarak 

ortaya çıkmıĢ olduğu grupların, ikili kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U 

testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

 

Tablo 52‟ye göre, “Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki devrinde 

güvence sağlıyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden 

yapılan Mann Whitney U testinde, belirlenen anlamlı farklılık iki kombinasyonda 

p:0,035 ve p:0,044, sırasıyla evet/hayır ile evet/oluĢturmayı düĢünüyoruz, Ģeklinde 

verilen iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru ifadesine, iç denetim birimi olduğunu 

söyleyen iĢletmeler, iç denetim birimi olmayan ve iç denetim birimi kurmayı 

düĢünen iĢletmelere oranla daha fazla katılmıĢ ve iç denetim yetki devreden 

yöneticiye, diğerlerine oranla daha fazla güvence verdiğini ifade etmiĢlerdir (Sıra 

Ortalamaları: 50,31 ve 38,48/49,59 ve38,22). 

 

“Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin diğer katılımcıları (yönetim 

kurulu, denetim kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini (eĢgüdümü) sağlıyor.” 

ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerin iç denetim birimlerinin varlığı itibariyle 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=10,275, p=0,005) Grupların sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla iç denetim birimi 

oluĢturmayı düĢünen iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla iç denetim birimi olan 

iĢletmelerin ve iç denetim birimi olmayan iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 

 

 

Tablo 52. ĠĢletmelerin Ġç Denetim Birimi Varlığı Kapsamında 11. Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetim Birimi Varlığı

Evet

Hayır

Evet

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

38,48

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

0,035

0,044

0,927

67 49,59

25 38,22

26 25,83

25 26,18

67 50,31

26
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ĠĢletmelerin, iç denetim birimi varlığı arasında 17. soruda görülen anlamlı 

farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka, daha yüksek düzeyde bağlı olarak 

ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U 

testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 53‟e göre, “Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin diğer 

katılımcıları (yönetim kurulu, denetim kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden 

yapılan, Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık iki kombinasyonda 

sırasıyla p:0,033 ve p:0,002, sırasıyla evet/hayır ile hayır/oluĢturmayı düĢünüyoruz, 

Ģeklinde verilen iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru ifadesine, iç denetim birimi 

olduğunu söyleyen iĢletmeler, iç denetim birimi olmayan iĢletmelere oranla ve iç 

denetim birimi kurmayı düĢünen iĢletmeler, iç denetim birimi olmayan iĢletmelere 

oranla daha fazla katılmıĢ ve iç denetimin kurumsal yönetim sürecinin katılımcıları 

arasında eĢ güdümü daha fazla sağladığını ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: 50,47 

ve 38,06/19,42 ve32,32). 

“Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip, 

doğrulanmıĢ bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi olarak kabul ediliyor.” 

ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerin iç denetim birimlerinin varlığı itibariyle, 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=5,816, p=0,055) Grupların sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla iç denetim birimi 

bulunan iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla iç denetim birimi oluĢturmayı düĢünen 

iĢletmelerin ve iç denetim birimi olmayan iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 

 

Tablo 53. ĠĢletmelerin Ġç Denetim Birimi Varlığı Kapsamında 17. Soru Mann Whitney U 

Analizi

Ġç Denetim Birimi Varlığı

Evet

Hayır

Evet

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz 25 32,32

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

67 50,47
0,033

26 38,06

67 43,51
0,059

25 54,52

26 19,92
0,002
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ĠĢletmelerin, iç denetim birimi varlığı arasında 19. soruda görülen anlamlı 

farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka, daha yüksek düzeyde bağlı olarak 

ortaya çıkmıĢ olduğu grupların, ikili kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U 

testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 54‟e göre, “Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve 

tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ bilgiler, karar vericiler tarafından güvenilir bilgi 

olarak kabul ediliyor.” ifadesine verilen cevaplar arasında, istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık belirlenmemiĢtir. Bu nedenle, araĢtırma hipotezlerinden H1 red edilmiĢ, 

HO hipotezi kabul edilmiĢtir. 

“Ġç denetim, kurumsal yönetim ilkelerinin (Ģeffaflık, adillik, hesap 

verebilirlik, sorumluluk) uygulamasında etkin rol alıyor.” ifadesine verilen yanıtların, 

iĢletmelerin, iç denetim birimlerinin varlığı itibariyle, anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı 

görülmektedir. (x2=10,263, p=0,007) Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, 

söz konusu ifadeye en fazla, iç denetim birimi bulunan iĢletmelerin katıldığı, bunu 

sırasıyla iç denetim birimi oluĢturmayı düĢünen iĢletmelerin ve iç denetim birimi 

olmayan iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 

Tablo 54. ĠĢletmelerin Ġç Denetim Birimi Varlığı Kapsamında 19. Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetim Birimi Varlığı

Evet

Hayır

Evet

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz 25 26,28

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

19-Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, 

doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ 

bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi 

olarak kabul ediliyor

67 49,21
0,166

26 41,31

67 48,48
0,203

25 41,20

26 25,73
0,888

 

 

ĠĢletmelerin, iç denetim birimi varlığı arasında 20. Soruda görülen anlamlı 

farkın, hangi durumlar arasındaki, anlamlı farka daha yüksek düzeyde bağlı olarak 

ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U 

testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 55‟e göre “Ġç denetim, kurumsal yönetim ilkelerinin (Ģeffaflık, adillik, 

hesap verebilirlik, sorumluluk) uygulamasında etkin rol alıyor.” ifadesine verilen 

yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden yapılan Mann Whitney U testinde 
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belirlenen anlamlı farklılık bir kombinasyonda, p:0,013, evet/hayır Ģeklinde verilen 

iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru ifadesine, iç denetim birimi olduğunu söyleyen 

iĢletmeler, iç denetim birimi olmayan iĢletmelere oranla daha fazla katılmıĢ ve iç 

denetimin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında daha fazla etkin rol aldığını 

ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: 51,04 ve36,60). 

“Ġç denetim çalıĢanları, bağımsız (etki ve baskı altında kalmadan) hareket 

edilebiliyor.” ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerin iç denetim birimlerinin varlığı 

itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=7,023, p=0,030) 

Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla iç 

denetim birimi bulunan iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla iç denetim birimi 

olmayan iĢletmelerin ve iĢ denetim birimi oluĢturmayı düĢünen iĢletmelerin izlediği 

görülmektedir. 

Tablo 55. ĠĢletmelerin Ġç Denetim Birimi Varlığı Kapsamında 20. Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetim Birimi Varlığı

Evet

Hayır

Evet

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz 25 28,72

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

67 51,04
0,013

26 36,60

67 47,28
0,625

25 44,42

26 23,38
0,171

 

ĠĢletmelerin, iç denetim birimi varlığı arasında 28. Soruda görülen anlamlı 

farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka daha yüksek düzeyde bağlı olarak 

ortaya çıkmıĢ olduğu grupların ikili kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U 

testi uygulanarak bulunmuĢtur. 

Tablo 56‟ya göre “Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve baskı altında 

kalmadan) hareket edilebiliyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka 

istinaden yapılan Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık bir 

kombinasyonda p:0,011, evet/oluĢturmayı düĢünüyoruz, Ģeklinde verilen iĢletmelerin 

cevaplarına aittir. Soru ifadesine, iç denetim birimi olduğunu söyleyen iĢletmeler, iç 

denetim birimi oluĢturmayı düĢünen iĢletmelere oranla daha fazla katılmıĢ ve iç 

denetim çalıĢanlarının daha bağımsız, etki altında kalmadan hareket edebildiklerini 

ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: (50,62 ve35,46). 
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Tablo 56.  ĠĢletmelerin Ġç Denetim Birimi Varlığı Kapsamında 28. Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetim Birimi Varlığı

Evet

Hayır

Evet

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz

Hayır

OluĢturmayı 

DüĢünüyoruz 25 23,90

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve 

baskı altında kalmadan) hareket edilebiliyor

67 49,31
0,164

26 41,04

67 50,62
0,011

25 35,46

26 28,02
0,294

 

 

ĠĢletmelerin, iç denetçi sayıları bakımından, sorulara verilen yanıtlar 

arasında (p<0,05) anlamlılık düzeyi ile anlamlı bir farklılık olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla, yapılan Kruksal-Wallis Testi sonucu Tablo 57‟de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 57‟de görüldüğü üzere, iĢletmelerde iç denetim görevini 

gerçekleĢtiren iç denetçi sayıları itibariyle, anket sorularına verilen yanıtlar arasında, 

istatistiksel açıdan 30‟uncu soruda anlamlı bir fark belirlenmiĢtir. Bu nedenle, 

araĢtırma hipotezlerinden HO red edilmiĢ, H1 hipotezi kabul edilmiĢtir. 

“Ġç denetim mesleğine yönelik yeni geliĢmelere önem veriliyor.” ifadesine 

verilen yanıtların, iĢletmelerin iç denetçi sayıları itibariyle anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=10,306, p=0,036) Grupların sıra ortalamaları dikkate 

alındığında, söz konusu ifadeye en fazla iç denetçi sayısı 4 kiĢi olan iĢletmelerin 

katıldığı, bunu sırasıyla 3 kiĢi, 2 kiĢi, 1 kiĢi, 5 ve üzeri olarak iç denetçi çalıĢtıran 

iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 
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Tablo 57. ĠĢletmelerin Ġç Denetçi Sayısı Kapsamında Kruskal Wallis Analizi 

Ġç Denetçi Sayısı

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

0,685

34 58,40

12 63,75

Soru Sıklık Sıra Ortalaması df x² Anlamlılık k(p)

6 71,50

14 50,82

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme 

ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor

52 56,40

61,14

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor

52 60,19

4 2,418

4 2,278

0,659

34 62,79

12 52,88

4 2,943 0,567

34 57,82

12 70,33

6 70,33

14

6 43,67

14 63,93

15-Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk 

bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor

52 58,13

45,07

13-Ġç denetim birimi kurum personelince 

endiĢe ve kaygıların iletebileceği bir birim 

olarak görülüyor

52 59,51

4 4,041 0,401

34 67,63

12 59,96

4 7,365 0,118

34 63,03

12 77,00

6 50,00

14

6 54,17

14 49,07

18-Ġç denetim yöneticisi kararlaĢtırılan 

konularda sağlanan ilerlemenin düzenli olarak 

izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim 

komitesi ile düzenli toplantılar yapılıyor

52 56,92

63,64

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

52 57,50

4 8,611 0,072

34 62,87

12 68,67

4 0,909 0,923

34 59,74

12 65,25

6 59,33

14

6 87,33

14 56,54

19-Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, 

doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ 

bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi 

olarak kabul ediliyor

52 52,77
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Tablo 57. (devam/cont.) 

