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GİRİŞ

Bu çalışmanın konusu, “Türk Tekstil Sektöründe İç Denetim ve Bir

Uygulama”dır.

Bu konunun seçilmesindeki amaç, önemi her gün artmakta olan denetimin ve iç

denetimin, Türkiye’nin ihracatında ve istihdamında önemli bir yeri olan tekstil

sektöründe uygulanması konusunda bilgiler vermektir. Böylece globalleşen dünya

ekonomisiyle birlikte sektörün rekabet gücünü tekrar artmasına katkıda bulunmaktır. İç

denetim uygulamaları ile Türkiye’deki işletmelerin dış alıcılar açısından cazibe merkezi

olabileceğini göstermektir.

Bu çalışmada, genel olarak denetim konusu üzerinde durduktan sonra, sosyal

uygunluk denetimleri iç denetimin bir unsuru olarak ayrıntılı bir şekilde irdelenecektir.

Uygulama aşamasında sadece tekstil sektörü ile ilgili uygulamaya yer verilecektir. Bu

aşamada Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) normlarındaki dış

alıcıların işletmelerde aradıkları denetim kriterlerine yer verilecek ve sektördeki mevcut

durum ile karşılaştırılacaktır. Sektörde özellik arz eden sosyal sorumluluk ilkelerine ve

çalışmanın sonunda bir iç denetim uygulamasına yer verilecektir.

Türkiye uzun yıllardır AB ve ABD’ye fason anlamında üretim yapmaktadır.

Yurtdışı alıcılar, gerek Türkiye’nin coğrafi yakınlığından gerekse üretim kalitesinden

dolayı tercihlerini, artan Çin, Hindistan, Bangladeş ve Kuzey Afrika tehditlerine rağmen

Türkiye’den yana kullanmaya devam etmektedirler. Bunun başlıca sebeplerinden biri

yurtdışı alıcıların kurumsal kimliklerini ve marka kimliklerini korumak ve müşteri

nazarında değerlerini düşürmemek için geliştirmiş oldukları denetim normlarının

Türkiye’de uygulanabilirliğinin görülmesidir. Bu çalışmada ekseriyetle yer verilen

konulardan biri de AB ve ABD normlarındaki yurtdışı alıcıların aradıkları denetim

kriterleridir. Yapılan çalışma ile bu denetim kriterleri ile iç denetim arasındaki ilişki

ortaya konulacaktır. Güçlü bir iç denetim yapısı ile yurtdışı alıcıların denetim

kriterlerinin yerine getirilebileceği böylece işletmenin etkenliğinin ve etkinliğinin

arttırılabileceği konusu ele alınacaktır
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BÖLÜM I

GENEL OLARAK DENETİM KAVRAMI

1.1.Muhasebe Denetiminin Tanımı

Denetim, doğru ve güvenilir bilgi ihtiyacından doğmuştur. Toplumda

işletmeler açısından doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duyan kişi ve kurum sayısı

artmıştır. İşletme yönetiminde kamuoyuna, menkul kıymetler borsasında işletme

hissesine sahip olan vatandaştan yabancı kaynak tedarikçilerine kadar sayabileceğimiz

birçok birim doğru ve güvenilir bilgiyi talep etmektedir. Bir yatırımcının getirisi,

devletin tahsil edeceği vergi geliri, ortakların alacağı pay, yönetimin ve çalışanların

pirimi, işletmenin yabancı kaynak sağlayıcılar nazarında kredibilitesi, ticari ilişkide

bulunanlar gözünde güvenilirliği ancak denetim raporları sonrasında ortaya çıkmaktadır.

Finansal tabloların güvenilirliğinin ve inandırıcılığının sağlanması piyasaların da

düzgün işlemesini sağlamaktadır. İşletmelerde doğru ve güvenilir bilgi ihtiyacı duyan

bu guruplara çıkar gurupları da diyebiliriz. Denetim, yatırımcıların ve çıkar guruplarının

tercihlerini rasyonel bir şekilde ortaya koymasına yardımcı olur1.

Muhasebe denetimi, bir ekonomik birimin ürettiği bilgilerin doğruluğunu ve

güvenilirliğini tespit etme işidir. Muhasebe denetiminin çok çeşitli tanımları yapılmıştır.

Denetimin en temel özelliği, bir ekonomik birime ve döneme ait iktisadi faaliyetlerle

ilgili bilgilerin değerlendirilmesidir. Denetim hızlı karar almada çıkar gruplarının

başvurduğu ilk yoldur. Çıkar grupları bir ekonomik birim için çeşitli olabilir. Örneğin

ortaklar, yöneticiler, personel, satıcılar, yatırımcılar, kredi kullandıranlar birer çıkar

grubu üyesidir. Bu çıkar grubu öğeleri ihtiyaçları olan doğru ve güvenilir bilgiye

denetim yoluyla ulaşırlar2.

Temelde muhasebe ilke ve prensiplerinin biri de sosyal sorumluluk çerçevesi

içinde muhasebenin görevini yaparken tarafsız ve adil olmasını şart koşmasına rağmen

1 Aslan Çoşkun, “Denetim ve Denetime Talep/Denetim Faaliyetleri/Meslek Tekniği”, 21.04.2006,
http://www.tmud.org.tr/Articles.asp?action=Read&aid=63, (10 Temmuz 2006), s.1
2 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, 4. Basım, İstanbul, Alfa, 2006, s. 19
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bilgilerin güvenilirliğini yitiren etmenler de yok değildir3. Muhasebe işlemlerinin

çokluğu ve karmaşıklığı, bilgiye ulaşmak isteyen çıkar guruplarının işletme dışından

olması ya da yetkisiz olması buna karşın bilgiyi sağlayanların işletme içinden olması ve

yanıltıcı bilgiler verebilme durumları işletmelerde muhasebe denetimi yapılması

gereğini ortaya koymuştur. Böylece tüm işletme ilgililerinin ve çıkar guruplarının

güveneceği bir kişi tarafından bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığının

incelenmesi hem bazı sorunları daha kolay çözecek hem de muhasebe biriminin

işlemlerini anlamlı hale getirecektir4.

Denetim Kavramları Komitesi muhasebe denetimi kavramını, “Denetim, iktisadi

faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini

araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu

kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir” şeklinde açıklamaktadır5.

Başka bir tanımlamada denetimin ehil ve bağımsız kişiler tarafından yapılması

gereği üzerinde durulmuş, belirlenmiş kriterler ile ekonomik birime ait bilgilerin

uygunluk derecesini saptamak için kanıtları toplama ve değerlendirme süreci olduğu

belirtilmiştir6.

Görüleceği üzere yapılan tüm denetim tanımlamaları birbirine çok yakındır. Bu

tanımlamalar aynı zamanda Dünya Denetim Komitesi tarafından benimsenen tanımdır.

Yapılan tüm tanımlarda birkaç tane anahtar ve önemli unsurlar bulmak

mümkündür. Bu tanımlamalarda ortak anahtar özellikler şunlardır.

Birincisi;

‘Denetim için iki unsurun yani ekonomik birime ait bilgiler ve bu bilgileri

karşılaştırmak için bazı standartların (kriterlerin) olması gerekliliğidir’

3 Yüksel Koç Yalkın, Genel Muhasebe, 8.Basım, Ankara, Turhan Kitapevi, 1994, s.24.
4 Mehmet Ali Güler, “İşletmelerde Muhasebe Denetimi ve Türleri”, 06.02.2006,
www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/mehmet/, (15.07.2006), p.2
5 Ersin Güredin, Denetim, 8.Basım, İstanbul, Beta, 1998, s.5
6 Alvin A. Arens, James K. Loebbecke, Auditing An Integrated Approach, 7th Edition, USA, Prentice-
Hall International Inc, 1997, s.2
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İktisadi birimin ürettiği bilgilerle kriterlerin karşılaştırılması denetimin bir

karşılaştırma süreci olduğunu göstermektedir. Karşılaştırmanın bir öğesi iktisadi birimin

ürettiği bilgiler olurken diğer unsuru kriterler (ölçütler) dir7. Kriterler çok çeşitli olabilir.

Bunlar genellikle; genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, yasalar, işletme kriterleri yani

amaçları, hedefleri, stratejileri, politikaları, yönetmelikleri, sirküleri, bütçe programları,

misyon ve vizyonları olabilir. Ancak kriterler yapılan denetim türüne göre farklılıklar

arz edebilir. Denetçi vergi denetiminde yasaları, muhasebe denetiminde Genel Kabul

Görmüş Muhasebe ilkelerini, iç denetimde ise ekonomik birim yönetiminin belirlediği

kriterleri göz önünde bulundurmak durumundadır8.

İktisadi birimin ürettiği bilgiler nitelemesi aynı zamanda denetimin

zamanlamasına da vurgu yapmaktadır. Denetim sadece eyleme giden yolların

kontrolünü sağlamak olmayıp aynı zamanda iktisadi faaliyet sona erdikten sonra da

devam edilebilecek bir faaliyettir9

İkincisi, denetimin kanıt toplama ve değerleme unsuru olmasıdır.

Unutulmamalıdır ki kanıtlara dayanmayan hiçbir bilginin yanlışlığı ileri sürülemez. Bu

yüzden denetçinin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesi için kanıtlara ihtiyacı vardır.

Muhasebe denetiminde kanıt; denetçi tarafından bilgilerin kriterlere uygunluk

derecesini belirlemede kullandığı tüm bilgilerdir10.

Kanıtların elde edilmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Kanıtların

değerlendirilmesi sırasında denetçinin bir önyargıya dayanmadan bağımsız bir uzman

kişi olarak yapılmış bildirimleri özenle incelemesi ve sonuçlarını hassasiyetle

değerlemesi gerekmektedir11.

Muhasebe denetimi tanımındaki üçüncü özellik ise, denetimin iktisadi bir

faaliyet gösteren birime uygulanmasıdır. Hiç kuşkusuz ekonomik bir birim muhasebe

denetiminin esas unsurudur. Denetim çalışmasında denetçinin sorumluluk alanı ve

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Audit (15.09.2006), p.1
8 Bozkurt, s.24.
9 Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, 1. Cilt, 3.Baskı, İstanbul, Temmuz 2004, s.6
10 Arens, Leobbecke, s.3.
11 Güredin, s.6
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dönemi ortaya konulmuştur. Alan bir işletme veya onun birimi dönem ise denetçinin

zaman parçasıdır12.

Tüm bunlarla birlikte denetçinin uzman olması, bağımsız ve tarafsız

düşünebilme yeteneğine haiz olması, denetçinin sonuçları değerlendirme ve karar verme

aşamasında adil ve nesnel karar verebilmesini etkilemektedir. Doğru ve güvenilir bilgi

elde etmek için bağımsızlık ve tarafsızlık şarttır. Bağımsız olma, tarafsız olma ve ehil

olma denetçinin olmazsa olmaz şartıdır. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarında

yer alan bu üç unsur denetim mesleğinin denetçi yönünden temel unsurlarıdır13.

Denetim tanımında yer alan aynı zamanda da denetim sürecinin son aşaması

Raporlama (Görüş Bildirme) aşamasıdır. Denetim Çalışmasının sonucunda denetçi

kendisinde oluşan adil ve nesnel görüşü ilgili taraflara bildirerek denetimini tamamlar.

Denetçi, doğru ve güvenilir bilgi tespit etmişse rapor yazarak bu tespitini çıkar

gruplarına bildirir.

“Standart bir denetim raporunun yedi bölümü vardır. Bunlar14;

-Rapor başlığı (Bağımsız Denetçi Raporu)

-Raporun yazılacağı yer (ortaklara)

-Giriş bölümü

-Kapsam bölümü

-Görüş bölümü

-Denetçi firması yada adının belirtildiği bölüm

-Denetim raporu tarihi.

12 Bozkurt, s.23
13 Aslan, s. 7
14  Wayne A. Label, Accounting for Non-accountants, New York, Alpha Books, 1998, s.85.
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1.2. Denetim Türleri

Denetimi amaçlarına göre üç ana kategoriye ayırmak mümkündür. Amaca göre

muhasebe denetimi yaparken karşılaştırma konusuna ve karşılaştırma kriterlerine

ihtiyaç duyar. Amacına uygun bir denetim yapabilmek için bu iki unsur denetçi

tarafından uygun bir şekilde seçilir15. Amacına uygun denetim türleri; mali tablolar

denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimidir.

1.2.1. Mali Tablolar Denetimi

Bu denetim türü firmanın faaliyetleri sonucu yarattığı bilançoyu, gelir

tablosunu, dağıtılmamış karlar tablosunu ve nakit akım tablosunu kapsar. Amaç,

hazırlanan finansal tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine ve vergi

mevzuatı hükümlerine uygun olup olmadığını tespit etmektir. Finansal tablolar denetimi

bağımsız denetçiler tarafından yürütülür. Denetim raporu yönetime, yatırımcılar, kredi

kullananlara, bankalara, finansal tablo analistlerine ve kamu organlarına sunulur16.

1.2.2 Uygunluk Denetimi

Denetim konusu, örgütünün mali işlemleri ve faaliyetleridir. Firma bilgileri

işletme personelinin tuttuğu kayıtlar ve yaptığı işlemler olurken kriterler ise yasalar,

şirket ana sözleşmesi, yönetmelikler, tüzükler, iş sözleşmeleri, yönetim politika ve

usulleridir. Kurallar uygulamada iki farklı otorite tarafından oluşturulabilmektedir.

Bunlar; işletme yönetimi ve kamu kurumlarıdır. İşletmeler kendi içyapılarındaki

çalışma düzenini sağlayabilmek için, çalışanların uymaları gereken kurallar bütünü

oluşturmuşlardır. Uygunluk denetimi, işletme personelinin yönetimin belirlemiş olduğu

politika ve yöntemlere uyup uymadığını ölçer ve sonucu bilgi kullanıcısı olarak

genellikle yönetime iletir17. Bu anlamda uygunluk denetimi iç denetçiler tarafından

yapılır.

15 Başak Ataman Akgül, Türk Denetim Kurumları, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2000, 1.Baskı, s.7.
16  O.Ray Whıttıngton and Kurt Pany, Principles of Auditing, 12th Edition, Singapore, McGraw Hill,
1998, s.11.
17 Ferruh Çömlekçi, Celal Kepekçi, Melih Erdoğan, Muhasebe Denetimi, 2. Baskı, Eskişehir, Birlik
Ofset, 1993, s.5.
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Kurallar koymada diğer bir otorite ise kamu kurumlarıdır. Bir çıkar gurubu

üyesi olarak kamu kurumları da kendi amaçları dahilinde uyulması gereken çeşitli

kurallar oluştururlar. Bu kurallara uygunluğu saptamak için kendi elemanlarına denetim

yaptırırlar. İşletmede vergi levhası asılıp asılmadığını ve levhanın tasdik edilip

edilmediğinin vergi inceleme elemanı tarafından saptanması gibi18.

1.2.3. Faaliyet Denetimi

Her ekonomik birimin kaynaklarını etkin ve etken kullanarak ulaşmak istediği

amaçları vardır. Faaliyet denetimi, bir ekonomik birimin kaynaklarını işletme

faaliyetleri bakımından etkin ve etken olarak kullanıp kullanmadığının yani

performansının ölçümüdür. Değerleme ve ölçüm neticesinde bunların geliştirilmesi için

yönetime tavsiyelerde bulunma sürecidir. Bir anlamda yönetim danışmanlığına da

benzemektedir. Faaliyet denetiminde işletme faaliyetleri, yönetimin önceden belirlemiş

olduğu yönetim politikaları ile bu politikaların uygulanması sonucu elde edilen

sonuçlardır. İşletmenin satın almadan, pazarlamaya kadar ki tüm birimlerine ait

sonuçlar bu denetimin konusunu oluşturmaktadır19

Yukarıda amaçlarına göre ayırdığımız denetim türlerinden finansal tablolar

denetimi bağımsız denetçinin işi olmakla beraber uygunluk denetimi ve faaliyet

denetimi ise işletmelerin kendi içlerinde kurduğu iç denetim birimlerinin görevidir.

Faaliyet ve uygunluk denetiminde muhasebe denetiminden ziyade işletmelerin daha

verimli ve etkili çalışmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

1.3. Denetçilerin Sınıflandırılması

Denetçiler denetledikleri alana ve denetim amaçlarına göre farklılık gösterir.

Denetçileri üç gruba ayırabiliriz. Bunlar; bağımsız denetçiler, iç denetçiler ve kamu

denetçileridir.

18 Bozkurt, s.28-29.
19 Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, 4.Baskı, İstanbul, Bilim Teknik Yayınevi, 1995, s.13
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1.3.1. Bağımsız Denetçiler

3568 sayılı yasa ile Türkiye’de yeniden düzenlenen meslek kanununun 2.

Maddesinde, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin mali tablolarının

denetimini yapma yetkisi SMMM ve YMM’lere verilmiştir. Bağımsız denetçiler serbest

meslek faaliyeti yürüten kişilerdir. Denetimini yaptıkları işletmeyle işçi-işveren ilişkisi

içerisinde değillerdir. Bağımsız denetçiler, işletme çıkar gurupları ile işletme yetkilileri

arasında köprü görevi üstlendiklerinden önemli bir sorumluluğa sahiptirler. Bağımsız

denetçiler ülkemizde “Yeminli Mali Müşavir” ve “Bağımsız Dış Denetçi” olarak

adlandırılmaktadır. Asıl görevleri mali tabloların denetimini yapmaktır20.

1.3.2. İç Denetçiler

İç denetim işletme içindeki bir birim tarafından yapılır. İç denetçiler o

işletmeye bağlıdırlar ve sadece bağlı oldukları işletmenin iç denetimini yaparlar. İç

denetçilerin denetim sonuçları kamuyu aydınlatmaya yönelik değildir. İç denetçilerin

yaptığı denetim sadece işletme yönetimini bağladığı için iç denetçilerle ilgili kurallar

yine işletme yönetimi tarafından belirlenir. Üçüncü kişilere karşı yasal sorumlulukları

olmadığından denetimin sonuçları üçüncü kişiler tarafından kuşku ile karşılanacaktır21.

Ayrıca iç denetim biriminin işletmedeki faaliyetlerle ve yapı ile ilgili

hazırlamış olduğu rapor, bağımsız denetçinin raporlarına da ışık tutar. İç denetçiler,

bağımsız denetçilerin gerek gördüğü hallerde onlara yardım ederler22.

Bir denetçide olması gereken tüm özellikler iç denetçide de olması gerekir.

Ancak işletme tepe yönetimine bağlı olduklarından bağımsızlık derecelerinde tartışma

vardır23.

20 Bozkurt, s.31-32
21 Mevlüt Özer, Denetim 1, 1.Baskı, Ankara, Özkan Matbaacılık, 1997, s.101.
22 M.Ali Aktuğlu, Denetleme ve Revizyon, 3. Baskı, İzmir, Barış Yayınları, 1996, s. 86
23 Bozkurt, s.33
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1.3.3. Kamu Denetçileri

Bir anlamda devletin hesap uzmanları, gelirler kontrolörü eliyle yaptığı

denetimlerdir. Bu denetim birimleri, kamu ve özel işletmelerin, yasalara,

yönetmeliklere, devletin ekonomik politikasına ve kamu yararına bağlılık derecesini

izler ve denetler24. Kamu denetçilerinin yasalardan ötürü bağımsızlık yönü yoktur.

Ancak kamu denetçileri de tarafsız davranmak zorundadır. Kamu denetçilerinin özel

işletmelerde kamu adına yaptıkları denetimi dış denetim, kendi kurumlarında yaptıkları

denetimi ise iç denetim olarak adlandırmak mümkündür25.

1.4. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

Muhasebe mesleğinde olduğu gibi denetim mesleğinde de denetçilerin uyması

gereken standartlar mevcuttur. Aşağıda sayacağımız standartlardaki amaç, denetimin ve

denetim sonucunun kalitesini, güvenilirliğini arttırmak ve bu kaliteyi yüksek düzeyde

tutmaktır. Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasipler Enstitüsü (AICPA) tarafından

geliştirilmiş ve genel kabul görmüş bu standartlar denetçi için doğru ve güvenilir bilgiyi

sağlamada kılavuzluk eder. Denetim standartlarını 10 temel standart ve üç ana gurup

altında toplayabiliriz. Genel Standartlar (Kişisel-Mesleki Standartlar), Çalışma Alanı

Standartları ve Raporlama Standartları26.

1.4.1. Genel Standartlar

1.4.1.1. Mesleki Eğitim

Denetim faaliyetinde bulunan denetçiler yeterli bir mesleki eğitime sahip

olmalıdırlar. Bunun yanında denetçide aranan diğer en önemli unsur deneyimdir.

Mesleki bilgi ve eğitim sadece muhasebe bilgisi değil, hukuk iktisat, maliye, istatistik,

denetim ve denetlenen işletmenin tabi olduğu diğer mevzuatları kapsamaktadır. Bu

nedenle sadece çok iyi muhasebe bilgisi denetim için hiçbir şekilde yeterli

24 Aktuğlu, s.87.
25 Bozkurt, s.34.
26 Hesap Uzmanları Derneği, s.17.
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olmayacaktır. Gerek kanıt toplanması sırasında gerekse, bu kanıtların değerlendirilmesi

ve sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi ancak mesleki bilgi ve deneyimin yeterli olması

durumunda mümkündür27.

1.4.1.2. Bağımsızlık ve Tarafsızlık Standardı

Denetim sürecini ve dolayısıyla denetçi raporunu etkileyebilecek en önemli

faktör denetçinin bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmayı

amaçlayan denetçinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı denetimin olmazsa olmaz koşuludur.

Denetçi denetim süreci içinde bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkileyebilecek

unsurlardan uzak durmalıdır. Bağımsızlık ve tarafsızlıktan uzak bir denetçi raporu

yanlış sonuçlar içerdiğinden çıkar guruplarını yanlış kanaate yönlendirir. Bağımsızlık ve

tarafsızlık her bilim dalında olduğu gibi denetçinin metodolojisinde yer almak

zorundadır.

1.4.1.3. Mesleki Özen

Denetçi, denetimin planlanmasında, denetimin sürecinde ve raporun

hazırlanmasında gerekli mesleki özeni göstermelidir. Denetçi denetimin her safhasında

sahip olduğu bilgi, eğitim ve deneyimi büyük bir itina içinde kullanmalıdır28.

Denetçi her ne kadar mesleki eğitime sahip deneyimli, bağımsız ve uzman olsa

da, denetim çalışmasında mesleğin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermedikçe,

bildirdiği görüş bir değer taşımayacağından, bu görüşe güvenip, yanlış kararlar alan ve

zarara uğrayan çıkar guruplarına, bilgi kullanıcılarına ve üyesi oldukları meslek odasına

karşı sorumlu olacaktır29.

27 Özer, s.137-138.
28 Whittington, Pany, s.33.
29 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 2. Baskı, Ankara, Cem Ofset, 1996, s.17.
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1.4.2. Çalışma Alanı Standartları

Mesleki Standartlar denetçinin kişiliğiyle ilgili olurken, çalışma alanı

standartları denetim sürecinde denetçinin neler yapması gerektiği ile ilgilidir30. Çalışma

alanı standartları denetçinin işi almasından sonra yapması gereken bazı temel hususları

içerir. Çalışma alanı standartlarını üç kategoride izlemek mümkündür.

1.4.2.1. Planlama ve Gözetim Standardı

Denetimin Planlamasında amaç denetçinin hangi alanı ne kadar sürede

denetleyeceğini ortaya koymasıdır. Planlama, denetimin mahiyeti, içeriği ve

zamanlaması dikkate alınarak, çalışmanın doğru ve sistemli bir şekilde yürütülerek nihai

amaca ulaştırılması için yapılır31. Denetçi bu amacı gerçekleştirmek için denetim

sürecine başladığı anda iki unsuru planlamalıdır. Birincisi işgücü planlaması diğeri

zaman planlamasıdır. Denetçi zaman planlamasıyla zamanı verimli kullanmayı hangi işi

önce hangisini sonra yapması gerektiğini planlar. Böylece denetçi zaman maliyetlerini

asgari düzeye indirger. Denetçi çalışmalarını ekibiyle beraber yürütür. Bu sebeple

denetçinin işgücü planlamasına da gitmesi gerekir. Ekibinin her bir elemanının

denetleme alanını tespit ederek kadrosunun da verimli çalışmasını sağlar.

Denetçi ekibinin gözetimini de ihmal etmemelidir.  Denetçi asistanlarının

çalışmalarını rapor öncesinde analize tabi tutar. Kısacası denetçi çalışma sırasında

denetimi planlar, işletme hakkında bilgi edinir, uygulanacak denetim prosedürlerinin

niteliğini, zamanını ve büyüklüğünü belirler buna uygun olarak personeli görevlendirir

ekibinin yaptığı çalışmaları da denetim altında tutar32.

30 Bozkurt, s.39.
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1.4.2.2. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı

İç Kontrol, işletmede olası hata ve hileleri önlemeyi amaçlamaktadır. Bu amacı

gerçekleştirebilmek için kurulan iç kontrol sistemi, yönetim tarafından kurulan işletme

aktiflerini koruyan, muhasebe kayıtlarının doğru ve güvenilirliğini sağlayan, işletme

faaliyetlerini etkin ve etken hale getirmeyi amaçlayan kontrol sistemleri dizisidir33.

Etkili içi kontrol sistemi müşteri kayıtlarının güvenli olduğunu ve aktiflerinin

korunduğunu gösterir. Denetçi iç kontrol sisteminin olduğu bir işletme daha az kanıta

ihtiyaç duyar. İç kontrol sistemi denetim sürecinde ve bu sürecin uzunluğunda önemli

bir etkiye sahiptir. İç kontrol yapısı ne kadar kaliteli ise yapılan denetimin güvenilirliği

de o kadar artmaktadır. İç kontrol yapısının iyi ve güvenilir olması denetçinin ihtiyaç

duyacağı kanıt sayınsı azaltacağı gibi çalışma kapsamını da daraltmış olacaktır34.

1.4.2.3 Kanıt Toplama Standardı

Çalışma alanı standartlarından üçüncüsü kanıt toplamadır. Denetim bir kanıt

toplama ve bu kanıtları değerlendirme sürecidir. Denetçinin doğru ve güvenilir bilgiyi

tesbiti için kanıtlara ihtiyaç vardır. Denetçi topladığı kanıtları kullanarak görüşünü

oluşturur. Kanıtlar yeterli güvenilirlikte ve miktarda olmalıdır. Kanıtların denetçinin

vicdanında ve zihninde tatmin edici bir miktara ve güvenilirliğe ulaşması gerekir.

1.4.3. Raporlama Standartları

Raporlama standartlarını üç bölüm halinde inceleyebiliriz. Birincisi, denetlenen

işletmenin mali tablolarında yer alan bilgilerin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine

uygunluk derecesinin ve yapılan herhangi bir değişikliğin cari yıldaki ve bir önceki

yıldaki mali tablo karşılaştırmasına engel teşkil edip etmediğinin belirtilmesidir35.

Denetçi raporunda mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu

ve bu ilkelerin devamlılık teşkil edip etmediği mutlak suretle belirtilmiş olmalıdır.

31 Ümit Gücenme, Muhasebe Denetimi, 1. Baskı, Bursa, Aktüel Yayınevi, Kasım 2004, s.41
32 Kepekçi, s.17.
33 Doğan Argun, Başak Ataman Akgül, İç Denetim (Türk İşletmelerinde Uygulanmasına İlişkin Bir
Anket Çalışması), İstanbul, Türkmen Kitabevi, 1998, s.9
34 Bozkurt, s. 40
35 Arens, Loebbecke, s. 20.
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İkinci raporlama standardı tam açıklamadır. Finansal tablolar çıkar guruplarına

alacakları karar konusunda fikir vereceğinden bu tablolarda yer alan tüm bilgilerin

eksiksiz, geçerli ve gerekli dipnotlara sahip olup olmadığı denetçi tarafından raporunda

belirtilir. Ayrıca eğer finansal tablolar dar bir kapsamda tutulmuşsa bu durum da

denetçinin raporunda yer alır. Kısacası, bir finansal tablonun kendisinden beklenen

amacı yerine getirip getirmediği raporunda belirtilir36.

Üçüncü standart görüş bildirmedir. Denetçi denetim süreci sonunda ulaştığı

kanaati raporunda belirtir. Denetçinin, denetim faaliyeti sonucunda ulaştığı yargı,

olumlu görüş, olumsuz görüş, şartlı görüş ve görüş bildirmekten kaçınma şeklinde

olabilir37.

Olumlu görüş, tablolardaki bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu gösterir.

Olumsuz görüş aksine denetçinin kanaatinin tablolar yönünden olumsuz olduğuna işaret

eder. Şartlı görüş ise denetçinin bir veya iki alan üzerinde kanaate ulaşmadığını,

karşılıklı mutabakatlardan sonuç alınamadığını ifade eder. Örneğin denetçi “alacaklar

hariç finansal tablolar doğru ve güvenilirdir” şeklinde görüşünü ifade eder. Denetçiye

sunulan dördüncü seçenek görüş bildirmekten kaçınmadır. Denetçi tatmin edici sonuca

ulaşamamıştır. Bu durum genellikle denetçinin çeşitli vesilelerle kanıt toplayamaması

durumunda ortaya çıkar. Böylece denetçi görüş bildirmekten sakınır. Ancak denetçinin

neden görüş bildirmediğini de bildirmesi gerekir.

1.5. Denetim Kanıtları ve Prosedürleri

1.5.1.Denetim Kanıtı ve Önemi

Denetçi denetim boyunca görüşüne mantıklı bir zemin oluşturabilmesi

güvenilir ve yeterli miktarda kanıta ihtiyacı vardır. Böylece denetçi, denetlenen unsurun

standartlara uygun olup olmadığını topladığı kanıtlarla anlamaya çalışır. Sermaye

Piyasası Kurulu da, 12.06.2006’da yayınlamış olduğu tebliğ ile finansal tabloların

36 Güredin, s.35
37 Gücenme, s.57.
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önemli yanlışlıklar içermediği konusunda makul güvenceyi sağlayacak yeterli ve uygun

bağımsız denetim kanıtı bulmayı zorunlu hale getirmektedir38.

 Denetçiyi yapılan denetimin önceden belirlenen ölçütlere uygunluğuna ikna

etmeye yarayan her türlü araca denetim kanıtı denir. Denetçi raporlama yaptığı zaman

konuyla ilgili elde etmiş olduğu tam ve doğru kanıtlara güvenir ve raporunda yer verir39.

Kanıtlar çeşitli denetim teknikleri yardımıyla elde edilir. Denetçinin yeterli sayı ve

güvenilirlikte kanıt toplaması ayrıca çalışma alanı standartlarının gereğidir. Denetçi

kanıtlarını denetime tabi tuttuğu işletme sisteminden ya da işletme yönetiminin etkisi

dışındaki alanlardan bulur. İşletme kanalının dışından elde edilen kanıtların güvenilirliği

daha fazla olduğundan bunlar denetleyici kanıtlar olur. Sistemin içerisinden yani

muhasebe verilerinden elde edilen kanıtlar denetçi tarafından doğrulanmalıdır40.

Çalışma alanı standartlarında denetçinin kanıt toplaması gerektiği belirtilmiş

ancak, kanıt miktarı miktarını denetçiye bırakmıştır. Yeterlilik yani denetim kanıtlarının

miktarının ölçüsü aşağıda belirtilen faktörlerden etkilenmektedir41.

-Denetçinin işletmenin doğal risk seviyesi ve yapısı hakkındaki

değerlendirmesi.

-Muhasebe ve iç kontrol yapısı hakkındaki değerlendirmesi,

-İncelenen unsurun önemlilik derecesi,

-Önceki denetimlerden elde edilen deneyim ve denetim uygulamalarının

sonuçları.

 -Elde edilen bilginin kaynağı, güvenilirliği ve niteliği.

38 Sermaye Piyasası Kurulu, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”,
(Seri X, No:22), http://www.spk.gov.tr/msd/, s.3 (madde 6).
39 Ronell B. Raaum and Stephen L. Morgan, Performance Auditing: A Measurement Approach,
Fourth Printing, Florida, The IIA Research Foundation, 07/06, s.81.
40 Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoğlu, Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi Uygulamaları, 1. Baskı,
İstanbul, Alfa Yayın, Ocak 2001, s. 30-31.
41 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt, s.31-32.
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1.5.2. Denetim Kanıtlarının Güvenilirliğini Etkileyen Unsurlar

Denetim kanıtının güvenilirliği bulunan kanıtın niteliğinin ölçüsü ve

değerlendirilebilirliği ile ilgilidir. Elde edilen kanıtların çokluğundan ziyade

güvenilirliği önemlidir. İşletme sisteminin içinden elde edilen kanıtlar iç kontrol yapısı

ile doğrudan ilgilidir. Oturmuş ve etkin bir iç kontrol yapısından elde edilen kanıtların

güvenilirliği daha fazladır. Toplanacak kanıtın güvenilirliğine denetçi karar verir42

Denetçinin toplayacağı kanıtların güvenilirliğini etkileyen unsurlar şunlardır.

-Kanıtın Kaynağı: Dış kaynaklı denetim kanıtları işletme içinden elde edilen

kanıtlara göre daha güvenilirdir.

-Kanıtın İlgili Olması: Kanıtların denetimin amacına paralel bir kanıt olması

güvenilirliğini arttırır. Aynı şekilde amaca uygun muhasebe sistemi ve iç kontrol yapısı

ve bu yapıların etkinliği kanıtın güvenilirliğini doğrudan etkiler.

-Kanıtın Objektifliği: Denetçi tarafından elde edilen denetim kanıtları -özellikle

doğrulama yanıtları- objektif bir yapıdadır ve güvenilirliği işletme içinde bir elemanın

verdiği görüşlere nazaran daha fazladır. Çünkü denetçinin objektif kanıtı demek, kanıtın

göreceliğini ortadan kaldırmak ve farklı denetçilerin bu kanıtla aynı sonuca ulaşmaları

demektir. Objektif kanıtlar aynen kabul edilir ancak nesnel subjektif görüşler

güvenilirlikleri zayıf olduğundan irdelenmelidir.

-Kanıtın Belgelenebilirliği: Belgeye dayalı ve yazılı haldeki denetim kanıtı,

sözlü ifadelere göre daha güvenilirdir43.

Denetçi şüpheli bir durumu ortadan kaldırmak amacıyla yeterli sayıda uygun

ve güvenilir kanıt toplamalıdır yeterli miktarda uygun denetim kanıtının toplanmadığı

durumlarda denetçi şartlı görüş bildirmeli ya da görüş bildirmekten kaçınmalıdır.

42 Aksoy, s.343.
43 TÜDESK-Türkiye Denetim Standartları Kurulu, UDS-500-599 Denetim Kanıtları, s.6-7
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1.5.3. Denetim Kanıtlarının Türleri ve Teknikleri

Kanıt denetimin “olmazsa olmaz” en temel koşullarından biridir. Denetçi,

tekniklerden bir ya da birkaçını kullanarak denetim kanıtı toplar. Bu teknikler, teftiş,

gözlemleme, soruşturma ve teyit etme, hesaplama ve sağlamasını yapma ve analitik

yöntemlerdir. Denetçi denetim görevi sırasında bu teknikleri kullanarak kanıt toplamak

durumundadır44.

Teftiş, kayıtların belgelerin ve maddi duran varlıkların incelenmesinden oluşur.

Gözlemleme, denetçi tarafından başkaları tarafından yapılan iç kontrol işlemlerinin

gözlemlenmesi, bu süreç ve işlemlere bakılmasını, göz atılmasını ifade eder. Soruşturma

ve teyit etme, işletme içinden veya dışından bilgi sahibi olan kişilerden bilgi edinme

çabasını ifade eder. Örneğin 3. kişilere gönderilen resmi yazılı soruşturmalardan,

işletme içerisinde bulunan kişilerle yapılan sözlü soruşturmalar bu kategoriye girer.

Hesaplama ve sağlamasını yapma, kaynak teşkil edebilecek bulguların muhasebe

kayıtlarından aritmetik olarak doğruluğunun kontrol edilmesidir. Analitik prosedürler,

oranlar yardımı ile sapma gösteren birbiri ile ilişki hususların doğruluğunu ve

gerçekleşme eğilimlerini analiz etmektir45.

