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ÖZET 

İŞLETME YÖNETİMİNİN KONTROL FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ 

DENETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Koray TUAN 

Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR 

Ocak 2008, 186 Sayfa 

Faaliyetlerini küresel bir piyasa ortamında sürdürmek durumunda olan işletmeler, 

önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak, öngörülmüş karı elde etmek ve gelecek 

dönemlere başarılı geçişler yapabilmek için, işletme biliminin gerekli kıldığı 

düzenlemeleri yapmak, denenmiş yönetim ve denetim ilkelerini en iyi biçimde 

uygulamak zorundadırlar. 

 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, işletmelere değer kazandıran etmenlerde 

önemli değişmelere neden olmuştur. Yatırımcılar karar alırken, artık, işletmenin gelecek 

yıllarda içinde bulunacağı finansal ve faaliyet durumunu bilmek istemektedirler. Çünkü, 

bilgi toplumu işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve işlerinde başarılı 

olabilmeleri için yeni yeteneklere ve güce sahip olmaları gerekli kılmaktadır. 

 

İşletmede kurulacak olan kontrol sistemlerinin, kontrol mekanizmalarının verilerinden 

yararlanarak tutarlı kararlar alınabilmesi için nelerin kontrol edileceğinin önceden 

saptanması gerekmektedir. Sahip olduğu varlıkları ile bu varlıkların kaynakları ve kar 

amacı işletme için büyük önem taşımaktadır. Bunların üzerinde etkili olabilecek her bir 

faaliyet, her bir hareket mutlaka kontrol edilmelidir. İşletmede kurulacak bir iç kontrol 

sistemi hem yönetimin hem de iç denetimin işini kolaylaştırmaktadır. Mevcut iç kontrol 

sisteminin ve bunun bir fonksiyonu olan iç denetimin etkin kılınması halinde, bu durum 

bağımsız dış denetimin kısa sürede düşük maliyetle ve başarılı bir şekilde 

sonuçlanmasını mümkün kılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İşletme, Yönetim, İç Kontrol, İç Denetim, Bağımsız Denetim.  
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ABSTRACT 

EFFECTS OF CONTROLLING FUNCTION OF BUSINESS MANAGEMENT 

ON INDEPENDENT EXTERNAL AUDITING 

Koray TUAN 

Master Thesis, Business Department 

Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR 

January 2008, 186 Pages 

Firms facing the threat of global competition, to achieve their pre-determined goals, to 

obtain their pre-determined profits and to adapt to new environments have to implement 

necessary changes that scientific rules set and must use pre-tested proven management 

techniques. 

 

Shift from industrial societies, towards knowledge economies, forced firms to 

drastically change in areas of value generation. Investors no longer suffice with basic 

financial positioning and financial indicators on the contrary, strongly demand 

additional vital information. The core reason for such an inquiry is to guarantee long 

lasting survival of ventures. 

 

To establish enterprise control systems via the use of control mechanism data, one has 

to determine what to control from the early stages. The mission of the venture and its 

link towards the value of its assets and to the sources of acquiring the assets is the key 

factor to be focused on. In this respect internal and external control mechanisms helps to 

develop a better understanding on internal and external audit units. Empowering 

internal audit which is a function of existing internal control mechanism enables 

independent external audit companies to process in a shorter time period, less costly and 

more efficiently in maintaining the desired outcomes. 

 

Key Words: Business, Management, Internal Control, Internal Auditing, Independent 

Auditing. 

 



 III

ÖNSÖZ 

Günümüzde ekonomik yapının temel taşlarını oluşturan işletmeler, artan nüfusa bağlı 

olarak faaliyetlerini oldukça genişletmiş, gelişen teknolojilere bağlı olarak da karmaşık 

bir organizasyon içine girmişlerdir. İşletmelerin genişleyen faaliyetlerine ve yükselen 

teknolojilerine ilişkin olarak elde edilen finansal nitelikli bilgilerin muhasebe kayıt 

ortamına aktarılarak, üretilen verilerin ve bu verileri içeren finansal tabloların değeri 

büyük ölçüde artmıştır. Yönetim kuruluna, finansman kuruluşlarına, yatırımcılara ve 

işletme ile ilgilenen kişi ve kurumlara sunulan finansal raporların doğru ve güvenilir 

olması, alınacak kararların tutarlı olması bakımından hayati bir öneme sahiptir. 

 

İşletme yönetimi finansal tabloların doğruluk ve güvenirlilik derecelerini iç kontrol ve 

dolayısıyla iç kontrolün bir fonksiyonu olan iç denetim yoluyla öğrenirken, işletme 

dışındaki ilgililer aynı finansal raporlara ne derece güvenebileceklerini öğrenmek için 

onun bağımsız denetçiler tarafından araştırmaya dayalı bir incelemeye bağlı tutulmasını 

istemektedirler.  

 

Bağımsız denetçinin yaptığı denetim çalışmalarının sonunda ulaştığı görüşün, 

işletmeyle ilgilenen her bir kesim üzerinde olumlu ve güven verici olabilmesi için, 

işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız denetçinin görüşünü etkileyen kriterleri başarı 

ile karşılaması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk doğrudan işletme yönetimine 

aittir. Bu noktada sorulacak soru şudur: İşletme yönetimi, kendi temel 

fonksiyonlarından biri olan kontrol fonksiyonunu, bunun etkin bir hali olan iç kontrol 

sistemini ve bu sistemin işlerliğini ölçüp değerlendirmesini yapan iç denetim 

fonksiyonunu nasıl etken kılabilir? 

 

Çalışmamızda, yukarıdaki sorunun kapsamına giren unsurlar hakkında gerekli literatür 

araştırmasını yaparak konuya ilişkin belli bir yetkinliğe ulaştıktan sonra, halka açık ve 

çok tanınmış bir büyük işletmede, yönetimin kurmuş olduğu iç kontrol sisteminin, 

etkinlik bakımından, bağımsız denetçinin olumlu bir görüşe ulaşması için, kullanacağı 

kriterleri karşılayıp karşılamadığını öğrenebilmesi amacıyla, güçlü ve zayıf yönlerini 

nasıl saptayabileceği analitik ve kritik bir yaklaşımla gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Tez konusunun seçimi, tezin yazımı ve araştırmanın yapılması sırasında eleştirel bir 
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en içten duygularla teşekkür ederim. 

 

Aynı şekilde, tez çalışmalarıma ilgi gösteren, bilimsel yazım ve araştırma teknikleri 

hakkında yaptıkları açıklamalar ile çalışmama katkılarda bulunan sayın Prof. Dr. Nihat 

Küçüksavaş’a, sayın Prof. Dr. Veyis Naci Tanış’a, sayın Prof. Dr. Hüseyin Özgen’e, 

sayın Doç. Dr. Turgut Çürük’e, sayın Yrd. Doç. Dr. Elif Ünal’a ve sayın Dr. Mehmet 

Ünsal Memiş’e de aynı içtenlikle teşekkür ederim. 

 

Ayrıca, tez çalışmalarımda desteğini sürekli hissettiğim babam, Prof. Dr. A.Kadir 

TUAN’a da sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

 

Bu tez Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından 

desteklenmiş olup, proje numarası İİBF2007YL8 ’dir. 

  

 

 

ADANA, 2008      Arş. Gör. Koray TUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V

İÇİNDEKİLER 

SAYFA 

ÖZET .................................................................................................................... I 

ABSTRACT.......................................................................................................... II 

ÖNSÖZ ................................................................................................................. III 

KISALTMALAR ................................................................................................. XI 

TABLOLAR LİSTESİ ......................................................................................... XII 

ŞEKİLLER LİSTESİ ........................................................................................... XIV 

 

1. BÖLÜM 

GİRİŞ 

1.1. Problemin Tespiti .......................................................................................... 2 

1.2. Çalışmanın Amacı ......................................................................................... 4 

1.3. Araştırmanın Metodolojisi ............................................................................ 4 

1.4. Bölümlerin Planı ............................................................................................ 5 

 

2.BÖLÜM 

İŞLETME YÖNETİMİNİN TEMEL FONKSİYONLARINDAN  

PLANLAMA VE KONTROL FONKSİYONU 

2.1. Giriş ............................................................................................................... 7 

2.2. İşletme Yönetimi ve Fonksiyonları ............................................................... 8 

 2.2.1. Yönetim Kavramı ve Tanımı ............................................................... 9 

 2.2.2. Tarihsel Süreç İçinde Yönetim Kavramına Bilimsel  

  Yaklaşımlar .......................................................................................... 11 