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

1 KiĢi

2 KiĢi

3 KiĢi

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

52 59,82

46,82

4 5,078 0,279

34 56,79

12 75,08

4 3,092 0,543

34 62,19

12 66,71

6 56,67

14

6 45,42

14 52,54

22-Ġç denetim, faaliyet alanının içsel 

sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü 

kapsıyor

52 53,24

53,64

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans 

göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 

etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir 

etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi için 

önemli bir katkı veya destek sağlıyor

52 61,17

4 5,996 0,199

34 62,37

12 70,63

4 9,160 0,057

34 62,32

12 70,63

6 89,17

14

6 89,17

14 53,64

6 60,50

14 42,11

25-Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri 

ve politikalarının devamlılığını sağlayarak 

kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor

52 59,40

45,89

23-Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme 

kuruluĢlarından olumlu not alma çabalarına 

yardımcı oluyor

52 54,98

68,25

60,50

12

4 6,629 0,157

34 67,26

12 63,42

6 40,25

14

4 5,922

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor

52 61,39

0,036

34 57,29

12 68,25

4 1,389 0,846

34 61,46

12 66,83

6 63,58

14

6 97,17

0,205

34

14 51,93

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor
52 56,62

4 10,306

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve 

baskı altında kalmadan) hareket edilebiliyor

52 57,49

54,18
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ĠĢletmelerin, iç denetim sayıları kapsamında 30.soruda görülen anlamlı 

farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka, daha yüksek düzeyde bağlı olarak 

ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U 

testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 58‟e göre, “Ġç denetim mesleğine yönelik, yeni geliĢmelere önem 

veriliyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden yapılan 

Mann Whitney U testinde, belirlenen anlamlı farklılık dört kombinasyonda p:0,006, 

p:0,003, p:0,023 ve p:0,010 1 kiĢi / 4 kiĢi, 2 kiĢi / 4 kiĢi, 3 kiĢi / 4 kiĢi ve 4 kiĢi / 5 ve 

üzeri kiĢi Ģeklinde verilen iĢletmelerin cevaplarına aittir.  

Soru ifadesine, 4 kiĢi iç denetçiye sahip iĢletmeler 1, 2, 3 ile 5 ve üzeri 

sayıda, iç denetçiye sahip iĢletmelere oranla daha fazla katılmıĢ ve iç denetim 

mesleğine daha çok önem verdiklerini ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: 27,54-

46,50/18,37-32,58/7,67-13,17/15,42-8,35). 
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Tablo 58. ĠĢletmelerin Ġç Denetçi Sayısı Kapsamında 30.Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçi Sayısı

1 KiĢi

2 KiĢi

1 KiĢi

3 KiĢi

1 KiĢi

4 KiĢi

1 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

2 KiĢi

3 KiĢi

2 KiĢi

4 KiĢi

2 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

3 KiĢi

4 KiĢi

3 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

4 KiĢi

5 KiĢi ve Üzeri

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor

52 43,24
0,900

34 43,90

52 31,29
0,252

12 37,75

52 27,54

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

0,006
6 46,50

52 34,05
0,637

14 31,46

34 22,34
0,281

12 26,79

34 18,37
0,003

6 32,58

34 25,19
0,571

14 22,82

12 7,67
0,023

6 13,17

12 15,54
0,180

14 11,75

6 15,42
0,010

14 8,35  

 

ĠĢletme iç denetçilerinin eğitimleri bakımından, sorulara verilen yanıtlar 

arasında (p<0,05) anlamlılık düzeyi ile anlamlı bir farklılık olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla yapılan, Kruksal-Wallis Testi sonucu Tablo 59‟da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 59‟da görüldüğü üzere, iĢletmelerin iç denetim görevini 

gerçekleĢtiren iç denetçilerin, eğitim düzeyleri itibariyle anket sorularına verdikleri 

yanıtlar arasında istatistiksel açıdan 12. 17. ve 26‟ncı sorularda anlamlı bir fark 

belirlenmiĢtir. Bu nedenle, araĢtırma hipotezlerinden HO red edilmiĢ, H1 hipotezi 

kabul edilmiĢtir.  
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“Ġç denetim, hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme ve ortaya çıkarma amacı 

taĢıyor.” ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin eğitim düzeyleri 

itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir (x2=8,029, p=0,045). 

Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla lisans 

mezunu iç denetçiye sahip olan iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla ön lisans, 

lisansüstü ve diğer seçeneği tercih eden iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 
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Tablo 59. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Eğitim Durumları Kapsamında Kruskal Wallis Analizi 
Ġç Denetçilerin 

Eğitim Durumu

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

Önlisans

Lisans

Lisans Üstü

Diğer

0,420
75 59,78

31 62,98

Soru Sıklık Sıra Ortalaması df x² Anlamlılık k(p)

2 28,75

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme 

ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor

10 50,35

3

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor

10 52,75

3

1,686

2,823

0,640
75 59,34

31 55,74

8,029 0,045
75 65,52

31 48,68

2 47,25

2 74,75

15-Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk 

bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor

10 45,40

3

13-Ġç denetim birimi kurum personelince endiĢe 

ve kaygıların iletebileceği bir birim olarak 

görülüyor

10 69,30

3

8,885 0,031
75 65,29

31 52,27

2,230 0,526
75 60,06

31 62,37

2 64,50

2 18,50

18-Ġç denetim yöneticisi kararlaĢtırılan 

konularda sağlanan ilerlemenin düzenli olarak 

izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim komitesi 

ile düzenli toplantılar yapılıyor

10 48,30

3

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

10 46,70

3

2,391 0,495
75 61,12

31 60,39

3,103 0,376
75 63,28

31 53,77

2 62,50

2 36,00

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

10 43,75

3

19-Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, 

doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ 

bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi 

olarak kabul ediliyor

10 49,30

3

4,388 0,222
75 61,19

31 59,45

6,763 0,080
75 60,91

31 63,95

2 16,50

2 14,00

22-Ġç denetim, faaliyet alanının içsel 

sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü 

kapsıyor

10 50,35

3

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans 

göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 

etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir 

etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi için 

önemli bir katkı veya destek sağlıyor

10 56,05

3

6,146 0,105
75 59,40

31 66,92

2,876 0,411
75 60,27

31 62,55

2 29,25

2 24,00

25-Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri 

ve politikalarının devamlılığını sağlayarak 

kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor

10 51,90

3

23-Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme 

kuruluĢlarından olumlu not alma çabalarına 

yardımcı oluyor

10 44,35

3

7,943 0,047
75 58,93

31 68,00

4,271 0,234
75 58,11

31 67,32

2 28,50

2 60,50

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve 

baskı altında kalmadan) hareket edilebiliyor

10 55,65

3

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor

10 37,25

3

7,031 0,071
75 55,25

31 72,37

2 38,75

2 25,00

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor
10 54,85

3 3,563 0,313
75 58,59

31 65,42
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ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin eğitim düzeyleri kapsamında 12. soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka, daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu grupların, ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 60‟a göre, “Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme ve ortaya 

çıkarma amacı taĢıyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden 

yapılan Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık bir kombinasyonda 

p:0,010, lisans/lisansüstü Ģeklinde verilen, iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru 

ifadesine, lisans seviyesinde eğitim düzeyine sahip iç denetçilerin olduğu iĢletmeler, 

lisansüstü seviyesinde eğitim düzeyin sahip iç denetçilerin olduğu iĢletmelere oranla 

daha fazla katılmıĢ ve iç denetimin daha fazla hatalı ve hileli iĢlemleri ortaya koyma 

amacı taĢıdığını ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: 57,89- 42,89). 

“Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin diğer katılımcıları (yönetim 

kurulu, denetim kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini (eĢgüdümü) sağlıyor.” 

ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin eğitim düzeyleri itibariyle, 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=8,885 p=0,031) Grupların, sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla lisans mezunu iç 

denetçiye sahip olan iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla lisansüstü, ön lisans ve 

diğer seçeneği tercih eden iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 
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Tablo 60. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Eğitim Durumları Kapsamında 12. Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçilerin 

Eğitim Durumu

Önlisans

Lisans

Önlisans

Lisans Üstü

Önlisans

Diğer

Lisans

Lisans Üstü

Lisans

Diğer

Lisans Üstü

Diğer 2 15,75

75 39,27

2 28,75

31 17,08

31 42,89

10 6,65

2 5,75

31 20,71

10 32,80

75 57,89

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme 

ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor

0,110

0,761

0,713

0,010

0,446

0,838

75 44,36

10 21,90

 

 

ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin eğitim düzeyleri kapsamında 17. soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka, daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 61‟e göre, “Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin diğer 

katılımcıları (yönetim kurulu, denetim kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden 

yapılan, Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık bir kombinasyonda 

p:0,038, lisans/diğer Ģeklinde verilen iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru ifadesine, 

lisans seviyesinde eğitim düzeyine sahip iç denetçilerin olduğu iĢletmeler, diğer 

seçeneğinde bir eğitim düzeyin sahip iç denetçilerin olduğu iĢletmelere oranla, daha 

fazla katılmıĢ ve iç denetimin kurumsal yönetim süreci içerisinde, yöneticiler 

arasında daha yoğun eĢ güdüm sağladığını ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: 

39,80- 9,00). 

“Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim Standartları”  tam olarak 

benimsenip uygulanıyor.” ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin 

eğitim düzeyleri itibariyle, anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=7,943 
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p=0,047) Grupların, sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en 

fazla lisans mezunu iç denetçiye sahip olan iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla 

lisansüstü, diğer eğitim düzeyi ve ön lisans düzeyinde iç denetçiye sahip iĢletmelerin 

izlediği görülmektedir. 

Tablo 61. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Eğitim Durumları Kapsamında 17. Soru Mann Whitney.U Analizi 
Ġç Denetçilerin 

Eğitim Durumu

Önlisans

Lisans

Önlisans

Lisans Üstü

Önlisans

Diğer

Lisans

Lisans Üstü

Lisans

Diğer

Lisans Üstü

Diğer

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

10 31,05
0,079

75 44,59

10 19,65
0,665

31 21,44

10 7,00
0,255

Soru Sıklık Sıra OrtalamasıAnlamlılık k(p)

2 4,00

75 56,89
0,058

31 45,29

75 39,80
0,038

2 9,00

31 17,55
0,177

2 8,50

  

ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin eğitim düzeyleri kapsamında 26. soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka, daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu grupların, ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 62‟ye göre, “Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim Standartları”  

tam olarak benimsenip uygulanıyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı 

farka istinaden yapılan, Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık iki 

kombinasyonda p:0,034 ve p:0,007,ön lisans/lisans ve ön lisans/lisansüstü Ģeklinde 

verilen iĢletmelerin cevaplarına aittir.  