Denetçi yukarıdaki kanıt toplama tekniklerini kullanarak aşağıdaki genel kabul

görmüş denetim kanıtlarına ulaşır.

Fiziki Kanıtlar: Güvenilirlik derecesi oldukça yüksek kanıtlardır. Özellikle

fiziki varlıkların incelenmesinden veya sayılması yoluyla elde edilen kanıtlardır.

Örneğin bir demirbaşın kaydı olarak görünürken işletme içerisinde bulunmaması,

faturada olduğu kadar ürünün stokta yer almaması46.

Doğrulama Kanıtları: Genellikle borç, alacak, konsinye ve emanet mallar,

bankalar gibi işletmeye ait bakiyelerin muhatap kişi ve kuruluşlara yazılı bilgi ile

44 Faruk Güçlü, Muhasebe Denetimi İlkeler ve Teknikler, 1.Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık, 2005,
s.85
45 TÜDESK-Türkiye Denetim Standartları Kurulu, s.8-9.
46 Güçlü, s. 85.
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başvurulması sonucu elde edilen kanıtlardır. İşletme dışı kaynaklardan elde edildiğinden

güvenilirliği fazladır47.

Belgelerden Elde Edilen Kanıtlar: muhasebede belgesi işlem olmayacağı

mantığından hareketle denetçiler belgelerden yaygın biçimde yararlanırlar. İşletmenin

muhasebe kayıtlarının ve mali tablolarda yer alan tutarlarının dayandığı belgelerin

denetçi tarafından incelenmesi belgelerden kanıt elde edebilmenin en optimum yoludur.

Ancak belgelerin güvenilirlik derecesine de ayrıca dikkat edilmelidir48.

Gözlem ve Soruşturma ile Elde Edilen Kanıtlar: denetçi çalışması boyunca

işletmeyi gözetime tabi tutar ve çalışanlarla direkt temas kurar. Denetçi gözlem yaparak

işletmede iş ve işlemlerin nasıl ve hangi zamanlarda yaptıklarına bakar, süreçleri inceler

ve kanıt toplar. Ancak bu kanıtları topladığı diğer kanıtlar ile desteklemelidir. Zira

gözlem yoluyla elde ettiği kanıtlar tek başına yeterli olamamaktadır. Denetçi gözlemle

birlikte çalışanlarla diyalog içine girerek, işletmenin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile

ilgili kanıtlar toplar. Nihayetinde b kanıtları da yeteli bulmayarak inceleme sonuçları ile

karşılaştırır49.  Denetçi  konuya  verilen  cevapların  önem  durumuna  göre  yazılı hale

getirmek anlamında soru soran kişinin imzasının da yer aldığı bir tutanak da

düzenleyebilir. Sorulara verilen kanıt niteliğindeki cevaplar diğer denetim teknikleri ile

doğrulanmalıdır50.

Matematiksel Kanıtlar: Denetçinin, işletmenin muhasebe kayıtlarını tekrar

hesaplaması ile elde edilen kanıtlardır. Matematiksel işlemlerin kasten yapılması ile

ortaya çıkan hileler bu teknikle bulunarak rapora eklenir51 .

Analitik Kanıtlar: denetçi çeşitli finansal oranlar, sektör oranları ve geçmiş yıl

verileri ile mali tablolarda yer alan bilgileri karşılaştırır ve kanıt toplar. Oransal olarak

47 Aksoy, s.379.
48 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt, s. 39.
49 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt, s. 39.
50 Sedat Akbıyık, Vergi Uygulamaları Yönüyle Denetim ve Raporlama, 1.Baskı, Ekin Yayınevi, 2005,
s.76.
51 Güçlü, s.86.
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yaptığı denetimin sonucunda denetçinin hangi alanda ayrıntılı incelemeler yapması

gerektiği de ortaya çıkar52.

1.6.Denetimin Planlaması

Genel kabul görmüş denetim standartlarından biri de “denetimi planlama”dır.

Denetimin planlanması, işin alınması ile başlayıp denetim raporunun hazırlanmasına

kadar ki süreci ifade eder. Yapılacak işte denetçilerin görevleri, işin gereği, zamanı,

hacmi yapılacak olan denetim planında yer alır ve denetim hazırlanan bu plan

doğrultusunda gerçekleştirilir53. Denetim planlamasını oluşturan işlemler ve süreç

işletmenin tanınmasıyla başlar. Denetçi işletmeyi tanımak adına, sektörel bilgiler toplar,

işletmeyle ilgili bilgiler toplar ve analitik inceleme prosedürlerine başvurur.

1.6.1. Sektörel Bilgilerin Toplanması

Denetçinin denetime başlamadan evvel işletmenin içinde bulunduğu sektörü

incelemesi kendisini büyük avantaj sağlayacaktır. Zira zaman zaman muhasebe

sistemleri sektörel farklılıklar arz edebilmektedirler. Bununla birlikte sektörün

tanınması ve sektöre ait bazı finansal oranların toplanması, örneğin analitik inceleme

prosedürleri uygulanırken denetçiye yol gösterici olur. Sektör ortalamasının üzerindeki

bir kalemde denetçinin ayrıntılı inceleme yapması konusunda uyarıcı etkisi olur.

Denetçi sektöre ait bilgileri toplarken çeşitli kaynaklara başvurabilir. Bu kaynaklar;

sektörel dergiler, aynı sektördeki başka işletmeler, önceki yıllarda denetim yapan

denetçilerden elde edilen sektörel bilgiler, işletmenin bağlı olduğu sektörün oluşturmuş

olduğu birliklerden elde edilen dokümanlar ve çalışanlarla gerçekleştirilen toplantılar

olabilir54.

1.6.2.İşletme İle İlgili Bilgilerin Toplanması

İşletme ile ilgili bilgilerin toplanması denetim planlamanın en önemli

süreçlerinden biridir. Denetçi sektörel bilgilerin yanında işletme ile ilgili bilgilere de

ihtiyaç duyar. Özellikle finansal raporları etkileyebilecek işlemler ve uygulamalar

52 Bozkurt, s.63.
53 Akbıyık, s.66.
54 Bozkurt, s.93.
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hakkında bilgi sahibi olmaya çalışır. Bunun için işletmenin örgüt yapısını, öz kaynak

yapısını, pazarlama-dağıtım merkezlerini, üretim yapısını incelemeye tabi tutar. Önceki

denetim sonuçlarına başvurarak fikir edinmeye çalışır, bunun yanında işyerini

gözlemler, işyeri politikalarını gözden geçirir. Tüm bunlarla birlikte işletmenin gerek

kamu kuruluşları gerekse de özel kuruluşlarla gerçekleştirmiş olduğu yasal

yükümlülükler de gözden geçirilmelidir. Zira yasal yükümlülüklerin finansal tablolar ı

etkileme vasfı oldukça yüksektir.

1.6.3. Analitik İnceleme Prosedürlerine Başvurulması

Denetçinin işletmeyi tanıma süreçlerinde birisi de analitik inceleme

prosedürlerine başvurmasıdır. Analitik inceleme prosedürleri denetimde sık sık

başvurulmaya başlanan önemli bir araçtır. Böylece, denetçi işletmenin finansal ve

finansal olmayan bilgileri arasındaki inandırıcılığı, ortaya çıkan finansal bilgileri

kıyaslamalar yaparak belirlenen tutarlardan sapmaları ve dalgalanmaları ortaya

çıkarmaya çalışır. Analitik inceleme teknikleri, işletmeye ait finansal bilgilerin önceki

dönemlere ait karşılaştırılabilir bilgilerle, bütçe ve tahminler gibi işletmenin beklediği

sonuçlarla ve finansal tablo verilerinin birbirleriyle (örneğin satışların ticari alacaklara

oranlanması) ve sektör bilgileriyle karşılaştırılmasından ibarettir55. Hangi finansal

oranın kullanılacağı, tekniği ve ortaya çıkacak oranın yorumlanması bağımsız

denetçinin kanaatine bağlıdır.

1.6.4. Denetimde Önemlilik Planlaması

Denetim, standart ve kriterlere uygun olmayan hata ve hilelerin tespit edilmesi

sürecidir. Ancak her zaman, denetçi denetim çalışmalarında tüm hataları ortaya

çıkaramaz, bu bağlamda ancak riski minimize eder. Ötesine ulaşması yani riski

sıfırlaması mümkün değildir. Dolayısıyla denetçi, denetim çalışmasında önemli hataları

bulmayı kendine hedef koyar. Önemli yanlışlıkları belirlerken de denetim planlaması

sırasında kendisine kabul edilebilir bir önemlilik seviyesi belirler. Önemlilik seviyesi

belirlenirken hataların hem sayısı hem de niteliği dikkate alınır. Sayı olarak az olan bir

55 Sermaye Piyasası Kurulu, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”,
(Seri X, No:22), http://www.spk.gov.tr/msd/, s.85.
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hatanın mali tablo kullanıcılarının verecekleri kararları etkileme olasılığı varsa önemli

olarak kabul edilmelidir56.

Önemlilik seviyesi göreceli bir olgudur, denetçiye göre farklılık arz edebilir.

Önemlilik seviyesi denetçi için olduğu kadar işletmeler için de göreceli bir olgudur. Bir

işletme için önemli olabilecek bir seviye (hata sayısı) başka bir işletme için önemli bir

seviye olmayabilir. Denetçi genellikle önemlilik seviyesini denetimin başlangıcında

belirler. Gerek duyduğu takdirde bu seviyeyi yükseltebilir ya da düşürebilir. Önemlilik

seviyesi belirlenirken denetçinin genellikle dikkat ettiği hususlar şunlardır; işletmenin

büyüklüğü, geçmişi, ortaklık yapısı, sektörü ve gelir sağlama eğilimi57.

1.6.5. Denetimde Risk Planlaması

Denetçinin denetim sırasında riskini sıfırlaması mümkün değildir. Denetçinin

her zaman önemli hataları ortaya çıkartamama riski vardır. Ortaya çıkartılamayan ve

mali tabloları etkileyen buna rağmen denetçi tarafından olumlu görüş verilen rapor,

denetim riskini ifade eder.

Önemlilik seviyesinin belirlenmesi gibi, denetim riski de denetimin

planlanması aşamasında belirlenir. Böylece denetçi, katlanacağı riski ortaya koymuş ve

denetimin güvenilirliğini de tayin etmiş olur. Denetimin riskine sebep olan unsurlar;

işletmenin varlığından mütevellit doğal risk, iç kontrol yapısının eksik oluşmasından,

hata ve hileleri ortaya çıkartamamasından kaynaklı iç kontrol riski ve denetçinin

başarısız olma ihtimalini baz alan ortaya çıkartma riskidir.

Denetçiler büyük bir sorumluluk altında olduklarından karşı karşıya oldukları

bu riskleri minimize etmek durumundadırlar. Denetçinin doğal riski ve iç kontrol riskini

ortadan kaldırması mümkün değildir ancak ortaya çıkartma riski denetçinin iradesi

dahilindedir. Denetim riskini işletmenin yapısı, yönetim kalitesi, çalışanların kalitesi ve

sirkülasyonu ve süregelen sorunlar da belirlemektedir58. Denetçinin denetimi

56 Sermaye Piyasası Kurulu, a.g.e, s.59.
57 Bozkurt, s. 97-98.
58 Akbıyık, s. 68-69.
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zamanlaması, kullanacağı teknikler ve elde edeceği kanıtlar denetim çalışmasını daha az

riskli hale getirir

1.6.6. Ülkemizde Denetimle İlgili Yasal Çerçeve

Ülkemizde işletmelerin denetimi ile ilgili uygulamalar tek çatı altında

toplanmamıştır. Çok çeşitli ve dağınık bir yapıya sahiptir. Denetimle ilgili yasal

düzenlemelerin Sermaye Piyasası Kanunu’nda, Bankalar Kanunu’nda, 3568 sayılı SM,

SMMM ve YMM Kanunu’nda, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) ve Türk Ticaret

Kanunu’nda (TTK) görülmesi mümkündür. Ülkemizde işletme denetimi ile ilgili yasal

yapı aşağıdaki gibidir59.

Türk Ticaret Kanunu’nda Denetimle İlgili Yasal Düzenlemeler:

Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerinin iç denetimi ve dış denetimi ile

ilgili önemli hükümler bulunmaktadır. TTK’ya göre anonim şirketler en az bir ve en

fazla beş adet denetçi bulundurmak zorundadır. Denetçilerin şirkette pay sahibi olmaları

gerektiği gibi bir zorunluluk yoktur60. TTK’da denetçinin mesleki uzmanlığı konusunda

herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen, denetçi olamayacaklarla ilgili hükümler

mevcuttur. Örneğin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortak

denetçi olamaz. Denetçinin işlevi TTK’nın 354. maddesinde, her yıl sonunda, şirketin

hal ve durumuna, bilançoya, diğer hesaplara ve dağıtılması teklif edilen temettülere

ilişkin yönetim kurulu hakkındaki görüşlerini içeren bir rapor vermek olarak

açıklanmıştır.

Yeni TTK tasarısında, bağımsız denetimin rolü ve önemi arttırılmıştır,

denetime uluslar arası standartlar getirilmiştir. Tasarıda denetçiler, ticaret şirketinin bir

organı olmaktan çıkartılmıştır61. Buna göre, büyük ve orta ölçekli işletmeler bağımsız

ve tarafsız denetimle şirketlerince denetlenecek, küçük şirketlerde ise bağımsız denetim,

en az iki yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından

59 Gücenme, s.4.
60 Akgül, s.29.
61 Ali Ulurasba, “Türk Ticaret Kanunu AB normlarına Göre Değişti”, 11 Kasım 2005,
http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=197331, (28 Kasım 2006), p.16.
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yürütülebilecek. Tasarıyla bağımsız denetçilerin denetledikleri işletmelere danışmanlık

yapmasının da önüne geçilmektedir62.

Yasa tasarısının meslek mensuplarına getirdiği yeniliklerden biri de yolsuzluğu

engellemede denetim fonksiyonunu ve meslek mensuplarını bir emniyet sübapı ve diğer

bir deyişle kanunda öngörülen tabir ile “dürüst resim ilkesinin” bir nevi teminatı

durumuna getirmesidir. Bu yasayla daha önce soyut ve mesleğin vizyonu olarak

görünen “denetim” konusunda, dünya uygulamalarına paralel şekilde muhasebeden

denetime yönelik dönüşüm gerçekleştirilmiş olacaktır63

Sermaye Piyasası Kanunu Yönünden Denetim :

Sermaye Piyasası Kanunun (SPK), sermaye piyasasının güven, açıklık ve

kararlılık içinde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin haklarının korunmasını

amaçlamaktadır. Sermaye piyasası araçları ve bunların ihracı, halka arzı, satışı, bunları

halka arz edenler, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalar SPK hükümlerine tabidir.

SPK’ya tabi olanlar kamuya açıklanacak ve gerektiğinde SPK tarafından istenecek mali

tablo, rapor ve bilgileri, önceden belirlenmiş şekil ve esaslara, genel kabul görmüş

muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğunu mali bünye yönünden düzenler

ve denetler. Diğer bir deyişle, söz konusu tablolarda yer alan bilgilerin doğruluğu ve

gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılır64.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2006 tarih 26196 sayılı Resmi Gazetede

yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları

hakkındaki tebliğ, denetim çalışması ve raporlamasının uluslar arası standartlara

taşınması, denetçinin mesleki şüphecilik anlayışının geliştirilmesi, finansal tabloların

önemli yanlışlıklar içermediği konusunda makul güvenceyi sağlayacak yeterli ve uygun

62 www.sabah.com.tr, “50 Yıllık Türk Ticaret Kanunu Değişiyor”,
http://www.sabah.com.tr/ozel/turk1264/dosya_1264.html, (28 Kasım 2006), p.10.
63 Tamer Aksoy, “Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Çerçevesi
İlişkin Analitik Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı: 16, (Eylül 2005), s. 125.
64 Hesap Uzmanları Derneği, s.510-511.
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bağımsız denetim kanıtı bulunması zorunluluğu üzerinde durulmuş, bağımsız denetim

açısında önemi artan iç kontrol sistemine vurgu yapılmıştır65.

3568 Sayılı Kanun Yönünden Denetim :

01.06.1989 tarihli 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun amacı işletmelerde

faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet

sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak

gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve

yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, “Serbest Muhasebecilik”, “Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik” ve “Yeminli Mali Müşavirlik” meslekleri ve hizmetleri

ve bunların oluşturduğu odaları birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve

denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları belirlemektir66.

Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleğinin konusu gerçek ve tüzel kişilere

ait teşebbüs ve işletmelerin67:

-Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri

gereğince defterlerini tutmak, bilanço kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer

belgeleri düzenlemek ve benzeri işler yapmak,

-Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans,

mali mevzuat ve bunların uygulanmaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda

müşavirlik yapmak,

-Yukarıda açıklanan konularda belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim

yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve

benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işler yapmaktır.

65 Sermaye Piyasası Kurulu, 12.06.2006 tarih ve 26196 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri:X, 22 Nolu Tebliğ.
66 Gücenme, s.17.
67 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu.
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Kanunda yapılan bu tanımlamadan sonra YMM mesleğinin konusu,

işletmelerin muhasebe sistemini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe finans,

mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile işlerini düzenlemek veya bu konularda

müşavirlik yapmak, sözkonusu konulardan, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve

işletmelerin belgelerine dayanılarak inceleme tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve

beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek,

tahkim ve bilirkişilik ve benzeri işler yapmak, mali tabloların ve beyannamelerin

mevzuat hükümleri, muhasebe ilkeleri ile standartlarına uygunluğunu, hesapların

denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmektir şeklinde açıklanabilir68.

Vergi Usul Kanunu Yönünden Denetim :

Ülkemizde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, denetimi, vergi denetimi ve

incelemesi olarak ele almıştır. Vergi Denetiminde amaç, ödenmesi gereken vergilerin

doğruluğunu sağlamaktır. Vergi denetimi, vergi ödemekle yükümlü mükelleflerin

vergiyi doğuran işlemlere ait defter, kayıt ve belgeler üzerinde araştırma, inceleme

yapılmasından ve olası hata, hile ve noksanlıkların ortaya çıkartılması faaliyetlerinden

ibaret olmaktadır. Aynı zamanda vergi ödememeye veya eksik ödemeye yönelik

unsurların ortadan kaldırılması gibi önleyici bir fonksiyonu da mevcuttur69.

Bankalar Kanunu Yönünden Denetim :

Uluslararası finans piyasalarına ilişkin düzenlemeler ve Türkiye’de yaşanan

gelişmeler doğrultusunda oluşturulan yeni 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankalar

Kanunu risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim sistemleri ve denetim sistemine ilişkin

hükümleri ayrı bir başlık altında ele almaktadır. Yeni Bankalar Kanunu ile denetim

komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Denetim Komitesi, bankaların yönetim

68 Başak Ataman Akgül, “Türkiye’deki Denetim Uygulamalarının Çeşitli Kanunlar Açısından
İncelenmesi”, www.manas.kg/pdf/sbdpdf13/makaleler/11.pdf, (30 Temmuz 2006), s.4.
69 Abdullah Aslan, “Vergi Denetim Sistemi ve Hesap Uzmanları Kurulu”, Makaleler,
http://www.huk.gov.tr/makale1.html, (30.11.2006), p.2
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kurulunca, icrai görevi bulunmayan ve nitelikleri BDDK tarafından en iki kişi

tarafından oluşturulur70.

Bankalar Kanunu ile getirilen denetimin amacı, tasarrufları korumak ve

ekonomik kullanım gereklerine göre kullanımlarını sağlamak üzere bankaların

kuruluşunu, yönetimin, çalışma esaslarını, devir, birleşme faaliyetlerini düzenlemektir.

Aynı zamanda işlemlerin bankacılık ilkelerine ve mevzuatına uygunluğunu denetlemek

de kanunda getirilen denetimin amacıdır71.

70 Cüneyt Sezgin, “İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Sistemlerine İlişkin Hususlar”, Bankalar
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BÖLÜM II

İÇ KONTROL YAPISI VE İÇ DENETİMİN ESASLARI

2.1. İşletmelerde İç Kontrol Yapısının Önemi

İç kontrol yapısı işletme içindeki iş akışlarına yerleştirilmesi gereken bir

süreçtir. İşletmelerin yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen

operasyonların etkin ve verimli şekilde yürütülmesini, mali bilgi ve yönetim bilgisinin

zamanında ve güvenilir olarak üretilip raporlanmasını, sisteminin güvenilirliğini, yasa

ve düzenlemelere uygunluğunu güvenceye sağlamak için tasarlanan kontrollerin bütünü

iç kontrol yapısını oluşturmaktadır72.

İç kontrol yapısı;

-Standartlaşmış süreçler yardımıyla faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini

arttırır. İşletme hedeflerine ulaşmayı sağlar.

-Kontrol faaliyetleri aracılığıyla varlıkların korunmasını sağlar.

-İşletme karar alma sürecinde kullanılan verilerin doğruluğunu sağlar ya da

arttırır.

-Suiistimallerin ve yolsuzlukların önlenmesine ve tespitine yardımcı olur ve

denetim için kanıt oluşturur.

Kanunu, http://www.tbb.org.tr/turkce/konferans/09112005/cs.ppt#1 (31.10.2006), s.7
71 Başak Ataman Akgül, s.2
72 Ahmet Tokaç, İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu ve Denetimi, 1.Baskı, İstanbul, Tunca Kitapevi,
Ocak 2006, s.261.
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-Sistematik ve zamanlı kontroller sayesinde kanunlar ve düzenlemelerle ilgili

uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur.

İç kontrol yapısı ve kontroller sayesinde işletme varlıklarının kaybı önlenir,

hatalı kararlar alınmasının, suiistimal ve dolandırıcılığın, gelir kaybının önüne geçilir.

Amaçlara ulaşamama riski azaltılır ya da ortadan kaldırılır. Kontroller, genel olarak bir

işletmenin amaçlarına sağlıklı bir biçimde ulaşmasını sağlayacak önlem ve yordamlar

dizisidir. Bu kontrollerin oluşturduğu bütün ise iç kontrol yapısı olarak ortaya

çıkmaktadır73. İç kontrol yapısı bu amaçlara ulaşmak için önleme çalışmalarını firmanın

bütününde gerçekleştirir. Bu anlamda iç kontrol yapısının etki alanları74;

-Organizasyon yapısı, görev ve yetkilendirme sistemi.

-İşletme politikaları ve prosedürleri

-İnsan Kaynakları yönetimi sistemi

-Muhasebe Sistemi / Finansal Kontroller

-Bütçeleme yapısı ve uygulamaları

-Raporlama Yapısı.

2.2. İç Denetimin Tanımına Yeni Yaklaşım

İç denetim genel olarak İç Denetçiler Enstitüsü75 tarafından  da  kabul  edilen

şekliyle; bir organizasyon ya da işletmede, o organizasyonun amacını

gerçekleştirebilmesi için kurulan bir bağımsız değerleme faaliyeti olarak

tanımlanmaktadır76. Bu yaklaşım ile iç denetim daha çok potansiyel problemleri ortaya

çıkarmada yardım etmektedir. İç denetim fonksiyonunu yerine getirirken işletmedeki

73 Cemal Elitaş, “Kontrol Önlem ve Yordamlarının İç Denetçi Açısından Rolü ve Önemi”, İç Denetim,
Sayı:8, Yaz 2003-2004, s.34.
74 Ali Kamil Uzun, Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Etkinliğinde Başarı Faktörleri, 2005,
http://www.dmg.com.tr/tr  (17 Temmuz 2006), s.12-14.
75 Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde olan İç Denetçiler Enstitüsü 122.000 üyeli uluslararası
mesleki bir birliktir. Tüm dünyada mesleki sertifikasyon, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile
tanınmıştır.
76 Argun, Akgül, s.18.
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muhasebe tarafından hazırlanan raporların doğruluğunu ve güvenilirliğini, işletme içi

uygulamaların firma politika ve planlarına uygunluğunu araştırır, tespit eder ve raporlar.

Görüleceği üzere iç denetimin klasik anlamda işletme sorunlarını ortaya

çıkarma gibi bir fonksiyonu varken günümüzde faaliyet alanını genişletmiştir. İç

denetimin amaçları muhasebe kontrol alanından diğer alanlara doğru genişlemektedir.

Denetim faaliyeti işletmenin mevcut durumunun değerlendirilmesini ve daha iyi

sonuçlara ulaşmak için ne tür değişiklikler yapılabileceği konusunda tavsiyeler

içermeye dönüşecektir. Bu iç denetimin koruyucu özelliğinden düzeltici ve yapılandırıcı

özelliğine doğru öneminde ortaya çıkan bir değişimi göstermektedir77. İç denetçilerin bu

yeni fonksiyonlarını yani muhasebe ve finans kontrolleri dışındaki faaliyetlerini

yönetime anlatmak gibi mecburiyetleri de mevcuttur. İç kontroller işletmenin tüm

faaliyeti ile doğrudan ilişkili olduğu için, iç denetçinin sadece finansal konularla

sınırlandırılmaması işletmeye daha fazla fayda getirilmesine sebep olacaktır.78

Günümüzde iç denetim fonksiyonu işletmenin faaliyetlerini geliştirerek

kurumsal kimliğine ve marka kimliğine değer katmak amacıyla gerçekleştirilen tüm

faaliyetlerin içinde yer almaktadır. İç denetim dinamik bir şekilde hareket ederek

işletmenin risk yönetimini, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini

değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla

kurumun hedeflerine ulaşmasına direkt yardımcı olur79. Bunu sağlamak amacıyla

sistemler, üretim, mühendislik, pazarlama ve insan kaynakları da dahil kurumun tüm

faaliyetlerini, bölümlerini ve finansal faaliyetlerini kapsar80.

2.3. İç Denetimin Yeni Fonksiyonu

İşletmelerin ve kurumların birincil hedefi gelirini arttırmaktır. Bu bağlamda bir

işletmenin en değerli bölümü pazarlama bölümü olarak ön plana çıkmaktadır. Artık

dünyanın tek pazar olduğu günümüz global ekonomik sistemde işletmeler pazarlama

bölümü üzerine inşa edilmektedir ve pazarlama sadece pazarlama bölümünü değil tüm

77 Elitaş, s.35.
78 Jason A. Gross, “Control Consciousness”, Internal Auditor, April 2006, s.32.
79 Uzun, s.16-17.
80 The Institute of Internal Auditors, “İç Denetim: İlgili Herkesi Kapsayan Bir Değer Katma Çalışması”,
http://tide.org.tr/TIDEWEB/, (20 Eylül 2006), s.16.
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işletmeyi etkilemektedir81 Klasik yaklaşımla pazarlamanın sadece faaliyetlerini

inceleyip rapor etmek iç denetimin alanı olmaktan çıkmıştır. Pazarlamanın satın

almadan muhasebeye ve nihai tüketiciye kadar ki tüm faaliyetlerin bir toplamı olduğunu

düşünürsek, bu alandaki bir iç denetim raporu için tüm süreçlerin incelenmesi

gerekmektedir. Bu iç denetimin yeni fonksiyonu olmaktadır.

İç Denetimin yeni fonksiyonuna süreç iyileştirmenin yanında, insan kaynakları

gelişimini, Performans ve Verimlilik Yönetimini, İç İletişimi geliştirmeyi,

Organizasyonu dinamik hale getirmeyi, kıyaslama ve uygulama yoluyla en iyiyi

bulmayı ve işletmeye katma değer katmayı da ekleyebiliriz. Daha geniş bir

perspektiften bakıldığında iç denetim, global sorunları inceleyerek firmanın durumuna

göre pozisyon almasını sağlar, ekonominin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması

amacına yönelik tavsiyelerde bulunur. Konjonktüre göre resmin bütününü ve çeşitli

farklı faaliyet ve bölümleri görür ve anlar82. Son yıllarda iç denetimin kurumsal risk

yönetimi sağlama ile ilgili güvence fonksiyonu da iyice belirmiş ve kabul edilmiştir.

Araştırmalar göstermiştir ki; işletme yönetiminin değer katıcı unsurlar olarak gördüğü

faaliyetlerin başında işletmenin ana faaliyet konusundaki risklerin iç denetim tarafından

tespiti olmuştur. Zira risk, firma hedeflerine ulaşması üzerinde etkili olacak bir olayın

meydana gelme ihtimalidir ki düzgün ve uygun bir şekilde belirlenmesi faaliyetlerin

etkinliğini arttırmaktadır83.

2.4. İç Denetim

İç denetim, işletmenin her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve

işletmeye artı değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde işletmeye

sağlanan servislerin bütünüdür. İç denetçiler, firma risklerini iç kontrol yapısını ve

yönetim süreçlerini izleyerek etkinlik ve verimlilik değerlendirmesi ve geliştirilmesi

81 Hakan Ömer Gider, Stratejik Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitim Semineri, ITEC Eğitim
Danışmanlık Organizasyon, İTÜ Maçka İstanbul, 23.04.2006, s.14
82 The Institute of Internal Auditors, İç Denetim: İlgili Herkesi Kapsayan Bir Değer Katma Çalışması,
http://tide.org.tr/TIDEWEB/, (20 Eylül 2006), s.9
83 The Institute of Internal Auditing, ‘The role of Internal Audit in Enterprise-wide Risk Management” 29
Eylül 2004, http://tide.org.tr/TIDEWEB/IcSayfa.aspx?KodAl=328, (9 Kasım 2006), s.1
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yaparlar. İcabında sistematik yaklaşımlar geliştirerek kurumun hedeflerinin

gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar84.

Bu tanım genel olarak kabul edilmekle birlikte bazı ana noktalar korunarak

başka tanımlamalar da yapılabilir. İç denetimin tanımındaki ana noktalar iç denetimin

bağımsızlığı, bir değerlendirme ve hizmet birimi olduğudur.

İç denetimin tanımı Sawyer tarafında daha şümullü olarak şöyle yapılmıştır:85

“Bir örgütte aşağıdaki elemanların olup olmadığını belirlemek için finansal ve

finansal nitelikte olmayan faaliyetlerin ve kontrollerin iç denetçiler tarafından

sistematik ve objektif olarak değerlendirilmesidir. Adı geçen birimler:

a)Finansal ve  faaliyetsel bilginin doğruluğu ve güvenilirliği,

b)İşletme için risklerin tanımlanması ve minimum hale getirilmesi,

c)Dış düzenlemelere ve kabul edilebilir iç politika ve yordamlara uyulması.

d)Yeterli standartlara uygunluk,

e)Kaynakların etkin ve ekonomik kullanımı,

f)Örgütsel amaçların etkin şekilde başarılmasıdır”.

İç denetim hedefine varmak için iç kontrol sisteminin yeterliliğini ve etkinliğini

ölçer. Bunun için önceden saptanmış bir takım kıstaslara ihtiyaç duymaktadır. Genel

Kabul Görmüş Muhasebe kavramları, yönetim tarafından hazırlanan planlar, genelgeler,

müşteri kural ve standartları ve yönetimin oluşturduğu kurallar bunlardan bazılarıdır86.

İç denetçiler Enstitüsü son geliştirdiği tanımında (The Institute of Internal

Auditors-IIA) iç denetimi daha ziyade bağımsız ve objektif danışmanlık faaliyeti olarak

84 H.Abdullah Kaya, “İç Denetim,”Maliye Sempozyumu”,  http://www.pamukkale.edu.tr, (17 Temmuz
2006), s. 2.
85 Şaban Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki
Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik bir Araştırma, Yayın No: 132, Ankara, Sermaye
Piyasası Kurulu, 1999, s.35.
86 Argun, Akgül, s.19
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değerlendirmiş ve kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini

değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım

getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olma vasfını ön plan çıkarmıştır87

2.5. İç Denetimin Etik ve Standartları

İç denetim, denetimin bir türü olarak aynı paralelde etik ve standartları

mevcuttur. Zira iç denetim de doğru ve güvenilir bilgi elde etme isteğinin bir sonucudur.

İç Denetçiler Enstitüsü ilk olarak 1978 yılında Genel Standartlarla birlikte iç denetim

standartlarını da yayımlamıştır. Enstitü üyeleri için 1968 yılında mesleğin etiksel

unsurlarını oluşturmuş ve 1972 yılında yayımlamıştır. Etkili bir denetim fonksiyonu,

yönetimin önemli bir unsurudur. Bu bakış açısıyla, İç Denetçiler Enstitüsü (IIA-Inc),

2003 yılında Uluslar arası Mesleki Uygulama Standartlarını revize ederek 1 Ocak 2004

tarihinde tekrar yayınlamıştır. Eski halinde bağımsızlık, mesleki yeterlilik, denetimin

kapsamı, denetim faaliyetleri ve iç denetim departmanının yönetimi başlıklarında

toplanan standartlar yeni şekli ile iki üst başlık altında düzenlenmiştir. Niteleyici

Standartlar ve Performans Standartları88.

Niteleyici Standartlar;

1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar

1100 Bağımsızlık ve Objektiflik

1110 Kurum İçi Bağımsızlık

1120 Bireyselsellik Objektiflik

1130 Bağımsızlık ve Objektifliği Bozan Etkenler

1200 Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat

1210 Yeterlilik

87 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, “Uluslar arası İç Denetim Standartlar”, TİDE Yay. No:3, s.5.
88 Eşkazan, Ali Rıza. “Yönetişim İçin İç Denetim ve Kalite Güvence Değerlemesi”, İç Denetim.  Sayı:3, ,
Bahar 2002, s.30-31.
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1220 Azami Mesleki Özen ve Dikkat

1230 Sürekli Mesleki Gelişimi

1300 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

1310 Kalite Programı Değerlendirmeleri

1320 Kalite Programı Hakkında Raporlama

1330 “Standartlara Uygun Yapılmıştır” İbaresinin Kullanılması

1340 Aykırılıkların Açıklanması

Performans Standartları;

2000 İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi

2010 Planlama

2020 Bildirim ve Onay

2030 Kaynak Yönetimi

2040 Politikalar ve Prosedürler

2050 Eşgüdüm

2060 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Üst Yönetime

Raporlamalar

2100 İşin Niteliği

2110 Risk Yönetimi

2120 Kontrol

2130 Yönetişim

2200 Görev Planlaması
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2201 Planlamada Dikkate Alınması Gerekenleri

2210 Görev Amaçları

2220 Görev Kapsamı

2230 Görev Kaynaklarının Tahsisi

2240 Görev İş Programı

2300 Görevin Yapılması

2310 Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması

2320 Analiz ve Değerlendirme

2330 Bilgilerin Kaydedilmesi

2340 Görevin Gözetim ve Kontrolü

2400 Sonuçların Raporlanması

2410 Raporlama Kıstasları

2420 Raporlamaların Kalitesi

2421 Hata ve Eksiklikler

2430 Görevlendirmelerde Standartlara Aykırılıkların Açıklanması

2440 Sonuçların Raporlanması

2500 İlerlemenin Gözlenmesi

2600 Yönetimin Artık Riskleri Üstlenmesi

2.5.1. İç Denetimde Bağımsızlık

Bağımsızlık denetimin genel standartlarında olduğu gibi iç denetimde de

bağımsızlık aranan bir standarttır. İç denetçiler görevlerini serbest ve nesnel olarak
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yerine getirme konusunda bağımsızdırlar. Böylece denetimlerin sağlıklı bir şekilde

yürütülmesi için denetçiler tarafsız ve önyargısız kararlar alabilirler89

Buna rağmen iç denetimde bağımsızlık tartışmalı bir konudur. İç denetçi

işletmenin ücretli personeli olduğundan dolayı dış denetçiler gibi bağımsız

olamamaktadır. Bu sebeple işletmede iç denetçinin pozisyonu iyi tayin edilmelidir. İç

denetçilerin organizasyondaki statüsü kendisine tayin edilen sorumlulukları yerine

getirmek bakımından önemlidir. İç denetçinin sorumluluklarını yerine getirmesi için

bağımsızlığının sağlanması ve organizasyon içinde doğrudan yönetim kuruluna veya

denetim komitesine bağlı olmalıdır. Böylece iç denetçi bağımsızlığını güçlenerek

sürdürebilecektir. Bu yapılırken iç denetçilerin görev ve sorumluluklarının kuruluşun

organizasyon yapısına ve faaliyetine göre değişiklik göstereceği de aşikardır90. İç

denetçiler, bağımsızlıklarını ve objektifliklerini destekleyen, gerekli yetkileri sağlayan

standartlara uygun yazılı bir yönetmelik ile iş ve işlemlerini daha rahat sürdürebilirler91.