 2.2.3. Yönetici, Lider, Girişimci Kavramları ................................................ 14 

 2.2.4. İşletme Yönetiminin Fonksiyonları ..................................................... 20 

 2.2.4.1. İşletme Yönetiminin Planlama Fonksiyonu .......................... 22 

   2.2.4.1.1. Planlamanın Temel İlke ve Özellikleri ................... 23 

   2.2.4.1.2. Planlamanın Araçları ............................................. 23 



 VI

   2.2.4.1.3. İyi Bir Planın Özellikleri......................................... 28 

 2.2.4.2. İşletme Yönetiminin Kontrol Fonksiyonu ............................. 29 

   2.2.4.2.1. Kontrol Süreci ......................................................... 32 

   2.2.4.2.2. Etkin Bir Kontrol Süreci İçin Gerekli Koşullar .... 33 

   2.2.4.2.3. Başlıca Kontrol Araçları ......................................... 33 

   

3. BÖLÜM 

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM 

3.1. Giriş ............................................................................................................... 35 

3.2. İşletmelerde İç Kontrol Sistemi .................................................................... 35 

 3.2.1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi ............................ 35 

 3.2.2. İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Temel Unsurları ......................... 39 

 3.2.3. İç Kontrol Sistemi Üzerinde Etkili Olan Faktörler ............................ 43 

 3.2.4. İç Kontrol – İç Denetim İlişkileri ........................................................ 44 

3.3. İşletmelerde İç Denetim Fonksiyonu ............................................................ 45 

 3.3.1. İç Denetim Kavramı ve Tanımı ........................................................... 45 

 3.3.2. İç Denetimin Amaçları ve Kapsamı .................................................... 47 

 3.3.3. İç Denetimi Yönlendiren İlkeler: İç Denetim Standartları ................ 49 

3.3.3.1. Genel Standartlar ................................................................... 50 

3.3.3.2. Standartlarda Yapılan Bazı Kavram ve İçerik  

 Değişiklikleri ........................................................................... 55 

 3.3.4. Etik Kurallar ve İç Denetim Eylemleri ............................................... 58 

3.3.4.1. Etik Kurallar .......................................................................... 59 

3.3.4.2. İç Denetim Eylemleri .............................................................. 60 

 3.3.5. İç Kontrol Denetimleri......................................................................... 62 

   3.3.5.1. Uygunluk Denetimleri ............................................................ 62 

3.3.5.2. Hile Denetimleri ..................................................................... 63 

3.3.5.3. Faaliyet ve Yönetim Denetimleri ........................................... 63 

 3.3.6. İç Denetim Biriminin Örgütsel Bağımsızlığı, Görevleri ve  

Organizasyonu .................................................................................... 64 

3.3.6.1. İç Denetim Biriminin Örgütsel Bağımsızlığı ......................... 64 

3.3.6.2. İç Denetim Biriminin Görevleri ............................................. 65 

3.3.6.3. İç Denetim Biriminin Organizasyonu .................................... 67 



 VII 

 3.3.7. İç Denetçilerin Tarafsızlığı, Yeterliliği ve Mesleki Özeni ................... 68 

3.3.7.1. İç Denetçilerin Tarafsızlığı ..................................................... 68 

3.3.7.2. İç Denetçilerin Yeterliliği ve Mesleki Özeni .......................... 68 

 3.3.8. İç Denetim Komitesi ............................................................................ 70 

 

4. BÖLÜM 

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM 

4.1. Giriş ............................................................................................................... 72 

4.2. Güvence Hizmetleri ....................................................................................... 72 

 4.2.1. Onaylama Hizmetleri........................................................................... 73 

 4.2.2. Diğer Güvence Hizmetleri ................................................................... 74 

 4.2.3. Bilgi Teknolojileri İle İlgili Güvence Hizmetleri ................................ 74 

4.3. Güvenilir Bilgi Sağlamada Karşılaşılan Zorluklar ve Denetim Yapma 

 Zorunluluğu ................................................................................................... 74 

4.4. Denetim ve Denetçi Türleri ........................................................................... 76 

 4.4.1. Denetim Kavramı ve Tanımı ............................................................... 76 

 4.4.2. Denetim Türleri ................................................................................... 78 

 4.4.2.1. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi .................................. 78 

 4.4.2.2. Uygunluk Denetimi .................................................................. 79 

 4.4.2.3. Faaliyet Denetimi ..................................................................... 80 

4.4.3. Denetçi Türleri ...................................................................................... 81 

 4.4.3.1. Bağımsız Denetçiler .................................................................. 81 

 4.4.3.2. İç Denetçiler.............................................................................. 82 

 4.4.3.3. Kamu Denetçileri ..................................................................... 82 

4.5. Bağımsız Denetimi Yönlendiren İlkeler........................................................ 82 

 4.5.1. Bağımsız Denetimi Yönlendiren İlkeler Hakkında 

  Genel Açıklamalar ............................................................................... 82 

 4.5.2. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ....................................... 84 

  4.5.2.1. Genel Standartlar .................................................................... 85 

  4.5.2.1.1. Mesleki Eğitim ve Deneyim ...................................... 86 

  4.5.2.1.2. Bağımsız Davranma .................................................. 86 

  4.5.2.1.3. Mesleki Özen ............................................................. 86 



 VIII

4.5.2.2. Çalışma Sahası Standartları .................................................. 87 

   4.5.2.2.1. Planlama ve Gözetim ............................................... 87 

4.5.2.2.2. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi .......................... 88 

4.5.2.2.3. Kanıt Toplama ......................................................... 88 

4.5.2.3. Raporlama Standartları ......................................................... 89 

4.5.2.3.1. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine  

 Uygunluk .................................................................. 90 

4.5.2.3.2. Devamlılık ................................................................ 90 

4.5.2.3.3. Açıklayıcı Bilgiler ..................................................... 90 

4.5.2.3.4. Denetçi Görüşü ........................................................ 91 

4.6. Bağımsız Dış Denetim Sürecinde İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ......... 93 

 4.6.1. Bağımsız Dış Denetimde İç Kontrol Sistemini İnceleme Nedenleri ... 93 

4.6.1.1. Bağımsız Dış Denetimde İç Kontrol Sisteminin  

 Etkinliğine Verilen Önem ...................................................... 93 

4.6.1.1.1. Denetim Riski ........................................................... 94 

4.6.1.1.2. Denetimde Önemlilik ............................................... 94 

4.6.1.1.3. Denetim Testleri ....................................................... 94 

4.6.1.1.4. Bağımsız Denetçilerin İç Kontrol Sistemini 

Tanıma ve Değerleme Süreci .................................... 95 

4.6.1.2. Bağımsız Dış Denetçilerin İç Kontrol Sistemini  

 İnceleme Nedenleri ................................................................. 95 

4.6.1.3. Bağımsız Dış Denetçilerin İç Kontrol Sistemine  

 Güven Duyması ...................................................................... 96 

4.6.1.3.1. İç Denetçileri Değerleme .......................................... 97 

4.6.1.3.2. İç Denetçilerde Aranan Nitelikler ........................... 97 

4.6.1.3.3. İç Denetim Eylemlerinin Bağımsız Dış  

 Denetim Üzerindeki Etkileri .................................... 98 

4.6.1.3.4. İç Denetim Etkenliğinin Kapsamı ........................... 99 

4.6.1.3.5. Bağımsız Dış Denetimin İç Denetim İle 

Koordinasyonundan Sağlanan Yararlar.................. 100 

4.6.1.3.6. Dış ve İç Denetim Koordinasyonu Sonunda  

Ortaya Çıkan Tek Denetim Kavramı ...................... 102 

 

 



 IX

4.6.2. Bağımsız Dış Denetçilerin İç Kontrol Sistemini Tanımaya  

 Yönelik Çalışmaları .............................................................................. 102 

4.6.2.1. İç Kontrol Sisteminin Tanınmasında Kullanılan Yöntemler .. 102 

4.6.2.2. Denetim Çalışmalarının Planlanması İçin  

İç Kontrol Sistemini Tanıma ..................................................... 103 

4.6.2.3. Faaliyet ve Planlama Yapmak İçin   

İç Kontrol Sistemini Tanıma ..................................................... 105 

4.6.2.4. İç Kontrol Sisteminin Tanınması İçin  

Uygulanan Denetim Yordamları ............................................... 108 

4.6.2.5. İç Kontrol Sisteminin İşleyişine İlişkin  

Bilgilerin Belgelendirilmesi ........................................................ 108 

4.7. Bağımsız Dış Denetim Sürecinde İç Kontrol Sistemini  

 Değerleme ve Kontrol Riskini Belirleme ...................................................... 112 

 4.7.1. İç Kontrol Sistemini Değerleme .......................................................... 112 