Soru ifadesine, lisans ve ön lisans seviyesinde eğitim düzeyine sahip iç 

denetçilerin olduğu iĢletmeler, diğer seçeneğinde bir eğitim düzeyin sahip iç 

denetçilerin olduğu iĢletmelere oranla, daha fazla katılmıĢ ve iç denetçilerce 

gerçekleĢtirilen iç denetimlerde, uluslararası iç denetim standartlarına uyulma 

konusunda çok daha dikkatli olunduğunu ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları: 29,25-

44,85/13,00-23,58). 
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Tablo 62. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Eğitim Durumları Kapsamında 26. Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçilerin 

Eğitim Durumu

Önlisans

Lisans

Önlisans

Lisans Üstü

Önlisans

Diğer

Lisans

Lisans Üstü

Lisans

Diğer

Lisans Üstü

Diğer

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor

10 29,25
0,034

75 44,83

10 13,00
0,007

31 23,58

10 6,00
0,210

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

2 9,00

75 51,12
0,159

31 59,26

75 38,97
0,941

2 40,00

31 17,16
0,664

2 14,50

  

ĠĢletme, iç denetçilerinin sahip olduğu belgeler ve sertifikalar bakımından, 

sorulara verilen yanıtlar arasında (p<0,05) anlamlılık düzeyi ile anlamlı bir farklılık 

olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan, Kruksal-Wallis Testi sonucu Tablo 

63‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 63‟de görüldüğü üzere, iĢletmelerin iç denetim görevini 

gerçekleĢtiren iç denetçilerin, sahip olduğu belge ve sertifikalar itibariyle anket 

sorularına verdikleri yanıtlar arasında, istatistiksel açıdan 11. 12. 15. 17. 20. 21. 25. 

26. ve 30‟uncu sorularda, anlamlı bir fark belirlenmiĢtir. Bu nedenle, araĢtırma 

hipotezlerinden HO red edilmiĢ, H1 hipotezi kabul edilmiĢtir. 

“Ġç denetim, profesyonel yöneticilere yetki devrinde güvence sağlıyor.” 

ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin sahip olduğu sertifikalar 

itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=8,065, p=0,018) 

Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla SMMM 

belgesine sahip iç denetçileri bulunan iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla diğer 

türde ve YMMM belgesine sahip olan iç denetçilerin bulunduğu iĢletmelerin izlediği 

görülmektedir. 
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Tablo 63. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Sahip Olduğu Belge Kapsamında Kruskal Wallis Analizi 

Ġç Denetçi Belgeleri

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

SMMM

YMMM

Diğer

Soru Sıklık Sıra Ortalaması df x² Anlamlılık k(p)

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor

47 68,28

2 8,065 0,01816 62,97

55 50,99

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme 

ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor

47 68,10

2 6,411 0,04116 50,66

55 54,73

13-Ġç denetim birimi kurum personelince endiĢe 

ve kaygıların iletebileceği bir birim olarak 

görülüyor

47 61,77

2 0,575 0,75016 54,63

55 58,98

15-Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk 

bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor

47 66,56

2 7,538 0,02316 68,63

55 50,81
17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

47 71,56

2 11,115 0,00416 53,13

55 51,05
18-Ġç denetim yöneticisi kararlaĢtırılan 

konularda sağlanan ilerlemenin düzenli olarak 

izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim komitesi 

ile düzenli toplantılar yapılıyor

47 63,15

2 1,027 0,59816 55,22

55 57,63
19-Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu 

ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ bilgiler 

karar vericiler tarafından güvenilir bilgi olarak 

kabul ediliyor

47 62,44

2 0,687 0,70916 58,09

55 57,40

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

47 70,80

2 12,043 0,00216 62,78

55 48,89
21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans göstergesi 

olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik ve kalite 

unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip olup bu 

unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir katkı veya 

destek sağlıyor

47 67,37

2 7,279 0,02616 65,47

55 51,04
22-Ġç denetim, faaliyet alanının içsel 

sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü 

kapsıyor

47 5941,00

2 2,008 0,36616 69,63

55 56,63

23-Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme 

kuruluĢlarından olumlu not alma çabalarına 

yardımcı oluyor

47 61,22

2 4,717 0,09516 73,56

55 53,94
25-Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri 

ve politikalarının devamlılığını sağlayarak 

kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor

47 72,77

2 15,197 0,00116 61,53

55 47,57

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor

47 65,45

2 9,275 0,01016 72,13

55 50,75

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve 

baskı altında kalmadan) hareket edilebiliyor

47 57,56

2 1,886 0,38916 69,91

55 58,13

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor
47 62,06

2 7,778 0,02016 77,06

55 52,20  
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ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin sahip olduğu belge kapsamında 11.soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 64‟e göre, “Ġç denetim, profesyonel yöneticilere yetki devrinde 

güvence sağlıyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden 

yapılan Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık bir kombinasyonda 

p:0,006, SMMM/Diğer Ģeklinde verilen iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru 

ifadesine, SMMM türünde belge sahibi olan iç denetçilerin bulunduğu iĢletmeler, 

diğer türde belge sahibi olan iç denetçilerin olduğu iĢletmelere oranla, daha fazla 

katılmıĢ ve iç denetçilerce gerçekleĢtirilen iç denetimlerde, denetimin yöneticiye 

daha fazla güvence sağladığını ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları:59,46-44,70). 

“Ġç denetim, hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme ve ortaya çıkarma amacı 

taĢıyor.” ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin sahip olduğu 

sertifikalar itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=6,411, 

p=0,041). Grupların, sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en 

fazla SMMM belgesine sahip iç denetçileri bulunan iĢletmelerin katıldığı, bunu 

sırasıyla diğer türde ve YMMM belgesine sahip olan iç denetçilerin bulunduğu 

iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 

Tablo 64. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Sahip Olduğu Belge Kapsamında 11.Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçi Belgeleri

SMMM

YMMM

SMMM

Diğer

YMMM

Diğer 55 34,29

59,46

55 44,70

16 41,88

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

47 32,82

16 29,59

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor

0,495

0,006

0,154

47

 

ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin sahip olduğu belge kapsamında 12.soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 65‟e göre, “Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme ve ortaya 

çıkarma amacı taĢıyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden 
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yapılan Mann Whitney U testinde, belirlenen anlamlı farklılık iki kombinasyonda 

p:0,045 ve p:0,026 YMMM/SMMM ve SMMM/Diğer Ģeklinde verilen iĢletmelerin 

cevaplarına aittir. Soru ifadesine, SMMM türünde belge sahibi olan iç denetçilerin 

bulunduğu iĢletmeler, diğer türde ve YMMM türünde belge sahibi olan iç 

denetçilerin olduğu iĢletmelere oranla daha fazla katılmıĢ ve iç denetçilerce 

gerçekleĢtirilen iç denetimlerde daha fazla hatalı ve hileli iĢlemleri ortaya çıkarma 

amacı olduğunu ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları:34,35-25,09/57,74-46,16). 

“Ġç denetim, Ģirkette sosyal sorumluluk bilincinin oluĢumuna katkı 

sağlıyor.” ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin sahip olduğu 

sertifikalar itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=7,538, 

p=0,023) Grupların, sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en 

fazla YMMM belgesine sahip iç denetçileri bulunan iĢletmelerin katıldığı, bunu 

sırasıyla SMMM ve diğer türde belgeye sahip olan iç denetçilerin bulunduğu 

iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 

Tablo 65. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Sahip Olduğu Belge Kapsamında 12.Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçi Belgeleri

SMMM

YMMM

SMMM

Diğer

YMMM

Diğer

0,026
55 46,16

16 34,06
0,638

55 36,56

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme 

ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor

47 34,35
0,045

16 25,09

47 57,74

 

ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin sahip olduğu belge kapsamında 15. soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 66‟ya göre, “Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk bilincinin 

oluĢumuna katkı sağlıyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka 

istinaden yapılan Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık iki 

kombinasyonda p:0,014 ve p:0,048 SMMM/Diğer ve YMMM/Diğer Ģeklinde verilen 

iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru ifadesine, SMMM ve YMMM türünde belge 

sahibi olan iç denetçilerin bulunduğu iĢletmeler, diğer türde belge sahibi olan iç 

denetçilerin olduğu iĢletmelere oranla, daha fazla katılmıĢ ve iç denetimin Ģirkette 
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sosyal sorumluluk bilincinin oluĢmasına, daha fazla katkı sağladığını ifade 

etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları:58,82-45,25/44,38-33,56). 

“Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin diğer katılımcıları (yönetim 

kurulu, denetim kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini (eĢgüdümü) sağlıyor.” 

ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin sahip olduğu sertifikalar 

itibariyle, anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=11,115, p=0,004) 

Grupların, sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla SMMM 

belgesine sahip iç denetçileri bulunan iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla YMMM 

ve diğer türde belgeye sahip olan iç denetçilerin bulunduğu iĢletmelerin izlediği 

görülmektedir. 

Tablo 66. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Sahip Olduğu Belge Kapsamında 15.Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçi Belgeleri

SMMM

YMMM

SMMM

Diğer

YMMM

Diğer

0,014
55 45,25

16 44,38
0,048

55 33,56

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

15-Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk 

bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor

47 31,74
0,841

16 32,75

47 58,82

 

 

ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin sahip olduğu belge kapsamında 17.soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 67‟ye göre, “Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin diğer 

katılımcıları (yönetim kurulu, denetim kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden 

yapılan, Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık iki kombinasyonda 

p:0,020 ve p:0,002 SMMM/YMMM ve SMMM/Diğer Ģeklinde verilen iĢletmelerin 

cevaplarına aittir. Soru ifadesine, SMMM ve YMMM türünde belge sahibi olan iç 

denetçilerin bulunduğu iĢletmeler, diğer türde belge sahibi olan iç denetçilerin 

olduğu iĢletmelere oranla daha fazla katılmıĢ ve iç denetimin Ģirkette gerçekleĢen 

kurumsal yönetim sürecinde katılımcılar arasında, daha yoğun eĢ güdüm sağladığını 

ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları:34,84-23,66/ 60,72- 43,62). 
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“Ġç denetim, kurumsal yönetim ilkelerinin (Ģeffaflık, adillik, hesap 

verebilirlik, sorumluluk) uygulamasında etkin rol alıyor.” ifadesine verilen yanıtların, 

iĢletmelerdeki iç denetçilerin sahip olduğu sertifikalar itibariyle, anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=12,043, p=0,002) Grupların, sıra ortalamaları dikkate 

alındığında, söz konusu ifadeye en fazla SMMM belgesine sahip iç denetçileri 

bulunan iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla YMMM ve diğer türde belgeye sahip 

olan iç denetçilerin bulunduğu iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 

Tablo 67. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Sahip Olduğu Belge Kapsamında 17.Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçi Belgeleri

SMMM

YMMM

SMMM

Diğer

YMMM

Diğer

0,002
55 43,62

16 37,97
0,645

55 35,43

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

47 34,84
0,020

16 23,66

47 60,72

 

ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin sahip olduğu belge kapsamında 20.soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu grupların ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 68‟e göre, “Ġç denetim, kurumsal yönetim ilkelerinin (Ģeffaflık, 

adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk) uygulamasında etkin rol alıyor.” ifadesine 

verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden yapılan, Mann Whitney U 

testinde belirlenen anlamlı farklılık bir kombinasyonda p:0,001, SMMM/Diğer 

Ģeklinde verilen iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru ifadesine, SMMM türünde belge 

sahibi olan iç denetçilerin bulunduğu iĢletmeler, diğer türde belge sahibi olan iç 

denetçilerin olduğu iĢletmelere oranla, daha fazla katılmıĢ ve iç denetimin Ģirkette 

kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması hususunda, daha etkin rol aldığını ifade 

etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları:61,56-42,90). 