2.5.2. İç Denetimde Tarafsızlık

İç denetçi denetim çalışması boyunca doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için,

önyargılardan arınıp tarafsız olmalıdır. Ayrıca her türlü çıkar çatışmasından kaçınması

gerekir. İç denetçinin tarafsız olması bağımsızlık vasfını da güçlendirir92.

2.5.3. İç Denetçilerde Aranan Mesleki Yeterlilik

İç denetim mesleki özen ve beceri içinde yürütülmelidir. Bu sebeple iç denetçi

yüksek seviyede teknik yeterliliğe sahip olmalıdır. İç denetim birimi de teknik

yeterliliği olan ve yeterli eğitim geçmişi olan denetçilerden oluşmalıdır. Bununla

birlikte iç denetim birimini oluşturan tüm elemanların teknik yeterliliğe sahip olması

gerekir. Teknik yeterlilik çok çeşitli alanlarda olmalıdır. Vergi, muhasebe, ekonomi,

89 M.Sait Arcagök, Bahadır Yörük, “Yönetim Kontrolü/İç Kontrol”,
www.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md145/msaittarcagok.pdf (24 Temmuz 2006), s. 8.
90 A.Kadir Tuan, Jale Sağlar. “İç Denetçinin Örgüt İçindeki Yerinin Denetim Faaliyetleri Açısından
Önemi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı 11, Ocak 2004, s.2.
91 John Fraser, Hugh Lindsay, “Yönetim Kurullarının İç Denetim Hakkında Sorması Gereken 20 Soru”,
http://tide.org.tr/TIDEWEB/, (20 Kasım 2006), s.4.
92 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, s.55.
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kanun, finansman, bilgisayar, yönetim alanlarında yeterli olması denetim sırasında

uygulayacağı prosedür ve planlar yönünden önemlidir93.

İç denetçi kadrosuyla beraber yürüttüğü denetim çalışmasının doğru bir şekilde

gerçekleştiğini tespit için gözlem yapma zorunluluğundadır. Ayrıca beşeri ilişki ve

iletişimde yetenekli olması yaptığı denetimin etkinliğinin artmasına sebep olacaktır.

İç denetçi denetim süreci içinde mesleki özeni ve dikkati uygulamalıdır.

Mesleki özen sağduyulu bir denetçinin benzer şartlarda gerçekleştirdiği davranışlardır94.

İç Denetçiler Enstitüsü yukarıda saydığımız standartların yanında çalışma alanı

standartları da geliştirmiştir. Bu standartlar daha çok denetçiye yürütmüş olduğu faaliyet

ve finansal denetim sonuçlarıyla ilgili bilgi verir. Çalışma Alanı Standartları denetim

sürecinde iç denetimin asli hedeflerini gerçekleştirmek açısından önemlidir.

2.5.4. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

İç denetim programının her faaliyetinin Etik Kurallar ve Standartlara uyması

konusunda güvence sağlanabilmesi için iç denetçi faaliyetin tüm yönlerini kapsayan ve

etkinliğini sürekli gözleyen bir kalite güvencesi ve geliştirme programı hazırlamalı ve

bunu sürdürmelidir. Söz konusu program, dönemsel iç ve dış kalite değerlendirmelerini

ve devamlı iç gözlem faaliyetini içermelidir. İç denetim faaliyetinin performansı sürekli

gözden geçirilmelidir. Kalite güvence, denetimin ilgili standartlara uygun

gerçekleştirildiğini ve denetçinin meslek ahlak ilkelerine uyduğunu teminat altına

almayı hedefler. Denetçi raporları hazırlanırken her ne kadar denetim standartlarına

atıfta bulunsa da, denetimin gerçekten bu normlara uygun olarak yapıldığının ve bu

anlamdaki zorunlulukların yerine getirilmiş olduğunun garantisi yoktur. Kalite güvence

programı bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir95.

İç denetim uygulamaları iki şekilde değerlemeye tabi tutulur. Öz

değerlendirme; kendi kendine değerleme yoluyla veya kurum içinde, iç denetim

93 İç Denetim Enstitüsü, İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, İç Denetim Enstitüsü Yayınları
No: 2, s.19.
94 10.Türkiye İç Denetim Kongresi, Geleceği Şekillendirmek, İç Denetim Mesleğine Bakış, 17 Kasım
2006.
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uygulamaları ve standartlarını bilen kişilerce yapılan dönemsel gözden geçirmeleri

kapsar. Dış Değerlendirmeler ise kurum dışından vasıflı ve bağımsız bir gözden

geçirme uzmanı veya bir gözden geçirme ekibi tarafından en azından beş yılda bir kere

yapılan gözden geçirmeleri kapsamaktadır. Dış değerlendirme sonuçları “standartlara

uygun yapılmıştır” ibaresi kullanılarak yönetime raporlanmalıdır. Raporda aykırılıkların

ve uygunsuzlukların da açıklanması gerekmektedir.96

2.5.5. İç Denetçi İlkeleri

İç Denetçiden, etik ve standartların yanında, faaliyetleri boyunca bir takım

ilkeleri ve faaliyetleri uygulamaları ve desteklemeleri beklenir. İç Denetçilerin

dürüstlüğü, hükümlerinin güven oluşturması ve itimat sağlanması için oldukça

önemlidir. İç denetçiler elde ettikleri bilgiye sahip çıkar ve bilginin değerine saygı

gösterir. Gerekli hukuki ve mesleki mecburiyet olmadığı sürece de bilgiyi açıklamaz, bu

bilgileri kişisel menfaatleri için ya da kuruma zarar verecek şekilde kullanmaz97.

2.6. İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi

Kuşkusuz iç denetim sürecinin temel amacı, iç kontrol sisteminin yeterlilik ve

etkinliğini incelemek ve değerlemek suretiyle üst yönetime bilgi sunmak ve hizmet

etmektir. İç kontrol sisteminin yeterlilik etkinliğinin ölçülebilmesi için önceden

belirlenmiş bir takım kriterlere ihtiyaç vardır ki bunlar çeşitli şekillerde olabilir. Genel

kabul görmüş muhasebe ilkeleri, üst yönetimin belirlediği önlem ve yordamlar,

genelgeler, kurallar ve yasal zorunluluklar olabilir. İç denetçi yöneticilerden kriterleri

almakta ve kriterler açısından kontrolün kalitesi hakkında görüşünü yönetime

iletmektedir98. 1992 yılında Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü, İç Denetçiler

Enstitüsü, Amerikan Muhasebeciler Birliği, Yönetim Muhasebecileri Birliği ve finansal

Yöneticiler Enstitüsü ortaklaşa olarak “İç Kontrol-Çerçeve Çalışması” adlı çalışmayı

hazırlayıp yayınladılar. Bu doküman herhangi bir işletmenin veya devletin iç kontrol

95 Hesap Uzmanları Derneği, s.49.
96 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, s.11-12.
97 Cengiz Toraman, Muhasebe Denetiminde Etik ve Enron Örneği, Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog,
Sayı: 59, Nisan-Mayıs-Haziran 2002, s.175-176
98 Cemal Elitaş, “Kontrol Önlem ve Yordamlarının İç Denetçi Açısından Rolü ve Önemi”, İç Denetim,
Sayı:8, Yaz 2003-2004, s.35.
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konusunda temel ve esas unsurlarını tanımlamaktadır: faaliyetlerin ekonomikliği veya

etkinliği, varlıkların korunması, bütçelenen gelirlere ulaşılması, hazırlanan finansal ve

yönetsel raporların güvenilirliği, kanunlara ve kurallara uygunluk.

İşletmelerde gittikçe önemi artan kaliteyi yakalamak ve geliştirmek için

yöntem ilk olarak kontroldür. Bununla beraber kontrole dayalı kaliteyi geliştirme

yöntemi başarının önündeki engelleri kaldırma yönünde ölçülmeli ve

değerlendirilmelidir. Kontrol aşaması doğal yapısı gereği işlerin planlanması ve

faaliyette bulunulması süreçlerinden sonra ortaya çıkar. Kontrol, oluşturulmuş amaçlara

ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda planlanarak gerçekleştirilen faaliyetleri izlemek için

gösterilen çabaların bütünüdür. İç denetimin amacı bu kontrollerin ölçülmesine ve

değerlemesine yardımcı olmaktır. İç denetçiler iç kontrolün etkin bir şekilde

yürütülmesinde ve etkinliğinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Dolayısıyla

iyi bir iç denetçinin de işletmedeki kontrol mekanizmalarını iyi tanıması ve

değerlendirmesi gerekir99.

2.6.1. İç Kontrol

Globalleşen ekonomik düzende firmaların uluslar arası şirketler haline gelmesi,

karmaşık bir yapıya dönüşmesi sonucu iç kontrolün önemi artmıştır. Firmaların fiziki

olarak da büyümesiyle birlikte yönetimin firmanın tüm faaliyetlerini kontrol etme şansı

da azalmıştır. Böylece işletmeler kendi içlerinde bu olumsuzluğu gidermek için iç

denetim birimleri oluşturmaya yönelmiştir. İç kontrol sisteminin bağımsız denetimde de

önemi artmıştır. Nitekim Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2006 tarihinde yayınladığı

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’inde iç kontrol

yapısının işleyişinin bağımsız denetçi tarafından kavranması gerektiği belirtilmiştir.

Önemli yanlışlık türlerini belirlemede, riski etkileyebilecek faktörleri gözden

geçirmede, denetim tekniklerini zamanlamada bağımsız denetçi iç kontrol sistemine

dair edindiği bilgilerden yararlanır100.

99 Münevver Yılancı, İç Denetim, 1. Baskı, Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, no:086, 2003,
s.19-20.
100 Sermaye Piyasası Kurulu, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”,
s.50.
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Diğer taraftan iç kontrol sistemi, mali tabloların bağımsız denetiminde önemli

bir yere sahiptir. Özellikle son yıllarda geliştirilen sistemlere dayalı denetim yaklaşımı,

iç kontrol sisteminin denetim çalışmalarında önemini arttırmıştır. Bu yaklaşıma göre bir

işletmenin iç kontrol sistemi, bu sistem içinde hazırlanmış olan mali tabloların

doğruluğu ve güvenilirliğinin göstergesidir. Bu yaklaşım sonucu denetim çalışmalarında

ağırlık noktası, iç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirilmesine

kaydırılmıştır101.

İç kontrol çalışanlar tarafından yürütülen faaliyetlerin ekonomikliğini ve

etkinliğini sağlama, güvenilir finansal ve yönetsel bilgilere dayalı raporları hazırlamak,

kanunlara ve kurallara uygunluğu sağlama amaçlarını gerçekleştirmek üzere makul bir

güvence sağlayan yöntemlerdir102.

İç denetim bu aşamada iç kontrol yapısını incelerken işletme; kanunlara ve

kurallara uygunluk çerçevesinde misyonlarına, amaçlarına, hedeflerine ve arzulanan

gelirlerine ulaşabilir mi? ve işletme faaliyetlerinin gelirlerini üçüncü kişilere ve çıkar

guruplarına tam ve doğru bir şekilde rapor edebilir mi? Sorularına cevap arar.

2.6.2. İç Kontrol Sisteminin Amaçları

 İç kontrolün tanımından da görüleceği üzere iç kontrolün üç amacı

mevcuttur103;

a) Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği,

b) Kanun ve düzenlemelere uygunluk,

c) Finansal bilgi ve raporlamanın güvenirliliği, yönetim bilgi sisteminin

zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi.

Bir iç kontrol sistemi, bu amaçlardan birini veya birkaçını yerine getirmek için

çeşitli özel amaçlara ve bunlarla ilgili politikalara ve yordamlara sahip olabilir104.

101 Gürbüz, s. 45.
102 Melih Erdoğan, Denetim, 3.Baskı, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart 2006, s. 82.
103 Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi, http://www.sgb.gov.tr/Audit , (01.10.2006), s. 16
104 Uzay, s. 19.
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Örneğin iç kontrol yapısı kendine özel bir amaç belirleyerek gerçek olmayan işlemlerin

defter ve muhasebe kayıtlarında yer almasına izin vermemeli, bütün geçerli işlemlerin

de kayıt dışı kalmasını önlemelidir. Bu işlemlerin yetkilendirmeye uygun olarak

yapıldığını da sorgulamalıdır. Gerçek işlemlerin uygun bir şekilde kayıtlara geçirilerek,

özetlenmesi, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi finansal raporlamanın güvenilirliğini

ve kanun ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak adına gerçekleştirilen özel

politikalardır. Varlıkların fiziki olarak korunması ve bunlarla ilgili özel personel

görevlendirilmesi, uygun zaman aralıklarıyla ana hesaplar ile yardımcı hesaplar,

varlıklar ve borçlar ile kayıtlı değerlerin karşılaştırılması şeklinde yapılan mutabakat da

faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini arttırmaya yönelik özel amaçlardır. Böylece genel

kontrol amaçları her bir işlem fonksiyonu ve faaliyeti için özel kontrol amaçları ile

desteklenmiş olur. Bütün bunları gerçekleştirmek için iç kontrol yapısı önleyici,

sorgulayıcı ve uygulatıcı bir yapıda olmalıdır105.

a) Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği

Organizasyon içindeki iç kontrol yapısı, kaynakların, personelin etkinliğini ve

verimliliğini ve şirket amaçlarının optimizasyonunu sağlar. Bu kontrollerin en önemli

kısmı iç karar alma sürecinde doğru bilgiyi sağlamaktır. Elde edilen çeşitli bilgiler kritik

işletme kararları almada kullanılır106.

İşletme kaynakları, yatırımcı tarafından işletmeye konan sermaye ile işletmenin

dışardan sağladığı kaynaklardan (yabancı sermaye) oluşur. İşletmenin aktiflerinin

korunması ile iç kontrol yapısının direkt bir ilişkisi söz konusudur. İşletmenin aktifine

kullanmış olduğu bir kredi ile değersiz ticari mal alması aynı anda hem aktiflerine zarar

vermesine hem de kaynaklarını etkin kullanmamasına örnek teşkil eder. İç kontrol

işletme yöneticilerine kaynakların etkili ve ekonomik kullanımları hususunda bilgi

sağlar. Kaynakların doğru kullanımı işletme faaliyetlerinin tam olarak anlaşılmasına da

bağlıdır. Böylece kaynakların yönlendireceği alanlarda bir problemle karşılaşılmaz,

kaynaklar doğru alana kanalize edilir. Kaynakların işletme faaliyetlerinin dışına

aktarılması, net işletme sermayesinin azalmasına sebep olarak işletmeyi borç yükü

105 Lawrance B. Sawyer, Sawyer’s Internal Auditing, The Practice of Modern Internal Auditing, 5th
Edition, Florida, 2003, s.64.
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altına sokmaktadır. Bu aşamada iç kontrol, kaynakların doğru bir şekilde faaliyetlerde

kullanımıyla yoğun bir şekilde ilgilidir. Varlıkları ilgilendiren tüm işletme süreçlerinde,

varlıkları korumaya yönelik kontrol ve karar alma mekanizmalarının oluşturulması iç

kontrol sisteminin amaç ve işlevlerindendir107.

b) Kanun ve Düzenlemelere Uygunluk

İşletme politikalarına, yönetim tarafından alınan kararlara uygunluğu sağlamak

idari kontroller olarak da değerlendirilir. İşletme verimliliğini ve karlılığını arttırma

yönünde kendine özgü politikaları belirleyerek rekabet gücünü arttırmayı işletmenin

idamesini ve gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece işletme yönetimi

politikalara uygunluğu ve bağlılığı, politikalar arasındaki koordinasyonu iç kontroller

sonucunda sağlanan bilgilerle tespit edebilmektedir108.

c) Finansal Raporlamanın Güvenilirliği

Güvenilir ve doğru bilgi, işletmenin yürüttüğü faaliyetlerin verimliliğini tespit

için esastır. Aynı zamanda faaliyetler sonucunda elde edilen bilgiler işletmenin

gelecekteki faaliyetlerine de yön verir.

İç kontrol sistemi, bilgilerin sadece doğruluk ve güvenilirliğini sağlamakla

kalmayıp, ayrıca bilgilerin karar alma zamanında hazır olmasını ve yeterli ölçüde

açıklanmasını sağlayacak muhasebe yöntemlerini içermelidir109.

İşletmenin ürettiği bilgilerin doğruluğu genel kabul görmüş muhasebe

ilkelerine ve muhasebe sistemi uygulama tebliğlerine göre kayıtların

gerçekleştirilmesine ve raporlanmasına bağlıdır. Güvenilirlik ise, kayıtlara konu olan

belgelerin gerçek işlemlerle ilgili olup olmadığıyla ilgilidir.

106 Arens, Loebbecke, s. 291.
107 Erdoğan, s. 84.
108 Özer, s. 323-324.
109 Çömlekçi, Kepekçi, Erdoğan, s. 47.
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Özetle iç kontrol, işletme amaçlarına ekonomik, etkin ve verimli bir şekilde

ulaşılması, ilgili kanunlara ve yönetim politikalarına uygunluğun sağlanması, varlıkların

ve bilginin korunması, muhasebe kayıtlarının kalitesinin sağlanması ve güvenilir

finansal ve yönetsel bilgilerin zamanında üretilmesi amacıyla yönetim tarafından

oluşturulan politikaların ve prosedürlerin bütünüdür110.

2.6.3. İç Kontrol Sistemleri ve Özellikleri

İşletmelerde iç kontrol modelleriyle ilgili olarak değişik modeller

oluşturulmuştur. Bunları COSO, CobiT, eSAC, SysTrust olarak sıralayabiliriz.

Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA), 1995 yılında

78 No’lu Standart’la, COSO modelinde yapılan tanımı benimsemiştir. Bu modelde iç

kontrol, finansal tabloların güvenilirliği, işlemlerin etkinliği, faaliyetlerin yasa ve

yönetmeliklere uygunluğunu sağlama konusunda sınırlı bir güvence vermek üzere,

firma yönetimi veya yönetim kurulu tarafından oluşturulan ve kontrol edilen bir

yöntemdir. İç kontrol sisteminin etki alanı işletmenin bütünüdür. COSO modeline göre

iç kontrol yapısının beş ana unsuru mevcuttur. Bunlar; kontrol ortamı, risk yönetimi,

kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izlemedir111.

CobiT modeli iç kontrol sistemini, işletmenin politikaları, iş görme anlayışı ve

organizasyon yapısını kapsayan bir yöntem olarak tanımlamaktadır. COSO modeline ek

olarak amaç kısmına tam doğru ve gizli bilgiler de eklemiştir. İç kontrol sisteminin

etkin çalışmasından yönetimi, iç ve dış denetçileri sorumlu tutarken iç kontrol

sisteminin oluşturulmasını yönetimin sorumluluğuna bırakmıştır. CobiT modelinde iç

kontrol sisteminin etki alanı bilgi teknolojisi ve işletmenin bütünüdür112.

110 Ali Kayım, “Avrupa Birliği Komisyonu İç Kontrol Standartları”, İç Denetim, Sayı:15, Yaz 2006, s.29.
111 The Instıtute of Internal Auditors, “Puttıng COSO Theory Into Practice”, “Tone At The Top”, Issue
28, November 2005, http://www.theiia.org, s.1.
112 Orhan Akışık, “İç Kontrol Sistemi ve Bağımsız Denetim İçindeki Yeri”, Muhasebe ve Denetime
Bakış, Sayı: 14, Ocak 2005, s.92.
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eSAC modelinde iç kontrol sistemi çalışanların oluşturduğu bir sistem olarak

görülür. Bu sitemin altında sistemler ve yöntemler mevcuttur. Amacı COSO modeli ile

aynıdır. Bu sistemde iç kontrol sisteminin etkin çalışmasında iç denetçiler sorumlu iken,

iç kontrol sisteminin oluşturulması sorumluluğu diğer iki modeldeki gibi yönetime

bırakılmıştır.

SysTrust modeli, iç kontrol sisteminin tanımından ziyade amaçları üzerinde

durmuş ve bu amaçları güvenilir finansal raporlar hazırlama yanında yönetimin

hedeflere ulaşabilme başarısını sağlamak olarak belirlemiştir. İç kontrol sisteminin etkin

çalışmasından sorumlu taraf olarak da dış denetçileri görmüştür. SysTrust modelinde iç

kontrol sisteminin oluşturulmasında sorumlu taraf yönetimdir ve iç kontrol sisteminin

etki alanı bilgi sistemleridir. SysTrust modeline göre bir iç kontrol sisteminin

güvenilirliğini dört ilkeyle test etmek mümkündür. Sistemin ihtiyaç duyulduğunda

işletme için bilgi sağlama ya da bilgiye ulaşma yeteneği, depolanan bilgi sistemine kötü

niyetli ulaşımları engelleme adına kurulan güvenliği, süreç ve sistem bütünlüğü ve

sistemin güvenilirliği 113.

2.6.4. İç Kontrol Sisteminin Etkinliği ve Yeterliliği

İç denetçi iç kontrol sisteminin etkinliğini denetler. Denetiminin ilk planında

kontrol önlem ve yordamlarıyla ilgili görüş bildirir. Ancak iç denetçinin iç kontrol

sisteminin etkinliği ve yeterliliği hakkında görüş sunabilmesi için başka aşamaları da

incelemesi, görmesi ve irdelemesi gerekir. İç denetçi bu faaliyetini beş aşama üzerinde

gerçekleştirir. Denetimin planlaması, iç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi, uygunluk

testleri, iç kontrol yapısının değerlendirilmesi, denetim sonuçlarının raporlanması114

2.7. İç Kontrol Sistemi Amaçlarında Yönetsel Kontrol ve Muhasebe Kontrolü

Ayırımı

İşletmelerde iç kontrolün öneminin artmasıyla iç kontrolü sadece finansal

olayların kontrolü olarak ile değerlendirmek tutarlı olmayacaktır. Mali olsun ya da

113 The American Instıtute of Certificated Public Account, “SysTrust Defination a Reliable System”,
http://infotech.aicpa.org/, 30 Kasım 2006, s.1.
114 Elitaş, s.38.
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olmasın, iç kontrol sistemi her türlü işlem ile yakından ilgilidir115. İşletme yönetiminin

aldığı kararlarda ve faaliyetlerinin yürütülmesinde iç kontrol sistemi direkt etkilidir. Bu

sebeple iç kontrol sistemi hem muhasebe kontrolleri yapar hem de yönetsel kontroller

yapar. Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi, yönetsel kontrol işletme

politikaları işletme hedefleri ile doğrudan ilgilenmektedir. Aslında yönetimin bir parçası

değil, kendisidir.

2.7.1. Yönetsel Kontrol

Önceki bölümde saydığımız iç kontrol sisteminin amaçlarından çoğunu

yönetsel kontrol başlığı altında incelemek mümkündür. İşletme politikalarının,

prosedürlerinin, planlarının, yasalara ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak, işletme

aktiflerini korumak, kaynakların ekonomik ve etkin kullanımını sağlamak, belirlenmiş

amaçlara ulaşılmasını sağlamak, yönetsel kontrolün amaçları içerisindedir. Yönetsel

kontrol ile amaçlanan, işletmenin karlılığını ve verimliliğini arttırarak, işletme

politikalarının başarısı ve rekabet gücünün azamileştirerek, işletmenin idamesini ve

gelişmesini sağlamak amacıyla yönetim tarafından saptanan politikalara, kararlara ve

benzerlerine uyulmasını, personelin bunları benimsemesini sağlamak ve bunları

geliştirmeye yönelik kontroller olarak ele alınabilir116.

Daha geniş bir açıdan bakıldığında yönetsel kontrolün işletme yönetimine asist

yapan en önemli unsurlardan biri olduğunu görürüz. Her işletme amaçlarına ulaşmak

için bazı riskler alırlar. Bu açıdan bakıldığında karın, risklerin iyi bir şekilde

öngörülmesi ve yönetilmesi ile elde edilen mükafat olduğunu görürüz. Sözkonusu

risklerin, iç riskler veya dış riskler olabilir; dış risklere örnek olarak enflasyon, genel

ekonomik trendler, devlet düzenlemeleri ve müdahaleleri, işçi kesimi eylemleri, ilk

madde teminindeki güçlükler, teknolojik değişmeler, sermaye yetersizliği, pazardaki

değişmeler, askeri karışıklıklar, doğal felaketler, kur değişmeleri verilebilir.

Bir işletmenin taşıyabileceği olası iç riskler de şu şekilde sıralanabilir;

işletmenin organizasyonunda ve stratejisindeki değişiklikler, belirlenmiş şirket

115 Özer, s.323.
116 Özer, s.323.



44

politikasındaki değişiklikler, işçi hacmi, yatırımın getirisi, nakit harcamalar, satış

politikasındaki değişiklikler, çalışanların yol açtığı düzensizlikler, üretim hataları.

Yönetsel kontrol yukarıda saydığımız iç ve dış risklere karşı işletme

yönetimine riskleri minimize etmek ve azaltmak amacıyla bilgi sağlar, yardım eder,

raporlar sunar117.

2.7.2. Muhasebe Kontrolü

 Muhasebe kontrolünde amaç, muhasebe sistemi için sağlanana bilgilerin

güvenilirliğini sağlamaktır. İşletme yönetiminin muhasebe sisteminden gelecek bilgiler

ışığında kararlar alacağı düşünülürse bu bilgilerin güvenilir olmasının önemi kuşkusuz

artacaktır. Muhasebe sistemine doğru ve güvenilir bilgi girişi sağlamak için de

muhasebenin temel kavramlarına, muhasebe ilke ve prensiplerine, mal, tablolara ilişkin

ilke ve prensiplere uyulması gerekir. Döngü yaklaşımı çerçevesinden bakıldığında ise

muhasebe sisteminin güvenilir bilgi sağlaması için üç adım takip edilmelidir. Birinci

adım kendi aralarında uygun grup oluşturabilecek işlemler sınıflandırılmalıdır. İkinci

adımda kontrolün amaçlandığı alana uygun kriterler (standartlar) tanımlanmalıdır. Son

adımda ise, standartlara karşılık varolan kontrol prosedürleri ve teknikleri ölçülmelidir.

Örneğin, gelir döngüsünde sınıflandırılacak işlemler şunlardır; müşteri tahsilatları,

alacaklar, yüklemeler, satışlar, satıştan kesintiler, nakit tahsilatlar.

İşletme varlıklarının korunması hem yönetsel kontrolün hem de muhasebe

kontrolünün ortak konusudur. Varlıkların korunmasına ilişkin kontroller bir bütünlük

arz eder. Her iki kontrolün birlikte uygulanması durumunda azami yarar

sağlanabilecektir. Örneğin işletmedeki bir varlığın çalınması ya da belli bir varlığın

zimmete konu olması yönetsel kontrollerle mümkün olmayabilir. Bunların muhasebe

kontrolleri ile birlikte ele alınması durumunda tespiti daha kolay olacaktır118.

2.8. İç Kontrol Yapısının Unsurları

117 James D. Wilson, Steven J. Root, Internal Auditing Manual, Second Edition, New York, 1989, s.17.
118 Özer, s. 328.
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İşletmelerin bünyelerinde oluşturdukları iç kontrol yapısının etkilendiği

noktalar vardır. Bu noktalar küçük işletmeler ile büyük işletmelerde aynı sistemlerin

kurulmasını engellemektedir. İşletmenin büyüklüğü, işletmenin mülkiyet yapısı, hukuki

şekli, faaliyette bulunduğu sektör, bu sektörün içinde bulunduğu sorunlar, kullanılan

bilgi iletişim sistemi, bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve yasal düzenlemeler iç

kontrol yapısını etkilemektedir. Bunlarla birlikte iç kontrolün üç ana unsuru mevcuttur.

Bu unsurlar şu şekilde sıralanabilir119.

-Kontrol Ortamı

-Muhasebe Sistemi

-Kontrol Prosedürleri

2.8.1. Kontrol Ortamı

Uygun bir kontrol ortamı ancak etkin ve güvenilir bir iç kontrol sisteminin

kurulması ve çalıştırılması ile mümkündür. Bu ortam “iç kontrol sistemi ortamı” olarak

adlandırılır120. Uygun bir iç kontrol sistemi sağlanmadan iç kontrol yapısının

kurulabilmesi imkansızdır. İç kontrol ortamının kuvvetli olması yapılan kontrolleri

olumlu yönde etkiler. İç kontrol ortamının oluşmasında iç ve dış faktörler beraber etkili

ola bilirler işletme yönetiminin kontrolü dışında olan faktörleri dış faktörler, yönetimin

doğrudan kontrol edebildiği faktörler ise iç faktörler olarak anılır. Bunlar genelde çeşitli

ekonomik koşullardır121. Kontrol ortamının oluşmasını engelleyen iç faktörler ise

aşağıda açıklanmıştır.

119 Hasan Kaval, Muhasebe Denetimi, Akademik Denetim Danışmanlık Yayınları, Ankara, 2003, 1.
Baskı, s. 90.
120 Güredin, s. 173.
121 Güredin, s. 174.
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Yönetimin Düşüncesi ve Yaklaşımı: İç Kontrol yapısının oluşturulması

kuşkusuz tepe yönetiminin önderliğinde gerçekleşecektir. İç kontrol yapısının

oluşturulmasının ön koşulu yönetimin iç kontrol yapısının gerekliliğine inanması, bu

inancını devam ettirmesi ve ilgili iç kontrol birimine icazet vermesidir. Oluşacak bir iç

kontrol sisteminin tepe yönetimine bağlı kalacağını düşünürsek, yönetimin olumsuz

tavrı iç kontrol ortamının oluşmasını etkileyecektir122.

Örgütsel Yapı (Organizasyon): Örgütsel yapı, sistem içindeki planlama,

yürütme ve planlama birimlerinin oluşturulması, bu birimlerin fonksiyonlarını,

raporlama ilişkilerini ve sistemin birimleri içinde personele sorumluluk verilmesini ve

yetki devrini ifade eder123. Bu bağlamda düşünüldüğünde örgütsel yapı iç kontrol

yapısının temel taşlarındandır. Etkin bir örgütsel yapı, tanımlanmış işler, görevler ve

yetkiler demektir. Bilinene sorumluluklar çerçevesinde işlerin koordine edilmesi iç

kontrol yapısının oluşturulmasını kolaylaştırır. Genellikle büyük işletmeler genelgelerle

ya da kitapçıklarla karmaşık hale gelen örgüt yapısını kolaylaştırmayı ve organizasyonu

mükemmelleştirmeyi amaçlarlar.

Yetki ve sorumlulukların düzgün ve yazılı bir biçimde ortaya konulmadığı ve

biçimsel olamayan ilişkilerin arttığı bir işletmede etkili kontrol yapabilme olanağı

bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesinin İşlevi ve Geliştirilen Kontrol

Yöntemleri: İşletmelerde iç denetim çalışmalarının sonucunu, iç kontrol sisteminin

işletmenin gereklerine uygun bir biçimde yürüyüp yürümediği konusunu iç denetim

birimi inceler. İç denetim birimi planlanmış ve gerçekleşmiş sonuçları karşılaştırır ve

analiz ederek gerektiğinde çözüm önerileriyle birlikte rapor halinde yönetim kuruluna

aktarır. Söz konusu raporlara ve çalışmalar karşı yönetim kurulunun olaya gereken

önemi vermesi iç kontrol yapısının başarısını arttırır124. Aynı zamanda bu sorumluluğun

iç denetçilerde olması yönetimin yükünü azaltmaktadır. Bu sebeple yönetim iç denetim

birimi ile müşterek yöntemler geliştirir. Bu yöntemler, personele verilen yetkilerin

122 Bozkurt, s. 123.
123 Çömlekçi, Kepekçi, Erdoğan, s. 52-53.
124 Bozkurt, s. 124.
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kullanımı üzerinde yönetimin direkt kontrolünü ve yönetimin şirket faaliyetlerini etkin

bir şekilde gözetim yeteneğini etkiler125.

İç Denetim İşlevi: İç denetçiler iç kontrol sistemi içindeki hata, hile, yolsuzluk

ve düzensizlikleri önlemeye çalışırlar. İç kontrol yapısının kurmayı durumundadırlar.

Amacı yönetimin oluşturmuş olduğu yönetmeliklere ve yazılı emirlere ne derece

uyulduğunu tespit ve varsa olumsuz gelişmeleri raporlamadır126. Görevlerini bağımsız

ve tarafsız bir şekilde yürütebilmeleri için bu birimin rapor sundukları birim olan

yönetim birimine bağlı olmaları arzulanır.

Personel: Netice itibariyle bir işletmede oluşturulan bir yapıyı yürüten

personeldir. Dolayısıyla istenilen bir kontrol ortamının oluşturulmasında diğer önemli

bir faktör de personel faktörüdür. İç kontrol yapısı için işletmenin yeterli sayı, kalite,

dürüstlükle personel istihdam etmesi gerekir. Sistemin öngördüğü kontrollerin

gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi kilit noktalardaki personele bağlıdır. Dürüst olmayan

ve kalitesiz personelin varlığı işletmede uygulanmakta olan çoğu kontrol yordamının

sonuç vermeyen etkisiz faaliyetlere dönüşmesine neden olur. Yöneticiler, müdürler,

bölüm başkanları, gişe yetkilileri gibi sorumluluk taşıyan birimlerdeki kişilerin

kendilerine yüklenmiş sorumlulukları etkin ve ekonomik bir biçimde yerine

getirebilmeleri için gerekli eğitim ve deneyime sahip olmaları gerekir127.

Dış Etkenler: Dış etkiler bir işletmenin gücü ve yetkisi dışında kalan

etmenlerdir. Çeşitli dış etkenler işletmenin düzgün bir iç kontrol yapısının

oluşturulmasını ve yürütülmesini gerektirebilir. Bunlar devlet tarafından işletmeye

empoze edilen ve işletmeyi uymak zorunda bırakan yaptırımları kapsar. Örneğin halka

açık anonim şirketlerin hukuki yapısı gereği Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu

şirketlerden düzenli bir şekilde rapor istemesi. Bu şekildeki dış etkenler işletmedeki iç

kontrol yapısını zorunlu olarak gerektirir128.

2.8.2. Muhasebe Sistemi

125 Kepekçi, s. 67.
126 Kaval, s.95.
127 Güredin, s. 175.
128 Bozkurt, s. 125



48

Bir işletmedeki muhasebe sistemi, işletmenin faaliyetleri sonucu oluşan

hareketleri muhasebe defterlerine kaydetme, bunları sınıflandırma, analiz, yorum ve

raporlama işlemlerinden oluşmaktadır. Her ne kadar muhasebe sistemi belgeleri

kaydetme ve raporlama işlemlerinden oluşsa da, işlemenin veri kaynağı durumunda

olduğundan muhasebe sisteminin bazı temel prensiplere de sahip olması gerekir.

Muhasebe sistemi, bazı defterleri yazmaktan ya da kontrol listeleri

hazırlamaktan ziyade kendisini yönetimin karar alma sürecindeki bilgi (veri)

ihtiyaçlarına uygun hale getirmelidir.

Muhasebede gerekli görev dağılımları oluşturulmalıdır.

Faaliyetlerin finansal raporlarının sonuçları organizasyonun birimlerinin yerine

getirmeleri gereken sorumlulukları ile paralel olmalıdır.

Etkin bir iç kontrol yapısı için muhasebe sisteminin aşağıdaki özelliklere sahip

olması gerekir129.

-Yetki ve sorumluluk alanına göre düzenlenmiş bir hesap planı

-Muhasebe politika ve prosedürlerini ayrıntılı olarak düzenleyen bir muhasebe

yönetmeliği,

-Etkin bir bütçe ve standart kontrol sistemi,

-İyi düzenlenmiş ve seri numaralı muhasebe belge ve formları,

-Maliyet muhasebesi sistemi ve bütçe kontrolü.