 4.7.1.1. İç Kontrol Sistemini Değerlemenin Nedenleri ........................ 113 

 4.7.1.2. İç Kontrol Zayıflıklarının Saptanması ve  

Belgelendirilmesi  ..................................................................... 113 

 4.7.2. Kontrol Riskini Belirleme .................................................................... 116 

 

 

5. BÖLÜM 

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

5.1. Giriş ............................................................................................................... 118 

5.2. Araştırma: Tanımı ve Önemi ........................................................................ 119 

5.3. Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Araştırma Yöntemleri ............................... 119 

5.4 Araştırmanın Amacı ....................................................................................... 121 

5.5. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları .............................................................. 123 

5.6. Araştırmanın Yöntemi .................................................................................. 124 

5.7. Araştırmanın Verilerine Ulaşma Yöntemi ................................................... 124 

 

 

 



 X

6. BÖLÜM 

ABC İŞLETMESİNDE YÖNETİMİN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİ ETKİLEMEK 

AMACIYLA İÇ KONTROL SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA 

BİR ARAŞTIRMA  

6.1. Giriş ............................................................................................................... 125 

6.2. Verileri Değerleme Yöntemi ......................................................................... 125 

6.3. ABC İşletmesi ve İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgiler .............................. 126 

 6.3.1. ABC İşletmesi Hakkında Genel Bilgiler .............................................. 126 

 6.3.2. ABC İşletmesinin İç Kontrol Sistemi Hakkında Toplanan Bilgiler .... 128 

 6.3.3. ABC İşletmesinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Bilgileri 

 Değerlendirilmesi .................................................................................. 129 

6.3.4. ABC İşletmesinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Değerleme Sonuçları. 157 

 

7. BÖLÜM 

SONUÇ 

7.1. Özet ................................................................................................................ 161 

7.2. Öneriler .......................................................................................................... 164 

7.3. Çalışmanın Kısıtları ...................................................................................... 164 

7.4. Çalışmanın Literatüre Katkısı ...................................................................... 165 

7.5. Konuya İlişkin Önerilen Yeni Çalışma Konuları ......................................... 165 

 

KAYNAKÇA ........................................................................................................ 167 

EK ......................................................................................................................... 175 

ÖZGEÇMİŞ ......................................................................................................... 186 

 

 

 

 



 XI

KISALTMALAR LİSTESİ 

AICPA : American Institute of Certified Public Accountants.  

  Amerikan Diplomalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü. 

COSO  : Committee of Sponsoring Organizations.  

  Sponsor Organizasyonlar Komitesi. 

EBİ  : Elektronik Bilgi İşleme. 

GAAP  : Generally Accepted Accounting Principles 

  Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri. 

GAAS  : Generally Accepted Auditing Standards. 

  Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları. 

GKGDS : Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları. 

GKGDİ : Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri. 

HUD  : Hesap Uzmanları Derneği. 

IFAC  : International Federation of Accountants. 

  Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu. 

IIA  : The Institute of Internal Auditors. 

  İç Denetçiler Enstitüsü. 

İKS  : İç Kontrol Sistemi. 

SAS  : Statements on Auditing Standards. 

  Denetim Standartları. 

SPK  : Sermaye Piyasası Kurulu. 

TİDE  : Türkiye İç Denetim Enstitüsü. 

 

 

 

 

 

 

 



 XII 

TABLOLAR LİSTESİ 

SAYFA 

Tablo 2.1.  Yönetici ve Lider Arasındaki Farklılıklar ........................................ 17 

Tablo 3.1.  İç Kontrol Eylemleri Arasındaki Farklılıklar ................................... 38 

Tablo 3.2.  İç Kontrol Sisteminin Temel Unsurları ............................................ 43 

Tablo 3.3.  Eski ve Yeni Standartların Karşılaştırılması .................................... 57 

Tablo 4.1.  Denetim Gereksinimi: Bilgi Riski ................................................... 76 

Tablo 4.2.  Denetim Türleri Arasındaki Farklılıklar .......................................... 81 

Tablo 4.3.  Denetçi Türleri Arasındaki Farklılıklar ............................................ 82 

Tablo 4.4.  Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ..................................... 85 

Tablo 4.5.  Denetim Amaçları İle Kontrol Amaçları İlişkisi .............................. 96 

Tablo 4.6.  Bağımsız Denetçilerin İç Denetçilere Güven Duydukları Alanlar .... 99 

Tablo 4.7. Anketi Cevaplayan Denetçilerin Görevleri ...................................... 110 

Tablo 4.8. İç Kontrolde Zayıflıklar .................................................................. 114 

Tablo 4.9.  İç Kontrol Değerleme Formu .......................................................... 115 

Tablo 5.1. Araştırma Stratejileri ....................................................................... 121 

Tablo 6.1.  İç Kontrol Soru Kağıdı: Nakit Tahsilatı ........................................... 131 

Tablo 6.2. Tahsilatların Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı ................................... 132 

Tablo 6.3.  İç Kontrol Soru Kağıdı: Nakit Ödemeleri ........................................ 133 

Tablo 6.4. Nakit Ödemelerinin Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı ....................... 134 

Tablo 6.5.  İç Kontrol Soru Kağıdı: Satışlar ...................................................... 136 

Tablo 6.6. Satışların Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı........................................ 137 

Tablo 6.7.  İç Kontrol Soru Kağıdı: Alacak ve Alacak Senetleri ........................ 138 

Tablo 6.8. Alacak ve Alacak Senetlerinin Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı ....... 139 

Tablo 6.9.  İç Kontrol Soru Kağıdı: Satın Alma ................................................ 140 

Tablo 6.10. Satın Alma Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı ..................................... 142 

Tablo 6.11.  İç Kontrol Soru Kağıdı: Stoklar ....................................................... 143 

Tablo 6.12. Stokların Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı ........................................ 144 

Tablo 6.13.  İç Kontrol Soru Kağıdı: Maddi Duran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ... 146 

Tablo 6.14. Maddi Duran Varlıkların Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı ................ 147 

Tablo 6.15.  İç Kontrol Soru Kağıdı: Yatırımlar ve İlgili Gelirler ........................ 148 

Tablo 6.16. Yatırımlar ve İlgili Gelirin Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı ............. 149 



 XIII

Tablo 6.17.  İç Kontrol Soru Kağıdı: Borçlar ve Borç Senetleri ........................... 150 

Tablo 6.18. Borçlar ve Borç Senetlerinin Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı .......... 152 

Tablo 6.19. İç Kontrol Soru Kağıdı: Özsermaye ................................................ 153 

Tablo 6.20. Özsermayenin Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı ................................ 154 

Tablo 6.21. İç Kontrol Soru Kağıdı: Ücret Sistemi ............................................. 155 

Tablo 6.22. Ücret Sisteminin Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı ............................ 156 

Tablo 6.23.  Çalışma Kağıtlarının Topluca Değerlendirilmesi ............................. 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XIV

ŞEKİLLER LİSTESİ 

SAYFA 

Şekil 2.1.  Geri Bilgi Akışı ............................................................................... 30 

Şekil 4.1.  Bağımsız Denetim Süreci ................................................................ 78 

Şekil 4.2.  Denetim Süreci ............................................................................... 92 

Şekil 5.1. Sosyal Bilimlerde Araştırma Aşamaları ........................................... 120 

 



 1

1. BÖLÜM 

 
GİRİŞ 

Günümüzde iç ve dış rekabetin olumsuz etkileri altında faaliyet gösteren işletmeler, 

önceden saptanmış hedeflere sapmadan ulaşmak, öngörülmüş veya elde edilebilecek en 

yüksek karı kazanmak ve gelecek dönemlere sağlıklı ve başarılı geçişler yapmak için 

işletme biliminin işaret ettiği düzenlemeleri yapmak ve denenmiş yönetim prensiplerini 

en iyi şekilde uygulamak zorundadırlar.  

 

Bir işletmenin başarısı, ekonomik terimler ile ifade edilmekten çok, öngörülmüş amaca 

ulaşma derecesine bakılarak ölçülmelidir. Ancak, ekonomik gerçekler de gözardı 

edilmemelidir. Çünkü, amacı ve kuruluş biçimi ne olursa olsun, bir işletmenin yönetimi 

sahip olduğu tüm olanakları amaca en yüksek etkinliklerle ulaşacak bir biçimde 

kullanmakla yükümlü bulunmaktadır. Yönetim, planlamalarını kar ile ulaşılmak istenen 

amaç ve hedefleri birlikte gerçekleştirecek bir biçimde yapabilir; elde edilen sonuçlarla 

bu sonuçları elde etmek için kullanılan kaynak ve sürdürülen çabalar karşılaştırılarak 

faaliyetler değerlendirilebilir. 