“Ġç denetim, iĢletmelerde performans göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, 

verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip olup, bu 

unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor.” ifadesine verilen 

yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin sahip olduğu sertifikalar itibariyle anlamlı 

bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=7,279, p=0,006) Grupların, sıra 
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ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla SMMM belgesine sahip 

iç denetçileri bulunan iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla YMMM ve diğer türde 

belgeye sahip olan iç denetçilerin bulunduğu iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 

Tablo 68. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Sahip Olduğu Belge Kapsamında 20.Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçi Belgeleri

SMMM

YMMM

SMMM

Diğer

YMMM

Diğer

0,001
55 42,90

16 42,91
0,103

55 33,99

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

47 33,29
0,316

16 28,38

47 61,56

 

ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin sahip olduğu belge kapsamında 21.soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 69‟a göre, “Ġç denetim, iĢletmelerde performans göstergesi olan girdi, 

çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip 

olup, bu unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor.” 

ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden yapılan, Mann Whitney 

U testinde belirlenen anlamlı farklılık bir kombinasyonda p:0,012, SMMM/Diğer 

Ģeklinde verilen iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru ifadesine, SMMM türünde belge 

sahibi olan iç denetçilerin bulunduğu iĢletmeler, diğer türde belge sahibi olan iç 

denetçilerin olduğu iĢletmelere oranla, daha fazla katılmıĢ ve iç denetimin Ģirketteki 

performans göstergelerine, çok daha fazla katkı sağladığını ifade etmiĢlerdir (Sıra 

Ortalamaları:59,00-45,09). 

“Ġç denetim kurum kanunları, yönetmelikleri ve politikalarının devamlılığını 

sağlayarak kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu izleyerek kontrol ediyor.” 

ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin sahip olduğu sertifikalar 

itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=15,197, p=0,001) 

Grupların, sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla SMMM 

belgesine sahip iç denetçileri bulunan iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla YMMM 

ve diğer türde belgeye sahip olan, iç denetçilerin bulunduğu iĢletmelerin izlediği 

görülmektedir. 
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Tablo 69. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Sahip Olduğu Belge Kapsamında 21.Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçi Belgeleri

SMMM

YMMM

SMMM

Diğer

YMMM

Diğer

0,012
55 45,09

16 43,06
0,098

55 33,95

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans 

göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 

etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir 

etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi için 

önemli bir katkı veya destek sağlıyor

47 32,37
0,761

16 30,91

47 59,00

 

 

ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin sahip olduğu belge kapsamında 25.soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka, daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 70‟e göre, “Ġç denetim kurum kanunları, yönetmelikleri ve 

politikalarının devamlılığını sağlayarak, kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka 

istinaden yapılan Mann Whitney U testinde, belirlenen anlamlı farklılık bir 

kombinasyonda p:0,000, SMMM/Diğer Ģeklinde verilen iĢletmelerin cevaplarına 

aittir. Soru ifadesine, SMMM türünde belge sahibi olan iç denetçilerin bulunduğu 

iĢletmeler, diğer türde belge sahibi olan iç denetçilerin olduğu iĢletmelere oranla, 

daha fazla katılmıĢ ve iç denetimin Ģirketteki kurum kanunlarının mevzuata 

uyumluluğuna çok daha dikkat ettiğini ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları:63,38-

41,35). 

“Ġç denetçilerce, “Uluslararası Ġç Denetim Standartları”  tam olarak 

benimsenip uygulanıyor.” ifadesine verilen yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin 

sahip olduğu sertifikalar itibariyle anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. 

(x2=9,275, p=0,001) Grupların, sıra ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu 

ifadeye en fazla YMMM belgesine sahip iç denetçileri bulunan iĢletmelerin katıldığı, 

bunu sırasıyla SMMM ve diğer türde belgeye sahip olan iç denetçilerin bulunduğu 

iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 
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Tablo 70. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Sahip Olduğu Belge Kapsamında 25.Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçi Belgeleri

SMMM

YMMM

SMMM

Diğer

YMMM

Diğer

0,000
55 41,35

16 42,09
0,160

55 34,23

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

25-Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri 

ve politikalarının devamlılığını sağlayarak 

kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor

47 33,38
0,274

16 27,94

47 63,38

 

ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin sahip olduğu belge kapsamında 26.soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu grupların, ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 71‟e göre, “Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim Standartları”  

tam olarak benimsenip uygulanıyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı 

farka istinaden yapılan Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık iki 

kombinasyonda p:0,016 ve p:0,006, SMMM/Diğer ve YMMM/Diğer Ģeklinde 

verilen iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru ifadesine, SMMM ve YMMM türünde 

belge sahibi olan iç denetçilerin bulunduğu iĢletmeler, diğer türde belge sahibi olan 

iç denetçilerin olduğu iĢletmelere oranla daha fazla katılmıĢ ve iç denetçilerin 

gerçekleĢtirdikleri denetim görevinde, uluslararası iç denetim standartlarına çok daha 

fazla uyulduğunu ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları:58,22- 45,75/ 46,34- 32,99). 

“Ġç denetim mesleğine yönelik yeni geliĢmelere önem veriliyor.” ifadesine 

verilen yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin sahip olduğu sertifikalar itibariyle 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=7,778, p=0,020) Grupların, sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla YMMM belgesine 

sahip, iç denetçileri bulunan iĢletmelerin katıldığı bunu sırasıyla SMMM ve diğer 

türde belgeye sahip olan iç denetçilerin bulunduğu iĢletmelerin izlediği 

görülmektedir. 
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Tablo 71. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Sahip Olduğu Belge Kapsamında 26.Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçi Belgeleri

SMMM

YMMM

SMMM

Diğer

YMMM

Diğer

0,016
55 45,75

16 46,34
0,006

55 32,99

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor

47 31,22
0,527

16 34,28

47 58,22

 

ĠĢletmelerin, iç denetçilerinin sahip olduğu belge kapsamında 30.soruda 

görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı farka daha yüksek 

düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili kombinasyonları üzerinden 

Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur.  

Tablo 72‟ye göre, “Ġç denetim mesleğine yönelik yeni geliĢmelere önem 

veriliyor.” ifadesine verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden yapılan 

Mann Whitney U testinde belirlenen anlamlı farklılık bir kombinasyonda p:0,005, 

YMMM/Diğer Ģeklinde verilen iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru ifadesine, 

YMMM türünde belge sahibi olan iç denetçilerin bulunduğu iĢletmeler, diğer türde 

belge sahibi olan iç denetçilerin olduğu iĢletmelere oranla daha fazla katılmıĢ ve iç 

denetim mesleğine yönelik yeni geliĢmelere, çok daha fazla önem verdiklerini ifade 

etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları:48,03-32,50). 

Tablo 72. ĠĢletme Ġç Denetçilerin Sahip Olduğu Belge Kapsamında 30.Soru Mann Whitney U Analizi 

Ġç Denetçi Belgeleri

SMMM

YMMM

SMMM

Diğer

YMMM

Diğer

0,139
55 47,70

16 48,03
0,005

55 32,50

Soru Sıklık Sıra Ortalaması Anlamlılık k(p)

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor

47 30,12
0,138

16 37,53

47 55,95

 

 

ĠĢletmede, iç denetim raporlarının sunulduğu kurullar bakımından, sorulara 

verilen yanıtlar arasında (p<0,05) anlamlılık düzeyi ile anlamlı bir farklılık olup 

olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan, Kruksal-Wallis Testi sonucu Tablo 73‟de 

gösterilmiĢtir. 
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Tablo 73‟te görüldüğü üzere, iç denetim raporlarının sunuldukları kurullar 

itibariyle, anket sorularına verdikleri yanıtlar arasında, istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiĢtir. Bu nedenle, araĢtırma hipotezlerinden H1 red edilmiĢ, HO 

hipotezi kabul edilmiĢtir. 
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Tablo 73. ĠĢletmelerde Ġç Denetim Raporunun Ġlk Sunulduğu Kurul Kapsamında 

Kruskal.Wallis.Analizi 
Ġç Denetim Raporunun 

Sunulduğu Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

0,666
39 63,58

45 57,70

Soru Sıklık Sıra Ortalaması df x² Anlamlılık k(p)

15 52,70

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme 

ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor

19 54,00

3

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor

19 60,76

3

0,974

1,570

0,808
39 55,77

45 60,73

3,284 0,350
39 59,83

45 64,63

15 50,20

15 59,23

15-Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk 

bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor

19 65,92

3

13-Ġç denetim birimi kurum personelince 

endiĢe ve kaygıların iletebileceği bir birim 

olarak görülüyor

19 64,45

3

1,718 0,663
39 61,77

45 61,86

2,459 0,483
39 61,22

45 53,92

15 63,63

15 51,03

18-Ġç denetim yöneticisi kararlaĢtırılan 

konularda sağlanan ilerlemenin düzenli olarak 

izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim 

komitesi ile düzenli toplantılar yapılıyor

19 59,63

3

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

19 55,95

3

3,715 0,294
39 64,54

45 56,70

0,013 1,000
39 59,90

45 59,10

15 59,50

15 48,40

19-Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, 

doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmıĢ 

bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi 

olarak kabul ediliyor

19 64,55

3
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Tablo 73. (devam/cont.) 