Yukarıdaki özelliklere sahip bir muhasebe sistemi, iç kontrol sisteminin diğer

bir unsuru olan muhasebesel kontrol araçlarının sorularına daha kolaylıkla cevap

verebilmektedir. Bir işletmenin muhasebe sisteminin, muhasebe kontrol sisteminden

ayrı olduğunun düşünülmesi gerekir. Muhasebe kontrol sistemi, muhasebe sistemi

tarafından üretilen kayıtların ve raporların güvenilirliğini ve varlıkların korunmasıyla

129 Gürbüz, s. 48.
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ilgili usul ve yöntemler ile örgüt planından oluşur130. İyi bir muhasebe sisteminin,

muhasebe kontrol sisteminin hazırlamış olduğu aşağıdaki sorulara cevap verebilmesi

gerekir131.

-Kayda alınan işlemlerin gerçekten varolup olmadığı,

-İşlemlerin verilmiş olan yetkiye dayanılarak yapılıp yapılmadığı,

-Gerçekleşen işlemlerin kayıtlara alınıp alınmadığı,

-İşlemlerin uygun bir biçimde değerlenip değerlenmediği,

-İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilip kaydedilmediği,

-İşlemlerin zamanında kayıt altına alınıp alınmadığı,

-İşlemlerin tablo ve raporlama gerektiği biçimde yansıtılıp yansıtılmadığı

İşletme yapısı içinde oluşturulmuş iyi bir muhasebe sisteminin yukarıdaki

sorunlara olumlu yanıt vermesi gerekir. Olumlu yönde alınacak her cevap muhasebe

sisteminin hedeflerine ulaştığı anlamına gelir. Etkili bir muhasebe sistemi hem olası

hata ve hileleri önleyecek hem de iç denetçinin çalışmalarının önemli bir unsuru

olacaktır.

2.8.3. Kontrol Prosedürleri

İç kontrol yapısının diğer bir unsuru da kontrol prosedürleridir. İşletme

içerisinde yaratılan bir kontrol ortamı ve oluşturulan muhasebe sisteminden sonraki

adım, kontrol prosedürleri yardımıyla bilgilerin güvenilirliğini sağlamak, hata ve hileleri

önlemek, varsa hata ve hileleri ortaya çıkarmaktır. Bu yönde işletme yönetimi,

politikalar, prosedürler ve yöntemler geliştirir. Bu prosedürlerin konuları aşağıdaki

şekilde sınıflandırılabilir.

-Yetkilerin işlemlerin yürütülüşüne göre düzenlenmesi,

130 Kepekçi, s. 69.
131 Bozkurt, s. 126.
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-Hata ve yolsuzlukları önlemek için iş bölümü yapılması,

-İşletme aktiflerinin ve kayıtlarının yeterli düzeyde korunması için aktiflerin

kullanılması yetkisinin sınırlandırılması,

-Aktifler ve sorumluluk kayıtlarının karşılaştırılması132.

Kontrol prosedürleri izlenen yol, geliştirilen politikalardır. Bu prosedürleri

aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür.

-Genel kontroller,

-Kontrol faaliyetleri,

-Aktifler üzerinde kontroller,

-Bilgi iletişim ve verilerin güvenliği133

2.9. İç Kontrol Yapısının İç Denetçi Tarafından İncelenmesi ve Kontrol Riskinin

Belirlenmesi

İç denetçi işletmedeki denetime başlamadan önce iç kontrol yapısını inceler ve

kontrol riskini belirler. Bu aynı zamanda işletme risk yönetimini oluşturmaktır. İşletme

risk yönetimi; bir işletmenin hedeflerine ulaşmasını etkileyen fırsatları ve tehditleri

tanımlamak, değerlendirmek, bu fırsat ve tehditler karşısında alınacak tutumu belirleyip

karşılaştırmak ve raporlamak için işletmenin her kademesinde yapılandırılmış planlı,

uyumlu, tutarlı ve sürekli bir süreçtir134. İç kontrol yapısının incelenmesinin ve

kurumsal risk düzeyinin belirlenmesinin denetçi açısından önemi büyüktür. Böylece

denetçi işletmeyi tanıma fırsatı bularak üzerine alacağı riski de tespit etmiş olur. İç

kontrol yapısının incelenmesi genel kabul görmüş denetim standartlarının ikinci

bölümünde yer alan bir standarttır. Denetçi iç kontrol yapısının unsurlarını (kontrol

132 Tokaç, s.264.
133 Kaval, 91.
134 M. Ali Madendere, “Kurumsal Risk Denetiminde İç Denetimin Rolü”, Ekim 2005,
http://tide.org.tr/TIDEWEB/, (20 Kasım 2006), s.3.
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ortamı, muhasebe sistemi, kontrol prosedürleri) inceleyerek iç kontrol yapısını tanımaya

çalışır. Bunun dışında denetçinin çeşitli bilgi kaynakları da mevcuttur135.

-İşletmenin politikalarını, prosedürlerini, organizasyon yapısını açıklayan

kitapçıklar

-İşletmenin kayıtları ve belgeleri üzerinde yapılan ön incelemeler

-İşletmenin aktif halde iken gözlemlenmesi,

-Denetçinin varsa o işletme ile ilgili önceden edindiği bilgiler ve deneyimler.

-Global ve konjonktürel sorunların incelenmesi.

Bunların yanında denetçi, firmanın önceki dönem faaliyet raporlarına bakarak

firma sahiplerine ve yöneticilerle görüşerek, iç kontrol yapısını daha iyi inceleme şansı

bulacaktır. Bütün bu incelemeler sonucunda denetçi kontrol risk düzeyini tespit

edebilecektir. Başlangıçta belirlenecek bu kontrol riski denetçinin çalışmalarını

yönlendirecektir. Kontrol risk düzeyi ile iç kontrol yapısı arasında bağımlı ve ters

orantılı bir ilişki söz konusudur. Şöyle ki iç kontrol yapısının düzenli ve etkin

çıkmaması kontrol risk düzeyini yükseltir. Bu durum denetçinin incelemelerine daha

fazla zaman ayırması ve incelemelerinde daha fazla titiz davranma gereğini doğurur.

Denetçi daha fazla kanıt toplayacak ve daha fazla yöntem kullanacaktır. İncelemeler

için alacağı örneklemeler daha fazla olacaktır. İşletmede oturmuş ve etkin bir iç kontrol

yapısının olması durumunda kontrol risk düzeyi azdır. Bu durum denetçiyi rahatlatan ve

daha aza zaman harcayabileceği bir durumdur. Denetçinin kanıt sayısı az olacak ve

alacağı örneklemelerin sınırı dar olacaktır. Örneğin iç kontrol yapısının düzenli olduğu

bir işletmede denetçi; firmanın alış faturalarını incelerken 1000 YTL’nin üzerindeki

faturaları değil de 3000 YTL’nin üzerindeki faturaları inceleyecektir. Başlangıç kontrol

risk düzeyinin fazla olduğu bir işletmede denetçi ek önlemler almak durumundadır.

135 Bozkurt, s. 130.
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Denetçi iç kontrol yapısını incelerken iç kontrol yapısının unsurlarını da tek tek

inceler. Bu unsurların incelenmesi de kontrol risk düzeyinin belirlenmesine yardımcı

olur.

2.9.1. Kontrol Ortamının İncelenmesi, Tanınması ve Sarbanes-Oxley Yasası

Önceki bölümde anlattığımız üzere kontrol ortamının oluşmasını

etkileyebilecek iç ve dış faktörlerin tamamı denetçi tarafından incelenecek ve

tanınacaktır. İç denetim fonksiyon olarak, bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğinin

saptanmasına yönelik olarak iç kontrol ortamının yeterliliğini ve etkinliğini konu

almaktadır. İşletmedeki politika, plan, program mevzuat ve prosedürlerin

uyumluluğunun denetlenmesi, işletme içindeki varlıkların muhafazası ve buna yönelik

sistemler geliştirmesi iç denetçinin iç kontrol ortamının incelenmesiyle ilgili

fonksiyonunun gereğidir.  İç denetçi, iç kontrol ortamının kaynakların kullanımında

ekonomiklik ve verimlilik prensiplerine riayet edilip edilmediğini gibi hususlarda

sorumluluklarını belirlemeli ve buna odaklanmalıdır136.

Son yıllarda ABD’de ortaya çıkan denetim skandalları ve bunların

yatırımcılarda yol açtığı “piyasalara güvensizlik” eğilimini yok etmek için bir dizi

düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler 2002 yılında çıkarılan Sarbanes-Oxley

Yasası’na dayanmaktadır. Bu yasayla, borsaya kayıtlı şirketlere iç kontrol komitesi

tarafından her yıl iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin olarak hazırlanacak rapor,

genel müdür ve üst düzey yöneticiler tarafından onaylanarak faaliyet raporu ekinde

yayınlanacaktır. Bu yasa, iç denetçileri de yakından ilgilendirmektedir. Çünkü, dış

denetçilerin, iç kontrol raporunu tasdik etmeleri öngörülmüştür. Tasdik, dış denetçilerin

iç kontrol sisteminin işleyişi konusunda bilgi edinmelerinin ötesinde, etkinliğine ilişkin

görüş ortaya koymalarını gerektirmektedir. Dolayısıyla dış denetçilerin sorumluluklarını

da arttırmıştır. Ülkemizde de SPK tarafından benzer uygulamaya gidilmiştir ve borsaya

136 Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, 2. Baskı, s.219.
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bağlı kuruluşların iç denetim komiteleri oluşturmaları zorunlu hale gelmiştir. Ancak dış

denetçilere ABD’deki gibi tasdik yükümlülüğü getirilmemiştir137.

2.9.2. Muhasebe Sisteminin İncelenmesi ve Tanınması

Kuşkusuz iç denetçinin çalışmalarının önemli bir unsuru da muhasebe

sistemidir. Muhasebe sisteminin önceki bölümde saydığımız özelliklere sahip olması ve

muhasebe kontrol sisteminin sorularına olumlu cevap verebilecek düzeyde etkin olması,

denetçinin ilk başta dikkat edeceği ve inceleme konusu yapacağı unsurlardır. Denetçinin

muhasebe sistemi hakkındaki edineceği görüş kontrol risk düzeyini belirleyecektir.

2.9.3. Kontrol Prosedürlerinin İncelenmesi ve Tanınması

Denetçi kontrol ortamını ve muhasebe sistemini inceleyerek firma hakkında

genel bir görüş oluşturur hatta kontrol risk düzeyini belirleyebilir. Önceki bölümde

saydığımız kontrol prosedürlerinin (genel kontrolleri, uygulama kontrollerini, aktifler

üzerindeki kontrolleri, verilerin güvenliği) incelenmesi ve tanınması için denetçi

“kontrollerin testi” adı verilen ek çalışmalar yapabilir138.

2.10. İç Denetim İşlevinin Etkisi

İç denetim, iç kontrol ortamının unsurlarında biridir. Yönetimin kurup

geliştirmiş olduğu iç kontrol yapısını sürekli olarak inceleyip yönetime rapor verirler.

Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olurlar. “iç denetimin

kapsamına, iç kontrol sisteminin yeterlilik ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlenmesi

ile başarı düzeyinin kalitesinin incelenmesi ve değerlenmesi girer. Böylece, iç

denetimin fonksiyonu, iç kontrolün esas amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin

yönetime bilgi sağlamaktır139.

İç denetim biriminin tepe yönetiminin bir birimi olduğu da kabul edilmektedir.

Tepe yönetimin bir temsilcisi olarak, iç denetçiler, her birimin kendilerine tayin edilen

görevleri açık bir şekilde anlayıp anlamadıklarını, yeterli kalite ve sayıda elemana ship

137 Orhan Akışık, “İç Kontrol Sistemi ve Bağımsız Denetim İçindeki Yeri”, Muhasebe ve Denetime
Bakış, Sayı 14, Ocak 2005, s.98.
138 Bozkurt, s. 134.
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olup olmadıkları, kayıtları iyi bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini,

varlıkları, hazır değerleri koruyup korumadıklarını ve bölümlerin birbirleriyle iyi bir

işbirliği içinde olup olmadıklarını tespitiyle ilgilenirler.

2.10.1. Bağımsız Denetçi-İç Denetçi İşbirliği

Bağımsız denetim, bir anlamda mali tablo denetiminden ibarettir. Mali

tabloların oluşması için gerekli olan bilgi ve işlemlerin iç kontrol yapısının ve onun bir

unsuru olan iç denetimin kontrollerinden, ya süzgecinden geçip öylece mali tablolarda

yer aldığını düşünürsek bağımsız denetçi ile iç denetçinin birbirleriyle ne kadar sıcak

ilişki içinde olduklarını da görürüz. Bu durum kaçınılmaz bir şekilde bağımsız denetçiyi

ve iç denetçiyi sıkı bir işbirliğine itmektedir. Her bağımsız denetçi, iç kontrol yapısını

ve iç denetimin gerçek anlamda yapıldığı işletmelere daha fazla güvenir. Bağımsız

denetçi ile iç denetçi arasında iki şekilde ilişki kurulabilir140. Hollanda’da 248

organizasyon arasında yapılan iç denetim durum anketinde cevap veren 32 özel

işletmenin 29’u (gelecekte 30’u) dış denetçiler ile müzakere halinde olduklarını beyan

etmişlerdir. Müzakereler, kontrol yönteminden daha ziyade hazırlanan iç kontrol

raporları (%55) ve uygulamaları (%31) üzerinde yoğunlaşmıştır. İç denetçi ve dış

denetçinin karşılıklı işbirliği kaçınılmaz bir sonuçtur141

-Pasif İşbirliği: bu tür işbirliğinde işletmenin bünyesinde etkin bir iç denetim

mevcuttur. Dış denetçi ilk önce denetim biriminin raporlarını ve çalışmalarını gözden

geçirir. Elde ettiği sonuçlara göre denetim planını yapar. Etkin bir iç denetimin

mevcudiyetinde, bağımsız denetçi işletmenin kayıtlarına daha fazla güvenir, maliyet ve

zaman yönünden tasarrufa gider. Yüksek hata riski taşıyan işlemlerde bağımsız denetçi

tatmin olmak amacıyla kontroller, testler gerçekleştirebilir.

-Aktif İşbirliği: Bağımsız denetçi, iç denetim çalışmalarına direkt bir şekilde

müdahale eder. İç denetçiyi yönlendirerek, iç denetim çalışmalarını planlar.

Gerçekleştirilen sıkı işbirliği sonucunda dış denetçi sene sonu çalışmalarında iç denetim

biriminin gerçekleştirmiş olduğu denetimleri tekrarlamaz. Böylece hem zaman tasarrufu

139 Çömlekçi, Kepekçi, Erdoğan s. 54.
140 Gürbüz s. 56.
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sağlar hem de firmanın kontrol risk düzeyini aza indirmiş olur. Böyle bir aktif ilişki için

girilebilmesi için dış denetçi, iç denetçi de bazı özellikler arar. Öncelikle iç denetçinin

tarafsızlığına bakılır. Her ne kadar iç denetçi tepe yönetimine bağlı olsa da

çalışmalarında bağımsız davranmalıdır. İç denetçinin bağımsızlığı üst yönetim

tarafından sağlanmalı ve desteklenmelidir. Genel olarak denetçilerde aranan mesleki

standartlardan mesleki yeterlilik dış denetçinin iç denetçide aradığı diğer bir özelliktir.

İç denetçinin bilgi ve deneyim sahibi olması dış denetçi nazarında iç denetim

çalışmalarının güvenilirliğini arttırır. Son olarak dış denetçi, iç denetçinin yapmış

olduğu çalışmalarının kalitesine bakar ve bazılarını test eder142.

İç denetçi ile dış denetçi arasındaki işbirliği, aynı zamanda ararlındaki farkları

da ortaya koymaktadır. İç denetçi firmanın personeli iken, dış denetçi bağımsız bir

denetim firmasına bağlıdır. İç denetçi yönetimin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet

ederken, dış denetçi üçüncü kişilerin güvenilir finansal tablo ihtiyaçlarını karşılar. İç

denetçi faaliyetleri, iç kontrol yapısını işletme politika ve prosedürlerini çalışırken, dış

denetçi finansal verilerin güvenilirliğine çalışır. İç denetçi tetkikleri devamlı iken, dış

denetçinin tetkikleri genellikle periyodik ya da bir yıllıktır143.

2.10.2. İç Denetim Mali Tablolar Denetim İlişkisi

Bağımsız Denetçinin mali tablolar denetimini gerçekleştirebilmesi için iç

kontrol yapısını inceleyip tanıdıktan sonra olumlu bir görüşe sahip olması gerekir. İç

kontrol sistemi yönetim tarafından desteklenmişse iç denetim etkin değilse ve muhasebe

kayıtları güvenilir değilse dış denetçi, mali tablolar denetimden imtina eder. Yukarıdaki

olumsuzluklar söz konusu olduğunda işletmenin riski artacak ve dış denetçinin

denetiminden çekilmesine sebep olacaktır. Bu sebep iç denetimin varlığı her zaman dış

netçi tarafından arzulanan bir durumdur.

2.10.3. İç Denetim Yapılma Zamanı

141 F.Wicaksono, P.A. Hartog, A.Bast, K.Vos, “The Practice of In Control Statements in the Nederlands”,
VRO-IIA, Haziran 2006, http://www.eciia.org/, (2 Kasım 2006), s.17.
142 Bozkurt, s. 138.
143 Akgül, s.16.
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İç denetçi işletmenin iş uygulamaları ve riskleri ile etraflıca gözden geçirilmiş

bir yıllık denetim planı hazırlar. Denetim planı organizasyonun aktivitelerine ve

risklerine geniş kapsamlı bakıldıktan sonra oluşturulur. Yönetimin öncelikleriyle

eşgüdümlü bir yıllık denetim planı risklerin ve zayıf noktaların tespitinde ivme

kazandırıcı olur. Plan iç denetimin tüm risk noktalarını içerir144

Denetim planı, planın başarıya ulaşmasını sağlayacak şekilde bir bütçe ve

personel kaynağını da kapsamalıdır. Denetim planı geliştirilirken, dış denetçilere

danışılarak, onların denetim kapsamı ve dönemleri de göz önünde bulundurulur. İç

denetçi nihai denetim planından bir nüsha dış denetçiye verir ve yıl içerisinde planda

olası önemli değişiklikler olursa hem yönetimi hem dış denetçiyi haberdar eder145

2.11. İç Kontrol Yapısında Elde Edilen Bilgilerin Belgelenmesi

Denetçi hem denetim planını yapmak hem de kontrol risk düzeyini belirlemek

için iç kontrol yapısını tanımaya çalışır. Mali tablolara etkisi olabilecek her işlem, kayıt,

belge ya da hesap denetçi tarafından incelenir. Denetçi firmayı tanıma sürecini

yürütürken personele sorular sorar, faaliyetleri gözlemler, varsa firmanın önceki

denetçileri ile görüşür. Bir takım kontrol prosedürlerine başvurur. Örneğin,

mutabakatların raporlanması, kontrolü ve uygulanması, kayıtların matematiksel olarak

doğruluğunun kontrol edilmesi, mizanın ve kontrol hesaplarının tutulması ve gözden

geçirilmesi, belgelerin kontrolü ve onaylanması, kasa ve stok sayımları sonuçlarının

kayıtlardaki rakamlarla karşılaştırılması146 Böylece denetçi firmanın kontrol çevresi

hakkında yeterli bilgi edinmeye çalışır. Denetçi elde ettiği bu bilgileri belgelemek

amacıyla üç yol kullanır. Bunlar; not alma, akış şemaları ve anket formu yöntemleridir.

Kullanılan yöntem sayısı işletme büyüklüğüne göre değişebilir. Küçük işletmelerin

denetimde sadece not alma yöntemi yeterli olabilir.

2.11.1. Not Alma Yöntemi

144 Europen Confederation of Institutes of Internal Auditing, “Internal Auditing in Europe”, Şubat 2005,
www.eciia.org (28 Ağustos 2006), s. 32.
145 John Fraser, Hugh Lindsay, “Yönetim Kurullarının İç Denetim Hakkında Sorması Gereken 20 Soru”,
http://tide.org.tr/TIDEWEB/, (20 Kasım 2006), s. 10.
146 Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Uluslar arası Denetim Standartları, Turmob Yayınları no:238,
Paragraf 1-10.
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Denetçi, iç kontrol yapısını tanımak amacıyla gerçekleştirdiği görüşmeler

sırasında, gözlemleri sırasında, genelge ve yönerge gibi dökümanları inceleme sırasında

ve işletme politika ve prosedürlerini inceleme sırasında edindiği bilgileri aldığı

cevapları ve bulduğu ilginç noktaları not eder147.

2.11.2. Akış Şemaları Yöntemi

Akış şemaları, bir işletmenin organizasyon yapısının, görevlerin dağılımını,

bilgi ve belge akışını gösteren iş akış şemalarıdır. Bu tür şemalar sistemin tüm yapısını

gözler önüne serer. Denetçi iş akış şemaları sayesinde sistemin tüm fonksiyonlarını ve

sistemdeki tüm zayıflıkları görme şansı bulur. Eğer denetlenen işletmenin kendisi iş

akış şemaları yapmışsa denetçi bunu kullanabilir. Gerektiğinde mevcut iş akış şeması

üzerinde revizyona gider. Böylece denetimde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır148.

Akış şemaları göze hitap ettiğinden dolayı not alma yöntemine göre daha kullanışlıdır.

Yenilenmesi daha kolaydır. Ancak hazırlanması not alma yöntemine oranla daha

zahmetlidir149.

2.11.3. Anket Yöntemi

Denetçi kontrol edeceği her unsur için ayrı soru formu düzenler. Sorular

genellikle “evet” ya da “hayır” cevabı alınacak şekilde düzenlenir. Soru formunda mali

tablolardaki hata ve hileleri önlemek amacıyla kontrol prosedürleri ve politikalarına

ilişkin sorular yer alır. Bağımsız denetçi bu yolla işletme tarafından kullanılmakta olan

kontrol prosedürlerini daha iyi tanır. Soru formuna ait soruların yüzeysel cevap

gerektiren evet-hayırlı sorulardan oluşması anket yöntemini, iç kontrol yapısını tanıma

konusunda yetersiz bırakabilir. Bu sebeple soru formları ile birlikte akış şeması ve not

alma yöntemleri de uygulanmalıdır150. Her bölüm için ayrı anket formu düzenlenir ve

cevapları için ilgili bölüm çalışanı ile görüşülür. “Hayır” cevabının fazlalığı sistemin

zayıf yönlerini ortaya koyar.

2.12. İç Denetimde Raporlama

147 Kepekçi, s.77.
148 Çömlekçi, Kepekçi, Erdoğan s. 68.
149 Bozkurt, s.140.
150 Kepekçi, s. 79.
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Denetim raporu, denetçinin iç kontrol yapısını inceledikten sonra karşılaştığı

farklılıkları yorum ve öneriler şeklinde yönetime iletmesinden oluşur. İç denetçi

raporunda hem iç kontrol yapısını değerlendirir hem de işletme faaliyetlerinin yöntem

politikalarına ve prosedürlerine uygun olup olmadığı konusunda yönetime bilgi verir151.

Denetim raporu, birçok kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar şunlardır; Raporun

tarihi, gönderildiği kişi, giriş paragrafı, amaç paragrafı, kapsam kısmı, görüş bildirme

kısmı, denetim bulguları kısmı ve sonuç ve tavsiyeler kısmıdır.

2.12.1. Raporun Hazırlanması

Denetim raporları, uygun seviyede ayrıntıyı içerecek şekilde yazılı formda

özetle hazırlanır. Rapor denetimin kapsamı, şartları, bulguları ve kontrol

mekanizmasının gelişimi yönünde önerileri ihtiva edecek şekilde olmalıdır. Hatalı

uygulamaların yanında düzeltilecek önerilere de yer verilir. Raporda yer alan konularla

ilgili yönetimin alacağı aksiyonların önceliğine yönelik düşük, orta ve yüksek olarak

derecelendirilir. Rapor dengeli bir şekilde hazırlanır, denetlenen birimdeki zayıflığı

gösterdiği gibi iyi riskleri ve uygulanan kontrol yöntemlerini de belirtir.

2.12.2. Raporun Sunulması

Yöntem olarak iç denetim raporu, planlaması, yöntemleri ve sonuçlarıyla

birlikte yönetime raporlanır. Ancak ödenek, performans, yer, teçhizat ve bunlara ilişkin

konularda amaca uygun olarak kurumun ilgili birimine de raporlama yapabilir.

Raporlama yapılacak kişinin her halükarda iç denetimin organizasyonel statüsünü

güçlendirecek, iç denetimin bağımsızlığını zayıflatmayacak bir konumda olması

gerekmektedir.

İç denetimin en önemli özelliği hem dahili hem de bağımsız olmasıdır.

Raporun sunulmasındaki zorluklar zaten iç denetimin bu özelliğinin içindedir. Yapısal

olarak yönetim kadrolarındaki kişilerin faaliyetlerini ölçümlemek ve tavsiyelerde

bulunmak gerginlik yaratabileceği gibi profesyonelce bakıldığında sağlıklı da olabilir.

151 Argun, Akgül, s. 31.
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Yönetim ile ilişkiler bu sebepten dolayı iyi dengelenmelidir. Aşırı dostane olmayacağı

gibi aşırı düşmanca da olmamalıdır152.

2.13. Sosyal Uygunluk Denetimlerinin İç Denetimle İlişkisi

Global ölçekte kurumsal sosyal uygunluk denetimlerinin artmasının arkasında

firmaların ticari faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda sosyal şartların da düzetilmesi

gerektiği konusunda yayılmakta olan düşünce ve yapılanmalar yatmaktadır. Birçok

denetim uygulamasında ve denetim raporlarında sosyal uygunluk anlamında

değerlendirmeler, geliştirme yönünde ve destekleme yönünde öneriler yer almaktadır.

Sosyal uygunluk denetimlerinin iç denetimin bir unsuru olmasında firmaların

ortaklarına, hisse sahiplerine ve müşterilerine finansal tabloların doğruluğunun yanında

sosyal anlamda sorumlu olmaları da etkili olmaktadır.

İç denetim, dış denetim gibi her zaman yasa ya da düzenlemelerle açıkça

belirlenmiş bir role sahip değildir. Her organizasyon kendi denetim ihtiyaçlarını belirler

ve iç denetim sisteminin rolünü buna göre tanımlar. İç denetim, organizasyon için

bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık aktivitesidir. İşletmenin risk

yönetimini, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini disiplinli bir yaklaşımla

değerlendirerek işletmenin amacına ulaşmasına yardımcı olur. İç denetimin bir kuruma

değer katma yollarından en önemlisi iş risklerinin uygun bir şekilde yönetildiğine dair

tarafsız güvence sağlama olduğu kabul edilmektedir. İç denetimin profili yükselir ve

etkinliği artar153.

Bununla birlikte dünyada işletmelerde sosyal sorumluluk ilkelerinin yerine

getirilmesi anlamında yükselen bir eğilim vardır. Bu eğilimin altında yatan sebep,

152 John Fraser and Hugh Lindsay, “Yönetim Kurullarının İç Denetim Hakkında Sorması Gereken 20
Soru”, http://tide.org.tr/TIDEWEB/, (20 Kasım 2006), s.6-7.
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işletmelerin ancak müşterilerinin ve hissedarlarının sosyal sorumluk anlamında

üzerindeki olumsuz etkileri yok edebildikleri ölçüde karlı olabileceği düşüncesidir.

Nitekim yapılan araştırmalarda işletmelerin finansal performansları ile sosyal anlamda

gerçekleştirdiği olumlu performansı arasında pozitif bir korelasyon olduğu görülmüştür.

Sosyal sorumluluk ilkeleri konusunda başarısız olan işletmelerin ve markaların ününde

itibarında ve hatta değerlerinde düşmeler görünmektedir. İngiltere ve İrlanda İç

Denetçiler Enstitüsü sosyal sorumluluğun artan önemi ve iç denetçilerin bu

sorumlulukları işletmelerde nasıl yerine getirebilecekleri konusunda özel ve profesyonel

çalışmalar ortaya koymuşlardı154.

153 M.Ali Madendere, Kurumsal Risk Denetiminde İç Denetimin Rolü, Ekim 2005,
http://tide.org.tr/TIDEWEB/, (20 Kasım 2006), s.5.
154 Bruce W. Fraser, “Corporate Social Responsibility”, Internal Auditor, February 2005, s.44-45
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BÖLÜM III.

GENEL OLARAK TEKSTİL SEKTÖRÜ VE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İÇ

DENETİM

3.1. Genel Olarak Tekstil Sektörü ve Türk Ekonomisindeki Yeri

3.1.1. Türk Tekstil Sektörünün Gelişimi

Türkiye 25 yıl önce bir atölye ülkesi olarak başladığı tekstil sektöründe artık

bir dünya markası olma yönünde ilerlemektedir. Türk tekstilcileri sadece diken değil,

moda üreten bunu pazarlayan bir yapıya sahip olmak için özgün tasarımlar yapmaktadır.

Dünya tekstil sektöründe karar kılınan bir ülke olan Türkiye tekstil imalatında önemli

bir yere geldi. Pamuk üretiminde beş kıtanın beşincisi durumunda iken tekstil

imalatında bir numara olma yolundadır. 80’lerin başında 120 milyon USD olan tekstil

ihracatımız, bugün 11,5 milyar USD’ye ulaşmış durumdadır155. İhracattaki bu artış

tekstil ve konfeksiyonu ihracatın lokomotif sektörleri haline getirmiştir. DİE’nin son

verilerine göre tekstil ve hazır giyim sektörünün imalat sanayi üretimindeki payı

%16,3’tür. Sektör 2 milyon kişinin üzerinde istihdam sağlamaktadır. 2000’li yıllarda

sektörün toplam ihracattaki payı %36 iken dünyada oluşan yeni rekabet ortamıyla

birlikte 2006 yılı Eylül sonu itibariyle %24’lere gerilemiştir156.

3.1.2.İhracat Hacmi

155 Türkiye İhracatçılar Meclisi, “Bütün Sektörlerin İhracat Verileri”, İhracat Rakamları Sektörler Göre,
Kasım 2006, http://www.tim.org.tr/Anasayfa,  (17 Kasım 2006).
156 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, “Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 2006
Ocak-Eylül İhracat Performansı Değerlemesi”, Kasım 2006.
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2006 yılı Eylül sonu itibariyle Türkiye’den 14 milyar dolar değerinde tekstil

dokuma, hazır giyim ve konfeksiyon mamulü dünyanın dört bir yanına ihraç edilmiştir

(Tablo 1). Türkiye’de entegre tekstil ve konfeksiyon tesislerinin yanı sıra, çok sayıda

KOBİ niteliğinde hazır giyim ve konfeksiyon imalatçı-ihracatçısı bulunmaktadır.

Türkiye genelinde ihracata yönelik üretim yapan 11.000’nin üzerinde imalatçı firma

bulunmaktadır. Hazır giyim ve konfeksiyon üretimi Marmara ve Ege Bölgesi’nde

özellikle yoğunlaşmış durumdadır. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çorlu, İzmir, Gaziantep

illeri sektörün kurulu kapasite ve üretim açısından yoğun olduğu illerin başında

gelmektedir. Sektör genel olarak en ileri teknoloji ile donanımlı olarak çalışmaktadır.

Bu özelliği ile Türkiye’de pek çok ülkenin önünde gitmektedir.

Halihazırda hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının %50’si örme konfeksiyon

mamullerinden, %36’sı dokuma konfeksiyon mamullerinden ve %14’ü diğer hazır

eşyalardan oluşmaktadır. Pamuklu örme t-shirtler, çoraplar, erkek ve bayan kazaklar ile

örme atletler en fazla ihraç edilen örme konfeksiyon mamullerinin başında gelmektedir.

Diğer yandan bay ve bayan denim pantolonlar ile dokuma erkek gömlekler konfeksiyon

gurubunun en fazla ihraç edilen mamulleridir. Son on beş yılda hazır giyim ve

konfeksiyon ihracatı 4 mislinden fazla büyümüştür.

2004 yılına ilişkin WTO istatistiklerine göre Türkiye dünyanın dördüncü, AB

ülkelerinin ikinci büyük hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisidir. Türkiye’nin hazır

giyim ve konfeksiyon ihracatının %75’den fazlası AB ülkelerine yapılmaktadır. Coğrafi

yakınlık, kalifiye işgücü, kalite, moda ve marka yaratmaya verilen önem AB ülkelerini

Türkiye’nin geleneksel ve en büyük pazarı haline getirmiştir.

İhraç edilen ülkeler bazında değerlendirildiğinde sırasıyla Almanya, İngiltere,

ABD, Fransa ve Hollanda en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihraç edilen ülkelerdir.

En fazla ihracat yapılan ilk on ülkenin toplamı ise Türkiye genelinde toplam hazır giyim

ve konfeksiyon ihracatın büyük bölümü yüksek gelirli OECD ülkelerine yapılmaktadır.

Mevcut konjonktür çerçevesinde sektörün en temel amaçları katma değeri

yüksek, kaliteli mamuller üretmek, değişim ve trendleri yansıtan, güncel ürünleri iyi

fiyata satın alınabilir şekilde pazarlamaktır. Tasarımcılarla birlikte çalışan müşteri
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odaklı pazarlama, sektörü 2006 yılı için konan 16,5 milyar dolar ihracat hedefine

taşıyacak önemli bileşenlerdendir157 .

Tablo 3.1. Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Sektörel Bazda İhracat Rakamları

Milyon-
USD

SEKTÖRLER
 İTİBARİYLE İHR. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ocak-
Eylül
 2006

1- TARIMSAL
 ÜRÜNLER 4.442 3.855 4.349 4.052 5.257 6.501 8.309 5.947
2- MADENCİLİK
ÜRÜNLERİ 1.078 1.157 1.236 1.497 2.011 2.895 4.564 4.743
3- SANAYİ 21.023 22.699 25.661 30.288 39.594 53.487 60.116 49.198
    i-Demir ve çelik 1.737 1.865 2.500 2.831 3.342 6.050 5.827 5.166
    ii-Kimyasallar 1.121 1.243 1.367 1.523 1.893 2.566 3.060 2.829
    iii-Diğer
yarı mamuller 2.054 2.280 2.625 3.139 4.143 5.490 6.589 5.378
   iv- Makinalar ve
ulaşım araçları 5.037 5.740 7.153 8.632 12.370 18.275 21.609 18.539
    v- Dokumacılık
ürünleri 3.478 3.706 3.943 4.268 5.262 6.428 7.076 5.432
     vi- Hazır giyim 6.516 6.586 6.661 8.094 9.962 11.193 11.833 8.822
     vii – Diğer tüketim
malları 1.080 1.279 1.413 1.800 2.622 3.483 4.122 3.032
4- DİĞER
ÜRÜNLER 45 63 89 222 391 285 488 809
TOPLAM 26.587 27.775 31.334 36.059 47.253 63.167 73.476 60.697

Kaynak: http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/SEKTOR/Ey-IHR.xls

157 İTKİB Genel Sekreterliği, “Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü”, Raporlar/İstatistikler,
www.itkib.org.tr (10 Eylül 2006), s.2.
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3.1.3. İstihdam Hacmi

Tekstil sektörü emek yoğun bir sektördür. Belki de bu sektörün rekabet gücünü

azaltan yumuşak karnıdır.

Tekstil ve hazır giyim maliyet bileşenlerine bakıldığında, tekstilde direkt işçilik

%12, hazır giyimde direkt işçilik %26’dır. Üretim maliyeti içinde hammadde ve

işgücünün payının yüksekliği nedeniyle sektörün ulusal ve uluslar arası piyasalardaki

rekabet gücü bu faktörlerdeki gelişmelere oldukça bağlı durumdadır. Sektördeki toplam

istihdam 2 milyon kişidir. Ancak istihdam maliyeti içinde kamu payı oldukça yüksektir.

Çalışanın işverene maliyeti içerisinde istihdam vergilerinin oranı Türkiye’de %41’dir.