 

Hiç kuşkusuz, bir sanayi veya ticaret işletmesi, doğal olarak öncelikle elde edilen 

karlarla ilgilenir ve bu işletmenin yöneticisi, kendi yöntemine bırakılmış olan 

kaynaklardan elde edebildiği kar düzeyine bakarak değerlendirir. 

 

Günümüzdeki yöneticiler işletmelerin, sahip ve sahiplerinin dışında çeşitli çıkar 

gruplarına karşı da sorumlu olduklarının bilincindedirler. İşletmeye yatırım yapmış olan 

kişiler ve kredi verenler yanında diğer çeşitli çıkar gruplarına da önem verilmesi 

gerekmektedir. Artık, her grubun kendi çıkarlarının, ancak bu çıkarlar bütün grupların 

çıkarları ile uyumlaştırılabildiği takdirde en iyi ve en yararlı hizmeti sunabileceği 

deyimsel olarak anlaşılmıştır. Bu bakımdan, karın en yüksek düzeye çıkarılması 

amacının gerek toplumsal gerekse yasal açılardan kabul edilmiş sınırlar içerisinde 

gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır (Moore ve Jadicke, 1980:3). 

 

Yöneticiler amaç ve hedeflerine başkalarını çalıştırarak ulaşırlar. İşletmelerde de birçok 

kişinin çabaları öngörülen hedeflere ulaşmak üzere birbirini tamamlayacak bir biçimde 
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bir araya getirilir. Üst yönetim genel nitelikli planlar yapılmasından ve politikalar 

oluşturulmasından sorumludur (Akat ve diğerleri, 1999:27). 

 

Sermaye şirketlerinde işletmeyi ilgilendiren kararlar genel müdür, genel müdür 

yardımcıları ve diğer üst düzeydeki yöneticiler tarafından alınır. Bu bakımdan, 

işletmelerdeki işler farklı yöneticiler tarafından, kendilerine bırakılmış belirli bir 

faaliyet dalında gerekli bir otoriteye sahip olmasını sağlayacak bir şekilde düzenlenir. 

 

Üst düzeydeki yöneticiler işletmeyle ilgili tüm kararları almaya yetişemezler; bundan 

dolayı daha aşağı düzeylerde belirli görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilmiş 

yöneticilerden yardım görürler. Üst düzeydeki yöneticilerin aldıkları kararlar, planlama 

ve denetim kararları olarak gruplandırılabilir. İşletmenin hedefleri, belirlenmiş 

faaliyetleri gelecekten beklenen yararlar doğrultusunda yönlendirilmiş olmalıdır. 

Planlamaya ilişkin kararlar gelecekteki satışlar, satışların maliyeti, faaliyet giderleri ve 

kar hedefleriyle uyumlaştırılabilir. Böylece, tamamlanan planlar uygulamaya konulmalı 

ve planların öngörüldüğü gibi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği sürekli izlenmelidir. 

Planlar uygulanmaya başlandığında, faaliyetlerin yürütülmesi ve denetlenmesi söz 

konusu olur. Çünkü, yürütülen faaliyetlerin ileri aşamalarında planların eksik 

taraflarının olduğu ve tekrar gözden geçirilmesi gerektiği ortaya çıkabilir. Böyle bir 

durumda, faaliyetlerin öngörülenlerden farklı bir biçimde yürütülmesi gerekebilir. 

İşletme faaliyetlerinin gözlem altına alınarak yürütülmesine ilişkin kararlar denetim 

kararları olarak kabul edilir (Moore ve Jadicke, 1980:4). 

 

Faaliyetlerin denetimi, faaliyetlerin kendi akışlarını denetlemekten öteye bu faaliyetlerin 

akışına neden olan kişilerin denetimi anlamındadır. Kuşkusuz hiç kimse bir denetim 

aracı ile denetlenmeyi arzu etmez. Bir denetim, eğer başarılı olursa, bu durum 

denetlenen görevlilerin belirli amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için kendilerinden 

beklenen çalışma yollarını ve koşularını benimsediklerini gösterecektir. Bu bakımdan, 

ilgili görevlileri tedirgin eden denetim, işletme açısından vazgeçilemeyecek bir olgudur. 

 

1.1. Problemin Tespiti 

İşletme yönetiminin (1) planlama, (2) örgütleme, (3) yürütme, (4) uyumlaştırma ve (5) 

kontrol faaliyetlerinden oluşan temel fonksiyonlarının yerine getirilmesindeki 
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yetersizlik, işletme içinde yönetim faaliyetlerini güçleştirmekte, işletme dışında da 

işletmeye karşı olan güveni ve ilgiyi azaltmaktadır. Özellikle, işletme yönetimince 

kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesindeki yetersizlik, iç disiplini bozmakta, ihtiyaç 

duyulan bilgilerin yönetime düzenli, yeterli ve zamanlı bir şekilde ulaşmasını 

engellemektedir. Düzenli, zamanlı, ilgili ve yeterli bir bilgi akışının sağlanamadığı 

işletmelerde karar mekanizması işlememekte; bu durum işletmenin, sadece hareket 

yeteneğini azaltmakla kalmayıp, dış çevrenin ve piyasanın işletmeye olan güvenini de 

zedelemektedir.  

 

İşletme, geleceğini olumsuz bir şekilde etkileyecek böyle bir sorunla karşılaşmamak ve 

planlanmış hedeflere en yüksek düzeylerde ulaşabilmek için, bir yandan kontrol 

fonksiyonunu işletme faaliyetleri üzerinde tam bir hakimiyet sağlayacak düzeyde 

yürütmek, diğer yandan dış güveni sağlamak için de bağımsız dış denetime başvurmak 

zorundadır. 

 

İşletmeyi denetleyecek olan bağımsız dış denetçi faaliyete geçmeden önce hazırlayacağı 

denetim programının içereceği hususları belirlemek üzere işletmenin iç kontrol 

sistemini inceleyip değerlendirmekle yükümlüdür. İşletme yönetiminin kontrol 

fonksiyonunu somutlaştıran iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi süreci sonunda 

ortaya çıkabilecek alternatif durumlar şunlar olabilir: 

• Mevcut iç kontrol sistemi yeterli ve güçlüdür. 

• Mevcut iç kontrol sistemi yetersiz ve zayıftır. 

• Mevcut iç kontrol sistemi bazı konularda yerli ve güçlü, bazı konularda ise 

yetersiz ve zayıftır. 

 

Bağımsız dış denetçinin yaptığı değerleme yukarıdaki sonuçların hangisine uyuyor ise 

denetim programını ona göre hazırlayacaktır. İç kontrol sisteminin yeterli ve güçlü 

olması halinde bağımsız dış denetçi, kısa sürede sonuç veren denetim yöntem ve 

yordamlarını uygulayacak ve sonuçta denetimi, büyük bir olasılıkla, “olumlu denetim 

görüşü” ile tamamlayacaktır. Bundan farklı olan diğer durumlarda ise, iç kontrol 

sistemine güven duymayacağı için, daha çok sayıda yöntem ve yordam uygulayarak 

kanıt toplayacağından denetimi daha uzun bir sürede ve belki de olumlu olmayan bir 

görüşle tamamlayacaktır. Bağımsız dış denetimin kısa sürede ve “olumlu denetim 
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görüşü” ile sonuçlanmasını arzu eden işletme yönetimi, diğer alternatif sonuçların 

ortaya çıkmasını önlemek için “ne yapmalıyım” sorusunun cevabını araştıracaktır. 

 

1.2. Çalışmanın Amacı 

Çalışmamızın temel amacı, işletme yönetiminin bağımsız dış denetçinin bakış açısıyla 

ve onun uyguladığı yöntemlerle kendi iç kontrol sistemini inceleyip değerlendirerek 

sistemin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek; zayıf yönleri güçlendirerek bağımsız dış 

denetçide iç kontrol sistemine karşı güven duygusu yaratmak; bağımsız dış denetimin 

süre, maliyet ve görüş itibariyle işletmenin lehinde sonuçlanması için ne yapılması 

gerektiğini saptamak ve bu konuda araştırmaya dayalı bir uygulama yapmaktır. 

 

Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için işletme yönetiminin yapacağı araştırmaların 

teorik alt yapısını oluşturmak üzere, ilk olarak işletmenin ve işletme yönetiminin 

fonksiyonlarının içeriği belirlenmiş, ikinci olarak, iç kontrol sistemi ile iç denetim 

fonksiyonunun ve bağımsız dış denetimin işlerliğini sağlayan kurallar, düzenlemeler ve 

ilkeler tespit edilmiş; üçüncü ve son olarak da elde edilen teorik bilgilerin ışığı altında, 

işletme yönetiminin bağımsız dış denetimi kendi amacı doğrultusunda nasıl 

etkileyebileceği bir uygulama ile gösterilmektir. 