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu 

Genel Müdür

Diğer

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

19 60,55

3

6,556 0,087
39 65,87

45 53,77

4,060 0,255
39 67,19

45 55,02

15 51,60

15 48,17

22-Ġç denetim, faaliyet alanının içsel 

sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü 

kapsıyor

19 63,61

3

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans 

göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 

etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir 

etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi için 

önemli bir katkı veya destek sağlıyor

19 68,95

3

1,023 0,796
39 58,87

45 58,94

0,958 0,811
39 59,45

45 60,03

15 52,83

15 54,90

25-Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri 

ve politikalarının devamlılığını sağlayarak 

kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor

19 63,24

3

23-Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme 

kuruluĢlarından olumlu not alma çabalarına 

yardımcı oluyor

19 65,74

3

1,259 0,739
39 56,62

45 58,43

0,357 0,949
39 59,73

45 57,99

15 58,70

15 63,60

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve 

baskı altında kalmadan) hareket edilebiliyor

19 57,18

3

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor

19 64,71

3

0,117 0,990
39 59,72

45 60,11

15 60,03

15 59,43

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor 19 64,71

3 1,223 0,747
39 61,33

45 55,73
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ĠĢletmede, iç denetim raporlarının sunulduğu kurullar bakımından, sorulara 

verilen yanıtlar arasında (p<0,05) anlamlılık düzeyi ile anlamlı bir farklılık olup 

olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan, Kruksal-Wallis Testi sonucu Tablo 74‟de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 74‟de görüldüğü üzere, iĢletmelerde yapılan iç denetim sonucu 

düzenlenen raporlarının kurulları sunulma sıklığı itibariyle, anket sorularına 

verdikleri yanıtlar arasında, istatistiksel açıdan 21‟inci soruda anlamlı bir fark 

belirlenmiĢtir. Bu nedenle, araĢtırma hipotezlerinden HO red edilmiĢ, H1 hipotezi 

kabul edilmiĢtir.  

“Ġç denetim, iĢletmelerde performans göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, 

verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip olup, bu 

unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor.”  ifadesine verilen 

yanıtların, iĢletmelerdeki iç denetçilerin sahip olduğu sertifikalar itibariyle anlamlı 

bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. (x2=9,278, p=0,055) Grupların, sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, söz konusu ifadeye en fazla aylık rapor sunan 

iĢletmelerin katıldığı, bunu sırasıyla üç aylık, altı aylık, yıllık ve diğer zaman 

dilimlerinde sunum yapan iĢletmelerin izlediği görülmektedir. 
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Tablo 74. ĠĢletmelerde Ġç Denetim Raporunun Sunulma Sıklığı Kapsamında Kruskal Wallis Analizi 

Ġç Denetim Raporunun 

Sunum Sıklığı

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

13-Ġç denetim birimi kurum personelince 

endiĢe ve kaygıların iletebileceği bir birim 

olarak görülüyor

Soru

29 65,60

df x²Sıklık Sıra Ortalaması

5,734

51,00

1 11,50

61,91

28 60,25

33

27

57,94

28 63,84

5,651

6,00

29 62,93

65,93

27 61,22

60,26

33 53,59

29

28

1

4

27 45,43

1 64,50

29 59,89

3,043

11-Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki 

devrinde güvence sağlıyor
4

12-Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme 

ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor
4

28 56,46

29 69,26

33 64,86

27 53,78

1 44,50

4

33

29 68,24

33 64,38

17-Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin 

diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim 

kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini 

(eĢgüdümü) sağlıyor

33 64,48

28 59,20

27 54,72

27 52,61

1 15,00

0,551

Anlamlılık k(p)

0,220

0,227

29 60,86

33 60,39

4 5,741 0,219

19-Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, 

doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip 

doğrulanmıĢ bilgiler karar vericiler tarafından 

güvenilir bilgi olarak kabul ediliyor

4 4,319 0,365

1,861 0,761

15-Ġç denetim Ģirkette sosyal sorumluluk 

bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor
4 8,992 0,061

28 65,27

28 52,71

27 51,07

1 62,50

18-Ġç denetim yöneticisi kararlaĢtırılan 

konularda sağlanan ilerlemenin düzenli olarak 

izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim 

komitesi ile düzenli toplantılar yapılıyor

1 18,50
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Tablo 74. (devam/cont.) 

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

Aylık

Üç Aylık

Altı Aylık

Yıllık

Diğer

20-Ġç denetim, kurumsal yönetim 

ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor

33 60,85

28 65,20

27 46,41

4

29 66,14

0,075

29 59,60

28 58,64

27 47,56

1 14,00

1 16,50

29 70,19

33 61,98

8,499

4 9,278 0,055

22-Ġç denetim, faaliyet alanının içsel 

sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü 

kapsıyor

4 6,938 0,139

33 62,32

28

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans 

göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 

etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir 

etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi 

için önemli bir katkı veya destek sağlıyor

68,79

27 46,57

1 52,50

23-Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme 

kuruluĢlarından olumlu not alma çabalarına 

yardımcı oluyor

29 60,28

24,00

4 7,186 0,126

33 56,77

28 51,96

4 4,597 0,331

33 64,76

28 62,82

27 50,11

1

27 58,00

1 28,50

26-Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor

29 61,66

28,50

25-Ġç denetim; kurum kanunları, 

yönetmelikleri ve politikalarının devamlılığını 

sağlayarak kurumun iĢ kanunları ve mevzuat 

uyumunu izleyerek kontrol ediyor

29 72,34

4 1,160 0,885

33 54,86

28 60,07

27 58,00

1

0,350

33 60,79

28 58,68

27 49,65

1 71,00

30-Ġç denetim mesleğine yönelik yeni 

geliĢmelere önem veriliyor
29

4 7,547

28-Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve 

baskı altında kalmadan) hareket edilebiliyor

29 67,60

4 4,434

0,110

33 62,88

28 54,29

70,31

27 50,44

1 25,00  
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ĠĢletmelerde, gerçekleĢen iç denetimin raporlarının sunulma sıklığı 

kapsamında 21.soruda görülen anlamlı farkın, hangi durumlar arasındaki anlamlı 

farka daha yüksek düzeyde bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olduğu, grupların ikili 

kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U testi uygulanarak bulunmuĢtur. 

Tablo 75‟e göre, “Ġç denetim, iĢletmelerde performans göstergesi olan girdi, 

çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip 

olup bu unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor.” ifadesine 

verilen yanıtlarda saptanan, anlamlı farka istinaden yapılan, Mann Whitney U 

testinde belirlenen anlamlı farklılık bir kombinasyonda p: 0,009, Altı Aylık/ Yıllık 

Ģeklinde verilen iĢletmelerin cevaplarına aittir. Soru ifadesine, aylık olarak cevap 

veren iĢletmeler, yıllık olarak cevap veren iĢletmelere oranla, daha fazla katılmıĢ ve 

iç denetimin Ģirketteki performans göstergelerine çok daha fazla katkı sağladığını 

ifade etmiĢlerdir (Sıra Ortalamaları:31,72- 26,18). 
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Tablo 75. ĠĢletmelerde Ġç Denetim Raporunun Sunulma Sıklığı Kapsamında 21.Soru Mann Whitney U 

Analizi

Ġç Denetim Raporunun 

Sunum Sıklığı

Aylık

Üç Aylık

Aylık

Altı Aylık

Aylık

Yıllık

Aylık

Diğer

Üç Aylık

Altı Aylık

Üç Aylık

Yıllık

Üç Aylık

Diğer

Altı Aylık

Yıllık

Altı Aylık

Diğer

Yıllık

Diğer

33 17,91

1 4,00

33 33,83

1 4,50

28 30,52

27 25,39

28 15,38

29

27 26,43

15,97

1 2,00

33 31,79

28 30,07

31,72

28 26,18

29,4533

29

21-Ġç denetim, iĢletmelerde performans 

göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 

etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir 

etkiye sahip olup bu unsurların geliĢtirilmesi 

için önemli bir katkı veya destek sağlıyor

Anlamlılık k(p)

27 14,8

1 6,50

Soru

29 33,83

Sıklık Sıra Ortalaması

0,297

0,169

0,009
22,94

29 33,67

27

0,084

0,685

0,289

0,082

0,139

0,208

0,181
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ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

AraĢtırma bölgesindeki iĢletmelerden elde edilen bilgilere göre yapılan 

analizler ile iĢletmelerden sağlanan bilgilerden ortaya çıkan sonuçlar ve bu sonuçlara 

iliĢkin öneriler bu bölümün sonuç ve öneriler baĢlıkları altında ortaya konulmuĢtur. 

 

6.1.Sonuç 

 

ĠĢletmelerin, baĢlıca varoluĢ amacı kar ederek yaĢamlarını sürdürmektir. Bu 

amaçla yola çıkan tüm iĢletmeler, yaptıkları faaliyetlerle hayal ettikleri büyümeyi 

gerçekleĢtirebilmek için iĢletme paydaĢlarına olan bir takım sorumlulukları titizlikle 

yerine getirmek durumundadır. 

Bu hususta, özel sektörde akla gelen ilk paydaĢ Ģirket sahipleri olmakla 

birlikte, Ģirket yöneticileri, Ģirket çalıĢanları, toplum ve devlet de bir paydaĢ olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. ĠĢletmeler, faaliyetlerini gerçekleĢtirirken tüm bu paydaĢların 

menfaatlerini gözetmek, kar maksimizasyonunu sağlamak, zararı minimum düzeyde 

tutmak ve topluma ve devlete karĢı sosyal ve yasal sorumluluklarını yerine getirmek 

durumundadırlar. Tüm bu sorumluluklar, Ģirket sahiplerinin kontrolünde olmakla 

birlikte, orta ve büyük düzeydeki iĢletmelerde ise Ģirket sahiplerince yetki devri 

yapılan yöneticilerin ve iç denetçilerin de sorumlulukları bulunmaktadır. 

ġirketlerin, iĢ ve iĢlemlerinin denetim ihtiyacı, kendini ilk olarak oluĢan 

maddi hata ve hileli iĢlemler Ģeklinde gösterse de zamanla sanayileĢmenin geliĢen 

alanında iĢletmelerin, yaĢamlarını devam ettirmelerine engel olabilecek sosyal 

çıkarların gözetilmediği ve yasal düzenlemelere uyulmadığı durumlar, bu ihtiyacın 

önemini farklı boyutlarıyla gözler önüne sermektedir. 
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Denetimin önemini bilen ve denetim yokluğunun zararlarına katlanmıĢ olan 

iĢletmeler, gerçekleĢen denetim kadar denetimin kalitesine de önemserler. Denetime 

kalite katan ise denetim görevini üstlenen iç denetçilerdir. 

 Ġç denetçiler, bu görevlerini gerçekleĢtirirken ülkemizin Türkiye Ġç 

Denetçiler Enstitüsü aracılığıyla üye olduğu, Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü‟nün 

Standartlarına, kuruluĢun tüm üyeleri ve uluslararası denetçiler gibi tâbidirler. 