Bu OECD ülkeleri da dahil olmak üzere birçok ülkedeki istihdam vergilerinin çok

üstündedir. Türkiye’ye en yakın oran %33,1 ile Brezilya’dır. OECD ortalaması ise

%18.1’dir (Tablo 2).

Tekstil’in emek yoğun bir sektör olması ve istihdam üzerindeki kamu yükünün

oldukça ağır olması sektöre hem rekabet gücü kaybettiriyor hem de sektör firmalarını

kayıt dışına itiyor158.

Tablo 3.2. Çalışanın İşverene Maliyeti İçerisinde İstihdam Vergilerinin Oranı (%)

Türkiye 41,0 İsveç 28,1

158 İTKİB Genel Sekreterliği, “Yeni Rekabet Ortamında Türk Tekstil ve Hazırgiyim Sektörü”,
Raporlar/İstatistikler, www.itkib.org.tr (12 Ağustos 2006), s.5-6
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Brezilya 33,1 Avusturya 27,6

İtalya 32,6 Güney Kore 25,2

Fransa 30,6 ABD 21,2

Belçika 29,9 OECD 18,1

Kaynak: www.itkib.org.tr

3.1.4. Sektörün Ülkemizdeki Geleceği

2005 yılı başından itibaren kotaların ve miktar kısıtlamalarının kalkması yeni

bir rekabet ortamının doğmasına neden olmuştur. Bu yeni ticaret düzeni içerisinde

önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünya tekstil ve hazır giyim pazarları yeniden bir

paylaşıma konu olacaktır. Dünya Ticaret Örgütü’nün 2004 yılında yayımladığı bir

araştırmaya göre, dünyada bir çok ülke, dünyanın başlıca tekstil ve hazır giyim pazarı

olan AB ve ABD’de Çin ve Hindistan lehine pazar kayıplarına uğrayacaktır. Tekstil

sektörü açısından baktığımızda yeniden bir bölüşüm ortaya çıkacağı ifade

edilebilmektedir. Halihazırda AB pazarında %13 pay alan Türk tekstilinin yeni rekabet

ortamında %12’ye gerileyeceği tahmin edilmektedir. Buna karşılı Çin’in payının

%10’dan %12’ye; Hindistan’ın payının ise %9’dan %11’e çıkacağı tahmin

edilmektedir.

ABD pazarında ise, Çin’in payının %11’den %18’e çıkacağı hesaplanmaktadır.

Çin karşısında Pazar payını kaybedenler ise AB, Meksika, Amerika’daki diğer ülkeler

olarak sıralanmış, Türkiye de Pazar kaybeden grup içerisinde yer almıştır.

Sektörün ülke ekonomisi içerisindeki olumlu göstergeleri Türkiye’nin

vazgeçemeyeceği sektörlerden biri olduğunu göstermektedir. Ancak Çin’in Dünya

Ticaret Örgütü’ne girmesi ve kotaların kalkmasıyla birlikte AB pazarındaki payının

%9’dan, %6’ya düşmesi de beklenmektedir. ABD pazarında ise, Çin ve Hindistan

paylarını sırası ile %16’dan %50’ye ve %4’ten %15’e çıkartmakta, buna karşılık
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Türkiye’nin de arasında bulunduğu diğer ülkelerin Pazar payının ise %24’ten %10’a

gerileyeceği tahmin edilmektedir159.

3.1.4.1.Sektörün Güçlü Yanları

Bütün bunlara rağmen Türkiye sahip olduğu avantajlarla rekabet edebilecek

güçtedir. Türkiye’nin diğer ülkeler göre avantajları ve güçlü yanları şöyle

sıralanabilir160.

-Sektörün ülke ekonomisindeki payının yüksek olması sebebiyle, ülke çapında

politika yapmayı yönlendirici potansiyeli olması

-Dinamik yapıdaki KOBİ sayısının çok yüksek olması ve bu suretle ekonomik

krizlere karşı esnekliğin bulunması.

-Küçük adetli siparişleri hızlı gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunması.

-Ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı avantajlar. Özellikle AB pazarına

lojistik avantajları kullanarak mal teslimat süresini kısaltabilmesi.

-Sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında ihracatçı şirket sayısının her

geçen gün artması.

-Modern bir bankacılık altyapısının olması ve iletişim ağının sektörün

dinamizmini arttırması.

-Sektörde AR-GE ve eğitime verilen önemin her geçen gün artması.

159 İTKİB Genel Sekreterliği, “Yeni Rekabet Ortamında Türk Tekstil ve Hazırgiyim Sektörü”,
Raporlar/İstatistikler, www.itkib.org.tr (12 Ağustos 2006), s.2-3
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-Sektörde üretim entegrasyonun sağlanması ve sektörün ihtiyaçlarını giderme

konusunda dış tedarik becerisinin gelişmesi.

-Sektörün ürettiği ürünlerde kalite seviyesinin artması ve uluslar arası

piyasalarda bu kalitenin kabul ettirilmiş olması.

-Küreselleşmenin getirdiği dinamizm ve değişim sonucunda yeni pazarlara

girme fırsatının bulunması. Türk insanının girişimcilik yeteneği ve azmi.

-Üretimde dünya standartlarını yakalayan sektörün fason üretim ağırlıklı bir

yapılanmadan sanayi koluna dönüşmesiyle ortaya çıkan bilgi birikimi ve tecrübenin,

sektörün gelişmesine olumlu katkıda bulunması.

-Dünya tekstil ve hazır giyim sektörlerinde sadece Çin ve G. Kore’de olan

entegre altyapının Türkiye’de de bulunması.

-Sektörde faaliyet gösteren firmaların, üretimlerinde yüksek teknolojiyi tercih

etmeleri.

-Pamuk üreten bir ülke olması hasebiyle pamuktan ipliğe, iplikten tekstile,

tekstilden hazır giyime ve hazır giyimden finansmana kadar bir yatırım-üretim-ihracat

zincirinin oluşması ve bu suretle müşteriye paket servis sunabilen bir konumun süreç

içerisinde hayata geçirilmesi.

-Sektörün ülke ekonomisi ve ihracatı içinde 1990’larda yakaladığı pozitif

büyüme trendinin devam ediyor olması.

-Sektörün AB pazarına gümrüksüz girebilme ayrıcalığına sahip olması.

-Sektörün güçlü bir örgütlülük potansiyeline ve mali imkanlarına sahip olması,

bu dayanışmadan doğan İTKİB’in son yıllarda KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık

alanlarında yardımcı olma konusundaki girişim bilincinin artması.

-Yurtdışında yaşayan Türklerin, sektöre yeni iş olanakları açma potansiyeli.

160 Selçuk Arı, Mehmet Hüseyin Bilgin, Gökhan Karabulut, Hakan Danış, Türk Hazır Giyim
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-Lojistik ve nakliye sektörünün öneminin bilincine varılması ve bu sektörlerle

beraber, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumdan daha çok yararlanılması yönünde

ortak politikaların geliştirilmesi gerektiği bilincine varılması.

3.1.4.2. Sektörün Zayıf Yanları

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün bu güçlü yanlarına karşılık, dış alımcıları

etkileyebilecek olumsuz yanları da mevcuttur. Özellikle kayıt dışı üretim, kayıt dışı

istihdam, çevre ve sosyal güvenlik alanındaki yetersizlikler dış alımcıları

etkileyebilmektedir. Bunlarla birlikte sektörün zayıf yanlarını şöyle sıralayabiliriz161

-Sektörde daha rekabetçi bir yapı oluşumu için gerekli olan doğal

eliminasyonun henüz gerçekleşmemiş olması.

-Özellikle hazır giyim sektörümüzde gerek özel sektör kurumlarında gerekse

kamu bürokrasisinde sektörün hammadde, üretim, ihracat, vb alanaları kapsayan

herhangi bir “master plan”ı vizyonu bulunmaması.

-Gerek tekstil ve giyim sektörlerinin kendi aralarında, gerekse bu sektörlerin

kendi alt sektörleri ile koordinasyon, işbirliği ve birlikte hareket etme geleneğinin

gelişmemiş olması.

-Türk ekonomisinin içinde bulunduğu makro ekonomik sorunlar Türk hazır

giyim sektörünün rekabetçi yapısına doğrudan etkide bulunmaktadır.

Sektöründe Rekabet Gücü Analizi ve Rekabet Gücünü Artırıcı Politika Önerileri, İstanbul, İTKİB
Yay., 2004, s.204-205-206.
161 Arı, Bilgin ve Karabulut, Danış, s. 206-207-208-209.
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-Türk vergi sisteminin yapısı ve karmaşıklığı, vergi politikaları sektörün

rekabetçi gücünün yitirilmesine sebep olmaktadır.

-Türkiye’deki bürokratik mekanizmanın karmaşıklığından kaynaklanan

gecikmeler ve taleplere uzun zaman sonra alınan cevaplar sektörde faaliyet gösteren

yatırımcıların rekabetçi yeteneklerini geliştirmesine engel olmaktadır.

-Sektörün büyük bir maliyet sorunu bulunmaktadır. Sözgelimi enerji

maliyetleri ve diğer girdi maliyetleri sektörü etkileyen olumsuz faktörlerdendir. Aynı

durum işçilik maliyetlerinde de geçerlidir. Sözgelimi 1980 yılında 0,95 USD olan

saatlik işçilik maliyetleri 1993 yılında 4,44 USD’ye yükselmiştir. Günümüzde ise

devalüasyonlardan dolayı 2,48 USD’ye düşmüştür. Çin, Hindistan gibi rakiplerle

karşılaştırdığımızda, sektörün gittikçe daha dezavantajlı bir konumda bulunduğunu

ifade edebiliriz.

-Hem  ülke  ekonomisinde  hem  de  sektörde  haksız  rekabete  yol  açan  kayıtdışı

ekonominin varlığı. Gayrimenkul, altın, döviz, para piyasası, tekstil, kundura, otomotiv,

özel eğitim, sağlık gibi sektörlerde kayıtdışı işlem, istihdam ve kazanç yoğunluğu

oldukça sarihtir162. Kayıtdışı ekonomi, ülkemizde önlenemeyen ve süreklilik arz eden

ekonomik bir olay halini almıştır. Ekonomide enflasyonun sürekliliği, haksız ve

spekülatif kazançların varlığı, gelir adaletsizliği ekonominin denetim dışı kalmasına ve

kayır dışılığın artmasına yol açmaktadır163.

-Sektörün kaynak sorunu, örneğin bankaların sektöre proje danışmanlığı

yapmaması ve güven telkin etmemesi sektörün rekabetçi yapısını doğrudan

etkilemektedir.

-Moda ve ileri teknoloji alanında sektörün dinamizmini olumlu yönde

etkileyecek olan doğrudan yabancı yatırımcı seviyesinin oldukça düşük olması.

-Sektörde sürdürülebilir nitelikli işgücünü sağlayacak sistematik bir eğitim

politikasının uygulanabilir olmaması.

162 Osman Altuğ, Kayıtdışı Ekonomi, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 1999, s. 456.
163 Murat Şeker, “Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini: Türkiye Örneği–1”, Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, Sayı 217, Mayıs 2006, s.128.
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-Türk hazır giyim sektörü, kendi pazarlama açısından dış piyasalarda dağıtım

kanallarına sahip olmaması, yurtdışı pazarlarda ürün çeşitliliğine gidilmemesi

-Sektörde kalite, çevre ve insan sağlığına önem verme düzeyinin ve işçilerin

çalışma koşullarının yurtdışı alıcıların istediği düzeyde ve standartta olmaması.

3.2. Tekstil Ve Hazır Giyim Sektöründe Sosyal Sorumluluk İlkeleri

Tekstil sektöründeki kayıt dışılık yabancı alıcıların üzerinde durduğu önemli

konulardan biridir. Bununla birlikte kayıt dışı istihdam ve çocuk işçi istihdamı dış

alımcıların üzerinde durduğu kriterlerdendir. Aralarında hazır giyim ve tekstil

sektörünün de bulunduğu işkollarında yapılan araştırmaya göre çalıştırma yaşı 9’a kadar

düşmüştür.  Çalışan çocukların %81,8’i Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu

kapsamındadır; ama kapsamdaki çocukların yalnızca %33,4’ünün, tüm çocukların da

yalnızca %24,7’sinin “çırak” sayılmasının şartı olan çıraklık sözleşmeleri bulunmakta

ve çıraklık eğitim merkezine devam etmektedirler. Çıraklık sözleşmesi olmayanlar ise,

çocuk işçi sayılmaktadırlar. Çırak öncelikle öğrenci sayılmasına rağmen araştırma

kapsamındaki çalışan çocukların yalnızca %24,7’si çıraklık okuluna girmektedir.

Çocukların % 85,6’sı kanuni süre olan günde 7,5 saatten çok çalışmaktadır. Çocukların

%86,2’sinin haftalık çalışma süresi de 45 saati aşmaktadır. Çalışma süreleri bakımından

mevzuat hükümlerine aykırı davranılmaktadır. Yine çocukların % 72,8’inin günlük ara

dinlenme süresi 60 dakikadan azdır. Çocukların %57’si, İş Kanununa göre asgari ücret

tespit Komisyonu tarafından 16 yaşından küçük işçiler için belirlenen asgari ücretten

daha düşük ücretlerle çalıştırıldıkları belirlenmiştir. Çalışan çocukların %53,8’i

sigortasızdır164.

Söz konusu çalışma, çocukların en yoğun çalıştırıldıkları (dokuma işkolunda,

deri ve kumaştan hazır giyim meslek dalının da bulunduğu) en riskli 11 meslek dalında

gerçekleştirilmiştir. Kayıtdışı istihdam ve çocuk istihdamın yanında dış alımcıların

önem verdikleri diğer bir husus olan iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konusunda da

Türkiye’deki tekstil ve konfeksiyon sektörünün yetersiz olduğu görülmektedir.

Çalıştırılan çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıldıkları ve bu çocukların çalışma
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ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri ile iç içe ve her türlü sağlık ve

güvenlik hizmetinde yoksun ve korumasız oldukları belirlenmiştir.

Araştırmada çalışan çocukların karşılaştıkları riskler ve bu risklerden etkilenme

olasılığı bulunan çocuk ve yetişkin yüzdeleri ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Risklerin

tümü değerlendirildiğinde çocukların %24,9’u yetişkinlerin %15’i bu riskler karşısında

tümü ile korumasızdır165.

Tekstil ve konfeksiyon dış alımlarının üzerinde önemle durduğu diğer bir konu

ise çevre’dir. Çevre tekstil sanayii için bir kalite parametresi sayılmaktadır166. ISO,

işletmelere çevre ile ilgili standartlarını 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile getirmiştir.

ISO 14001 serisi müşteri ihtiyaç ve istekleri çevre gerekliliklerini ve kuralları da

kapsamakta, sürekli gelişme de sadece müşteri beklentileri ile değil organizasyonun

içinden oluşan öncelikleri ve amaçlarıyla da yönlenmektedir.

ABD’deki ve Avrupa’daki dış alımcıların çocuk işçi ve ucuz işgücü

çalıştırdıklarından dolayı şiddetli eleştirilere ve protestolara maruz kaldıkları

bilinmektedir. Bu sebeple dış alımcılar Türkiye’de üretim yaptıracakları firmalarda

insan hakları, çevre denetimler yapılmasını talep etmektedirler. Hatta bu amaçla Nike,

Adidas, Nordstrom ve Liz Claiborne’nin de içinde bulunduğu toplam 17 adet şirket Fair

Labor Organizasyonunu geliştirerek, insan hakları ve çevre denetimlerine ağırlık

vermektedirler. 1999 yılında kâr amacı gütmeden üyelerinin üretim yaptığı ülkelerde

çalışma koşulları ve standartları ile ilgili denetim yapıp üyelerine rapor etmektedir. bu

kuruluşun da amacı; çalışma koşullarını geliştirerek yerel yasalara uyumu ve uluslar

arası standartlara uyumu sağlamaktır. Üyeleri, Adidas AG, Asics Corporation, Eddie

Bauer, Gear for Sports, Gildan Activewear, Liz Claiborne, Mountain Equipment, New

Era Cap Company, Nıke, Nordstrom, Outdoor Cap Company, Patagonia, Philips-Van

Heusen Corporation, Puma, Reebok, Top of the World, Zephyr Graph-X’dir. Üyelerin

rutin üretim yerlerinin denetimleri sırasında bulunan olgular ve üçüncü kişiler

164 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışan Çocuklar Projesi
Raporu, Ankara, Lazer Ofset, 2000, s.21-22-23-24.
165 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, s.26.
166 Joachim Grütze, Dispersiyon Boyalarında Yeni Bir Jenerasyon, Uluslar arası İstanbul 4. Tekstil
Konferansı, Millenniuma Girerken Tekstilde Eğilimler ve Çevre, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, Ekim
1999, s.151.
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tarafından yapılan şikayetler üzerine yapılan denetim sonuçları internetten de

yayınlanmaktadır167.

Ülkemizde istihdam ve çevre konusunda olumsuzluklar olduğu düşünülürse iç

denetçinin işletmenin rekabet gücünü ayakta tutabilmesi için denetimlerine ağırlık

vermesi ve dış alımcıların talepleri doğrultusunda denetim yapması gerekmektedir. İç

denetçi çalıştığı firmayı insan hakları ve çevre konusunda da denetlemelidir. Bu alanda

yapacağı çalışmalar yönetimin en büyük yardımcısı olacak ve şirketin pazarlık gücünü

arttıracaktır.

Türkiye’nin önceki bölümde saydığımız avantajlarının yanında artan işçilik

maliyetleri gibi dezavantajları da mevcuttur (Tablo 3). Sektörümüzü tehdit eden bu

dezavantajımıza karşılık bu ülkelerin Türkiye’ye oranla insan hakları ve çevre

konusunda daha yetersiz olması, dış alımcıların Kuzey Afrika’ya, Uzakdoğu ve Çin’e

ve Doğu Avrupa’ya yönelmesini engelleyecektir. Bu sebeple sektörün yukarıdaki

unsurları da dikkate alarak çok acilen insan hakları ve çevre konusundaki standartları

yakalayabilmesi, dolayısıyla rekabet gücünü yitirmemesi için iç denetim birimlerinin

yönetsel ağırlıklı denetim çalışmalarına ağırlık vermesi gerekmektedir.

Tablo 3.3. Seçilmiş Ülkelerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinde Saatlik Ort.

Ücret (2002-USD)

Kaynak: Türk Hazır Giyim Sektöründe Rekabet Gücü Analizi ve Rekabet

Gücünü Artırıcı Politika Önerileri, İTKİB, Nisan 2004, s. 98.

167 Fair Labor Association, “2006 Annual Public Report”, Pres Release, 4 Ekim 2006,
http://www.fairlabor.org/ , (20 Kasım 2006), s.1-2.

0,41 (kıyı kesimi
hariç)Çin
0,69 (kıyı kesimi)

Hindistan 0,57
Meksika 2,3
Türkiye 2,13
Pakistan 0,34
Tayland 1,24
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3.2.1. Yabancı Alıcıların Türk Tekstil Sektöründen İstediği Çalışma Koşulları

Günümüzde olduğu gibi, gelecekte de insan onuruna ve haysiyetine saygının

sağlanmış olup korunması, sosyal eşitliğin sağlanması, çevrenin korunup yaşatılması en

evrensel görevlerdir. İktisadi gelişim ve sosyal ilerleme ancak doğal yaşam şartlarının

korunmasıyla sağlanabilir.

Perakende satışın görevi, tüketicilerin yaşam kalitelerinin korunması veya

yükseltilmesi doğrultusunda tüketici ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap vermektir.

Perakende satış, endüstri sektörü ile tüketici arasındaki köprüyü oluştururken tüketici

menfaatlerini dikkate almaktadır168.

Perakende satış kuruluşlarının amacı ve görevi sadece geçinimlerini, ortaya

koydukları ana paranın faizlendirilmesiyle sağlamak değildir. Bu şirketler, ayrıca satış

açısından bakıldığında çalışanlarına karşı olduğu gibi müşterilerine karşı da sorumluluk

taşırlar ve aynı zamanda tedarikçi açısından bakıldığında çalışma ortaklarıyla onların

çalışanlarından da sorumludurlar. Bunun dışında da toplumsal yaşamın ve toplumsal

sorumluluk bilincinin bir parçası olarak devlete, topluma ve çevreye karşı da

sorumludurlar169

Bu çerçevede, tekstil ve hazır giyim sanayinin günümüz rekabet şartlarında

başarılı olabilmesi için;

168 Yılmaz Yaman, “Sosyal Sorumluluk Kampanyaları”, http://www.siviltoplum.com.tr/makale_01.htm,
1 Aralık 2006, p.2.
169 Korkmaz İlkorur, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? ”
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=143111. 2 Kasım 2006, p.4.
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-Teknoloji ve AR-GE yanında artık insan hakları ve çalışma hayatını

düzenleyen küresel kurallara da özen göstermek ve büyük bir hızla bunlara uygun

düzenlemeler yapmak,

-Dünya pazarlarına açılmayı ve kalıcı olmayı hedefleyen firmaları

bilinçlendirmek ve harekete geçirmeyi özendirmek,

-Uluslararası rekabet açısından her an güçlü olmalarını sağlayabilmek

amacıyla, insan haklarına ve çalışma hayatını düzenlemeye yönelik ülkemiz yasal

mevzuatı ve bu kapsamda uluslararası anlaşmalarla taraf olduğumuz kurallar ile yabancı

mümessil firmaların yayınladıkları sosyal ve çevre standartlarına uyulması büyük önem

arz etmektedir170. Ancak, uygulama kurallarının yürürlüğe sokulması ve tatbik edilmesi

durumunda, sosyal ve çevre standardını iyileştirmek için ön görülen Tedarik ve

Uygulama Kuralları, üretici ülkenin ve imalatçıların gelişme durumlarına göre değişik

süreçleri gerektiren bir prosedür olarak algılanması gerekmektedir.

-Üreticilere yönelik çalışma ilkeleri, firmaya direkt üretim veya fason üretim

yapan tüm fabrikalar veya bunların yan kuruluşları, bağlı şirketleri, bölümleri ve de

temsilcilikleri için geçerlidir.

Türkiye’den alım yapan büyük perakende mağaza zincirlerinin şart koştuğu

sosyal ve çevre standartları yanında, Türkiye’nin de çalışma, sosyal güvenlik ve milli

eğitim mevzuatlarının bir gereği olarak üretici firmaların uymak zorunda olduğu

koşullar aşağıdaki başlıklarda ele alınmıştır.

3.2.1.1. Genel İlkeler

Üretim yapan fabrikalar, kendi ülkelerinin kanunlarına ve ilgili diğer tüm

kanun, kural ve tüzüklere uygun şekilde faaliyet göstermelidir.

170 Mehmet Kumbaracı, “Çin ve Sosyal Sorumluluk” 9 Mayıs 2005,
http://www.tekstilisveren.org/content/view/195/38/,  23 Kasım 2006, p.5.



75

-Fabrikalar, çalışma, işçi sağlığı ve güvenliği ve de çevre ile ilgili olanlar da

dahil olmak üzere ilgili tüm kanun, tüzük ve kurallara tam olarak uymalıdır171.

-Fabrika, önceden bir bildirimde bulunulsun veya bulunulmasın, firma

temsilcileri veya acentalarının tesisleri veya kayıtlarına her zaman için sınırsız erişimine

izin vermelidir.

3.2.1.2. Çevre

Fabrikalar, ilgili tüm çevre kanunları ve tüzüklerine uymalıdır. Sözü edilen

kanun ve tüzüklerin firmanın belirlediklerinden daha gevşek olması durumunda,

fabrikaların firmanın çevresel ilkeler düzenlenmesinde ana hatlarıyla belirtilen

standartlara uymaları esastır172. Fabrikalar, ürün geliştirme aşamasından başlayarak, iş

organizasyonundan üretime ve buradan ürünün satışına kadar çevreyi koruyarak hareket

edilmeli (Washington Antlaşmaları kapsamında belirli türler korunmalıdır, Ozon

tabakasının aşınmasına yol açan maddelerle ilgili Montreal Protokolü çerçevesince ozon

tabakasını korumaya yönelik yükümlere-FCKW kullanım yasağına uyulmalıdır, Forest

Stewardship Council-FSC’nin kriterlerine göre çevre koruma uygulamaları çerçevesince

kazanılmış ağaçların kullanılması zorunludur, Ekoteks Standard 100 kriterleri dikkate

alınmalıdır).

-Fabrikanın bir çevre yönetim sistemi veya planı bulunmalıdır.

-Fabrikanın, tehlikeli maddelerin kazara dökülmesi, serbest kalması veya diğer

çevre ile ilgili acil durumlarda yerel makamları haberdar etmeye yönelik prosedürleri

bulunmalıdır.

3.2.1.3. Ayrım

171 İSO-TGSD Sosyal Sorumluluk Temel Şartnamesi,
http://www1.iso.org.tr/Documents/Sanayi/TGSD/TGSD%20sartname.doc, 24 Kasım 2006, s.1
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-Fabrikalar elemanları, kişilik özellikleri veya inançları temelinde değil, işi

yapabilme becerilerini esas alarak istihdam edilmelidir173.

-Fabrika, işçilerini ırk, renk, cinsiyet, uyruk, din, yaş, hamilelik, medeni

durum, siyasi görüş ve/veya sosyal açıdan ayrım yapmaksızın istihdam etmelidir.

-Fabrika, işçilerine ücret veya sosyal haklar sağlarken ırk, renk, cinsiyet, uyruk,

din, yaş, hamilelik, medeni durum, siyasi görüş ve/veya sosyal açıdan ayrım

yapmamalıdır.

3.2.1.4. Zorla Çalıştırma

-Fabrikalar mahkum, sözleşme ile bağlanmış veya zorunlu çalışmaya yönelik

eleman istihdam etmemelidir174.

-Fabrika, mahkumiyet, borç bağı veya devletin çalışma cezası vermesi gibi

irade dışı ve zorlayıcı çalışma prensipleri benimsememelidir.

-Fabrika, yabancı uyruklu sözleşmeli işçi istihdam etmesi halinde, aracılık

komisyonlarını ödemeli ve işçilerin hiçbirinden iradesi ve isteği dışında herhangi bir

süre çalışmasını istememelidir.

3.2.1.5. Çocukların Çalıştırılması

Fabrikalar sadece ya yasalarla belirlenmiş olan yaş sınırını aşan ya da en az 14

yaşında (bazı firmalar için 15 yaşında) (bunlardan hangisi büyükse) eleman istihdam

etmelidir. Ayrıca, fabrikaların çocukların çalıştırılması ile ilgili diğer kanunlara da

uygun hareket etmesi gerekmektedir175.

172 Marks & Spencer Code of Ethics, Version 1.0, April 2006,
http://www2.marksandspencer.com/thecompany/ourcommitmenttosociety/csr_reports/code_of_ethics.pdf
1 Aralık 2006, s.2.
173 İSO-TGSD Sosyal Sorumluluk Temel Şartnamesi, s.2.
174 Julian Parr, “Meeting Labour Standards In The Ready-Made Clothing Sector”, 23 Kasım 2000,
http://www.b2bturkishtextile.com/repots/csr_turkey_report.pdf, (29 Kasım 2006), s. 5.
175 GAP INC, “GAP INC. Code of Vendor Conduct”, Our Standarts for Factories,
http://www.gapinc.com/public/documents/code_vendor_conduct.pdf, 1 Kasım 2006, s.1.
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-Fabrikanın istihdam etmiş olduğu tüm işçiler en az 14 yaşında (bazı firmalar

için 15 yaşında) olup, yasalarda belirtilen asgari çalışma yaşını geçmiş olmalıdır.

-Fabrika, işe alma, ücretler, çalışma saatleri, fazla mesai ve çalışma koşulları

ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere çocukların çalıştırılması ile ilgili tüm kanunlara

uygun hareket etmelidir.

-Fabrika, uygun işçilerin, özellikle de genç olanların, gece okullarına katılması

ve iş-çalışma programları ve diğer devlet tarafından düzenlenen eğitim programlarına

gitmelerini teşvik ve kabul etmelidir.

-Fabrika, her işçi için işçilerin doğum tarihlerini doğrulayan resmi belgeler

bulundurmalıdır. Doğum tarihini doğrulayacak resmi belgelerin bulunmadığı ülkelerde,

fabrika işçinin yaşını uygun ve güvenilir bir değerlendirme yöntemi ile tayin etmelidir.

3.2.1.6. Ücretler ve Çalışma Saatleri

Fabrikalar çalışma saatleri, ücretler ve fazla mesai ücretlerini ilgili kanunlar

çerçevesinde belirlemelidir. İşçilere asgari ücret ya da bölgesel sınai standartlara uygun

olan tutarlardan hangisi daha yüksekse o ödenmelidir (Adidas firması şu sıralarda asgari

ücret yerine yaşama ücretini tespit edebilmek için çalışmalara başlamıştır). Giysi

üretiminde sıkça fazla mesai yapılması gerektiği bilinmekle birlikte, fabrikalar insancıl

ve verimli çalışma koşulları temin ederek faaliyetlerini fazla mesaiyi sınırlayacak

şekilde yürütmelidirler176.

İşçilere asgari ücret ya da bölgesel sınai standartlara uygun olan tutarlardan

hangisi daha yüksekse o ödenmelidir.

Fabrika, yasal düzenlemelerden uygun veya yerel sınai standartlara uygun

olanlardan hangisi yüksekse o oranda fazla mesai ücreti ve teşvik (veya parça başı)

ödemesi yapmalıdır. Fazla mesai saat ücretleri normal çalışma saatli ücretinden yüksek

olmalıdır.

176 Fair Wear Foundation, “Türkiye Sektör Analizi”, http://www.fairwear.nl/fairwear_old, (15 Ekim
2006), s.23.
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Fabrika, düzenli olarak 60 saatten fazla çalışma istememelidir.

İşçiler, herhangi bir ceza veya işten çıkarma tehdidi ile karşı karşıya kalmadan

fazla mesai yapmayı reddedebilir.

İşçiler haftanın yedi gününden en az birinde tatil yapmalıdır.

Fabrika, kanunların gerektirdiği veya yerel sınai standartlara uygun olandan

hangisi daha fazla ise o oranda ücretli yıllık izne çıkabilmelidir.

Fabrika, her ödeme döneminde işçilere çalışılan gün sayısı, gün içinde

kazanılan ücret veya parça başı fiyat, belirtilen oranlar üzerinden fazla mesai süresi,

ikramiyeler, sosyal yardımlar ve yasal ya da mukaveleli indirimleri içeren açık ve

anlaşılır bir ücret bordrosu vermelidir.

3.2.1.7. Çalışma Koşulları

Fabrikalar, tüm işçilere saygılı ve dürüst bir muamele göstermeli ve onlara

sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamalıdır. Fabrikalar çalışma koşulları ile ilgili tüm

kanun ve tüzüklere uymalıdır. Fabrikalarda kurumsal cezalandırma veya diğer fiziksel

veya psikolojik zorlama yöntemleri uygulanmamalıdır. Fabrika binaları yeterli

aydınlatma ve havalandırmaya sahip olmalı, koridorlar ulaşılabilir olmalı, makinelerin

bakımı yapılmalı ve tehlikeli maddeler uygun şekillerde depolanıp atılmalıdır. İşyerinde

çalışanların ve tüm işletmenin güvenli, İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine uygun

olarak yerine getirilmelidir. İşletmeler, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma

ortamının tesis edilmesinden, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesinden ve koruyucu

hizmetlerin yürütülmesinden sorumludurlar. Bunun için işveren, iş yerinin risk

gurubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla iş güvenliği uzmanını

görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer, araç gereç ve personeli

temin etmekle yükümlüdür177. İşçilerine lojman sağlayan fabrikaların bu tesislerin

temizlik ve güvenliğini sağlaması gerekir178.

177 Resul Kurt, “İşletmelere 20 Ocak 2006’dan İtibaren İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu
Getirildi”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı 213, Ocak 2006, s. 181
178 GAP INC. “GAP INC. Code of Vendor Conduct”, Our Standarts for Factories, s.2.
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Fabrika için

-Fabrika, işçileri cezalandırmaya veya zorlamaya yönelik eylemlerde

bulunmayacak veya bu tür eylemlere izin vermeyecektir.

-Fabrika, şiddette bulunma tehdidi, cinsel taciz, bağırma veya diğer sözlü

istismarlar da dahil olmak üzere hiçbir psikolojik zorlama veya diğer fiziksel olmayan

tacizlerde bulunmayacak veya bu tür eylemlere izin vermeyecektir.

-Fabrika, işçi sağlığı ve güvenliği, sıhhi tedbirler, yangın güvenliği, riskten

koruma ve elektriksel, mekanik ve de yapısal güvenliği de içeren çalışma koşullarına

yönelik ilgili tüm kanunlara uyacaktır179.

-Dikiş, örgü, presleme ve kesim gibi çalışma alanlarındaki yüzey aydınlatması,

üretim faaliyetlerinin yürütülmesi açısından yeterli düzeyde olacaktır.

-Fabrika, iyi bir havalandırmaya sahip olmalıdır. Çalışma alanlarının tümünde

sirkülasyon, havalandırma ve ısı kontrolüne uygun sayıda pencere, fan, klima veya

ısıtıcı olacaktır.

-Yangın veya benzeri acil durumlarda işçilerin düzenli bir şekilde binadan

tahliye edilebilmesi için yeterli sayıda işaretli çıkış olmalıdır. Acil çıkış güzergahları

fabrikanın tüm bölümlerinde belirlenip açıkça işaretlenecektir.

-Koridorlar, çıkışlar ve merdivenlerin önünde hiçbir zaman yangın ve diğer acil

durumlar oluştuğunda binanın düzenli bir şekilde tahliye edilmesini engelleyebilecek

sürdürülen işler, bitmiş giysiler, kumaş topları, kutular ve diğer nesneler

bulunmayacaktır. Fabrika, çıkışlar, yangınla mücadele ekipmanı, kontrol panelleri ve

potansiyel yangın kaynaklarının erişilebilir ve açık olduğunu belirtir bir “sarı kutu” veya

diğer işaretleri sağlar.

179 Cumhur Sinan Özdemir, İşverenler 18.03.2006 Tarihinden İtibaren İşyerinde İlk Yardımcı
Bulundurmak Zorunda…,Vergici ve Muhsebeciyle Diyalog, Sayı 215, Mart 2006, s.151.
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-Kapılar ve diğer çıkışlar yangın ve diğer acil durumlarda düzenli bir tahliyeyi

teminen çalışma saatleri boyunca kilitsiz ve erişilebilir durumda tutulacaktır. Tüm ana

çıkış kapıları dışarı açılmalıdır.

-Yangın söndürücüler fabrikanın çeşitli alanlarında çıkabilecek yangın tiplerine

uygun olmalı ve düzenli olarak bakımı yapılıp doldurulmalı, en son kontrol tarihini

belirtmeli ve her alanda işçilerin erişimine uygun olarak duvar ve sütunlara monte

edilmiş olmalıdır.

-Her katta yangın alarmı bulunacak, çıkışların üzerine ve merdivenlere acil

durum ışıkları yerleştirilecektir.

-Yılda en az bir kez tahliye tatbikatı düzenlenir.

-Makineler çalışmaya yönelik güvenlik cihazları ile donatılmış olacak ve

düzenli olarak kontrol ve bakımları yapılacaktır.

-Maskeler, eldivenler, koruyucu gözlükler, kulak tıkaçları ve lastik çizmeler

gibi uygun koruyucu ekipman kullanımlarına ilişkin talimat ile birlikte ücretsiz olarak

tüm işçilere sağlanacaktır.

-Fabrika, tüm işçilere içme suyu temin edecek ve işgünü içerisinde makul

ölçüler dahilinde kullanımına izin verecektir.

-Fabrikanın her katına iyi donatılmış en az bir ilk yardım ünitesi yerleştirilecek

ve temel ilk yardım müdahalesi konusunda eleman yetiştirecektir. Fabrikanın, bina

dışında tıbbi müdahale gerektiren ciddi yaralanmalara yönelik prosedürleri bulunacaktır.

-Fabrika, çalışma saatleri dahilinde temiz ve sağlıklı tuvalet imkanı sağlayacak

ve bunların kullanımına herhangi bir kısıtlama getirmeyecektir.