  

1.3. Araştırmanın Metodolojisi  

Araştırma iki aşamada yapılmıştır. Birinci aşamada konuya ilişkin literatür taranmış; 

kitap ve makalelerdeki ilgili konular okunmuş, konumuzla ilgili ve fakat henüz 

yayımlanmamış olan doktora tezleri incelenmiş ve internet ortamında araştırmalar 

yapılarak çalışmada kullanılabilecek bilgiler tespit edilmiştir. Gerekli okumalardan 

sonra bilgiler üzerinde sağlanan hakimiyete dayanarak çalışmanın teorik bölümleri 

yazılmıştır. 

 

İkinci aşamada ise, bağımsız dış denetime tabi olan ve tez için gereksinim duyulan 

bilgileri verecek bir işletme aranmıştır. İstenilen nitelikleri taşıyan ve uygulamada 

kullanılacak bilgileri verecek bir işletme bulunmuş ise de, gerekli olan tüm verilere 

ulaşılamamıştır. Buna rağmen, önem taşıyan bir kısım bilgiler elde edilerek uygulamada 

kullanılmıştır. 
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Uygulamada, alana dayalı araştırma yöntemlerinden biri olan olay çalışması yöntemi 

kullanılmıştır. Çünkü bu yöntemin çalışmanın amacına en uygun ve ulaşılacak sonuçları 

en iyi ifade edebilecek yöntem olduğu düşünülmüştür. Bu yönteme ilişkin daha geniş 

bilgiler uygulama bölümünde verilmiştir. 

 

Yapılan literatür araştırmalarında yerli kaynakların yanı sıra yabancı kaynaklardan da 

büyük ölçüde yararlanılmıştır.      

 

1.4. Bölümlerin Planı 

Çalışma yedi bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde, sunuş niteliği taşıyan bir 

girişten sonra (1) problemin tespiti, (2) çalışmanın amacı, (3) araştırmanın metodolojisi 

ve (4) bölümlerin planı hakkında açıklamalar yapılmıştır.  

 

İkinci bölümde, işletme yönetiminin temel fonksiyonları genel olarak, kontrol 

fonksiyonu ise özel olarak ele alınıp, açıklanmıştır. 

 

Üçüncü bölümde, bağımsız denetimin mahiyeti belirtilmiş, bağımsız denetçinin kimliği 

ortaya konulmuş ve bağımsız denetçinin denetimi planlama ve uygulama aşamasındaki 

çalışmaları üzerinde durulmuştur. 

 

Dördüncü bölümde, işletme yönetiminin kontrol fonksiyonunu yerine getirme düzeyinin 

bağımsız denetimi planlama ve uygulama aşamasında nasıl ve hangi yönde etkilediği 

tartışılmıştır.  

 

Beşinci bölümde, sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemleri hakkında kısa bir 

sunuştan sonra, uygulamada kullandığımız yöntem hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

 

Altıncı bölümde, bağımsız dış denetime tabi olan ve uygulama yapmak üzere seçilen 

işletmede var olan iç denetim sistemi, bağımsız dış denetçinin inceleme ve 

değerlendirme yöntemlerinden biri olan anket (soru kağıdı) yöntemi ile 

değerlendirilerek, sistemin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. Bağımsız dış denetçinin 

bakış açısıyla işletme yönetimi tarafından yapılan değerleme sonuçları dikkate alınarak,  
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yapılacak bağımsız dış denetimin her yönüyle işletme lehinde sonuçlanması için 

yönetimin kontrol fonksiyonu kapsamında nelerin yapılması gerektiği irdelenmiştir. 

 

Yedinci bölümde, tezin bir özeti yapıldıktan sonra, yine tezin tamamına ilişkin olarak 

ulaşılan sonuçlar açıklanmış ve konuyla ilgili önerilere yer verilmiştir. 
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2. BÖLÜM 

 
İŞLETME YÖNETİMİNİN TEMEL FONKSİYONLARINDAN  

PLANLAMA VE KONTROL FONKSİYONU 

 
2.1. Giriş 

İşletme çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Genel olarak işletme, başkalarının ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla mal ve hizmet üreten sosyal ve ekonomik (iktisadi) birimdir 

(Mucuk, 2003:25). İşletmelerin iktisadi yönlerini araştıran disiplin ise işletme 

iktisadıdır. İşletme iktisadı, hem olgucu (pozitif) hem de kuralcı (normatif) bir 

disiplindir (Müftüoğlu, 2003:2). Ancak, söz konusu kuralcılık ahlaki bir kuralcılık 

olmaktan öte, işletmenin teknik yönünü ön plana çıkaran bir kuralcılıktır. Çünkü, 

işletme iktisadı, olgucu bir disiplin olarak araştırma konusu olan işletmeyi yakından ve 

daha iyi tanımayı, pratik kuralcı bir disiplin olarak da işletme gerçeğini değiştirmeyi 

amaçlar. Buradaki değiştirme ifadesi, işletme faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde 

sürdürülmesi anlamındadır. Aynı zamanda, işletme iktisadının pratik-kuralcı, faydacı ve 

uygulamalı bir disiplin olması onun bilimsel bir disiplin olmaktan öte, bir sanat bilgisi 

olarak anlaşılmasının da başlıca sebebidir. Çünkü, işletmeciliğin aynı zamanda bir sanat 

yönünün de bulunduğu gerçeği gözardı edilemez. Yalnız, buradaki sanat; planlama, 

organizasyon, finansman, üretim, tedarik, muhasebe ve denetim gibi tekniklerin 

geliştirilerek etkin bir şekilde kullanılması anlamındadır (a.g.e.). Ancak, bu şekildeki bir 

anlayış işletme iktisadına uygulamaya dönük ve uygulamanın hizmetinde olma 

özelliğini kazandırabilmektedir. 

 

İhtiyaçlarla ilgili mal ve hizmetin üretilmesi gerçeği, işletmecilik mesleğinin doğmasını 

sağlamıştır. İşletme faaliyetlerinin konusu olan iktisadi kıymetler ihtiyaca göre kıttırlar 

ve doğada hazır halleriyle değil, ancak gerekli çabaların gösterilmesinden sonra 

ihtiyaçları karşılayabilecek duruma gelebilirler (Dinçer ve Fidan, 1996:3; Yıldırım, 

2000:2). Zaten, iktisadi birimin değer yaratması da insan ihtiyaçlarını karşılayacak bu 

mal ve hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine arz edilmesiyle gerçekleşmektedir.  

 

Yukarıda kısıtlarına işaret edilen iktisadi malların meydana getirildikleri yer işletme ve 

burada harcanan çabalar da birer fonksiyon olarak ifade edilmektedir. Söz konusu 
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fonksiyonların başlıcaları: Tedarik fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama 

fonksiyonu, finansman fonksiyonu, yönetim fonksiyonudur (Örücü, 2005:4). 

Gerektiğinde bu sınıflamayı daha ayrıntılı bir hale getirmek amacıyla yukarıdaki beş 

temel işletmecilik fonksiyonuna stoklama fonksiyonu, taşıma fonksiyonu, araştırma ve 

geliştirme fonksiyonu, yatırım fonksiyonu, personel alma fonksiyonunun da 

eklenebileceğine işaret edilmiştir (a.g.e.). Bir süreç olarak gerçekleştirilen bu 

fonksiyonlar veya çabalar daha önce karşılanamayan bir takım ihtiyaçları karşılasa da 

zaman içinde yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta; bu nedenle bu yeni ihtiyaçları da 

karşılayacak araçlar, yöntem ve teknikler de sürekli olarak geliştirilmektedir.  

 

Özellikle, sanayi devriminden sonraki dönemlerde üretimde görülen artışların derecesi, 

bilgisayarların da üretim işletmelerinde kullanılması ile birlikte büyük ölçeklere 

yükselmiştir. İşletmeler eskiden olduğu gibi, ürettiğim her şeyi nasıl olsa satarım 

inancından uzaklaşarak, ihtiyaç sahiplerinin talep ettiği tip ve kalitede ürettirsem 

satarım inancına yaklaşmışlardır. Bu yeni anlayış üretimi çeşitlendirmiş, ürünlerin 

kalitesini yükseltmiş ve yeni ürünlerin tasarımını hızlandırmıştır (Tanış, 2005:7).  