Ġç denetçiler için navigasyon niteliğinde olan bu standartların uygulanması, 

zorunlu olmamakla birlikte Ģiddetle tavsiye edilir nitelikte olup, “iç denetçi” unvanını 

alabilmek için denetçilerin bu standartlara hâkim olması göz önünde bulundurulur. 

Tez çalıĢmasında yapılan “ĠĢletmelerde Ġç Denetim Sistemi: Manisa Ġli 

Örneği” isimli anket uygulamasıyla, Manisa ilinde yer alan iĢletmelerin iç denetim 

sistemlerine dair durum analizi yapılmıĢtır. Yapılan anket uygulaması ile aĢağıdaki 

sonuçlar elde edilmiĢtir. 

    Ankete katılan iĢletmelerin, % 52,50‟si sanayi alanında, % 14,40‟ı ticaret 

alanında ve % 33,10‟u hizmet alanında faaliyet göstermektedirler. Katılımcı 

iĢletmelerin, yarıdan fazlasının sanayi alanında faaliyet gösteren iĢletmeler 

olduğu görülmektedir. 

    Katılımcı iĢletmelerin, % 4,20‟si 1951-1970 yılları arasında, % 22,00‟si 

1971-1990 yılları arasında, % 60,20‟si, 1990-2010 yılları arasında ve % 

13,60‟ 2011 ve üzeri yıllarda kurulmuĢ olup, ankete katılan iĢletmelerin 

büyük kısmını son 25 yıl içerisinde faaliyete baĢlayan iĢletmeler 

oluĢturmaktadır. 

    ĠĢletmelerin iĢ gücü sayılarına bakıldığında ise, 1-20 kiĢi personel istihdam 

eden iĢletmeler % 19,50 oranına, 21-50 personel istihdam eden iĢletmeler % 

11,90 oranına, 51-100 personel istihdam eden iĢletmeler % 20,30 orana, 

101-250 personel istihdam eden iĢletmeler % 18,60 oranı, 251-500 personel 

istihdam eden iĢletmeler, % 12,70 oranına ve 501 ve üzeri sayıda personel 

istihdam eden iĢletmeler de % 16,90 oranına sahip olmakla birlikte, personel 

sayılara bakımında tüm gruplandırmalara arasında eĢ değer sayıda benzerlik 

bulunmaktadır. 

    Katılımcı iĢletmelerin % 56,80‟inde iç denetim birimi bulunurken, % 22‟si 

iç denetim biriminin mevcut olmadığını ve % 21,20‟sinin iç denetim birimi 
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oluĢturmayı düĢündüğü ifade etmektedir. Bu kapsamda, iĢletmelerin 

%44,10‟unda  1 iç denetçi, % 28,80‟ninde 2 iç denetçi, % 10,20‟sinde 3 

denetçi, % 5,15‟i 4 denetçi, % 11,90‟nında 5 ve daha fazla denetçi ile 

denetim faaliyetlerini yürütmekte olduğunu belirtmiĢtir. 

   “Ġç denetim, profesyonel yöneticilere yetki devrinde güvence sağlıyor.” 

ifadesine iĢletmelerin % 5‟i katılmıyorum ve kesinlik katılmıyorum 

Ģeklinde, % 8,50‟si kararsızım Ģeklinde ve % 86,40‟ı katılıyorum ve 

kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevap verdiği tespit edilmiĢtir. ĠĢletmelerin 

büyük çoğunluğu, yetki devri yapan yöneticilerin iç denetçilere güven 

duyduklarını ifade etmiĢlerdir. 

   Aynı ifadeyi baz alarak, kuruluĢ yılı 1991 ve sonrası olan iĢletmelerin       

kuruluĢ yılı 1971-1990 yılları arasında kurulmuĢ  olan iĢletmelere oranla, iç 

denetimin yetki devrinde güvence sağladığı yönünde cevaplar verdikleri 

tespit edilmiĢtir. 

  Yine aynı ifade için iç denetim birimi olan iĢletme yöneticilerinin, iç 

denetim birimi olmayan ve iç denetim birimi oluĢturmayı düĢünen iĢletme 

yöneticilerine oranla, yetki devrinde daha fazla güven duyduklarını ifade 

ettikleri tespit edilmiĢtir. 

  Aynı ifadeye dayanılarak iç denetçileri SMMM sertifikasına sahip olan 

iĢletmelerin, denetçileri diğer türde sertifika sahibi olan iĢletmelerden daha 

yoğun biçimde iç denetime  yetki devri konusunda daha fazla güvence 

güven duyduklarını ifade ettikleri tespit edilmiĢtir. 

   “Ġç denetim, hatalı ve hileli iĢlemleri önleme ve ortaya çıkarma amacı 

taĢıyor.” ifadesine iĢletmelerin, % 1,7‟i katılmıyorum ve kesinlikle 

katılmıyorum Ģeklinde, % 5,90‟ı kararsızım Ģeklinde ve % 92,30‟u 

katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevap verdiği tespit 

edilmiĢtir. ĠĢletmelerin, neredeyse hepsi yapılan iç denetimlerin, hatalı ve 

hileli iĢlemleri önleme amacıyla yapıldığını ifade etmiĢlerdir. 

  Aynı ifadeye, lisans mezunu iç denetçilere sahip iĢletmelerin, lisansüstü 

mezuniyet derecesine sahip iĢletmelerden daha fazla katıldığı tespit 

edilmiĢtir. 
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  Yine aynı ifadeye dayanılarak, SMMM sertifikasına sahip iç denetçilerin 

bulunduğu iĢletmelerin, YMMM ve diğer türde sertifika sahibi olan iç 

denetçilerin bulunduğu iĢletmelerden daha fazla katıldığı tespit edilerek, 

SMMM sertifikalı iç denetçilerin bulunduğu iĢletmelerin denetimdeki asıl 

amacının daha yoğun olarak hataları tespit etme yönünde olduğu 

saptanmıĢtır. 

   “Ġç denetim birimi, kurum personelince endiĢe ve kaygıların iletebileceği bir 

birim olarak görülüyor.” ifadesine iĢletmelerin % 25,40‟ı kesinlikle 

katılmıyorum ve katılmıyorum Ģeklinde, % 23,70‟i kararsızım Ģeklinde ve % 

50,90‟ı katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevap verdiği tespit 

edilmiĢtir. ĠĢletme personellerinin, hemen hemen yarısı iç denetim birimini 

endiĢelerini iletebilecek bir birim olarak görmediğini ifade etmiĢlerdir. 

  Aynı ifade baz alınarak, iç gücü sayısı 1-20 arasında olan iĢletmelerin, 

iĢgücü sayısı 51-251 olan iĢletmelerden daha fazla katılığı tespit edilmiĢtir. 

Bu sebeple, iĢ gücü sayısı az olan iĢletme personellerinin, 20‟ den fazla iĢ 

gücüne sahip iĢletmelere kıyasla daha az endiĢe duyduğu, çalıĢan sayısını 

arttıkça iç denetim birimiyle personeller arasında iletiĢim kopukluğu 

yaĢandığı tespit edilmiĢtir. 

   “Ġç denetim, Ģirkette sosyal sorumluluk bilincinin oluĢumuna katkı 

sağlıyor.” Ġfadesine, iĢletmelerin % 3,40‟ı kesinlikle katılmıyorum ve 

katılmıyorum Ģeklinde, % 30,50‟si kararsızım Ģeklinde ve % 66,10‟u 

katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevap verdiği tespit 

edilmiĢtir. ĠĢletmelerin yarısından fazlası, iç denetimin sosyal sorumluluk 

konusunda katkı sağladığını ifade etmiĢlerdir. 

   “Ġç denetim ile kurumsal yönetim sürecinin diğer katılımcıları (yönetim 

kurulu, denetim kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini (eĢgüdümü) 

sağlıyor.” ifadesine, iĢletmelerin % 7,60‟ı kesinlikle katılmıyorum ve 

katılmıyorum Ģeklinde, % 15,30‟u kararsızım Ģeklinde ve % 77,10‟u 

katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevap verdiği tespit 

edilmiĢtir. ĠĢletmelerin büyük çoğunluğu, iç denetimin kurumsal yönetim 

süreci elemanları arasında eĢ güdüm sağladığını ifade etmiĢlerdir. 
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  Aynı ifadeye dayanılarak, iç denetçileri SMMM ve YMMM sertifikalarına 

sahip iĢletmelerin, diğer türde sertifikaya sahip iç denetçi çalıĢtıran 

iĢletmelere oranla, daha fazla katıldığı ve iç denetimin kurumsal yönetim 

sürecindeki katılımcılar arasında iĢbirliğini daha yoğun olarak sağladığını 

ifade ettikleri tespit edilmiĢtir. 

  “Ġç denetim yöneticisi, kararlaĢtırılan konularda sağlanan ilerlemenin 

düzenli olarak izlenmesi amacıyla, yönetim ve denetim komitesi ile düzenli 

toplantılar yapılıyor.” ifadesine iĢletmelerin % 17,80‟i kesinlikle 

katılmıyorum ve katılmıyorum Ģeklinde, % 17,80‟i kararsızım Ģeklinde ve 

64,40 katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevap verdiği tespit 

edilmiĢtir. ĠĢletmelerin büyük çoğunluğu, iç denetimle ilgili düzenli 

toplantılar yapıldığını ifade etmekle birlikte, bu görüĢe katılmayan ve 

kararsız olanlar % 35,60 oranıyla dikkat çekmektedir. 

Aynı ifade istinaden, iç denetim birimi olan ve oluĢturmayı düĢünen 

iĢletmelerin, iç denetim birimi olmayan iĢletmelere oranla daha fazla katılım 

sağladığı tespit edilerek, iç denetim birimi olmayan iĢletmelerde iç 

denetimle ilgili toplantıların daha düzensiz yapıldığı tespit edilmiĢtir. 

Yine iç denetçileri, lisans derecesinde mezuniyet olan iç denetçilerin 

bulunduğu iĢletmelerde, mezuniyet derecesi diğer türde olan iĢletmelere 

oranla daha düzenli toplantı yapıldığı tespit edilmiĢtir. 

Aynı ifadeye dayanılarak, iç denetçileri SMMM sertifikasına sahip 

iĢletmelerin, YMMM ve diğer türde sertifikası olan iç denetçilerin 

bulunduğu iĢletmelere oranla, iç denetimle ilgili daha fazla düzenli toplantı 

yapıldığını ifade ettikleri saptanmıĢtır. 

  “Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip 

doğrulanmıĢ bilgiler, karar vericiler tarafından güvenilir bilgi olarak kabul 

ediliyor.” ifadesine iĢletmelerin, % 1,70‟i kesinlikle katılmıyorum ve 

katılmıyorum Ģeklinde, % 21,20‟si kararsızım Ģeklinde ve % 77,10‟u 

katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevap verdiği tespit 

edilmiĢtir. ĠĢletmelerin büyük çoğunluğu, yöneticilerin iç denetçilerce 

üretilen bilgi güven duyduğu görülmektedir. 