-Fabrika, tehlikeli ve yanıcı maddeleri güvenli ve havalandırılmış alanlarda

depolar ve bunları güvenli ve yasal şekilde atar.
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Lojman için180

-Barınma tesisleri, yangın güvenliği, sıhhi koşullar, riskten koruma ve

elektriksel, mekanik ve de yapısal güvenliği de içeren sağlık ve güvenlik ile ilgili kanun

ve tüzüklere uygun olmalıdır.

-Uyuma bölümleri cinsiyete göre ayrılmalıdır.

-Uyuma bölümlerinde işçilere sağlanan yaşama alanı hem asgari kanuni

koşullar hem de yerel sınai standartlara uygun olacaktır.

-İşçilere uyuma hasırı veya yatak tedarik edilir.

-Yatakhaneler iyi havalandırılmalıdır. Tüm uyuma bölümlerinde yeterli

sirkülasyon, havalandırma ve ısı kontrolü açısından dışarı açılan pencereler veya fanlar

ve/veya ısıtıcılar bulunacaktır.

-İşçilere giysileri ve özel eşyaları için ayrı bir muhafaza alanı sağlanır.

-Her katta açıkça işaretlenmiş en az iki çıkış olmalı ve hollerde, merdivenlerde

ve çıkışların üstünde acil durum ışıkları bulunmalıdır.

-Holler ve çıkışlarda, yangın ve diğer acil durumlarda hızlı bir tahliyeyi

teminen hiçbir engel bulunmamasına dikkat edilecektir.

-Yangın ve diğer acil durumlarda uygulanacak tahliye talimatı tüm uyuma

bölümlerine asılır.

-Uyuma bölümlerinin içine veya yakınına yangın söndürücüler

yerleştirilmelidir.

-Üretim alanlarında kullanılan tehlikeli ve yanıcı maddeler yatakhanede veya

uyuma bölümleri ile bağlantılı binalarda depolanmaz.

180 İTKİB-İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Tekstil ve Hazır Giyim Üretiminde Sosyal
Sorumluluk İlkeleri,
http://www.itkib.org.tr/default.asp?CID=RAPORLAR&urlID=627&dropdownid=raporlar, (18 Ağustos
2006), s.7.
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-Altı ayda bir yangın tatbikatları düzenlenir.

-Uyuma bölümlerinde yeterli aydınlatma olacaktır.

-Yeterli sayıda tuvalet, duş ve soyunma yeri cinsiyetlere göre ayrılıp güvenli,

hijyenik, erişilebilir ve özel alanlar olarak temin edilecektir.

-Yatakhanede kalanlar, kendi güvenlik ve rahatlıkları açısından makul ölçüler

çerçevesinde getirilen kısıtlamalara tabi olarak çalışma saatleri dışında bu mekana girip

çıkmakta serbesttir.

3.2.1.8. Birlik Kurma Özgürlüğü

İşçiler istedikleri birliklere katılma özgürlüğüne sahiptir. Fabrikalar, yasal ve

barışçıl şekilde toplu birlik oluşturan, örgüt kuran ve pazarlık eden işçilere müdahale

etmeyecektir. Bu konudaki karar yalnızca işçiler tarafından verilebilir181.

-İşçiler yasalara uygun şekilde birlik kurma veya kurulmuş olanlara katılma

özgürlüğüne sahiptir182

-Fabrika, işçilerin istedikleri birliklere katılmaya yönelik yasal haklarıyla ilgili

herhangi bir tehdit, ceza, kısıtlama veya müdahalede bulunmaz.

3.2.1.9. İzleme ve Tatbik

Firma ile çalışmanın bir koşulu olarak, tüm fabrikaların bu “Tedarikçilere

Yönelik Çalışma Prensipleri”ne uyması gerekmektedir. Firmalar, uygunluğu

değerlendirmeye ve sağlamaya yönelik izleme sistemleri geliştirmeye devam

etmektedirler.

Firma, fabrikalardan herhangi birinin bu prensipleri ihlal ettiğini tespit etmesi

üzerine, iş ilişkisini derhal sona erdirebilir veya fabrikadan bir düzeltici faaliyet planı

uygulamasını isteyebilir. Söz konusu düzeltici faaliyetlerin bildirilmesine rağmen

181 Business Social Compliance, Initiative, “Code of Conduct”, March 2004, http://www.bsci-
eu.org/content.php?page=BsciDocuments, (3 Kasım 2006), s.3.
182 Fair Labor Association,”Workplace Code of Conduct”, Freedom of Assosiciation and Collective
Bargaining, http://www.fairlabor.org/all/code/index.html, (3 Kasım 2006), p.6.
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uygulamaya konmaması halinde, firma tüm siparişleri askıya alabilecek ve devam

etmekte olan üretimi de iptal edebilecektir.

3.3. Sosyal Sorumluluk Uygunluk Denetimleri

Sosyal ve çevre standartlarının kabul ettirilmeye ve uygulatılmaya

çalışılmasında, imalatçının kendi sorumluluklarını da dikkate alarak karşılıklı diyalog,

muvafakat ve işbirliği ilkeleri esas alınmaktadır ve şartlar doğrultusunda, özellikle de

mağdur durumdakilerin menfaatlerini göz önüne alınarak şartlara göre mümkün

mertebede etkili şekilde hesaplı düzeltme olanaklarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu amaçları gerçekleştirmek için işletmeler iç kontrol yapısını sosyal uygunluk

kriterlerini yerine getirmek üzere kurarlar183.

Yakın bir zamana kadar son tüketici, devlet otoritelerinin çalışma standartlarını

belirleyip denetlediğini varsayardı. Bu gün daha bilinçlenmiş olan tüketici, sadece

devlet otoritelerini değil, alışveriş yaptığı büyük markaları da, sattıkları ürünlerin

üretildiği koşullardan sorumlu tutmaya başladı. Bir çok tüketici, dünya çapında

markalaşmış şirketlerin ürünlerinin tüketici değerlerine göre üretilmesini sağlamalarını

bekliyor. Bu bağlamda, müşterilerin ve üreticilerin sosyal uygunluk problemlerini

aşması için profesyonel denetim organizasyonları oluşmuştur. Bu kuruluşlar üyeleri

adına üreticilerde sosyal uygunluk anlamında denetimlerde bulunarak üreticiye durumu

rapor ederler.

3.3.1. WRAP Sertifika Programı

WRAP Sertifika Programı (Worldwide Responsible Apparel Production Social

Compliance Program) Amerikan Giyim Üreticileri Birliği (AAMA) tarafından dünyaya

tanıştırılan WRAP Sertifika Programı (Uluslararası Sorumlu Giyim Üretimi) Türkiye’de

de mümessillikler tarafından sunulmaktadır. Bu program, herhangi sosyal uygunluk

riskinin varlığı karşısında, bu riski hemen belirleyip müşteriye ve dolayısı ile üreticilere

herhangi bir zarar gelmeden önce gerekli önlemleri alma şansı verir. Bu program

müşterilere karşı üreticilerin itibarını korur.

183 Internal Control In The New Era Of Risks,
http://www.meti.go.jp/english/information/downloadfiles/cRiskmanage0402se.pdf, (5 Kasım 2006), s.1.



84

Giyim sektöründe, dünya çapında markalaşmış şirketlerin, sosyal sorumluluk

gereklerine bağlılıklarını ve sattıkları ürünlerin kanunlara uygun, insani ve iş ahlakına

saygılı bir biçimde üretildiğini garanti altına aldıklarını ispatlayan bir programdır.

WRAP Sertifika Programı, Amerika’ya ihracat yapan ve yapmayı hedefleyen tüm

işletmelerin Sosyal Uygunluk Kalitelerini belgeleyecek bir programdır184.

3.3.1.1.WRAP Sertifika Programının Temel Prensipleri ve İçeriği

· Kanun ve Yönetmeliklere Uygunluk

· Zorlama ile İşçilik

· Çocuk İşçiliği

· Taciz ve Kötü Muamele

· Ücretlendirme ve Ödemeler

· Çalışma Saatleri

· Ayrımcılık

· Sağlık ve Güvenlik

· Toplu Sözleşme Özgürlüğü

· Çevreye Duyarlılık

· Gümrük Kanunlarına Uyum

· Uyuşturucu Yasağı

3.3.1.2. WRAP Sertifika Programı Prosedürü

184 WRAP-World Responsible Apparel Production, Certification Program, 2005,
http://www.wrapapparel.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=5, (30 Ağustos
2006), s.10.
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İlk adım, aday işletmenin WRAP merkezine başvurması ve WRAP tarafından

gönderilen Öz Değerlendirme Formu’na göre kendisini değerlendirmesi, gerekli

düzeltmeleri yapması ile başlar.

İkinci adım, öz değerlendirmesini tamamlayan ve WRAP gereklerini yerine

getiren aday işletmenin, mümessilden WRAP standartlarına göre denetleme isteği ve bu

denetleme sonucunda eğer gerekli diğer düzeltmeler varsa bunların tespiti,

Üçüncü adım, aday işletmenin WRAP sertifikasının onaylanması için WRAP

merkezine başvurması,

Dördüncü adım, mümessilin aday işletmeyi WRAP tarafından onaylanmak

üzere denetlenmesi ve herhangi bir uygunsuzluk görülmezse WRAP Sertifikasının

onaylanması,

Beşinci adım, mümessilin WRAP Sertifikası sahibi işletmenin standartlara

uygunluğunu sürdürüp sürdürmediğini onaylayabilmek için düzenlediği takip

ziyaretleri.

WRAP Sertifika Programı’na aday olan işletmelerin başvuruları gün geçtikçe

artarken, Amerika’da WRAP Sertifika Programı’nı destekleyen firma sayısı 290’ı

bulmuştur. Programın yönetim kurulunu Sara Lee Corporation, VF Corporation, Jokey

International, Russel Corporation, Phillips-Van Heusen gibi Amerika’nın tekstil

ürünlerinin %80’ini sağlayan firmalar oluşturmaktadır. Bunların dışında WRAP

Sertifikasını kabul eden firmalar şunlardır; Hanes, Champion, Vanity Fair VF, Jones

Apparel, Jockey International, TSI, Savane, Williamson-Dickies, Osh Kosh B’Gosh,

Kellwood, Carole Hochman, CostCo, Harwood Company, Gerber Childrenswear,

Supreme/Perry Ellis.

3.3.2. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
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SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı da, hizmet veya üretim süreçlerinin,

insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını

ölçümlemektedir.

SA 8000 Standardı, bir kuruluşta sağlık ve güvenlik koşullarının tesis

edildiğini; çalışanların yaşlarının çalışmaya uygun olduğunu ve zorla çalıştırmanın

yapılmadığını; ırk, cinsiyet, din gibi sosyal ayrımcılığa konu uygulamaların

bulunmadığını; ücretlendirmede farklılık gözetilmediğini ve yeterli ücret ödendiğini;

çalışma ve mesai saatlerine uygun çalışıldığını; örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının

sağlandığını sistemli olarak güvence altına almaktadır185

Günümüz koşullarında kuruluşlar artan bir şekilde müşterilerin, genel

kamuoyunun, resmi kurumların ve sivil örgütlerin etkisi altındadır. Bu gruplar, ISO9001

Kalite Yönetim Sistemi ile güvence altına alınmış kaliteli ve uygun fiyattaki

ürün/hizmet sunumunun dışında, kuruluşları, ürün veya hizmeti üretirken çevreye

saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal

sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde zorlamaktadır.

İnsan hakları bilincinin yaygınlaşmasına paralel olarak SA 8000, liderlik

esasına dayalı, kapsamı şirket dahilinde; ortaya çıkarmaktan çok önlemeye odaklı,

sürekli gelişmeyi hedef alan, sosyal sorumlulukların ölçümlendiği bir standart olarak

1997 yılında yayınlanmıştır.

SA 8000, çalışma koşullarını genel olarak iyileştirme, tüm iş ve ülke

sektörlerinde evrensel standart sağlamak, dünya ve genelinde insan hakları ve çalışma

örgütleriyle paralel şekilde çalışmak, iş ve tüketim toplumunu karşılıklı kazanca yönelik

bir yaklaşımla teşvik etmeyi misyon edinmiştir. Günümüzde dünya üzerinde bir çok

sektör ve firma SA 8000 belgesi sahibi olmuş, bir kısmı da olma yönünde çalışmalar da

bulunmaktadır. Ancak SA 8000 belgesi olan firmaların daha çok gelişmekte olan

ülkelerden olması da dikkat çekicidir (Tablo 4). Bununla birlikte söz konusu belge için

en çok başvurular tekstil ve konfeksiyon sektörü için olmuştur (Tablo 5). SA 8000

sosyal sorumluluk sistemi kuran bir kuruluşta; yürürlükteki yasalara karşı sosyal
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sorumluluk güvence altına alınmış olacak, firma imajı güçlenecek ve uluslar arası

alanda firmanın kredibilitesi artacaktır. Müşterilere karşı sosyal sorumlulukların yerine

getirildiğini ispatlamış olacak ve müşteriler tarafından sürekli tetkik geçirme gerekliliği

ortadan kalkacaktır.

Tablo 3.4. Ülke Bazında SA 8000 Belgesi Dağılımı

Ülke İşletme
Sayısı

Toplam
% Ülke İşletme

Sayısı
Toplam

%
1 Italy 395 38.05% 18 Argentina 5 0.48%

2 India 141 15.80% 19 Greece 5 0.48%

3 China 129 12.43% 20 Korea 5 0.39%

4 Brazil 99 9.54% 21 Belgium 4 0.39%

5 Other 77 5.11% 22 Bolivia 4 0.39%

6 Pakistan 53 2.89% 23 France 4 0.39%

7 Vietnam 30 2.02% 24 Hong
Kong 4 0.39%

8 Thailand 21 1.45% 25 Romania 4 0.39%

9 Spain 15 0.77% 26 United
Kingdom 4 0.29%

10 Sri Lanka 8 0.77% 27 Portugal 3 0.19%

11 Taiwan 8 0.67% 28 Bangladesh 2 0.19%

12 Indonesia 7 0.67% 29 Costa Rica 2 0.19%

13 Poland 7 0.67% 30 Czech
Republic 2 0.19%

14 Switzerland 7 0.58% 31 Japan 2 0.19%

185 Cumhur Sinan Özdemir, “SA 8000-Sosyal Sorumluluk Standardı Nedir?”, Vergici ve Muhasebeci ile
Diyalog”, Sayı 124, Şubat 2006, s.186
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15 Israel 6 0.58% 32 Malaysia 2 0.19%

16 Philippines 6 0.58% 33 Mauritius 2 0.19%

17 Turkey 6 0.48%

Kaynak:www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage &pageID

=745&nodeID=1

Bunlarla birlikte çalışanların motivasyonu artacak ve çalışanların uzun süreli

istihdamı sağlanacak ve yeni işgücü yetiştirme sürecinden tasarruf edilecektir.

3.3.2.1. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları

Mevcut Durumun Tespiti,

İlk aşamada kanuni gerekliliklere karşı kuruluşun durumu tespit edilir.

Çalışanların, çalışma koşullarından memnuniyeti belirlenir. Çalışılan ortamın sağlıklı ve

güvenli olup olmadığı incelenir.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Oluşum Planı,

   Tablo 3.5. Sektör Bazında SA 8000 Belgesi Dağılımı

Apparel 167 17.1%

Textiles 86 8.29%

Cleaning Services 53 5.11%

Transportation 50 4.82%

Chemicals / Chemical 44 4.24%

Food 44 4.24%

Consulting 35 3.37%

Footwear 31 2.99%

Industrial Equipment 31 2.99%

Business Services 30 2.89%

Construction 30 2.89%

Agriculture 25 2.41%

Energy 24 2.31%

Accessories 23 2.22%

Social Services 22 2.12%
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Metal Products 21 2.02%

Cosmetics 19 1.83%

Housewares 18 1.73%

Building Materials 17 1.64%

Electronics 17 1.64%

Sporting Goods & 16 1.54%

Waste Management 16 1.54%

Plastics 14 1.35%

Toys 14 1.35%

Metals 13 1.25%

Packaging 13 1.25%

Furniture 12 1.16%

Jewelry & Watches 11 1.06%

Medical / Pharmaceutical 11 1.06%

Computer Products & 10 0.96%

Paper Products / Printing 10 0.96%

Security Services 10 0.96%

Tourism & Recreation 10 0.96%

Other 91 8.77%

Diversified Services 9 0.9%

Automotive 8 0.8%

Engineering / Development 8 0.8%

Health Services 8 0.8%

Environmental Services 6 0.6%

Financial Services 6 0.6%

Information Technology 6 0.6%

Safety & Medical 6 0.6%

Appliances 5 0.5%

Glass 5 0.5%

Real Estate 4 0.4%

Staffing 4 0.4%

Education 3 0.3%

Lighting 3 0.3%

Gaming Activities 2 0.2%

Government 2 0.2%

Telecommunications 2 0.2%

Baby Supplies & 1 0.1%

Insurance 1 0.1%
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Kaynak:www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage

&pageID =745&nodeID=1

Sosyal sorumluluk yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve

bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde

kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir

zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve

gerekiyorsa güncellenir.

Eğitim,

Sosyal sorumluluk yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit

çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta

her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara, uygun

detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime

katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara

boğmamış oluruz. Yeni işe başlayanların sosyal sorumlulukları ile ilgili eğitilmesi ve

bilinçlendirme programlarının devamı sağlanır.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin Kurulması,

Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre

çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımların önderliğinde firmanın yapısına uygun bir

sosyal sorumluluk politikası oluşturulur. Çocuk işçi, zorla çalıştırma, iş sağlığı ve

güvenliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı, ayrımcılık, disiplin uygulamaları,

çalışma saatleri, maaş ve diğer ücretler konusunda kuruluş prosedürler oluşturulur.

Kuruluş taşaronlarını da sosyal sorumlulukları açısından seçme ve değerlendirmeye tabi

tutar ve bu kriterler çerçevesinde uygulamaya geçer.

İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi,

Sosyal sorumluluk yönetim sisteminin oluşumunun tamamlandığı kararı

verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile

uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen

uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.
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Gözden Geçirme,

Üst yönetim sosyal sorumluluk sistemini; kanuni ve diğer gerekliliklere

uyumunu, taşeron seçimini, hedefleri, düzeltici/önleyici faaliyetleri, prosesleri ve

onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme

çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini

sağlar.

3.4. Dış Alımcı Kalite El Kitabı ve İlkeleri

Tekstil ve konfeksiyon dış alımcıları tedarikçilerin uyması gereken ilkeleri

yayınlamakta ve ilkeler doğrultusunda denetimlerini arttırmaktadırlar. İstanbul Tekstil

ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) yayınladığı ve üyelerine gönderdiği

sirküler ile bu konuda üyelerinin dikkatini çekmiş ve bu ilkelere uyulması konusunda

gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini üyelerine hatırlatmıştır186. ITKIB’in

“Firmalarımızda Avrupalı-Amerikalı Dışalımcıların ve yerel gözlemcilerin aradığı

nitelikler ve denetim anlayışları” başlığı altında yayınladığı sirkülerde, dışsatım üretici

firmalarımızın sürekli denetime hazır tutulması, denetime açık olması ve yapılan işin

ruhu ile doğru orantılıdır şeklinde ifadeler yer almıştır. Üyelerimiz, yan sanayimiz ve

fasoncularımız doğrudan dışalımcı firma, onun ülkemizdeki müşteri temsilcisi veya

ulusal-uluslar arası gözlemciler tarafından denetlenerek gözlem altına alınmaktadır. Bu

denetim dış alım odaklı ve AB sürecinde sektörümüzün uyumu, öncelikleri ve

gereklilikleri bağlamında olacaktır. Denetim, toplumumuzun sıcak bakmadığı bir

kavramdır. Ne var ki uluslar arası standartlar genel kabul gördükçe, denetim kriterleri

kafamızda somutlaşıp belirginlik kazandıkça denetimde yerel ve uluslar arası keyfilik

ortadan kalkacaktır. Dış alımcı firmalar tekstil ve konfeksiyon üreticilerini

-İşbirliğine başlamadan,

-İşbirliğinin belirli dönemlerinde,

-Belirli dönemeçlerde

186 İTKİB Genel Sekreterliği, “Tekstil ve Hazır Giyim Üretiminde Sosyal Sorumluluk İlkeleri”,
Raporlar/İstatistikler, www.itkib.org.tr (5 Ağustos 2006), s.4-5.
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denetleme gereği duyarlar. Denetimler, dışsatımcı firmalarımızın esnekliğini

ölçmeye yöneliktir. Bunlar;

-Erken teslimat yapabilme esnekliği,

-Kaliteyi koruma ve geliştirme esnekliği,

-Değişen koşullara uygun fiyatlandırma esnekliği,

-Tüketici adına sivil toplum örgütlerinin isteklerini karşılama esnekliği olarak

sıralanabilir.

Avrupalı ve Amerikalı dışalımcılar Güvenlik, Tüketiciyi Koruma, Kalite ve

Ürün sorumluluğu üzerinde hemfikir olmuş ve konu ile ilgili standartlar geliştirilerek

uluslar arası dolaşıma arz etmişlerdir.

Ülkemizin ihracatta lokomotif sektörü olan tekstil ve konfeksiyonun rekabet

gücünü yitirmemesi iç denetimin işletme söz konusu kriterlere uygunluğu sağlamasıyla

mümkün olabilir. Ülkemizde önceki yıllara oranla artan işçilik maliyetlerinde ötürü

dışalımcıların çoğu Orta Asya/Uzak Doğu ülkelerine ve Kuzey Afrika’ya

yönelmektedirler. Dışalımcıların Türkiye’ye bağlı kalabilmesi ancak kriterlere bağlı

kalmakla mümkün olacaktır.

3.4.1.Bazı Dışalımcıların Dışsatımcılara Yönelik Çalışma Prensipleri

Türkiye’den dış alım yapan firmaların üzerinde durdukları nokta çoğunlukla

aynı yöndedir. WRAP Sertifika Programı’nın, SA 8000 Sosyal Sorumluluk

Standartları’nın, Fair Labor Organization ve BSCI (Ticari Sosyal Uyumluluk

Girişimi)’nin ortak üzerinde genel olarak durduğu noktalar; Zorunlu hizmet, çocuk

hizmeti, taciz ve suiistimal, eşitlikçi yaklaşım, sağlık, dernek toplu görüşme ve pazarlık

cemiyetlerine üyelik özgürlüğü, ücret ve sigorta hizmetleri, çalışma saatleri, fazla mesai

ücretleri gibi konulardır187. Tüm adı geçen sosyal sorumluluk denetim firmalarının

dünya üzerinde tekstil ve konfeksiyon alanında birçok üyesi mevcuttur. BSCI’ın dünya

187 Fair Labor Organization, “İşyeri Yönetim Kuralları”, Workplace Code of Conduct,
http://www.fairlabor.org/all/code/index.html, 19 Kasım 2006, s.1-2.



93

üzerindeki tekstilci üye sayısı 60’tır. Aralarında Esprit’ten Metro Group’a kadar

Türkiye’de üretim yaptıran birçok dışalımcı mevcuttur. BCSI üyeleri dünya üzerinde

1132 noktada üretim yapmaktadır. 2005 yılı içerisinde dünyada denetime tabi tutulan

fabrika sayısı 446 olup bunların 78’i Türkiye’deki üreticilerdir 188.

Sosyal Uygunluk denetimlerini gerek kendi başlarına yapan gerekse de

yukarıda saydığımız denetim firmaları aracılığıyla gerçekleştiren dışalımcı tekstil

firmaları sosyal uygunlukla ilgili kurallara uyulmadığı ya da yerine getirilmediği

durumlarda iş sözleşmelerini ve siparişlerini durdurabileceklerini çok net bir şekilde

ifade etmektedirler189. Dışalımcılar, kendi iş etiği ve çalışma koşulları kendisinin

tanımlamış olduğu standartlara uygun üreticiler ile çalışmaktadırlar. Üzerinde kendi

markasını taşıyan her ürünün güvenli, hijyenik ve yasal kurallara uygun koşullar altında

üretildiğinden emin olmak istemektedirler. Dışalımcılar, bu yasal standartlara

ulaşabilmek için belirli bir gayret içinde olan üreticilere destek vermekte ve işbirliği

içine girmektedirler. Sosyal sorumluluk uygulama ilkelerini çalışmaların bir

tamamlayıcısı olarak nitelendirmekte ve tedarikçilerin sağlayabileceğini hesaba

katmaktadırlar190

Reebok ve Adidas gibi ünlü spor giyim firmaları da üretimle ilgili insan hakları

konusunda standartlar getirmiştir. Reebok firması “İnsan Hakları Üretim Standartları”

başlığı altında şu standartları geliştirmiştir191.

İnsan Hakları Taahhütnamesi: Reebok’ın tüm dünyada insan haklarına bağlılığı

ortak çalışma kültürünün en önemli öğesidir. Reebok iş ortaklarıyla ilişkileri sırasında

geliştirmiş olduğu standartları daima ön planda tutacaktır. Reebok insan hakları

standartlarını iş hayatına uygulamanın ve bu standartları uluslar arası hale getirmenin

çalışanlarının moralini yükselteceğine, yüksek kalitede çalışma şartları oluşturacağına

ve yüksek kalitede ürün alınacağına inanmaktadır. Bu politikanın uygulanması

188 Business Social Compliance Initiative, “Europen Commerce Alliance develops social standards in
supplier countries-Press Release”, 8 Haziran 2006, http://www.bsci-eu.org/content.php?page=BsciPress,
(20 Kasım 2006), s.1-2.
189 Business Social Compliance Initiative, “Code of Conduct”, Mart 2004, http://www.bsci-
eu.org/content.php?page=BsciDocuments, (20 Kasım 2006), s.7.
190 Next Retail Ltd., “Uygulama İlkeleri Kitapçığı”, ISSUE 24/06/02, s.3-4.
191 www.reebok.com
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esnasında gördük ki, standartlar adil, farklı kültürlere uygun ve çalışanları işinden gurur

duyması için teşvik edici olmuştur.

Standartları Uygulama: Reebok, Reebok İnsan Hakları Üretim Standartlarını

işbirliği içinde olduğu tüm ortaklarına uygulayacaktır. Reebok, işbirliği içinde olduğu

taşeronların, fasoncuların, tedarikçilerin bu standartlara uyumlu olup olmadığına

bakacaktır.

Bu politikanın doğru bir şekilde uygulanması için, iş ortaklarından üretim

yerlerine ait tüm bilgileri isteyebilecek, ölçütlere olumlu bir şekilde uyulması için

sorumluluğu alacak, üretim yerinde bir nevi incelemeler yapacaktır. Reebok standartlar

uyumun değerlendirilmesi aşamasında karşılaştığı standart dışı uygulamalar için gerekli

uyarılarını yapacak ve önlemlerini alacaktır.

Misilleme Yapmama Politikası: Reebok ürünleri üreten her firma, çalışanların

direkt Reebok personeli ile görüşmesi durumunda bu kişilere işten çıkarılma veya başka

bir şekilde fabrika yönetimi tarafından misilleme yapılamayacağını ilan edecek ve bunu

uygulayacaktır.

Ayrımcılık Yapmama: Reebok, iş ortaklarının ücretlendirmede ve istihdam

esnasında ayrımcılık yapmama şartı arayacak ayrıca ücretlendirme, maaş, sosyal

yardımlar, terfi, disiplin, işten çıkarılma ve emeklilik gibi durumlarda göz önünde

bulundurulacak tek unsur kişinin işe karşı olan yeteneği olacaktır.

Fazla Çalışma / Fazla Mesai: İşçiler olağanüstü durumlar dışında fazla mesaiye

dahil olmak üzere haftada 60 saatten fazla çalışamazlar. Haftalık çalışma sürelerinin

daha düşük olduğu ülkelerde bu standart uygulanacaktır. İşçiler haftada en az bir gün

dinlenme izni verilecektir.

Zorla İşçi Çalıştırma: Reebok zorla işçi çalıştıran ya da işçilerine politik baskı

uygulayan, onları cezalandıran, düşüncelerini özgürce ifade etmelerini engelleyen iş

ortakları ile çalışamayacaktır. Reebok baskı ve zorlama ile çalıştırılan işçilerin yer

aldığı firmalardan kesinlikle herhangi bir metaryal satın almayacak ve böyle bir

durumun tespiti halinde iş ilişkisine son verecektir.
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Adil Ücret: Reebok, ülke uygulamaları ve şartları çerçevesinde iş ortaklarının

işçilerinin ücretlerini işçinin ailesinin temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde ve üstünde

tutmalarını sağlayacaktır. Asgari ücretin altında ödeme yapan firmaları iş ortağı olarak

seçmeyecektir.

Çocuk İşçi: Reebok çocuk işçi çalıştıran iş ortakları ile çalışmayacaktır. Çocuk

işçi genellikle 15 yaşından küçük olan ya da zorunlu eğitimi tamamlayabilme yaşından

küçük olanları kapsamaktadır. Ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir.

Sendika ve Ortak Hareket Özgürlüğü: Reebok, iş ortaklarının işçilerinin kendi

seçtikleri organizasyonlara ve örgütlere katılma haklarının sağlayıp sağlamadıklarına

bakacaktır. Reebok işçilerin ortak hareket etme haklarını tanır ve saygı gösterir.

Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Koşulları: reebok iş ortaklarının işçilerinin sağlıklı

ve güvenli bir işyerinde çalışmalarını temin edip etmediğine bakacaktır. İş ortakları

çalışanları tehlikeli koşullara maruz bırakmayacaktır.

Hemen hemen bütün büyük dışalımcılar Uzakdoğu tesislerinde çocuk işçi ve

ucuz işgücü kullandıkları gerekçesiyle insan hakları bakımından şiddetli eleştrilere

maruz kaldıklarından dolayı oluşturdukları Fair Labor Organizasyonu ile (FLA), artık

üretim yapacakları taşeron firmalarda önce “insan hakları” denetimi yapıyor. Bu amaçla

çalıştırdığı elemanın mesai ücretinden, kullandığı bardağa, yangın anında kapılar açılma

yönüne kadar sıkı bir inceleme yapan şirketler, bu denetimler sonucu taşeron firmalara

üretim yaptırıp yaptırmayacağına karar veriyor. Bu tür uygulamalar sınai şirketlerinin

dışında tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde de gerçekleştiriliyor. Nike, Reebok, Adidas

ve Levis’in de içinde bulunduğu toplam 12 şirket tarafından oluşturulan ve önümüzdeki

yıllarda bu sayının artması beklenen Fair Labor Organizasyonu tüm dünyada taşeron

şirketlerde insan hakları denetimi yapmaya başladı192. Uluslar arası alanda insan hakları

derneklerinin insan hakları ihlallerine sert tavır alması büyük firmaları bu tür standartlar

geliştirmeye yöneltmiştir. Türkiye’deki üreticiler altyapı olarak Uzakdoğu’daki ve

Kuzey Afrika’daki ülkelere göre daha şanslıdır. Ancak Türkiye’nin bu şansı

kaybetmemesi firmaların bünyesinde geliştirecekleri ve yetkilendirecekleri iç denetim
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biriminin standartların oluşumunu sağlamasıyla mümkün olabilecektir. Söz konusu

firmalar standartlara uygunluk denetimini sadece işe başlamadan değil, işbirliği

süresince de sürdürmektedirler. Herhangi bir insan hakları veya standardın ihlal

edilmesi firmanın müşterisini kaybetmesine sebep olacaktır ki; bu durum direkt olarak

bu firmaya çalışan Türkiye’deki yerli firmaya da yansıyacaktır. Standartların %100’ü

sağlanmadan siparişler verilmeyecek verilse dahi iptali söz konusu olabilecektir. Tekstil

ürünleri konusunda Türkiye’den de yoğun bir alım yapan perakende devi GAP Inc.,

gerçekleştirmiş olduğu sosyal uygunluk denetimlerini ve bu konuda aldıkları yolu  geniş

bir şekilde medyanın dikkatine sunmuştur. Görünen o ki, global anlamda iş yapmanın

en önemli unsurlarından biri sosyal sorumluluk uygulamalarının yerine getirilmesi ve

bunun tüketiciler ile paylaşılması olacaktır193.

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe de dışalımcıların aradığı niteliklere ve

denetim anlayışlarına uygun bir iç kontrol yapısı ve bunu denetleyecek iç kontrol birimi

oluşturulmalıdır.

3.5. Sosyal Uygunluk Denetimlerinin Yararları ve İç Denetimin Bir Unsuru Olarak

İncelenmesi

Ülkemizde tekstil sektörünün karşı karşıya kaldığı en büyük sıkıntılardan

birinin sosyal uygunluk anlamındaki yetersizlikler olduğunu göz önünde

bulundurduğumuzda iç denetim uygunsuzlukların giderilmesinde önemli bir yere

sahiptir. Böylece karşı karşıya kalınan bu riskler iç denetim tarafından ölçülüp

değerlendirilerek elemine edilir.

Günümüzde iç denetimi salt teftiş gibi görmemek gerekmektedir. İç denetimin

rolü de değişmektedir. İç Denetçiler Enstitüsü iç denetimi tanımlarken güvence sağlama

yanında danışmanlık faaliyeti yönünü de ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla iç denetçi

sadece güvence sağlamak ve hesapları doğrulamakla kalmamakta, şirket yönetimine bir

192 Emre Özpeynirci, “Reebok çıkış kapısı ters olana üretim izni vermiyor”, Hürriyet, 13 Ağustos 2000,
s.12.
193 Fraser, s.44-45.
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ayna tutarak iç danışman rolü de üstlenmektedir. Dolayısıyla iç denetimi salt denetim

mantığından çıkarıp şirketlere değer katan bir süreç olarak da görmemiz gerekir194.

İç denetimin katma değer yaratabilme işlevinin yönetime iyi anlatılması ve

yönetimde farkındalık yaratması sağlanmalıdır. Bu konuda görev iç denetçilere

düşmektedir. Rol ve sorumluluklarını ve katma değer yaratma işlevlerini yönetime

anlatacak, onları bu konuda bilgilendirecek olan iç denetçilerdir195.

Sosyal uygunluk kriterlerinin iç denetçi tarafından yerine getirilmesi ve

belgelendirilmesi firmalara değer katan bir faaliyet olacaktır. Belgelendirilmiş bir

işletmede makbul ve insancıl çalışma koşullarının yerine getirildiği teyit edilir. Bu

aşamada iç denetim hem sektörel kurumsal risk düzeyini azaltmış olur hem de aşağıdaki

yararları göz önünde bulundurarak yönetimle müşterek çalışma içerisinde bulunur.

Sosyal uygunsuzlukların çoğunlukla yasa ve düzenlemelere aykırılıktan kaynaklandığı

ve bununla birlikte iç denetimin ana görevlerinden birinin yasa, düzenleme ve

sözleşmelere uygunluğu sağlamak olduğu düşünüldüğünde bu alanın iç denetimin

müdahale alanına girmesi kaçınılmaz olmaktadır. Belgelendirme ile müşterilerin ve

nihai tüketicilerin bu standartlara uyularak üretilen ürünlerin sömürücü ve insanlık dışı

koşullar altında üretilmediklerine emin olmaları sağlanır ve rekabet gücü tekrar

kazanılır. Her şeyden öte, belgelendirme işletmenin sosyal sorumluluk ilkesinin

gereğidir. Faaliyetlerin sosyal sorumluluklar dahilinde yerine getirilmesi hukuki

zorunluluk olmasa da bu ilke içerisinde yer almaktadır196. Ayrıca sosyal uygunluk

denetimleri ve belgelendirme ile,

-Pazarın kazanılması ya da arttırılması suretiyle kurumsal risk düzeyini

düşürür, minimize eder,

-Çalışma ortamının kalitesini yükselttiği gibi, çalışanların motivasyonunu

arttırır.