 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, işletmelere değer kazandıran birtakım 

etmenlerde de önemli değişmelere sebep olmuştur. Artık, yatırımcılar karar verirlerken 

işletmenin gelecek dönemlerde içinde bulunacağı finansal ve faaliyet durumu 

hakkındaki bilgilerin yanı sıra işletmenin rekabet gücü, büyüme oranı, marka imajı, 

ortaklıkları, yenilik yaratma potansiyeli ve yönetim uygulamaları gibi konular hakkında 

bilgi veren etmenler üzerinde de önemle durmaktadırlar. Çünkü, bilgi toplumu 

işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve işlerinde başarılı olabilmeleri için yeni 

yeteneklere ve güce sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır (Güner, 2006:10). Bu 

bakımdan, işletmelerin önceden saptanmış amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri ve 

piyasadaki varlıklarını sürdürebilmeleri için, bilgi çağının gerekli kıldığı her türlü 

donanıma sahip olmaları gerekmektedir. 

 

2.2. İşletme Yönetimi ve Fonksiyonları  

İnsanlar öteden beri fiziksel, biyolojik ve psikolojik sınırlamalardan dolayı amaç veya 

amaçlarını elde edebilmek için başkalarıyla işbirliği yapmaya mecbur olmuşlardır. 
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Günümüzde, oldukça geniş örgütsel toplum içinde yaşandığı dikkate alındığında, 

işbirliği yapma zorunluluğu kendini daha güçlü bir biçimde hissettirmektedir.  

 

Bilindiği gibi, insanların yaşamsal değer taşıyan birçok ihtiyacı işletme adını verdiğimiz 

örgütler tarafından karşılanmaktadır. İhtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetleri üreten 

bu işletmeler sürdürülen teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli bir değişim içinde 

çalışmaktadırlar. İş hayatının farklı alanlarında sürdürülen bu çalışmaların, önceden 

saptanmış amaçlara en iyi bir şekilde ulaşılması için yönlendirilmesi gerekmektedir. 

Ortaya çıkan ekonomik, politik ve sosyal değişimler işletmeleri önemli ölçülerde etkiler 

(Alpugan ve diğerleri, 1995:115). Bu bakımdan, dış etmenlerin işletme üzerindeki 

etkilerinin mümkün olan en az düzeyine indirilebilmesi için yönetim faaliyetlerinin 

varlığına ihtiyaç duyulur. 

 

Gerçekten amacı ne olursa olsun, ona ulaşabilmek için diğer kişilerle işbirliğine girişen 

insanlar, içinde bulundukları grubun ortak ve düzenli bir çalışma ile gerçekleştirdikleri 

güç birliğinin, yani işbirliğinin olumlu sonuçlarını alınca, farklı ve düzensiz bir 

durumda bulunan imkanları birleştirerek uyum içinde ortak amaca ulaşabilmek için bir 

koordinasyonun (eşgüdümün) varlığına şiddetle ihtiyaç duymuşlardır (Akat ve diğerleri, 

1999:27). 

 

2.2.1. Yönetim Kavramı ve Tanımı 

İnsanın var olması ile birlikte ortaya çıkan yönetim olgusu, evrensel bir kavramdır 

(Schwartz, 1980:13; Dinçer, 1998:19). Yönetimin evrensel oluşu, yani yönetilecek olan 

olayların veya örgütlerin farklılık arz eden özellikleri ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, 

yönetilecek olaylarda ortak yanlar olduğu ilk kez ünlü düşünür Sokrat (M.Ö. 470-399) 

tarafından dile getirilmiştir. Sokrat’a göre, yönetilecek olanın bir aile veya devlet 

olması, ancak yönetilecek olanın büyüklüğü itibariyle bir fark yaratacaktır. Bundan 

dolayı birinin yönetiminde başarılı olan diğerinin yönetiminde de başarılı olacaktır. 

Sokrat’ın işaret ettiği bu özellik yönetim felsefesinin evrenselliği olarak genel kabul 

görmüştür. İşletmecilik literatüründe yönetimin ne olduğuna ilişkin çok sayıda tanım 

mevcut olup, bu tanımların ortak unsurları şu şekilde sıralanabilir (Yüksel, 2003:56):  

• Yönetim, başkalarını çalıştırma sanatıdır. 

• Yönetim, insanlara iş yaptırabilme bilimi ve sanatıdır. 
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• Yönetim, insan idaresidir. 

• Yönetim, bir grubun ortak çabası ile tüm grup üyelerinin belirli bir amaç 

doğrultusunda emek ve diğer imkanlarını birleştirerek yaptıkları faaliyetleri 

çevreleyen bir süreçtir. 

 

Bir grup faaliyeti olarak ortaya çıkan yönetim, doğal olarak, yöneten ve yönetilen 

ilişkisini doğurmaktadır. Başka bir anlatımla yönetim, insan ve diğer imkanları mümkün 

olan en iyi şekilde bir araya getirerek, örgütün amaçlarına etkin ve verimli ulaşma 

sürecidir (Rachman ve diğerleri, 1993:154). Yine başka bir deyişle, yönetim işletme 

amaçlarına ulaşabilmek için örgütün sahip olduğu sermaye, işgücü, makine, araç-gereç, 

bina, arsa ve bilgi gibi kaynakların koordinasyonudur (Özgen ve Yalçın, 2006:107). 

Yapılan bu tanımlar incelendiğinde yönetimin; ortak bir amaç olmasına, bir grubun 

varlığına ve ortak amaca ulaşmak için grubun üyelerinin işbirliğinde bulunmalarına 

dikkat çektiği görülmektedir. 

 

Yönetime konu olan amaç, sadece tek bir kişinin amacı değil, bu amaca ulaşabilmek 

için işbirliği yapan örgüt üyelerinin ortak amacı olmalıdır (Robbins ve Coulter, 1999:4). 

Aynı şekilde yönetim olayını meydana getiren diğer unsur olan işbirliği de, örgütü 

oluşturan kişiler arasındaki işbölümünün gerekli bir sonucu olmalıdır. İşbölümü, işin 

parçalara ayrılması ve her bir parçanın uzmanlaşmış kişi veya kişilerce yapılması 

anlamındadır. Büyük bir taşın birden çok kişi tarafından bir yerden bir başka yere 

taşınması olayı yönetime ilişkin klasik bir örnek olarak gösterilmektedir. Bir kişinin tek 

başına başaramayacağı bir işi birden çok kişi bir araya gelerek birlikte ve daha kolay bir 

şekilde başarmışlardır.  

 

Yönetim olgusunun gerçekleşebilmesi için örgüt içerisinde bir otoriteye gereksinim 

duyulur. Otoriteye sahip olmak demek, örgütün diğer üyelerinden bir işin yapılmasını 

isteyebilmek ve bunun için gerekli yaptırım gücüne ve yetkisine sahip olması demektir. 

Diğer bir anlatımla otorite, üstün emretme hakkı ve astın da bu emre uyması 

zorunluluğudur. Karşılıklı bir ilişkiyi ifade eden bu hak ve zorunluluk yönetim 

olgusunun var olduğu örgütlerde hiyerarşi de denilen otoritenin kademeleşmiş yapısını 

oluşturur (Müftüoğlu, 1989:623). Bu bakımdan otorite, hiyerarşik yapıyı da beraberinde 

getirmektedir. 
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2.2.2. Tarihsel Süreç İçinde Yönetim Kavramına Bilimsel Yaklaşımlar 

Tarihsel bilgiler bize, yönetim düşünce ve uygulamalarının çok eski dönemlere kadar 

uzandığını göstermektedir. Şöyle ki; milattan önce 1300 yıllarına ilişkin eski Mısır 

belgelerinde, eski Çin’de, eski Yunan devletlerinde, Roma İmparatorluğu’nda ve 

nihayet daha yakın tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu’nda yönetim düşünce ve 

uygulamaları görülmüş ve bu uygulamalar günümüzde oldukça geliştirilerek, üzerinde 

çok durulan ve önemi gittikçe artan bir bilim dalına dönüşmüştür (Bartol ve Martin, 

1998:37; Özgen ve Yalçın, 2006:108). Yönetim biliminin gelişmesine bakıldığında, 

yapıya ağırlık veren geleneksel yaklaşımlar, insana ağırlık veren davranışçı yaklaşımlar 

ve örgütü bir sistem olarak değerlendiren sistem yaklaşımları görülür (Düren, 2006:8).    

 

Yönetim düşüncesine ilişkin yaklaşımlar üç başlık altında toplanabilir (Shafritz ve Ott, 

2001:10). Bunlar: 

a) Yönetimde Geleneksel (Klasik) Yaklaşım (1887-1927). 

b) Yönetimde Davranışsal (Neo-Klasik) Yaklaşım (1909-1945). 

c) Yönetimde Çağdaş (Modern) Yaklaşım (1946-….). 