  “Ġç denetim, kurumsal yönetim ilkelerinin (Ģeffaflık, adillik, hesap 

verebilirlik, sorumluluk) uygulamasında etkin rol alıyor.” Ġfadesine, 
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iĢletmelerin % 2,50‟si katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum Ģeklinde, % 

22,00‟si kararsızım Ģeklinde ve % 75,50‟si katılıyorum ve kesinlikle 

katılıyorum Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. ĠĢletmelerin büyük çoğunluğunun, 

iç denetimin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında etkin rol aldığını 

ifade ettiği tespit edilmiĢtir. 

Aynı ifadeye dayanılarak, iĢletmedeki iĢ gücü sayısı daha fazla olan 

iĢletmelerin, iĢ gücü sayısı daha az olan iĢletmelere oranla, iç denetimin 

kurumsal yönetim ilkelerini uygulamasında aktif rol aldığını ifade ettikleri 

tespit edilmiĢtir. 

Yine aynı ifadeye istinaden, iç denetim birimi olan iĢletmelerin, olmayan 

iĢletmelere oranla daha fazla katıldığı tespit edilmiĢtir. 

Aynı ifadeye dayanılarak, SMMM türünde sertifika sahibi olan iĢletmelerin, 

diğer türde sertifika sahibi olan iĢletmelere oranla, daha fazla katıldığı ve iç 

denetimin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında, daha aktif rol 

aldığını ifade ettikleri saptanmıĢtır. 

   “Ġç denetim, iĢletmelerde performans göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, 

verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde, belirli bir etkiye sahip olup, 

bu unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor.” 

Ġfadesine, iĢletmelerin % 0,80‟inin katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum 

Ģeklinde, % 21,20‟sinin kararsızım Ģeklinde ve % 78,00‟inin katılıyorum ve 

kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevap verdikleri tespit edilmiĢtir. 

ĠĢletmelerin büyük çoğunluğunun, iç denetimin iĢletmenin performans 

göstergelerinin geliĢimine katkı sağladığını ifade etmiĢlerdir. 

Aynı ifadeye istinaden, iĢgücü sayısı daha fazla olan iĢletmelerin, iĢ gücü 

sayısı daha az olan iĢletmelere oranla daha fazla katıldığı tespit edilmiĢtir. 

Yine aynı ifadeye dayanılarak, SMMM türünde iç denetim sertifikasına 

sahip iç denetçilerin, bulunduğu iĢletmelerin diğer türde sertifikaya sahip 

iĢletmelere oranla, daha fazla katıldığı ve iç denetimin iĢletmelerin 

performans göstergelerin geliĢtirilmesinde, daha fazla katkı sağladığını ifade 

ettikleri saptanmıĢtır. 

Aynı ifade baz alınarak, iç denetim raporlarının ayda bir sunan iĢletmelerin, 

yılda bir sunan iĢletmelere oranla daha fazla katıldığı tespit edilerek, ayda 
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bir rapor hazırlanan iĢletmelerde iç denetimin performans göstergelerine 

olan katkısının daha yoğun olduğu saptanmıĢtır. 

   “Ġç denetim, faaliyet alanının içsel sınırlamalarına ve coğrafi kısıtlamalara 

bakmaksızın, kurum faaliyetlerinin tümünü kapsıyor.” Ġfadesine, 

iĢletmelerin % 9,30‟unun katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum Ģekilde, 

% 16,10‟unun kararsızım Ģeklinde ve % 74,60‟ının katılıyorum ve kesinlikle 

katılıyorum Ģeklinde cevap verdikleri tespit edilmiĢtir. ĠĢletmelerin, büyük 

çoğunluğunun iĢletmelerde gerçekleĢen faaliyetlerinin yine iĢletmenin tüm 

faaliyet alanını kapsadığını ifade ettikleri görülmektedir. 

Aynı ifadeye istinaden, iĢ gücü sayısı daha fazla olan iĢletmelerin, daha az 

olan  iĢletmelere oranla daha fazla katıldığı tespit edilmiĢtir. Personel sayısı 

arttıkça, iĢletmelerdeki denetim kapsamının daha geniĢ olduğu saptanmıĢtır. 

  “Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme kuruluĢlarından olumlu not alma 

çabalarına yardımcı oluyor.” Ġfadesine, iĢletmelerin % 8,50‟si katılmıyorum 

ve kesinlikle katılmıyorum Ģeklinde, % 22,90‟ının kararsızım Ģeklinde ve % 

68,60‟ının katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevap verdikleri 

saptanmıĢtır. ĠĢletmelerin büyük çoğunluğu iç denetimin, derecelendirme 

kuruluĢlarından olumlu not alınması yönünde, yardımcı olduğunu ifade 

etmiĢler ise de, kararsız olarak ve yardımcı olmadığı Ģeklinde verilen 

cevapların oranı, % 31,40 oranıyla yine de dikkat edilmesi gereken 

düzeydedir. 

   “Ġç denetim, kurum kanunları, yönetmelikleri ve politikalarının 

devamlılığını sağlayarak, kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu 

izleyerek kontrol ediyor.” Ġfadesine, iĢletmelerin % 9,30‟unun katılmıyorum 

ve kesinlikle katılmıyorum Ģeklinde, % 28,80‟inin kararsızım Ģeklinde ve % 

61,90‟ının kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum Ģeklinde cevap verdikleri 

tespit edilmiĢtir. ĠĢletmelerin, geneli katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum 

diyerek, iĢletmenin iç yönetmelik ve kurallarının yasal prosedürlere uyum 

sağladığı Ģeklinde cevap vermiĢlerse de, % 38,10 oranıyla katılmıyorum, 

kesinlikle katılmıyorum ve kararsızım Ģeklinde ifade veren iĢletmelerin 

cevaplarını azımsanmayacak derecede olduğu da dikkat çekmektedir. 

Aynı ifadeye dayanılarak,  iĢ gücü sayısı daha az olan iĢletmelerin, iĢ gücü 

sayısı daha fazla olan iĢletmelere oranla daha fazla katıldığı tespit edilerek, 
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iĢ gücü sayısı daha az olan iĢletmelerde iĢletme prosedürlerinin yasal 

prosedürlere olan uyumunun çok daha yakın olduğu tespit edilmiĢtir. 

   “Ġç denetçilerce “Uluslararası Ġç Denetim Standartları”  tam olarak 

benimsenip uygulanıyor” ifadesine iĢletmelerin %1,60‟ının katılmıyorum ve 

kesinlikle katılmıyorum Ģeklinde, %19,50‟sinin kararsızım Ģeklinde, ve 

%78,80‟inin kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum Ģeklinde cevap verdikleri 

saptanmıĢtır. ĠĢletmelerin büyük çoğunluğunun gerçekleĢen iç denetimin 

uluslararası iç denetim standartlarına uygun olarak yapıldığını ifade ettikleri 

görülmektedir. 

Aynı ifade baz alınarak, ticaret alanında faaliyet veren iĢletmelerin sanayi 

alanında faaliyet veren iĢletmelere oranla daha fazla katıldığı tespit 

edilmiĢtir. Ticaret alanında faaliyette bulunan iĢletmelerde gerçekleĢen iç 

denetimin Uluslararası Ġç Denetim Standartlarına daha uygun yapıldığı 

saptanmıĢtır. 

Yine aynı ifadeye dayanarak, Lisans ve lisansüstü mezuniyet derecesine 

sahip iç denetçilerin bulunduğu iĢletmelerin, önlisans mezuniyet derecesine 

sahip iç denetçilerin bulunduğu iĢletmelere oranla daha fazla katıldığı tespit 

edilmiĢ ve mezuniyet derecesi daha yüksek olan iç denetçilerin bulunduğu 

iĢletmelerde gerçekleĢen iç denetimde Uluslararası Ġç Denetim 

Standartlarına çok daha fazla uyulduğu saptanmıĢtır. 

Aynı ifadeye istinaden, SMMM ve YMMM sertifikasına sahip olan iç 

denetçilerin bulunduğu iĢletmelerin, diğer türde sertifikaya sahip iç 

denetçilerin bulunduğu iĢletmelere oranla daha fazla katıldığı tespit 

edilmiĢtir. SMMM ve YMMM türünde iç denetçilere sahip iĢletmelerde 

gerçekleĢen iç denetimde Uluslararası Ġç Denetim Standartların daha fazla 

benimsendiği saptanmıĢtır. 

   “Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve baskı altında kalmadan) hareket 

edilebiliyor” Ġfadesine iĢletmelerin %9,30‟unun kesinlikle katılmıyorum ve 

katılmıyorum Ģeklinde,% 35,60‟ının kararsızım Ģeklinde ve %55,10‟unun 

katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevap verdikleri tespit 

edilmiĢtir. ĠĢletmelerin hemen hemen yarısının iç denetçilerin bağımsız 

Ģekilde denetim yaptığı yönünde ifade verdikleri görülmektedir. Fakat bu 
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görüĢe katılmayan ve kararsız olan iĢletmelerin oranı yüksek düzeyde 

olduğundan, iç denetimde bağımlılığın yaĢandığı tespit edilmiĢtir. 

Aynı ifadeye dayanarak, iĢ gücü sayısı daha çok olan iĢletmelerin, iĢ gücü 

sayısı daha az olan iĢletmelere oranla daha fazla katıldığı tespit edilmiĢtir. 

ĠĢgücü sayısı azaldıkça iĢletmelerde daha bağımlı Ģekilde bir denetim 

gerçekleĢtiği saptanmıĢtır. 

Yine aynı ifadeye iç denetim birimi olan iĢletmelerin, iç denetim birimi 

henüz olmayan fakat oluĢturmayı düĢünen iĢletmelere oranla daha fazla 

katıldığı tespit edilmiĢtir. Ġç denetim birimi oluĢturmayı düĢünen 

iĢletmelerde gerçekleĢen iç denetimin daha bağımlı olduğu saptanmıĢtır. 

   “Ġç denetim mesleğine yönelik yeni geliĢmelere önem veriliyor” ifadesine 

iĢletmelerin %5,90‟ının katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum Ģeklinde, 

%29,70‟inin kararsızım Ģeklinde ve % 64,40‟ının katılıyorum ve kesinlikle 

katılıyorum Ģeklinde cevap verdikleri görülmektedir. ĠĢletmelerin iç denetim 

mesleğine önem verdiklerini ifade eden%64,40 gibi bir oranın yanında 

kararsız ve bu görüĢe katılmayan %35,60 oranındaki iĢletmelerde 

azımsanmayacak derecededir. 