194 Fuat Öksüz, “AB Müzakere Sürecinde Türkiye’de İç Denetim”, İç Denetim, Sayı:13, Sonbahar-Kış
2005-2006, s.10
195 Ali Kamil Uzun, “Değer Yaratan Denetim”, İç Denetim, Sayı: 14, Bahar 2006, s.54-55
196 Hulusi Özocak, “Muhasebe Sosyal Sorumluluk ve Çevre”, Çevre Muhasebesi ve Denetimi, İstanbul,
İSMMMO Yayınları 34, s.113.
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-Müşteriler tarafından uygulanan ve her müşteri için ayrı ayrı, defalarca

tekrarlanan sosyal yeterlik denetimlerinde harcanan zaman ve paradan tasarruf

edilmesini sağlar.

-Herhangi bir programı ya da standardı kabul eden müşteriler tarafından tercih

edilme sebebi olduğu gibi, bu programı henüz benimsememiş olan rakipler karşısında

şansı da arttırır.

-Yerel kanunların içerdiği ve işletmenin uyması gereken kanunlarda yapılan

tüm yeniliklere kolay bir şekilde adapte olunmasına yardımcı olur.

-WRAP Sertifika Programı ve SA 8000 Standardı bir çok sebepten dolayı

etkilidir. Bu kurumların yaptığı denetim sonuçları, denetim esnasında ölçülen

değerlerle, belirlenmiş standartları karşılaştırıp ortaya çıktığından dolayı, kişisel

görüşten öte doğruların beyan edilmiş şeklidir. Bu da sonuçların güvenilir olduğunu

gösterir ve üreticiye, iş sahibine ve müşteriye dokümanlaştırılmış kanıtlar sağlar197.

3.5.1.Sosyal Uygunluk Denetimleri ve Ülkemizdeki Aykırılıklar

Önceki bölümlerde de açıkladığımız üzere yönetsel kontrolün amaçları şöyle

sıralanabilir;

-İşletme politikalarının, prosedürlerinin, planlarının yasalara ve kurallara

uygunluğunu sağlamak,

-İşletme aktiflerini korumak,

-Kaynakların ekonomik ve etkin kullanımını sağlamak,

-İşletmenin verimliliğini ve karlılığını arttırmak,

-İşletme politikalarının başarısını ve rekabet gücünü arttırarak işletmenin

idamesini ve gelişmesini sağlamak.

197 Worldwide Responsible Apparel Production, “Certification Program”, www.wrapapparel.org, (8 Ekim
2006), s.3-4
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İç denetçi yönetsel kontrolün bu amaçları ne oranda gerçekleştiğini saptamak

amacıyla denetim yapar. Denetimin “önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesini

araştırmak” olduğu gerçeğinden hareketle iç denetçi bazı kriterlere (ölçütlere) ihtiyaç

duyacaktır. Ülkemizde tekstil sektöründe iş yaşamına yön veren iç ve dış denetim

kriterleri kanun, yönetmelik ve müşteri standart ve ilkeleridir.

Gerek WRAP gerekse de SA 8000 gibi sosyal sorumluluk konularında ülkemiz

oldukça kötü bir durumdadır. Özellikle, çocuk iş gören çalıştırma konusunda ülkemizin

notu çok düşüktür. Kronik enflasyonun da etkisiyle çalışan kesim, özellikle de işçi ve

memurlar, insan onur ve gururuna yakışır bir ücret alamamaktadırlar. Sosyal devlet

kavramı yeterince ciddiye alınmadığı için, sosyal güvenlik sistemi sağlık gibi en temel

ihtiyaçlara dahi cevap veremeyecek bir duruma gelmiş bulunmaktadır.

Ülkemizde 14 yaşın altında ve ilköğretimi tamamlamamış çocukların çalışması

kanunen yasaktır. Ancak küçük çocuk çalıştırmada, Kenya, Bangladeş ve Haiti’den

sonra 4. sırada yer alan Türkiye; Cezayir, Mısır, Hindistan, Endonezya, Bolivya,

Guatemala, Nikaragua, Malezya, Filipinler, Pakistan gibi ülkelerden bile kötü

durumdadır198. DİE’nün Ekim 1994’te gerçekleştirdiği Hanehalkı İşgücü Araştırması’na

göre; ülkemizde 6-14 yaş grubunda yaklaşık 11.9 milyon çocuk bulunmakta ve

bunların, 1.008 milyonu (%8.48) iş hayatında ve 2.8 milyonu (%23) ev işlerinde olmak

üzere, toplam 3.8 milyonu çalıştırılmaktadır. 1999 yılı DİE verilerine göre ise 6-14 yaş

grubu arasında çalışan sayısı 511 bindir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın

Haziran 2004’te açıkladığı rakamlara göre ise 12-14 yaş gurubunda kayıtlı çalışan

çocuk sayısı 469 bindir. 6-17 yaş gurubunda çocukların yaklaşık %58’i tarımda, %22’si

sanayide, %10’u ticarette, %10’u da hizmet sektöründe çalıştırılmaktadır199. Günde

12-16 saat sağlıksız ortamlarda, sosyal güvenlikten uzak olarak çalıştırılan bu

çocukların büyük bir kısmı iş yerlerinde aşağılanma, dövülme vb. kötü söz ve

davranışlarla karşılaşmakta ve kolayca işten çıkartılabilmektedirler. Bir diğer

araştırmaya göre, ağır iş kapsamına giren iş yerlerinde çalışanların %80’nini çocuklar

oluşturmakta ve iş şartları nedeniyle tezgahlarda elini, kolunu kaptırarak ölen ya da

198 Muzaffer Aydemir, “SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1999,
http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi03/sa%208000.htm, (15 Ağustos 2006), p.25
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sakat kalanların sayısı oldukça yüksek bulunmaktadır. Çocukların çalıştığı iş yerlerinin

%83’ünün kayıt dışı, küçük ölçekli ve denetimden uzak atölyeler olması durumun

kötülüğünü bir kat daha ağırlaştırmaktadır. Ülkemizde Ocak 1999 itibariyle 2.987.975’i

sendikalı olmak üzere (özel+kamu)toplam 4.350.016 iş gören çalıştırılmaktadır.

Sendikalılaşma oranının %68.69 olduğu ülkemizde sigortasız çalıştırılabildikleri için

bazı işletmelerce çocukların tercih edilmesi, yetişkinlerin sosyal güvenlik kapsamı

dışında kalmasına, dolayısıyla da sistemin ve sendikaların zayıflamasına neden

olmaktadır200. Türkiye, 138 sayılı “İstihdama Kabulde Asgari Yaşa” ilişkin UÇÖ

Sözleşmesini imzalayarak çocuk işçiliğini etkin bir şekilde ortadan kaldırmayı ve

istihdama kabul için asgari yaşın çocukların fiziksel ve zihinsel gelişmelerine olanak

tanıyacak bir seviyeye yükseltilmesi konusunda ulusal bir politika izlemeyi kabul etmiş

olmasına201; UÇÖ’nün 15, 58, 77, 123 ve 59 numaralı sözleşmelerini ve “Çocuk

İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı”nı kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler

Çocuk Hakları Sözleşmesini onaylamış olmasına karşın, uygulamada beklenen gelişme

henüz sağlanabilmiş değildir. Bununla birlikte, ülkemizde Çocuk ve Genç İşçilerin (15-

18 yaş) Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik AB normlarına uygun

olarak 2004 yılında tamamlandı ve 06.04.2004 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak

yürürlüğe girdi. Buna rağmen yönetmelikte şartlar, kağıt üzerinde kaldı. Yasalar

atölyelere, tarlalara ve çocuk işçilerin hayatlarına girmedi. Yaş sınırına bakılmaksızın

sigortasız ve uzun süreli mesailerde çocuklar çalıştırılmaya devam ediyor. Çalıştırılan

çocukların ne yaşına bakılıyor ne de sigortası yapılıyor202

Ekonomik hayatta çocuk emeğinin kullanımının yaygınlığı, toplumların

gelişme düzeyini gösteren önemli bir sosyo-ekonomik göstergedir. Çocuk işgücü

kullanımını doğuran en önemli neden yoksulluktur. Ülkemizde çocuklar, ucuz işgücü

olarak görülmekte ve bu nedenle de özellikle kırsal bölgelerde yaygın olarak

çalıştırılmaktadır. DİE’nün 1994 yılındaki Çocuk İşgücü Anketi’nde, hanehalkı

reislerinin %84’ü çocuklarını okula göndermek istediklerini belirtmişlerdir. Bu, kötü

199 Başak Şengül, “AB Yolunda Zorlu Başlık: Çocuk İşçiler”, Özel Dosyalar, 27 Ocak 2005,
http://www.cnnturk.com/OZEL_DOSYALAR/haber_detay.asp, (11 Kasım 2006), s.1
200 Muzaffer Aydemir, p.26.
201 İnan, 1998, s. 27.
202 Başak Şengül, s.2
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yönetilen ekonominin faturasının düşük gelirli ailelere ve onların çocuklarına

çıkarıldığının acı bir göstergesidir203.

Ülkemizde 2005 yılında toplam istihdamın %50.1 kayıt dışıdır204 Kayıt  dışı

istihdam oranının yüksekliği dışalımcıların Türkiye’ye bakış açıları konusunda

olumsuzluk yaratmaktadır. İstihdamın en yüksek olduğu sektörün tekstil sektörü

olduğunu göz önünde bulundurursak, aynı paralelde kayıt dışılığın da yoğun olduğunu

söylemek mümkündür205.

Dış alımcıların üzerinde önemle durduğu bir diğer konu ise, iş sağlığı ve

güvenliği ile ilgili hususlardır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tespitlerine göre

dünyada her üç dakikada bir işçi iş kazası ya da meslek hastalığından ölmektedir.

Bununla birlikte her yıl dünyada ortalama 110 milyon işçi iş kazası geçirmekte ve veya

meslek hastalığına yakalanmaktadır. Bunlardan 180 bini yaşamını yitirmektedir.

Ülkemize baktığımızda 2004 yılı itibariyle çalışan sayısının 6.1 milyon olduğunu

görmekteyiz. Unutulmaması gereken ülkemizde halen kayıt dışı çalışan sayısının

yüksek oranlarda seyrettiğidir.

2004 yılında ülkemizde 83.830 iş kazası, 384 meslek hastalığı vakası meydana

gelmiştir. Bunların 843’ü ölümle sonuçlanmıştır. 2004 yılında ise iş kazaları ve meslek

hastalıkları sonucu kaybedilen iş günü sayısı ise 1.983.410’dur. Bu rakamların yanında

sigorta kurumuna yansımayan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kayıplar da

ayrıca dikkate alınmalıdır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının ekonomimize toplam

maliyeti iyimser bir yaklaşımla 4 katrilyon TL olacağı tahmin edilmektedir206. İş

kazaları ve meslek hastalıklarının maddi manevi kayıpları, dışalımcıların sektörde

aradığı önemli standart ve ilkeler geliştirmesine sebep olmuştur. İşyerinde iş güvenliği

ve işçi sağlığına önem verilmediği takdirde kazalar ve meslek hastalıkları artacaktır. İş

güvenliği ve meslek hastalıkları önlemleri, toplam kalitenin tüm işletmelerde öncelikli

203 Aydemir, p.27
204 Uluslar arası Çalışma Örgütü, “Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamı Konu Alan ILO/AB Ortak Projesi”,
Basın Duyurusu, 5 Mart 2006, http://www.ilo.org/public/turkish, (18 Kasım 2006), s.1.
205 Uluslar arası Çalışma Örgütü, “ILO/AB Tekstil Sektörü Eğitimi”, Ekim 2004,
http://www.ilo.org/public/turkish, (18 Kasım 2006), s.1.
206 Mehmet Bayır, Mumin Ergül. İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları, Aktüel Yayıncılık,
Mart 2006, s. 11-45.
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konu haline gelmesi ve günümüzde sıfır hata ile üretim yapılabilmesi anlayışıyla

hareket eden dışalımcıların üreticilere yönelttiği önemli şartlar haline gelmiştir207

3.5.2. Sosyal Uygunluk Denetim Standartları ve Kriterleri

Görüleceği üzere ülkemiz sosyal sorumluluk ilkelerine yerine getirme

konusunda etkili olamamıştır. Tekstil sektörü sosyal anlamda ilkelerin ve

sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda en zayıf sektörlerimizden biridir. Yurtdışı

alıcılar tarafından tekstil üreticisi ve tedarikçisi seçiminde ISO belgelerinin yanı sıra SA

8000 standartlarının ön plana çıktığını düşünürsek iç denetçi için bahsi geçen

standartların yerine getirilmiş olmasının denetimi tekstil sektörünün rekabet gücünü

elde tutması açısından son derece önemlidir. Bu amaçla iç denetçinin standartları

yakalamak ve oluşturmak açısından başvuracağı kaynak ve kriterler yürürlükteki kanun

yönetmelik ve tüzüklerdir. Bunlarla birlikte önceki bölümde açıkladığımız dışalımcının

uygulama ilkeleri ve standartları da iç denetçinin başvurması gereken diğer

standartlardır.

-4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Tüzük-Yönetmelikler. Bu kanun beşinci

maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerinin işverenleri ya da

işverene vekilleri ile işçiler arasındaki ilişkileri düzenler208.

-2872 Sayılı Çevre Koruma Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

-506 Sayılı SSK Kanunu ve Yönetmelikleri: Bu kanunun amacı iş kazalarıyla,

meslek hastalıklar, hastalık, analık, malüllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda

yazılı şartlarda sayılanlar sosyal sigorta yardımı sağlamaktır.

-4447 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve Yönetmelikleri

-3308 Sayılı Çıraklık Kanunu ve Yönetmelikleri. Bu kanunun amacı, çırak,

kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin

esasları düzenlemektir209.

207 Abdulvahap Yiğit, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 1. Baskı, Aktüel Yayıncılık, Mart 2005, s.6-7.
208 Müjdat Şakar, İş Hukuku Mevzuatı, 4. Bası, Beta Yayın, s.46.
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-Fazla Çalışma Tüzüğü: Ülkenin genel yararları veya işin niteliği yahut

üretimin arttırılması gibi nedenlerle İş Kanununun 61. maddesinin (a) bendinin ikinci

fıkrasında yazılı günlük normal çalışma sürelerinin dışında yapılacak fazla çalışmalar

hakkında bu tüzük hükümleri uygulanır210.

-İş Süreleri Tüzüğü: İş sürelerinin uygulanmasına ilişkin esaslar bu Tüzük’te

uygulanmıştır.

-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü: İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili

çalışmalarda bulunmak üzere, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının hangi işyerlerinde

kurulacağı ve bu kurulların kuruluş tarzları ve çalışma usulleri, ödev ve yetkileri bu

tüzükte belirtilmiştir.

-İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları Yönetmeliği: Bu yönetmelik işyeri

hekimlerinin çalışma şartları ile görevlerini nasıl yürüteceklerini ve yetkilerini belirler.

Kapsamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğünün 91. maddesinde sözü edilen

sürekli olarak en az 50 kişi çalıştıran işyerlerinde SSK’ca sağlanan tedavi hizmetleri

dışında kalan işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi, ilk yardım, acil tedavi ve diğer

koruyucu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

-Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği: 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak

işverenler tarafından işçilere verilecek yıllık ücretli izinler aynı Kanunun 2. maddesi

kapsamına giren işyerlerinde bu yönetmelikte belirtilen yol ve koşullara göre yürütülür.

3.5.3.Sosyal Uygunluk Denetiminin Planlanması

İç denetçi sosyal uygunluk denetimlerini kaliteli bir şekilde yürütmek için önce

denetim planlaması yapar. İç denetçi yapacağı denetimi planlamak için bir ön çalışma

yapmalı ve daha sonra da denetim faaliyetlerini denetim programı şeklinde yazılı hale

getirmelidir. İç denetçi ön çalışmada, denetlenecek işlemler ile işletmede hangi

amaçlarla hangi kontrol ve yordamlarının mevcut olduğu hakkında bilgiler toplar,

faaliyetleri denetlenecek olanlarla bu önlem ve yordamlar hakkında görüşme yapar ve

209 A.Can Tuncay, İş ve Sigorta Kanunları, 5. Bası, Alfa Yay. s.149.
210 Şakar, s. 275.
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denetim alanlarını belirler. İç denetçi sosyal uygunluk denetimlerini gerçekleştirirken

ekseriyetle iç kontrol sistemini gözden geçirir ve değerlendirir. Denetim sosyal ağırlıklı

olacağı için personel ile görüşmeler yapar, personel ve prosedür el kitaplarına, iş

tanımlarına, iş akım şemalarına başvurur. Akabinde denetimini gözlem, anket ve

soruşturmalarla devam ettirir211.

3.5.4. Kalite Standartlarının (Belgelerinin) Sağlanmasında İç Denetimin Rolü

Bunlarla birlikte iç denetçi sosyal sorumluluk anlamında tüm sorumlulukları

yerine getirdikten sonra ISO (ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 18001) belgeleri

dahilinde belgelendirme yoluna giderek süreçlerin ve sorumlulukların tamamlandığını

müşterisine ispat edilebilir hale getirir. Böylece iç denetçi işletmenin verimliliğini,

karlılığını ve gelişimini sağlayarak idamesine katkıda bulunur ve kurumsal risk düzeyini

düşürür. Ayrıca “işletme belgesi” alarak kamuya karşı olan görevini de yerine getirmiş

olur.

211 Elitaş, s.38-39.
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BÖLÜM IV.

TEKSTIL SEKTÖRÜNDE SOSYAL UYGUNLUK (SORUMLULUK)

DENETİMLERİYLE İLGİLİ BİR UYGULAMA

Bu uygulamanın amacı tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin iç

denetimin bir unsuru olarak sosyal uygunluk anlamında mevcut durumunu ortaya

koymaktır. İç denetçi sosyal sorumluluk anlamında denetimlerini soru anketi yardımıyla

yürütür. Soru anketi denetim planının önemli bir parçasıdır. Elde ettiği olgular ve

datalar işletme risk düzeyini belirler, zayıf noktaları ve tehditleri ortaya koyar. Denetçi

anketini çalışanlara sorarak ya da gözlem yaparak gerçekleştirir. Gerektiğinde ilgilerle

de görüşür. Kontrol uygulamaları ve anketleri varsa taşeron üretici firmalarda da

uygular. Taşeron üretim alanlarında standartların sağlanması ve devam ettirilmesi ana

üreticinin yani denetçinin sorumluluğundadır.

Uygulama yapılan işletmeye ait XYZ Tekstil A.Ş genel bilgiler aşağıdaki

gibidir.

Hukuki yapısı: Anonim Şirket

Faaliyet Alanı: Tekstil/Konfeksiyon (Bayan Dış Giyim üretimi ve ihracatı)
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Çalışan Sayısı: 523

Taşeron Atölye Sayısı: 18

Yıllık Cirosu: 30 milyon USD

Faaliyette Bulunduğu Yıl: 15

Çalışma Standartları

A.1.İşe Alma ve Personel İşlemleri

A.1.1-Her çalışan için bir sözleşme ve iş kontratı yapıldı mı?

Her çalışan için bir sözleşme mevcut ancak sözleşmeler işe girdikten 1 ya da 2

ay sonra yapılmaktadır. İş kontratlarının çalışan işe girer girmez yapılması

gerekmektedir.

A.1.2-Çalışma Saatleri, çalışma günleri, tatil günleri, ihbar süreleri, ücretli izin

hakları ve diğer hakları yazılı halde bulunduruluyor mu? Bu belgelerin içerikleri

çalışanlar tarafından biliniyor mu?

İşletmede yukarıda bahsi geçen haklar yazılı olarak bir kitapçıkta toplanmış ve

işe girişte bu kitap kendilerine verilmiştir.

A.1.3-Herhangi bir çalışandan çalıştırılması ile ilgili herhangi bir ücret talep

ediliyor mu?

Hayır. Bununla ilgili bulgulara rastlanmamıştır.

A.1.4-Nedensiz ve ihbarsız işten çıkarılmalar gerçekleşiyor mu?

Hayır, bu konuda herhangi bir olumsuz uygulamaya rastlanmamıştır

A.1.5-Çalışanlar vasfına uygun olmayan işlerde çalıştırılıyor mu?
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Hayır, herhangi bir olguya rastlanmamıştır.

A.1.6-Usulsüz staj yaptırılıyor mu ya da çırak çalıştırılıyor mu?

Hayır, usulsüz stajyer ya da çırak yaptırılmıyor. Ancak çırakların eğitiminde iş

yoğunluğundan dolayı zaman zaman aksamalar gerçekleştiği saptanmıştır.

A.1.7.İşyerinde sigortasız çalışan var mı?

İşyerinde yeni işe başlayan 9 çalışanın sigortasının yapılmadığı saptanmıştır.

A.1.8.Yabancı Uyruklu işçi çalışıyor mu?

Hayır.

A.2.Eşit Olanaklar

A.2.1-Tüm çalışanlar işyeri olanaklarından ve işyeri yönetmeliklerinden eşit

şekilde faydalanıyor mu?

Tüm çalışanlara aynı olanaklar sağlanmaktadır.

A.2.2-Din, dil, ırk, etnik ve sosyal kimlik, politik düşünce, cinsiyet, medeni

durum, yetersizlik, maddi olanaklar, yaş, cinsel durum ya da herhangi bir üyelikten

dolayı çalışanlara ayırım yapılıyor mu?

Yukarıdaki kriterlere göre işyerinde herhangi bir ayırım yapılmamaktadır.

A.2.3-İş başvurusunda bulunan kişi haksız bir uygulamayla işe alınmamazlık

ediliyor mu?

Hayır, normal işe alım prosedürleri uygulanmaktadır.

A.2.4-Herhangi  bir  çalışan  daha  az  ücret,  imkan  ya  da  adil  olmayan  koşullar

altında çalışmaya zorlanıyor mu? İşyerinde, işe alma, ücretler, imkanlar, terfi, eğitim,
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transfer, işten çıkarma, emekliliğe ayırma ve işe almada ayırıma müsaade edilmediğine

dair yönetmelik oluşturuldu mu?

Herhangi bir çalışanın adil olmayan koşullar altında çalışmaya zorlanmadığı

görülmüştür. Bu konuda yönetmelik oluşturulmuş ve her çalışanın görebileceği bir

panoda asıldığı görülmüştür.

A.2.5-Çalışanlardan herhangi biri yukarıda sayılan farklılıklardan dolayı,

disiplin cezası ile ya da kovulma ile tehdit edildi mi?

Hayır, böyle bir uygulamaya rastlanmamıştır.

A.3. Çalışma Süresi

A.3.1-Çalışma süreleri yazılı bir şekilde çalışanlara bildirildi mi?

Çalışma süreleriyle ilgili duyuruların işletme içerisinde ilgili panolara asıldığı

görülmüştür.

A-3.2-Haftalık çalışma süresi 45 saati geçiyor mu?

Haftalık çalışma sürelerinin 45 saati geçtiği görülmüştür. Ancak geçen her saat

fazla mesai uygulamasına tabi tutulmuştur.

A.3.3-Her çalışan haftada en az bir gün izin yapıyor mu?

Evet, her çalışana haftada en az bir gün izin kullandırılmaktadır.

A.3.4-Her çalışan ücretli yıllık izne çıkartılıyor mu?

Yıllık izin kullanmada eksikliklere rastlanmıştır. Kimi çalışanların 2 yıldır

yıllık izne çıkmadığı görülmüştür. Yıllık izinler düzenli kullandırılımıyor.

A.3.5-Çalışanlar, hastalık ve benzeri işe gelmesi mümkün olmayan

durumlarda, herhangi bir nedenle maddi ceza ya da işten çıkarmaya zorlanıyor mu?
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Hayır, böyle bir uygulamaya rastlanmamıştır.

A.3.6-Fazla mesai yasal sınırlar içerisinde mi, isteğe bağlı mı? Çalışanın

mesaiyi reddetme hakkı var mı?

Fazla mesai yasal sınırları aşmaktadır. Çalışanlarla yapılan görüşmelerde

çalışanın kolay kolay mesaiye kalmayı reddedemediği görülmüştür.

A.3.7-Yapılan her fazla mesai için yasal gereklilikler çerçevesinde

ücretlendirme yapılıyor mu?

Fazla mesaide ücretlendirme, yasal gereklilikler çerçevesinde yapılmaktadır.

A.4.Ücretler ve Diğer Olanaklar

A.4.1-Ücretler her ay düzenli olarak ödeniyor mu?

Evet, bu konuda herhangi bir aksaklığa rastlanmamıştır.

A.4.2-Düzenlenen bordroda, çalışma saati, zam oranı, brüt maaş, fazla mesai

ödemeleri düşülen giderler ve net maaş bilgileri yer alıyor mu?

Evet, bordrolarda tüm bilgilere yer verilmekte, bordroların birer nüshası

çalışana bırakılabilmektedir. Ayrıca genel olarak tüm bordrolar denetime tabi

tutulmuştur.

A.4.3.Asgari ücretin altında ödeme yapılıyor mu? Asgari ücret ilanı görünür bir

yer de mi?

Asgari ücretin altında ödeme yapılmamakta. Asgari ücret ilanı görünür bir

yerde asılmaktadır.

A.4.4.Disiplin suçları, işe geç kalma, işe gelememe ve benzeri durumlarda

çalışanın ücretinden yapılacak kesinti yasal sınırların altına iniyor mu?

Bu tür kesintilerde yasal sınırların altına inilmediği görülmüştür.
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A.5.Çalışanlarla İletişim

A.5.1.İşyerinde çalışanlar için şikayet ve disiplin prosedürü oluşturuldu mu ve

bu prosedür çalışanlara bildirildi mi?

Böyle bir prosedür mevcuttur ve her çalışanın görebileceği panolarda asılıdır.

Ve bu prosedürde şikayetlerin nasıl gerçekleştirildiği anlatılmaktadır.

A.5.2.İşyerinde fiziki cezalandırma, fiziksel ve ruhsal baskı, sözlü hakaret ve

para cezaları var mı?

Hayır, böyle bir uygulamaya rastlanmamıştır.

A.5.3.Çalışanın disiplin suçuyla karşı karşıya kalması durumunda, kendini

savunma ve eğer isterse bir üst merciye taşıma hakkı var mı? varsa bu hak çalışanlar

tarafından biliniyor mu?

Bu konuyla ilgili bir yönetmelik oluşturulmuş ve çalışanların görebileceği

panoya asılmıştır

A.5.4.İşyeri, çalışanlarını, yönetime, çalışma arkadaşlarına ya da üyesi

bulunduğu topluluğa karşı zor kullanmadan, sözlü ya da fiziki zararlardan, haksız yere

suçlanmadan, ayrımcılıktan koruyor mu?

Evet,

A.6.Zorla Çalıştırma

A.6.1.İşyerinde hükümlü çalışan var mı?

Hayır, incelemede böyle bir çalışana rastlanmamıştır.

A.6.2.İşçiler çalışmadıkları zamanlarda çalışma alanlarından ya da konaklama

yerlerinden ayrılabiliyorlar mı?

Evet, bu konuda bir kısıtlama görülmemiştir. Çalışandan böyle bir şikayet

alınmamıştır.
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A.6.3.İşçiler çalışma esnasında firma bünyesinde bulunan doktora muayene

hakkına sahipler mi?

İşyerinde tüm gün hemşire mevcutken, doktor günün belirli saatlerinde görev

yapmaktadır. Bu durum çalışanın istediği saatte muayene olmasına engel teşkil

etmektedir. işyerinde tüm gün çalışan işyeri hekimi istihdam edilmesi gerekmektedir.

A.6.4.İşveren çalışandan üretim için kullanmış olduğu aletlere karşılık

herhangi bir ücret talep ediyor mu? Depozito alıyor mu?

Hayır, çalışanlarla görüşmede böyle bir uygulama olmadığı belirtilmiştir.

A.6.5. işçilerden işe alınması ve çalışması ile ilgili olarak ücret talep ediliyor

mu?

Hayır, böyle bir talebe rastlanmamıştır.

A.7.Çocuk İşçi

A.7.1.İşyerinde 15 yaşın altında çocuk işçi çalışıyor mu? İşe alınırken

fotoğraftan ve kimlikten yaş tespiti yapılıyor mu? Yaş kayıtları düzenli bir şekilde

muhafaza ediliyor mu?

İşyerinde, 15 yaşın altında çocuk işçiye rastlanmamıştır.

A.7.2.işyerinde genç işçi statüsünde bulunan çalışanlar için, içinde

bulundukları deneyim yetersizliği, dikkat yetersizliği gibi riskleri göz önüne alınarak,

gerekli sağlık ve güvenlik koşulları sağlanmış mı?

İşyerinde genç işçi bulunmakta ve bu işçiler için gerekli sağlık ve güvenlik

önlemlerinin alındığı görülmüştür.

A.7.3.Genç işçiler için yararlı ve düzenli eğitim programları hazırlanıyor mu?
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Genç işçiler, çıraklık okulunda eğitimlerine devam etmektedirler.

A.7.4.işyeri, genç işçileri tehlike oluşturabilecek alanlardan koruyor mu? (Genç

işçi, yaşı 15-18 arasında olan kişilere denir)

Genç işçiler, tehlike oluşturabilecek alanlardan korunmuştur.

A.7.5.Çalışan genç işgücünün firmanın toplam işgücünün %5’i geçmemesine

dikkat ediliyor mu?

Evet, çalışan genç işçi sayısı 7’dir. Toplam işçi sayısının %1,3’ünü

oluşturmaktadır.

A.7.6.Tüm genç işçiler için her bir 4 saatlik çalışma süreleri için minimum 20

dakika dinlenme zamanı veriliyor mu?

Genç işçiler için ayrı dinlenme zamanları verilmediği görülmüştür. Çalışma

süreleri gereğinden uzun tutulmaktadır. Genç işçilerin çalışma saatlerinin haftalık 40

saati geçtiği görülmüştür.

A.7.7.Genç işçilere fazla mesai yaptırılıyor mu?

Genç işçilere fazla mesai yaptırıldığı görülmüştür. Genç işçilerin haftalık 40

saatin üzerinde çalıştırılmaması gerekir.

A.8.Sendikal Haklar

A.8.1.işyeri çalışanların sendikal haklarına saygı gösteriyor mu? Çalışanların

sendikaya katılmalarını önleyici faaliyetlere başvuruyor mu?

İşletmede sendika bulunmamakta, bununla birlikte sendikal faaliyetleri önleyici

telkinlerde ve uygulamalarda bulunmadığı görülmüştür.

A.9.Sağlık ve Güvenlik Standartları

A.9.1.İşyerinde kişi sayısına uygun olarak yeterli sayıda eğitime tabi tutulmuş

ilk yardım elemanı mevcut mu?
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İşyerinde 54 kişinin ilk yardım eğitimine tabi tutulduğu sertifikaları vasıtasıyla

görülmüştür. Gerekli yeterlilik sağlanmıştır. Yeterlilik ilk yardım yönetmeliği gereği her

20 çalışan için bir ilk yardımcının bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır.

A.9.2.İlk yardım malzemeleri yeterli mi? Çalışanlar, ücretsiz tedarik

edebiliyorlar mı?

Her bölümde ecza dolabı ve ilk yardım malzemeleri olduğu kontroller sırasında

görülmüştür. Çalışanlar bu ilaç ve malzemelerden ücretsiz yararlanabilmektedir.

A.9.3.İlk yardım kutusu kolayca ulaşılabilir bir noktada mı? ilk yardım işareti

kutuların üzerinde yer alıyor mu?

İlk yardım kutuları kolayca ulaşılabilir bir noktada etrafı açık ve gerekli

işaretlemeler yapılmıştır.

A.9.4.Çalışanlara her yıl solunum yolları sağlık denetlemesi yapılıyor mu?

İşletmenin iki ay önce Verem Savaş Derneği vasıtasıyla solunum yolları

denetlemesi yaptığı raporlardan ve grafiklerden görülmüştür.

A.9.5.Kazalar uygun bir şekilde rapor ediliyor mu, kaydediliyor mu? Tekrar

olmaması için gerekli önlemler alınıyor mu? Çalışanlara bildiriliyor mu?

Kazaları önleyici yönetmelikler oluşturulmuş ve önleyici tedbirler alınmıştır.

Tedbirler ilgili yerlere uyarıcı levhalarla asılmıştır.

A.9.6.İşyerinde sağlık birimi, işçi sayısına göre işyeri hekimi ve sağlık memuru

mevcut mu?

İşyerinde tüm gün hemşire mevcut olup, işyeri hekimi günün belirli saatlerinde

bulunmaktadır. İşyeri hekiminin günde iki saat bulunması çalışanlar için yeterli

bulunmamaktadır.

A.9.7.İşyerinde paratoner tesisatı mevcut mu?

İşyerinde paratoner mevcuttur.
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A.10. Çalışma Koşulları

A.10.1.İşyeri güvenlik ve temizlik koşullarına uygun mu?

İşyeri güvenlik şartları 5188 sayılı kanun şartlarına uygun değildir.

Düzeltilmesi gerekir. Kanun hükümlerine uygun çalışan istihdam edilmelidir.  İşletme

temizlik ve hijyen yönünden gerekli şartları taşımaktadır.

A.10.2.İçme suyu kolayca ulaşılabilecek bir yerde mi? Yeterli mi?

İçme suyu ve yeterli miktarda ve kolayca ulaşılabilecek bir yerdedir. Fakat

ilaveten çeşmelerin yanında plastik bardakların sunulması iyi olacaktır.

A.10.3.İşyeri yeterince havadar ve aydınlık mı?

İşyerinde havalandırma için özel sistem mevcuttur.

A.10.4.Çalışanlar olası yüksek ısıdan korunuyorlar mı?

Evet, bu konuda gerekli önlemlerin alındığı tespit edilmiştir.

A.10.5.Tuvaletler yeterince temiz mi? Temiz su akışı sağlanmış mı?

Tuvaletlerin hijyeni ve temizliği yeterlidir. Her tuvalette temiz su akışı

sağlanmıştır.

A.10.6.Her katta ayrı ayrı yeterince bayan erkek tuvaleti bulunuyor mu?

Her 12 kişiye 1 tuvalet düşmesi gerekirken bu konuda eksiklik tespit edilmiştir.

Tuvalet sayısının yeterli hale getirilmesi gerekir. En büyük eksiklik paketleme

bölümünde tespit edilmiştir. 25 çalışan olmasına rağmen bu katta tuvalet mevcut

değildir.

A.10.7.Tuvalet kapıları sağlam mı? Pencereler dışarıdan görünmeyecek şekilde

düzenlenmiş mi?
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Mevcut tuvaletlerin sağlam ve pencereler dışarıdan görünmeyecek şekilde

düzenlenmiştir.

A.10.8.Olası kimyasallar için kişisel koruma ekipmanları kullanılıyor mu?

Evet, gerekli koruyucu malzemeler mevcuttur. Ancak kazan dairesinde eksik

kalmıştır.

A.10.9.Kimyasal maddelerle çalışanların ehliyeti ve yetkisi var mı?

Hayır, bu konuda çalışanların ehliyetsiz olduğu tespit edilmiştir.

A.10.10.Çalışanlar, işleriyle ilgili bir durumda tehlikeli maddelere maruz

kaldıkları takdirde oluşabilecek riskler konusunda bilgilendirildi mi?

Bahsi geçen riskle ilgili çalışanlara yeterli eğitim verilmediği tespit edilmiştir.

Kimyasallarla çalışan personelin riskler konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

A.10.11.Tüm kimyasallar muhteviyatı ile birlikte etiketlendi mi?

Etiketlenmenin yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

A.10.12.Kimyasalların oluşturabilecekleri tehlikeler çalışanlara anlatıldı mı?

Hayır, yeterli eğitimlerin yapılmadığı görülmüştür.

A.10.13.Kimyasal Maddeler, Kimyasal Madde Güvenlik Raporu ile tedarik

ediliyor mu?

Hayır, raporu beraberinde tedarik edilmemektedir.

A.10.14.Elle taşınan kimyasal maddeler için çalışanlara kişisel korunma

ekipmanları verilmiş mi?

Evet, kullanılmak üzere eldivenlerin tedarik edildiği görülmüştür.

A.10.15.Tehlikeli kimyasal maddeler ve bunların atıkları uygun bir şekilde

saklanıp yok ediliyor mu?
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Evet, saklanıp ve yok edilmesi çevre şartlarına uygun bir şekilde yerine

getirilmektedir.