 

a) Yönetimde Geleneksel (Klasik) Yaklaşım: Organizasyon konusunda ortaya 

atılan ilk teori olan klasik örgüt teorisinin inceleme sahası, işletmenin biçimsel 

yapısıdır. Bu teori; örgütü, mevcut kaynakları en iyi biçimde kullanarak, amaçlara 

ulaşmak için bir araç olarak görmektedir (Daft, 1995:42). Klasik düşüncenin temel 

varsayımları, organizasyonun sanki bir makine gibi, önceden belirlenen ilke ve kurallara 

göre işletilmesi üzerine kurulmuştur. Yönetimde geleneksel yaklaşım aşağıdaki teorilere 

dayanmaktadır:  

• Bilimsel Yönetim Teorisi 

• Yönetim Süreci Teorisi 

• Bürokrasi Teorisi 

 

Bilimsel yönetim teorisi, Frederick Winslow Taylor (1856-1915) tarafından geliştirilmiş 

olup, işgücü verimliliğini arttıran ve maliyetleri düşüren yöntemlere özel önem 

vermekte, yönetim faaliyetlerinin birbiriyle uyumlu bir biçimde yerine getirilmesini, 

çalışanlar arasında işbirliği ve yardımlaşmanın sağlanmasını ve her bir çalışanın 

kendisine verilen görevleri bilimsel esas ve standartlara göre yapmasını istemektedir 



 12

(Donnely ve diğerleri, 1984:84; Taylor, 2005:74). Taylor’un çalışmaları, esas itibariyle, 

işyerindeki gözlemlerine dayanmış, temel amacı da israf ve kayıplara yol açan etkenleri 

akıllıca önlemler alarak ortadan kaldırmak ve verimliliği arttırmak olmuştur (Drucker, 

1994:53; Gürgün, 1995:2). 

 

Yönetim Süreci Teorisi’nin kurucusu olan Fransız mühendis Henry Fayol’un (1841-

1925) yönetim düşüncesine yaptığı katkılar, onun otuz yılını Comambaut şirketinin 

genel müdürü olarak geçen elli sekiz yıllık yöneticilik gözlem ve tecrübelerine 

dayanmaktadır. 

 

H.Fayol’un yönetim süreci; uzağı görme, örgütlenme, komuta, koordinasyon ve kontrol 

olmak üzere beş fonksiyona ayırmak suretiyle kurduğu model, yönetim düşüncesine 

yaptığı en büyük ve önemli katkısını teşkil eder (Alpugan ve diğerleri, 1997:127). 

Yönetim sürecinin bir takım fonksiyonlara ayrılması, yönetim olayının analizini büyük 

ölçüde kolaylaştırdığı gibi, mevcut ve geliştirilecek olan yönetim bilgilerinin sistematik 

bir şekilde birikimini de sağlayabilen kavramsal bir çatı oluşturulmuştur (Stoner, 

1982:39). Fayol, örgütün tamamını ele alarak uygun bir yönetim yapısı ve yönetim 

ilkelerini geliştirmeye çalışmış ve yönetime ilişkin 14 yönetim ilkesi (işbölümü, yetki 

ve sorumluluk, disiplin, kumanda birliği, yönetim birliği, genel çıkarların kişisel 

çıkarlara üstünlüğü, iyi bir ödüllendirme sistemi, merkezcilik, kademe zinciri, düzen, 

adil ve eşit muamele, personelin devamlılığı, inisiyatif, birlik ve beraberlik ruhu) tespit 

etmiştir (Fayol, 2005:23; S. Certo ve T. Certo, 2006:33). Bu ilkelerin çoğu günümüz 

işletmelerinde halen uygulanmaktadır 

 

Bürokrasi Teorisi, Alman sosyolog Max Weber (1864-1920) tarafından geliştirilmiştir. 

Bürokrasiyi belli bir örgütlenme ve yönetim biçimi olarak ele alan Alman iktisatçı ve 

sosyolog, ast-üst ilişkilerinin oldukça katı bir hiyerarşik anlayışla uygulandığı bir örgüt 

yapısını önermektedir. Bürokrasi modeli düzen ve disiplini ifade eder. İşgücünde 

uzmanlaşma, resmi veya biçimsel kural ve prosedürler, örgütte çalışanlar arasındaki 

resmi ilişkiler ve liyakate dayalı terfi bu teorinin temelini oluşturmaktadır (Özgen ve 

Yalçın, 2006:109). Weber, modern toplumlarda ihtiyaçlardan ortaya çıkan çeşitli 

örgütler için etkili bir yönetim modeli olarak görmüştür ve örgütleri incelerken (1) 

bürokrasi adını verdiği bir bütünün özelliklerini tespit etmeye, (2) örgütlerin 

büyümelerini ve büyümenin nedenlerini tasvir etmeye, (3) bürokrasiyle birlikte oluşan 



 13

diğer toplumsal değişmeleri ayırmaya, (4) bürokratik örgütün rol ve etkilerini 

saptamaya çalışmıştır (Baransel, 1993:167; Bennett, 1994:18). 

 

b) Yönetimde Davranışsal (Neo-Klasik) Yaklaşım: Yönetim, davranışsal 

yönetim kapsamında 1900’lü yılların ortalarına doğru Abraham Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisi teorisi, McGregor’un X ve Y teorisi, Elton Maya ve diğer davranış bilimciler 

tarafından da insan davranışlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır (Schwartz, 1980:23; 

Ertürk, 2000:102). Bu teorinin en belirgin özelliği, yönetim olgusunu insan 

davranışlarının incelenmesi temeline dayandırması ve insan unsurunu ele almasıdır.   

 

İnsan davranışları yaklaşımı daha çok psikoloji, sosyoloji, sosyal-psikoloji v.b. bilim 

dallarından gelen yazarlar tarafından geliştirilmiştir. Bunların organizasyon konusuna 

yaptıkları en önemli katkılar, organizasyon içinde insanın davranışlarını, neden öyle 

davrandığını ve örgütsel yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkilerin neler olduğunu 

ortaya çıkarmak olmuştur. Bu teori; motivasyon, liderlik, grup davranışı ve haberleşme 

gibi mikro konularla, gerek biçimsel olan gerekse biçimsel olmayan örgüt, sosyal ve 

teknik sistemler arasında etkileşim gibi makro konular üzerinde de durarak gelişip, 

örgütsel davranış ve endüstriyel bir hümanizma hareketine dönüşmüştür (Efil, 2004:74). 

 

c) Yönetimde Çağdaş (Modern) Yaklaşım: Örgütler dış çevreyle de yakın 

etkileşim içerisinde olan sistemlerdir. Çevresel etmenlerin yönetim üzerinde etkili 

olduğunu gözlemleyen uygulayıcı ve teorisyenler (1) sistem teorisi, (2) durumsal teori 

adıyla bilinen iki yeni teori geliştirmişlerdir (Özgen ve Yalçın, 2006:109). Bu teorilerin 

başlıca özellikleri, bilimsel kavramlarla ifade edilen bir esasa dayanmaları, ampirik 

araştırmalardan geniş ölçüde yararlanmaları, sentez yapmaya, model ve sistem kurmaya 

uygun bir karaktere sahip olmalarıdır (Akınhay, 1999:11). Çağdaş yaklaşımı oluşturan 

bu iki teori, hem geleneksel hem de davranışsal yaklaşımın öne sürdüğü varsayımları 

yeni bir bakış açısıyla yorumlamaktadırlar.  

 

Sistem teorisinde, sistemden hareket edilerek, incelenen konuların yapıları ve 

bağlantıları dikkate alınmakta ve örgütün faaliyette bulunduğu çevre ile bu çevrenin 

sınırları belirlenmektedir (Efil, 2004:107). İşletmeyi bir sistem olarak gören bu teori, 

sistemi oluşturan üretimi, pazarlamayı, finansı, insan kaynaklarını ve diğer işletme 

fonksiyonlarını da birer alt sistem olarak kabul etmektedir. 



 14

Bu nedenle, sistemi oluşturan unsurlardan veya alt sistemlerden hareket ederek sisteme 

ulaşılamaz. Tersine, sistemden başlayarak ve sistemdeki unsurlar arasındaki karşılıklı 

ilişkiler de dikkate alınarak sisteme ulaşılabilir (Hitt ve diğerleri, 1979:50; Özgen ve 

Yalçın, 2006:109). Sistem yaklaşımı 1960’lı yılların ortalarında uygulanmaya 

başlanmış, 1970’li yıllarda yönetim ve örgüt analizlerinde temel bir yaklaşım olmuştur 

(Efil, 2004:102). Yönetim kurumlarını birleştirmek amacıyla ortaya çıkan bu kuramın 

bunu başaramaması, yeni bir kuram olan durumsallık yaklaşımının doğmasına neden 

olmuştur. 