Aynı ifadeye, iç denetçi sayısı daha fazla olan iĢletmelerin, daha az olan 

iĢletmelere oranla daha fazla katıldığı tespit edilmiĢtir. ĠĢletmelerde iç 

denetçi sayısı arttıkça iç denetimin öneminin farkına varıldığı sonucu 

saptanmıĢtır. 

Son olarak aynı ifadeye, iç denetçileri YMMM düzeyinde sertifikaya sahip 

iĢletmeler, iç denetçileri diğer türde sertifikaya sahip olan iĢletmelere oranla 

fazla katılmıĢtır. YMMM düzeyinde iç denetim sertifikasına sahip 

iĢletmelerde iç denetime daha fazla önem verildiği saptanmıĢtır. 

 

6.2. Öneriler 

 

 Yapılan teorik araĢtırmalara ve anket çalıĢmasında edinilen bulgulara 

istinaden Manisa Ġlinde yer alan iĢletmelere iç denetimle ilgili aĢağıdaki önerilerde 

bulunulmuĢtur; 
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 ĠĢletme personellerince, iç denetim biriminin kaygı ve endiĢelerini 

iletebileceği bir birim olarak görülmemesi nedeniyle, iç denetçiler ve kurum 

çalıĢanları arasında ikili iliĢkilerin iyileĢtirilmesi sağlanarak, iĢletmenin 

menfaatlerini tüm yönüyle gözetmek adına paylaĢımların ve 

yardımlaĢmanın arttırılması sağlanmalıdır. Böylece karĢılıklı güven duygusu 

ile oluĢacak olumlu kurum iklimi, denetimde verimi arttıracak, 

uygulamalardaki hataların tespiti kolaylaĢtıracak ve bulguların daha iyi 

anlaĢılarak uygulanmasını sağlayacaktır. ĠĢletme tarafından iĢletmedeki iĢ 

gücü sayısı arttıkça yaĢanan bu kopukluğun personelleri kaynaĢtıracak 

ortamı sağlayarak giderilmesi önerilir. 

 ĠĢletmelerde gerçekleĢen iç denetimin sosyal sorumluluk kapsamında 

etkilerine bakıldığında ise; yapılan denetim görevinin toplumun, 

çalıĢanların, yöneticilerin ve Ģirket sahiplerinin yani iĢletmeyle ilgili tüm 

paydaĢlarının hakların eĢit olarak korunmasını sağlayacak Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesi, adil ve daha hoĢgörülü bir kurum portföyü çizerek 

kuruma yönelik olumlu algıları güçlendirecektir. 

 Ġç denetimle ilgili durum tespiti yapmak, gerekli önlemleri almak, birimler 

arasında eĢgüdümü sağlamak ve iĢleyiĢ hakkında gerekli düzenlemeleri 

yaparak geliĢtirmek adına gerçekleĢtirilmesi gereken toplantıların, zaman 

aralığını çok uzun bırakmayarak belirli dönemlerde ve önceden 

kararlaĢtırılmıĢ bir plan doğrultusunda yapılması tüm bu süreçte yer alan 

herkese yardımcı olacağı gibi oluĢacak sorun ve olumsuz durumların önüne 

geçmede yardımcı olacaktır. 

 ĠĢletmelerde gerçekleĢen iç denetimlerde ilerleyen zamanlarda yapılacak 

iĢler için onlara referans olacak derecelendirme kuruluĢlarınca alınacak 

notlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ġç denetimin yegane amacı 

iĢletmelerin bugünkü konumdaki çıkarlarını düĢünmekten daha fazlası 

olduğundan iç denetimin aynı zamanda geleceğe yatırım olduğunun farkına 

varılmalıdır. 

 ĠĢletmelerce oluĢturulan kurum yönetmeliklerinin, prosedürlerinin ya da 

kuralların ilk koyulduğu, oluĢturulduğu ya da güncellendiği zamanlarda 

yasal düzenlemelerle uyumluluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi 

taktirde uygunsuz iĢ ve iĢlemlerin ortaya çıkma riski oluĢacağından 
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kurumların idari yaptırımlarla karĢı karĢıya kalması söz konusu olacaktır. 

Düzenli olarak iĢletmeye dair alınan kural, prosedür ve yönetmeliklerin 

yasal düzenlemelerle uyumluluğun kontrol edilmesi tavsiye edilir. 

 ĠĢletmelerde yapılan iç denetimin iĢgücü sayısı arttıkça daha bağımsız 

gerçekleĢmesi ve iĢgücü sayısı az olan iĢletmelerde daha bağımlı bir 

denetim yapılması neticesinde, gerçekleĢen iç denetimin objektif bilgi 

vermeyeceği, yanlıĢ kararlar alınmasına ve yanlıĢ uygulamaların devamına 

sebebiyet verecek olması iĢletmeleri her bakımdan zarara uğratacaktır. Ġç 

denetçiler, bulgularının önemini yöneticilerin kendi kararlarına bırakmak 

adına, tespitlerini tam olarak, doğru zamanda ve etki altında kalmadan 

iletmelidirler. 

 Diğer taraftan, iĢletmelerde iç denetimin öneminin anlaĢılabilmesi için 

yöneticiler, çalıĢanlara ve denetçilere kurum içi ya da dıĢı eğitimler vererek, 

toplantılar düzenlenerek, onlar için toplantı, konferans ya da eğitim 

programları düzenleyerek onların bilgi sahibi olmasını sağlayabilecekleri 

gibi, iç denetim uygulamalarının faydalarını onlara birebir gösterecek 

nitelikte düzenlenecek iĢletme gezileri de faydalı görülmektedir.  
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EKLER 

EK A. 1 Anket Formu Örneği 

ANKET SORULARI 

Bu anket formu ile elde edilen bilgiler, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme Anabilim Dalında yürütülen “İşletmelerde İç Denetim Algılama Ve Uygulamalarının 

Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Manisa İli Örneği” isimli yüksek lisans tezinde 

kullanılacaktır. Elde edilen veriler toplu olarak değerlendirileceğinden, çalışma sonuçlarında 

herhangi bir kişinin/kuruluşun adına yer verilmeyecektir. Çalışmaya vereceğiniz destek için 

şimdiden teşekkür eder, işlerinizde başarılar dileriz. 

 

.                   Damla HASGÖREN 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Doç. Dr. Sadettin 

PAKSOY   

(Danışman) 

 

1. ĠĢletmenizin faaliyet alanı: …………………………………….…. 

2. ĠĢletmenizin kuruluĢ yılı: …………………………………………. 

3. ĠĢletmenizin hukuki yapısı: a)A.ġ.   b)Ltd. ġti.   c)Adi Ortaklık   d) Diğer 

(belirtiniz)……………… 

4. ĠĢletmenizde çalıĢan toplam ĠĢgücü sayısı: ………………………. 

5. ĠĢletmenizde “iç denetim birimi” olarak ayrı bir birim var mı?  a)Evet    b)Hayır   

c)OluĢturmayı düĢünüyoruz 

6. ĠĢletmenizdeki iç denetçi sayısı: ………………….. 

7. ĠĢletmenizdeki iç denetçilerin eğitim durumu:  a)Ön lisans    b)Lisans      c)Lisansüstü        

d)Diğer…………….. 

8. ĠĢletmenizdeki iç denetçilerin sahip oldukları belge/sertifikalar:  a)SMMM   b)YMMM     

c)Diğer: ………… 

9. Ġç denetçiler “iç denetim raporunu” ilk olarak nereye sunmaktadır? 

 a)Yönetim Kurulu    b)Denetim Kurulu    c)Genel Müdür    d)Diğer:…………………… 

10. Ġç denetçilerin “iç denetim raporlarını” sunma sıklığı:  a)Aylık    b)Üç aylık    c)Altı aylık  

d)Yıllık   e)Diğer: ……… 

Lütfen, iĢletmenizin iç denetim sistemine hitap eden en uygun kutucuğa “x” 

koyunuz. 
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Ġç denetim profesyonel yöneticilere yetki devrinde güvence sağlıyor.      

Ġç denetim hatalı ve hileli iĢlemleri önlenme ve ortaya çıkarma amacı taĢıyor.      

Ġç denetim birimi kurum personelince endiĢe ve kaygıların iletebileceği bir birim 

olarak görülüyor. 

     

Ġç denetim Ģirkette etik değerlere uyum sağlıyor.      
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Ġç denetim, Ģirkette sosyal sorumluluk bilincinin oluĢumuna katkı sağlıyor.      

Ġç denetim, kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçüp değerlendirerek yönetime 

objektif güvence veriyor. 

     

Ġç denetim , kurumsal yönetim sürecinin diğer katılımcıları(yönetim kurulu, 

denetim kurulu ve dıĢ denetim) arasında iĢ birliğini (eĢgüdümü) sağlıyor. 

     

Ġç denetim yöneticisi, kararlaĢtırılan konularda sağlanan ilerlemenin düzenli 

olarak izlenmesi amacıyla yönetim ve denetim komitesi ile düzenli toplantılar 

yapılıyor. 

     

Ġç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip 

doğrulanmıĢ bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi olarak kabul 

ediliyor. 

     

Ġç denetim, kurumsal yönetim ilkelerinin(Ģeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, 

sorumluluk)uygulamasında etkin rol alıyor. 

     

Ġç denetim, iĢletmelerde performans göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, 

verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip olup bu 

unsurların geliĢtirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor. 

     

Ġç denetim, iĢletmenin faaliyet alanının içsel sınırlamalarına ve coğrafi 

kısıtlamalara bakmaksızın kurum faaliyetlerinin tümünü kapsıyor. 

     

Ġç denetim, Ģirketin derecelendirme kuruluĢlarından olumlu not alma çabalarına 

yardımcı oluyor 

     

Ġç denetim sistemi ile iĢletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğu 

sağlanıyor. 

     

Ġç denetim; kurum kanunları, yönetmelikleri ve politikalarının devamlılığını 

sağlayarak kurumun iĢ kanunları ve mevzuat uyumunu izleyerek kontrol ediyor. 

     

Ġç denetçilerce “Uluslararası İç Denetim Standartları”  tam olarak benimsenip 

uygulanıyor 

     

ĠĢletmenizdeki “iç denetim raporları” yöneticiler tarafından dikkate alınıyor.      

Ġç denetim çalıĢanları bağımsız (etki ve baskı altında kalmadan) hareket 

edilebiliyor. 

     

Ġç denetimin öneminin anlaĢılması için Ģirket içi ve dıĢı eğitimler veriliyor.      

Ġç denetim mesleğine yönelik yeni geliĢmelere önem veriliyor.      

  Ankete verdiğiniz cevaptan dolayı teşekkür ederiz. 
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