A.10.16.Çalışanların kendisine zarar verebilme ihtimali olan şeyler ortadan

kaldırılmış mı? Uygun bir şekilde saklanıyor mu?

Ortada, çalışanların kendilerine zarar verebilme ihtimali olan şeylere

rastlanmamıştır.

A.10.17.Kumaş kesimi yapılırken zincir eldivenler kullanılıyor mu?

Evet, zincir eldivenler görülmüş ve tespit edilmiştir.

A.10.18.İşbaşında oluşabilecek risklerle ilgili tanımlamalar yapılmış mı?

Bilgiler çalışanlara iletilmiş mi?

Risklerle ilgili tanımlamalar yapılmış ancak çalışanlara iletilmesi konusunda

eksikliklere rastlanmıştır.

A.10.19.Yüksek gerilim, kapatılmış alan, yüksek ısı, ve asbest gibi riskleri

bünyesinde barındıran yerlerde uyarı levhaları asılıyor mu?

Evet, risklerle ilgili gerekli önlemler alınmış ve uyarı levhaları asılı

görülmüştür. Elektrik panolarının altında gerekli plastik plakalara rastlanmıştır.

A..10.20.Çalışanlar kişisel korunma ekipmanlarının kullanımı konusunda

eğitildi mi?

Ekipmanların kullanımı ile ilgili gerekli eğitim verilmiştir.

A.10.21.Kişisel korunma ekipmanlarının kullanımının zorunlu olduğu yerlerde

uyarı levhaları kullanılıyor mu?

Gerekli uyarı levhalarının varlığı gözlemler ve incelemelerle tespit edilmiştir.

A.10.22.Ses yüksekliğinin 80dBA’yı geçtiği koşullarda, ses haddinin

belirlenmesi için uzman yardımıyla ölçüm yapılıyor mu?
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Ses ölçümlerinin yapılmadığı tespit edilmiş, bu konuda gerekli önlemlerin

alınması gerektiği belirtilmiştir.

A.10.23.Kırık iğne prosedürü uygulanıyor mu?, kırık iğnelerin parçaları

toplanıyor mu? Sevkiyat öncesi koliler metal dedektörden geçiriliyor mu?

Kırık iğne prosedürünün uygulandığı kontrollerde görülmüştür. Kırık iğneler

tek bir kağıtta parçaları toplanmış bir şekilde yerleştirilmiştir. Son kontrole göre

optimum sayıda kırık iğnenin varlığı tespit edilmiştir. Ancak sevkiyat öncesi kolilerin

güvenliği için dedektörden geçirilmediği görülmüştür.

A.11.Yangın Güvenliği/Tahliye Prosedürleri

A.11.1.İşyerinin bir sigara politikası var mı? Çalışanlara bildirildi mi?

Evet, konula ilgili uyarılar ve politikalar çalışanların görebileceği yerlere

asılmıştır

A.11.2.Sigara içmenin yasak oldu yerlere uyarı levhaları asıldı mı?

Evet gerekli yasal uyarılar levhalar yapılmıştır.

A.11.3.Yangın, kimyasal serpinti, doğal afetler ve elektrik kesintisi gibi risk

durumlarını göz önüne alarak tahliye prosedürü oluşturuldu mu? Çalışanlara bildirildi

mi?

Tahliye prosedürünün oluşturulduğu görülmüş ayrıca ayrıca çalışanların

görebileceği birçok noktaya asıldığı tespit edilmiştir.

A.11.4.Tahliye prosedürünü içeren tahliye planı, herkesin görebileceği yerlere

asıldı mı?

Evet, mevcuttur.

A.11.5.Acil durum tatbikatları en az 6 ayda bir uygulanıyor mu?
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Bir önceki acil durum tatbikatının 2 ay geç yapıldığı tespit edilmiştir.

Zamanında yapılması için gerekli uyarılar yapılmıştır.

A.11.6.Yangın çıkışları işaretlenmiş ve her türlü engelden arındırılmış mı?

Koridorlar tahliye için yeterli genişlikte mi (en az 1 metre)

Tüm yangın çıkışları yangın tahliye planına göre sarı parlak boya ile

işaretlenmiş ve engelden arındırılmıştır. Bazı noktalarda engellerin 1 metreden daha

yakın olduğu görülmüş ve gerekli uyarılar yapılmıştır.

A.11.7.Merdivenler yeterli mi ve trabzanlar mevcut mu?

Merdivenler ve trabzanlar yeterlidir.

A.11.8.Her katta en az iki çıkış bulunuyor mu?

Evet, çıkışlar görülmüştür. İşaretlenmeler yeterlidir.

A.11.9.Kat ve çatı giriş çıkış yerleri düşmeye karşı korunaklı mı?

Düşmeye karşı gerekli önlemlerin alındığı görülmüştür.

A.11.10.Her 90 m2 için en az bir adet dolu ve bakımı yapılmış yangın

söndürücü bulunduruluyor mu?

Her katta metrekare hesabına göre yeterli sayıda yangın söndürücü

bulundurulduğu tespit edilmiştir.

A.11.12.Herhangi bir enerji kesintisine karşı acil çıkış yolunun aydınlatma

sistemi var mı?

Acil çıkış aydınlatma sistemi mevcut olup, gerekli kontrolleri yapılmıştır.

A.11.13.Herhangi bir yangın anında çalışanları uyaracak yangın alarmı

bulunuyor mu?

Yangın alarmı mevcut ve çalışır vaziyette tespit edilmiştir.
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A.11.14.Yangın söndürücüler engelden arındırılmış ve kolayca ulaşabilecek

yerlerde mi?

Yangın söndürücülerin etrafında yer yer engellere rastlanmıştır. Kolayca

ulaşabilecek duruma getirilmesi sağlanmıştır.

A.11.15. Yangın söndürücüler, yangın muslukları, duman dedektörleri, acil

durum aydınlatmaları herhangi bir bozukluğa ve arızaya karşı aylık ve yıllık olarak

uzman kişiler tarafından kontrol ediliyor mu?

Bahsi geçen yangın söndürücülerinin, musluklarının ve duman dedektörlerinin

uzman kişiler tarafından kontrollerinin yapıldığı tespit edilmiş, dolum tarihleri gözden

geçirilmiştir.

A.11.16. Acil durum şalterleri belirgin ve açık bir şekilde işaretlenmiş mi?

Acil durum şalterleri özel işaretlenmeye tabi tutulmuştur.

A.11.17. Taşınabilir ısı aletleri güvenli bir şekilde tutuluyor mu?

Bu konuda eğitim eksikliği görülmüştür.

A.11.18.Yük asansörleri, basınç vanaları, kazanlar ve forkliftler düzenli olarak

kontrol edilip bakımı yapılıyor mu? Kayıtları tutuluyor mu?

Bu araçların makine mühendisleri odası tarafından rutin kontrollerinin

yapıldığı ve kayıtlarının tutulduğu görülmüştür.

A.11.19.Servis hattı üzerinde bulunan buhar boruları, sıkıştırılmış hava

boruları, ve sıcak su boruları ile ait oldukları tankların düzenli bir şekilde bakımları

yapılıyor mu?

Düzenli ve periyodik kontrol cetvellerine uygun olarak ehliyetli görevli

tarafından bakımların yapıldığı tespit edilmiştir.

A.11.20.Her türlü taşınabilir elektrik ekipmanları uzman ve yetkili kişiler

tarafından yıllık olarak kontrol edilip bakımı yapılıyor mu?
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Firma dahilinde ehliyetli elektrikçi istihdam ediliyor olup ayrıca hariçten

profesyonel bakım hizmetleri alınmaktadır.

A.11.21.İşyerindeki elektrikçi uzman mı? ehliyeti var mı? alet ve ekipmanların

bakımı yapılıyor mu?

Elektrikçi uzman ve ehliyeti mevcut.

A.11.22.Tüm taşınabilir elektrik ekipmanları topraklanmış mı ve güç

bağlantıları güvenli bir şekilde soketlere sabitlenmiş mi?

Kontroller yaptırılmış olup, topraklamada eksikliklere rastlanmamıştır.

A.11.23.Temel elektrik gereçleri tüm engellerden arındırılmış mı? Gerekli

bakımı yapılmış ve izinsiz girişten korunmuş mu?

Evet, bakımların düzenli yapıldığı tespit edilmiştir.

A.11.24.İşyerinde açıkta elektrik yüklü kablo var mı?

Rastlanmamıştır.

A.11.25.İşletmedeki tüm kapılar dışarıya doğru mu açılıyor.

Çoğunluk dışarıya doğru açılmakta ancak birkaç tane istisnaya rastlanmış ve

düzeltilmesi için gerekli uyarılar yapılmıştır (Örneğin, kantin, modelhane, kalite kontrol

ve kesim)

A.12.Konaklama Yerleri (Çalışanlara konaklama imkanı sağlayan işyerlerinde)

Uygulamamıza konu işyerinde çalışanlar konaklama imkanı sağlanmamaktadır.

A.12.1Yatakhanelerin kişisel kullanım alanı (en aza2,5 m2) standartlar uygun

mu?

A.12.2.Odalar için yeterli sayıda yangın çıkışı düzenlenmiş mi?

A.12.3.Uyuma yerleri yeterli büyüklükte ve kişiye özel mi?
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A.12.4.Her çalışanın kendi yatağı var mı?

A.12.5.Kişisel eşyaları saklayabilmek amacıyla kilitli dolaplar bulunuyor mu?

A.12.6.Bina gürültüye karşı korumalı ve bakımı yapılmış mı?

A.12.7.Konaklama yerleri yangın ve elektrik risklerine karşı güvenli mi?

A.12.8.Tahliye planı asılı mı? yangın tatbikatları her 6 ayda bir yapılıyor mu?

A.12.9.Asgari her 12 kişiye bir duş ve3 banyo imkanı sağlanmış mı?

A.12.10.Soğuk ve sıcak su imkanı sağlanıyor mu?

A.12.11.Her 12 kişiye en az bir tuvalet sağlanıyor mu?

A.12.12.Tuvaletlerde periyodik olarak temizleniyor mu? Temiz su bulunuyor

mu?

A.12.13. Her katta bayan ve erkek tuvaleti bulunuyor mu?

A.12.14.Yiyecek hazırlama alanları temiz ve hijyenik mi?

A.12.15. Aşçılar hijyen konusunda eğitiliyor mu? Mutfak çalışanlarının portör

muayeneleri periyodik olarak yapılıyor mu?

A.12.16.Eğer yemek kapları yeniden kullanılıyorsa, temiz ve sterilize edilmiş

mi?

A.12.17.Yemek molaları için yeterli dinlenme yerleri bulunuyor mu?

A.12.18. Kreşler temiz ve yangına karşı güvenli mi?

A.12.19.Kreşler yetkili bir büyük tarafından kontrol altında tutuluyor mu?

Çocukların çalışma alanlarına girmesi ve tehlikeli bir durumun oluşması engelleniyor

mu?

A.12.20.Hastalık ve yaralanmalarla ilgili kayıtlar tutuluyor mu?
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A.13.Çevre Koruma Standartları

A.13.1.Atık maddeler tanımlanmış ve bu doğrultuda yoketme prosedürü

geliştirilmiş mi?

Hayır, bu konuda eksiklikler tespit edilmiştir. Atık maddelerin tanımlanmasına

başlanmıştır.

A.13.2.Tehlikeli atıklar uygun şekilde işaretleniyor mu ve uygun şekilde yok

ediliyor mu? Kayıtları tutuluyor mu?

İşletme içerisinde pek tehlikeli atığa rastlanmamıştır. Kumaş kırpıntıları

düzenli olarak ayrı bir odada toplandıktan sonra satıldığı tespit edilmiştir.

A.13.3.Tehlikeli atıklar için uygun ve güvenli saklama alanları oluşturulmuş

mu?

Evet, uygun alanlar mevcuttur.

A.13.4.Tehlikeli atıkları barındıran konteynerler iyi durumda mı?

Konteynerdan ziyade ayrı bir odada tutulmaktadır. Gerekli şartlar sağlanmıştır.

A.13.5.Her yıl tehlikeli atıkların taşınması konusunda eğitim veriliyor mu?

Eğitimlerde yetersizlikler tespit edilmiştir.

A.13.6.Hava emisyonu kaynakları tanımlanmış mı? dolaşım gerekliliklerine

göre emisyon oranları takip ediliyor mu?

Hayır, gerekli tanımlamalara gidilmemiştir.

A.13.7.Emisyon oranlarıyla ilgili işyerinde uygulama programları ve operasyon

prosedürleri geliştirilmiş mi?

Hayır, konuyla ilgili ciddi bir prosedür eksikliği mevcuttur.

A.13.8.Atık su boşaltım prosedürü belirlenmiş mi?
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Prosedür oluşturulmamış ancak gerekli drenajlar ve kanallarla atık su boşaltımı

uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

A.13.9.Üretim alanları atık sularının boşaltımı için bakım programları ve

operasyon prosedürlei geliştirilmiş mi?

Üretim alanında atık su oluşmamaktadır.

A.13.10.Yerel yetkili kurumlardan atık su boşaltımı için gerekli lisans ve izin

alınmış mı?

Evet, firma yerel kuruluştan gerekli lisanslamaları yapmış ve ruhsatlar

alınmıştır.
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XYZ A.Ş. İç Denetim Birimi

Ümraniye-İstanbul

Sosyal Uygunluk Denetim Raporu

XYZ A.Ş. Ortaklarına / Yönetime

XYZ Tekstil A.Ş. işletmesi15 Kasım 2006 tarihi itibariyle iç denetim birimi

tarafından Sosyal Uygunluk (Sorumluluk) denetimine tabi tutulmuştur. Denetim

sırasında çalışanlarla ikili görüşmeler ve gözlemler yapılmış, fiziki kanıtlara

başvurulmuştur. İşyeri gezilmiş, işletme politikaları gözden geçirilmiş, işletmenin yasal

yükümlülüklerine bakılmıştır. Sosyal sorumluluk uygulamalarında ilgili kanun,

yönetmelik ve tüzükler ile firma müşterilerin (dışalımcılarının) talep ettiği evrensel

kriterler ve standartlar dikkate alınmıştır. Oluşturulan soru formu ve alınan cevaplar tam

bir kanaate ulaşılabilecek nitelikte ve yeterliliktedir.

Yapılan sosyal uygunluk denetimi sonrasında XYZ Tekstil A.Ş. ile ilgili

aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir:

-İşletmede zorla çalıştırma, mahkum emeği kullanımı ve benzeri türden

uygulamalar yoktur.

-Gerek istihdam sırasında gerekse de ücretlendirme aşamasında herhangi bir

ayrımcılık yapıldığı söylenemez. İstihdam genellikle kayıtlı bir şekilde yürütülmekte,
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ancak çalışan işe başladıktan bir ya da iki ay sonra kayda alınmaktadır. Bu olumsuzluk

düzeltilmeli, istihdam edilen çalışanlar işe başlar başlamaz kayıt altına alınmalı ve

sosyal sigorta güvencesi altına alınmalıdır.

-İşletmede çocuk emeği (15 yaş altı) kullanımına başvurulmamıştır. Genç işçi

kullanımı çıraklık okulu bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Ancak zaman zaman genç

işçilerin eğitiminde aksamalar görülmekte, genç işçilerin haftalık çalışma ve fazla

çalışma süreli yasal mevzuatın üzerine çıkmaktadır.

-İşletmede sendika, örgütlenme özgürlüğü, ve toplu pazarlık hakkını

engelleyici herhangi bir uygulamaya rastlanmamıştır. Çalışanlar bu konuda özgür

hareket edebildiklerini beyan etmişlerdir.

-İşletmede asgari ücretin altında ücret alan çalışana rastlanmamıştır.

Ücretlendirme yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirilmektedir. Buna karşın haftalık

çalışma süresi 45 saati geçmekte fazla mesailer de yıllık 270 saatin üzerine

çıkılmaktadır ( Fazla mesai ücretleri yasanın öngördüğü gibi %50 fazlası ile

ödenmektedir).

-İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili fazlaca sorun yaşandığı söylenemez.

Kimyasalların kullanımında gerekli tedbirlerin alınması ve eğitimi sağlandığı takdirde

bu konudaki eksiklikler tamamlanmış olacaktır.

Görüşümüze göre işletmenin genel olarak çalışma sürelerinde ve genç işçilerin

çalışma sürelerinde düzeltmeler yapıldığı takdirde, işletme kanun, yönetmelik ve

tüzüklere uygun hale gelecek ve müşteri tedarik kurallarını/standartlarını tümüyle yerine

getirmiş olacaktır.

İç Denetim Birimi

5 Aralık 2006
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SONUÇ

Günümüzde, kalite ve maliyet kadar, sosyal sorumluluklara ve ahlaka uygun

faaliyet göstermek de rekabet edebilmenin önemli bir koşulu haline gelmeye

başlamıştır. Tekstil dış alımcıları, fiyat, kalite ve zamanında teslimatın yanında sosyal

sorumluluk, iyi çalışma saatleri ve çalışan haklarının korunması gibi taleplerle de

gelmektedir. Bu değişimde, gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte daha da güçlenen

sivil toplum örgütlerinin (ekolojik çevreye zararlı, işgücü-yoğun eski teknolojilerini

gelişmekte olan ülkelere transfer ederek, hem gelişmiş ülkelerin hukuki

düzenlemelerinden kaçan, hem de ucuz iş gücü sayesinde yatırımlarının ömrünü uzatan)

uluslararası işletmeler üzerinde artan baskılarının önemli bir etkisi de söz konusu

olmuştur. Son yıllarda giderek artan kalite bilinci de bu gelişmeyi, “kaliteli ürünler,

ancak çalışanların mutlu olduğu çalışma koşullarında üretilebilir” savıyla desteklemiştir.

Dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamalara bakıldığında iş yasalarının ve Uluslar arası

Çalışma Örgütü’nün düzenlemelerinin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki

çalışma koşullarının iyileştirilmesinde yeterince etkili olamadığı görülmektedir.

Dolayısıyla, sivil insiyatiflerin ve proaktif yaklaşımların öne çıktığı günümüzde, yasal

düzenlemelerin ve kontrollerin ötesinde, (ISO standartlarında ve genel olarak TKY

çabalarında da olduğu gibi) ilgili kesimlerin gönüllü katılımını öngören çabaların

gerekliliği anlaşılmış bulunmaktadır.

İç denetçi, iç kontrol sisteminden elde ettiği bulguları, kanunları,

yönetmelikleri, şirket prosedürleri ve müşteri isteklerini kriter alarak değerlendirir. Elde

ettiği sonuçları işletme risk düzeyinin seviyesini belirler. İlgili aksaklıklar ve zayıf

yönler düzeltici çözümlerle birlikte yönetime rapor edilir. Kuşkusuz iç denetçinin
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hazırlayacağı rapor firmanın müşteri gözünde kredibilitesini arttıracağı gibi, risk

düzeyinin de yönetim tarafından kontrol altında tutulmasını sağlar. Müşteri adına

denetim yapacak dış denetçiler için dahilde sosyal sorumluluk denetiminin yapılıyor

olması bir güven unsurudur. Bununla birlikte yapılan denetim bir sosyal uygunluk

denetimidir ve muhasebenin ve denetimin sosyal anlamda yüklendiği fonksiyon ile

paralellik arz etmektedir.

İç denetimin sosyal uygunluk anlamında, çocuk çalıştırılmasının önüne

geçilmesinde; sendikal hakların iyileştirilmesinde ve sendikalılaşma oranının

yükseltilmesinde; çalışma saatlerinin iyileştirilmesinde; düşük ücretlerin insan onuruna

yakışır bir seviyeye çıkarılmasında; sağlık ve güvenlik konularında olumlu gelişmelerin

sağlanabilmesinde, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için önemli bir işlevi

bulunmaktadır. Kamunun günümüz ekonomik şartlarının gereği olarak ekonomik

faaliyetlerden çekilmesi işletmelerde iç denetimin sosyal sorumlulukların yerine

getirilmesi konusundaki işlevini daha da arttırmıştır. Türk tekstil sektöründe,

işletmelerin bu yöndeki çabalarına büyük bir ivme kazandıracak olan sosyal uygunluk

standardları ve ilkeleri en kısa zamanda uygulanmaya ve yaygınlaştırılmaya

başlanmalıdır. Bu standartların ülkemizde ve tekstil sektöründe kabul edilip

yaygınlaştırılmasında, işletmelere ve işletme yönetiminin destekleyeceği iç denetim

birimine büyük görevler düşmektedir. Sektörün rekabet gücünü tekrar kazanması sosyal

uygunlukların iç denetim tarafından yerine getirilmesi ile doğrudan ilişkilidir.



128

KAYNAKÇA

Kitaplar

Akbıyık, Sedat, Vergi Uygulamaları Yönüyle Denetim ve Raporlama, 1. Baskı,

Ekin Kitabevi, 2005.

Akgül, Başak Ataman, Türk Denetim Kurumları, 1. Baskı, Türkmen Kitabevi,

İstanbul, 2000.

Aksoy,  Tamer,  Tüm  Yönleriyle  Denetim  I-II, 2. Baskı, Yetkin Yayınları,

Ankara, 2006.

Aktuğlu, M.Ali, Denetleme ve Revizyon,  3.  Baskı,  İzmir,  Barış Yayınları,

1996.

Altuğ, Osman, Kayıtdışı Ekonomi, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 1999.

Arens, Alvin A. ve diğerleri, Auditing An Integrated Approach, 7th Edition,

USA, Prentice-Hall International Inc, 1997.

Argun, Doğan ve Akgül, Başak Ataman, İç Denetim (Türk İşletmelerinde

Uygulanmasına İlişkin Bir Anket Çalışması), İstanbul, Türkmen Kitabevi, 1998.

Arı, Selçuk ve diğerleri, Türk Hazır Giyim Sektöründe Rekabet Gücü Analizi

ve Rekabet Gücünü Artırıcı Politika Önerileri, İstanbul, İTKİB Yay., 2004.



129

Ataman, Ümit ve diğerleri, Muhasebe Denetimi Uygulamaları, 1. Baskı, Alfa

Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2001.

Bayır, Mehmet ve Ergül, Mumin, İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme

Uygulamaları, Aktüel Yayıncılık, Mart 2006.

Bozkurt, Nejat, Muhasebe Denetimi, 4. Basım, İstanbul, Alfa Yayınları, Mart

2006.

Çömlekçi, Ferruh ve diğerleri, Muhasebe Denetimi, 2. Baskı, Eskişehir, Birlik

Ofset, 1993.

Erdoğan, Melih, Denetim, 3.Baskı, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart

2006.

Gücenme, Ümit, Muhasebe Denetimi, 1. Baskı, Bursa, Aktüel Yayınevi, Kasım

2004.

Güçlü, Faruk, Muhasebe Denetimi İlkeler ve Teknikler, 1.Baskı, Detay

Yayıncılık, Ankara, Haziran 2005.

Grütze, Joachim, Dispersiyon Boyalarında Yeni Bir Jenerasyon, Uluslararası

İstanbul 4. Tekstil Konferansı, Millenniuma Girerken Tekstilde Eğilimler ve Çevre,

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, Ekim 1999.

Gürbüz, Hasan, Muhasebe Denetimi, 4.Baskı, İstanbul, Bilim Teknik Yayınevi,

1995.

Güredin, Ersin, Denetim, 8.Basım, İstanbul, Beta, 1998.

Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları I-II, 3. Baskı, Yıldız Ofset,

İstanbul, Temmuz 2004.

Irvıne, Donald and Sally, Making Sense of Audit,  Second  Edition,  Radcliffe

Medical Press, Oxon, 1997



130

İç Denetim Enstitüsü, İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, İç Denetim

Enstitüsü Yayınları, No: 2.

Kaval, Hasan, Muhasebe Denetimi, 1. Baskı, Ankara, Cem Ofset, Ekim 2003

Kepekçi, Celal, Bağımsız Denetim, 2. Baskı, Ankara, Cem Ofset, 1996

Label, Wayne A., Accounting for Non-accountants, New York, Alpha Books,

1998

Lawrance B. Sawyer, Sawyer’s Internal Auditing, The Practice of Modern

Internal Auditing, 5th Edition, Florida, 2003.

Özer, Mevlüt, Denetim 1, 1.Baskı, Ankara, Özkan Matbaacılık, 1997.

Özocak, Hulusi, Çevre Muhasebesi ve Denetimi, İSMMMO Yayınları 34,

İstanbul 2002.

Pekdemir, Recep, Muhasebe Denetimi Mesleğinde 2000’lere Doğru, II.

Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İSMMMO Yayınları, no:19, İstanbul, Mart

1997.

Raaum, Ronell B. and Morgan, Stephen L., Performance Auditing: A

Measurement Approach, Fourth Printing, Florida, The IIA Research Foundation.

Şakar, Müjdat, İş Hukuku Mevzuatı, 4. Basım, Beta Yayınları.

Tokaç, Ahmet, İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu ve Denetimi,  1.  Baskı,

Ankara, Tunca Kitabevi, Ocak 2006.

Tuncay, A.Can, İş ve Sigorta Kanunları, 5. Basım, Alfa Yayınları.

Uzay, Şaban, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış

Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik bir

Araştırma, Yayın No: 132, Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu, 1999.



131

Whittington, O.Ray ve Pany, Kurt, Principles of Auditing, 12th Edition,

Singapore, McGraw Hill, 1998.

Wilson, James D. and Root, Steven J., Internal Auditing Manual, Second

Edition, New York, 1989.

Yalkın, Yüksel Koç, Genel Muhasebe, 8.Basım, Ankara, Turhan Kitapevi,

1994.

Yiğit, Abdulvahap, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 1. Baskı, Aktüel Yayıncılık,

Mart 2005.

Yılancı, Münevver, İç Denetim, 1. Baskı, Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi

Yayınları no:086, 2003.



132

Süreli Yayınlar

Aksoy, Tamer, “Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve

Muhasebe Yasal Çerçevesi İlişkin Analitik Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime

Bakış, Sayı: 16, Eylül 2005.

Akışık, Orhan. “İç Kontrol Sistemi ve Bağımsız Denetim İçindeki Yeri”,

Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı 14, Ocak 2005.

Elitaş, Cemal. “Kontrol Önlem ve Yordamlarının İç Denetçi Açısından Rolü ve

Önemi”, İç Denetim, Sayı:8, Yaz 2003-2004.

Eşkazan, Ali Rıza, “Yönetişim İçin İç Denetim ve Kalite Güvence

Değerlemesi”, İç Denetim,  Sayı:3: 30-31, Bahar 2002.

Fraser, Bruce W., “Corporate Social Responsibility”, Internal Auditor,

February 2005.

Gross, Jason A., “Control Consciousness”, Internal Auditor, April 2006, s.32

Kayım, Ali, Avrupa Birliği Komisyonu İç Kontrol Standartları, İç Denetim,

Sayı:15, Yaz 2006.



133

Kurt, Resul. “İşletmelere 20 Ocak 2006’dan İtibaren İş Güvenliği Uzmanı

Çalıştırma Zorunluluğu Getirildi”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı: 213, Ocak

2006.

Öksüz, Fuat. “AB Müzakere Sürecinde Türkiye’de İç Denetim”, İç Denetim,

Sayı:13, Sonbahar-Kış 2005-2006.

Özdemir, Cumhur Sinan, “SA 8000-Sosyal Sorumluluk Standardı Nedir?”,

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:214, Şubat 2006.

Özdemir, Cumhur Sinan, “İşverenler! 18.03.2006 tarihinden İtibaren, İşyerinde

İlk Yardımcı Bulundurmak Zorunda…!”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı: 215,

Mart 2006.

Şeker, Murat. “Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini: Türkiye Örneği–1”, Vergici

ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:217, Mayıs 2006.

Toraman, Cengiz. “Muhasebe Denetiminde Etik ve Enron Örneği”, Vergici ve

Muhasebeciyle Diyalog, Sayı: 59, Nisan-Mayıs-Haziran 2002.

Uzun, Ali Kamil, “Değer Yaratan Denetim”, İç Denetim, Sayı: 14, Bahar 2006.



134

Diğer Yayınlar

Arcagök, M.Sait ve Yörük, Bahadır, “Yönetim Kontrolü/İç Kontrol”,

www.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md145/msaittarcagok.pdf, (24 Temmuz 2006).

Aydemir, Muzaffer, “SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı”, Sosyal Bilimler

Enstitüsü Dergisi, 1999,

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi03/sa%208000.htm, (15 Ağustos 2006).

Akgül, Başak Ataman, “Türkiye’deki Denetim Uygulamalarının Çeşitli

Kanunlar Açısından İncelenmesi”, www.manas.kg/pdf/sbdpdf13/makaleler/11.pdf, (30

Temmuz 2006).

Ulurasba, Ali, “Türk Ticaret Kanunu AB normlarına Göre Değişti”, 2005,

http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=197331, (28 Kasım 2006).

Business Social Compliance Initiative, “Code of Conduct”, 2004,

http://www.bsci-eu.org/content.php?page=BsciDocuments, (20 Kasım 2006).



135

Business Social Compliance Initiative, “Europen Commerce Alliance develops

social standards in supplier countries-Press Release”, 2006, http://www.bsci-

eu.org/content.php?page=BsciPress, (20 Kasım 2006).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışan

Çocuklar Projesi Raporu, Ankara, Lazer Ofset, 2000.

Çoşkun, Aslan, “Denetim ve Denetime Talep/Denetim Faaliyetleri/Meslek

Tekniği”, 2006, http://www.tmud.org.tr/Articles.asp?action=Read&aid=63,(10 Temmuz

2006).

Europen Confederation of Institutes of Internal Auditing, “Internal Auditing in

Europe”, 2005, www.eciia.org, (28 Ağustos 2006).

Fair Labor Association, “2006 Annual Public Report”, Pres Release, 2006,

http://www.fairlabor.org/ , (20 Kasım 2006).

Fair Labor Organization, “İşyeri Yönetim Kuralları”, Workplace Code of

Conduct, http://www.fairlabor.org/all/code/index.html, (19 Kasım 2006).

F.Wicaksono ve diğerleri, “The Practice of In Control Statements in the

Nederlands”, VRO-IIA, 2006, http://www.eciia.org/, (2 Kasım 2006).

Fraser, John ve Lindsay, Hugh, Yönetim Kurullarının İç Denetim Hakkında

Sorması Gereken 20 Soru, http://tide.org.tr/TIDEWEB/, (20 Kasım 2006).

Gider, Hakan Ömer, Stratejik Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitim

Semineri, ITEC Eğitim Danışmanlık Organizasyon, İTÜ Maçka İstanbul, 23.04.2006.

Güler, Mehmet Ali, “İşletmelerde Muhasebe Denetimi ve Türleri”, 2006,

www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/mehmet/01.asp (15.07.2006).

http://en.wikipedia.org/wiki/Audit (15.09.2006), p.1

İç Denetim Enstitüsü Türkiye, Uluslar arası İç Denetim Sempozyumu, İç

Denetim Enstitüsü Yayınları, No: 1, İstanbul, 2 Ekim 1995.



136

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, “Hazır Giyim ve

Konfeksiyon Sektörü 2006 Ocak-Eylül İhracat Performansı Değerlemesi”, Kasım 2006.

İTKİB Genel Sekreterliği, “Yeni Rekabet Ortamında Türk Tekstil ve

Hazırgiyim Sektörü”, Raporlar/İstatistikler, www.itkib.org.tr (12 Ağustos 2006).

İTKİB Genel Sekreterliği, “Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü”,

Raporlar/İstatistikler, www.itkib.org.tr (10 Eylül 2006).

İTKİB Genel Sekreterliği, “Tekstil ve Hazır Giyim Üretiminde Sosyal

Sorumluluk İlkeleri”, Raporlar/İstatistikler, www.itkib.org.tr (5 Ağustos 2006).

Kaya, H.Abdullah, “İç Denetim”, www.maliyesempozyumu.pamukkale.edu.tr

(17 Temmuz 2006).

Madendere, M. Ali, “Kurumsal Risk Denetiminde İç Denetimin Rolü”, 2005,

http://tide.org.tr/TIDEWEB/, (20 Kasım 2006).

Next Retail Ltd., “Uygulama İlkeleri Kitapçığı”, ISSUE 24/06/02.

Özpeynirci, Emre, “Reebok çıkış kapısı ters olana üretim izni vermiyor”,

Hürriyet, (13Ağustos 2000).

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları

Hakkında Tebliğ, (Seri X, No:22), http://www.spk.gov.tr/msd/msd.htm.

Sezgin, Cüneyt, İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Sistemlerine İlişkin

Hususlar, Bankalar Kanunu, http://www.tbb.org.tr/turkce/konferans/09112005/cs.ppt#1

(31.10.2006), s.7

Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi, http://www.sgb.gov.tr/Audit ,

(01.10.2006), s. 16

Şengül, Başak, “AB Yolunda Zorlu Başlık: Çocuk İşçiler”, Özel Dosyalar, 2005,

http://www.cnnturk.com/OZEL_DOSYALAR/haber_detay.asp, (11 Kasım 2006).

The Institute of Internal Auditors, “İç Denetim: İlgili Herkesi Kapsayan Bir

Değer Katma Çalışması”, http://tide.org.tr/TIDEWEB/, (20 Eylül 2006).



137

The Institute of Internal Auditors, “İç Denetim: İlgili Herkesi Kapsayan Bir

Değer Katma Çalışması”, http://tide.org.tr/TIDEWEB/, (1 Eylül 2006).

The Institute of Internal Auditing, “The role of Internal Audit in Enterprise-

wide Risk Management”, 2004, http://tide.org.tr/TIDEWEB/IcSayfa.aspx?KodAl=328,

(9 Kasım 2006).

Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Uluslararası Denetim Standartları,

Turmob Yayınları, no:238.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Bütün Sektörlerin İhracat Verileri, İhracat

Rakamları Sektörlere Göre, Kasım 2006, http://www.tim.org.tr/Anasayfa, (17 Kasım

2006).

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası İç Denetim Standartları, TİDE Yay.

No:3.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamı Konu Alan

ILO/AB Ortak Projesi, Basın Duyurusu, 2006, http://www.ilo.org/public/turkish, (18

Kasım 2006).

Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO/AB Tekstil Sektörü Eğitimi, 2004,

http://www.ilo.org/public/turkish, (18 Kasım 2006).

Uzun, Ali Kamil, Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Etkinliğinde Başarı

Faktörleri, 2005, http://www.dmg.com.tr/tr, (17 Temmuz 2006).

Worldwide Responsible Apparel Production, Certification Program,

www.wrapapparel.org, (8 Ekim 2006).

www.sabah.com.tr, 50 Yıllık Türk Ticaret Kanunu Değişiyor,

http://www.sabah.com.tr/ozel/turk1264/dosya_1264.html, (28 Kasım 2006).

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik,

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu.



138

Türkiye’de İç Denetimin Yol Haritası, IX. Ulusal İç Denetim Konferansı,

İstanbul, 16 Eylül 2005.

Geleceği Şekillendirmek, X. Türkiye İç Denetim Kongresi, İstanbul, (17 Kasım

2006).



i

ÖNSÖZ

Günümüzde ticari işletmelerin ekonomik hayatta başarılı olmaları sadece maliyet ve

karlılığa bağlı değildir. Son yıllarda özellikle sivil toplum örgütlerinin bir baskı unsuru olarak

ortaya çıkması sosyal uygunluk anlamında yetersiz işletmeleri internet üzerinde de olmak üzere

ciddi protestolara tabi tutması, ticari işletmeler üzerinde sosyal uygunluk denetimlerini zorunlu hale

getirmiştir. Sosyal uygunluk anlamında yetersiz bir işletmenin kendi değeri ya da marka değeri bir

anda düşebilmektedir. Bu çalışmada ülkemizde özellikle tekstil sektöründeki sosyal uygunluk

anlamındaki yetersizlikler üzerinde durulmuş ve sosyal uygunluk denetimleri iç denetimin bir

unsuru olarak incelenmiştir. Bu çalışmayı sonlandırmamda katkılarından ve desteğinden dolayı

değerli hocam Prof. Dr. Başak Ataman Akgül’e teşekkür eder, çalışmamın tüm ilgililere faydalı

olmasını dilerim.

İstanbul, 2007   Oğuz AÇIKGÖZ
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