 

Durumsallık yaklaşımı, kendisinden önce geliştirilmiş olan tüm yönetim teorilerinin 

uygulanabilirliğini kabul eder. Örgütün karşılaştığı her bir farklı duruma ilişkin 

çözümlerin de farklı olacağı görüşünü savunur. Çünkü, belli bir yönetim sorununun 

çözümü için tespit edilmiş bir çözüm yolu, her işletmede, her yerde ve her zaman 

geçerli olmayabilir. Sorun yaratan durumların kendilerine özgü nitelikleri ve farklı 

çözümleri vardır (Özgen ve Yalçın, 2006:109). Durumsallık yaklaşımı, organizasyon 

yapısını çeşitli içsel ve dışsal şartlar arasında gerçekleşen ilişkilere göre biçim alan bir 

yapı olarak inceler (Balçık, 2005:76). Bu yaklaşıma göre organizasyon yapısı bağımlı 

bir değişkendir. Çünkü, her durumda en iyi olduğu kabul edilebilen bir organizasyon 

yapısı yoktur. Diğer yönetim yaklaşımlarının değerlerini ve yararlarını ortadan 

kaldırmayan durumsallık yaklaşımı, onları uygun bir çerçeve içinde daha yararlı bir 

duruma getirir. Durumsallık yaklaşımında çevresel etmenler bağımsız değişkenler, 

yönetim ilke ve teknikleri ise bağımlı değişkenler olarak ele alınır ve bu değişkenler 

arasındaki ilişkiler bilimsel olarak incelenir (Akınhay, 1999:15).  

 

2.2.3. Yönetici, Lider, Girişimci Kavramları  

Bu üç kavram birbirlerine yakın görülmekle birlikte eşanlamlı sözcükler değildirler. 

Yönetici, kısaca, karar veren kişi, daha genel bir anlatımla yönetimin planlama, 

örgütleme, yönetme, koordinasyon, kontrol fonksiyonlarını bizzat veya yardımcıları 

aracılığıyla yerine getiren kişi olarak tanımlanabilir (Aydın, 2001:67). Başkalarına iş 

gördürme, başkaları aracılığı ile iş başarma ve amaçlarına ulaşma söz konusu olduğu 

durumlarda yönetim terimi kullanılmaktadır.  
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Yönetici, yönetimini üstlendiği kimselerin yapacakları işleri planlar, koordinasyon ve 

kontrol araçlarını saptar. Sadece, emir vermekle kalmaz, birlikte çalışacağı kişileri 

seçer, onlara işlerini öğreterek ve her bakımdan gelişmeğe teşvik ederek onlarla işbirliği 

yapar. Yönetimindeki işgörenlerin neyi, nasıl ve kiminle birlikte yapacağını, yetki ve 

sorumluluklarının ne olacağını gayet açık ve kesin olarak belirleyip, bildirir (Koçel, 

2005:17; Robbins ve Coulter, 1999:10). 

 

İnsanların birbirlerinden farklı olmaları nedeniyle yöneticiler de farklı yeteneklere 

sahiptirler. Ancak, işletmede en üst düzeyde sorumluluk ve yetki üstlenmiş olan 

yönetici veya yöneticilerin sahip olması gereken birtakım nitelikler vardır ki bunların 

başlıcaları şunlardır (Özgen ve Yalçın, 2006:112; Akat ve diğerleri, 1999:15):  

• Kendisini ve ekibini örgüt hedeflerine yönlendiren, 

• Sorumlulukların üstüne gidebilen, 

• En iyi çözüm yolunu geliştirmek amacıyla sürekli düşünen ve düşündüren, 

• Yetki kullanmasını bilen, 

• Kaybetmek endişesi ile sorumluluktan kaçmayan, 

• Çizgisi, doğrultusu ve değer yargıları kabul gören,  

• Ekibini ve işlerini iyi tanıyan, 

• Seçilerek yükselmeyi ve başkalarını ilerletmeyi ilke edinen, 

• Bilgi düzeyini sürekli yenileyen, 

• Başarılarını ekibe vererek, başarısızlıkları kendi üstlenebilen, 

• Gücünü bilgi, beceri ve deneyimlerinden alan, 

• Bilgisini çevresiyle paylaşabilen, 

• Astlarını geliştiren ve başarıları ile gurur duyan, 

• Fikir alan ve aldığı fikrin sahibini açıklayan, 

• İş ahlakına ve normlara uyan, 

• Çıkar sağlamayı değil, çalıştığı kuruma hizmet etmeyi amaç edinen, 

• Gerektiğinde hayır diyebilen, 

• Başkaları tarafından anlaşılıncaya kadar topluluk içinde yalnız kalmayı göze 

alabilen kişidir. 

 

Diğer bir anlatımla yönetici; girişimcinin ürettiği fikirleri uygulayan ve işletmeyi 

gösterdiği hedeflere ulaştırabilecek yolları belirleyen, bu belirlemeleri yaparken de 
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işletmenin içinde bulunduğu durumun muhasebesini yapabilen, yine bu yollardan 

geçişin zamansal ve parasal programlarını hazırlayan ve bunları gerçekleştirmek üzere; 

iş bitirme azim ve heyecanı, çalışkanlık, bilgi, organizasyon gücü, finans, denetim 

yeteneği, çevre ile içte ve dışta iyi ilişkiler kurma özellik ve niteliklere sahip olan 

kimseleri bir araya getiren, bu ekibi aralarında tartışma ve sürtüşmelere meydan 

vermeden koordine edebilen, onların zayıf yönlerini ve muhtemel davranış biçimlerini 

bilerek, hedefi ve işlerini tarif ederek, iş yapma hevesine kapılmadan işleri en uygun ve 

en iyi bir şekilde dağıtarak yöneten kişidir (Müftüoğlu, 1989:72). İşletmelerin 

devamlılığı ve gelişimi, sahip oldukları yöneticilerin özelliklerine bağlıdır. 

 

1990’lı yıllardaki yönetim dünyasına bakıldığında, görülen manzara bir çeşit kaostur. 

Çok çeşitli yönetim kavram ve uygulamaları “çağdaş, güncel ve modern” etiketleri 

yapıştırılarak, bu görüşleri ileri sürenlerin isimleriyle sunulmaya başlanmıştır. Bu 

bakımdan, yönetim dünyasının paradigmaları özellikle son yıllarda hızla değişmiştir. 

Paradigma, kişilerin dış dünyayı ve çevrelerini anlama, algılama ve düşünmeleriyle 

ilgili olarak sahip oldukları temel zihni yapılarını, dünya görüşlerini ifade etmektedir 

(Koçel, 2005:21). Yönetim paradigmalarında görülen hızlı değişim, şüphesiz, 

işletmelerin çevrelerindeki değişim ve dönüşümlerden kaynaklanmıştır. Çünkü, iletişim 

ve bilgi işleme tekniklerinde görülen değişmeler tüm yönetim uygulamalarını etkilemiş 

bulunmaktadır. Söz konusu değişmelerin sonuçlarından biri de, yönetici teriminin 

yerine yavaş yavaş lider, mentor (yol gösterici), koç (yetiştirici), mümkün kılıcı, 

destekleyici (sponsor) ve kolaylaştırıcı gibi kavramlardan oluşan unvanlara bırakıyor 

olmasıdır. Yönetici teriminin yerine konulmak istenen söz konusu kavramların 

içerdikleri anlamların ortak olduğu nokta, “otorite-yetki” olayına bakış açısıdır. Gelecek 

yıllarda yönetim işini üstüne alacak kişiler, gerekli otoriteyi kazanmak durumunda 

kalacaklardır (a.g.e.). Bu bakımdan, yönetici unvanını almakla yönetici olduğunu 

sanmak devrinin kapanacağına işaret edilmiştir.  

 

Sonuç olarak, yönetici teriminin yerini almaya aday olan terimlerin ifade ettikleri 

anlam; yönetim işinin çalışanların sahip oldukları tüm bilgi ve yetenekleri kullanarak 

işlerini en iyi bir şekilde yapabilecekleri ortam yaratmak, çalışanların önünü açmak, 

yaratıcıklarını ortaya çıkarmak, gelişmelerini sağlamak, çalışanların karar verebilen ve 

bunu uygulayan öz güveni yüksek kişiler haline getirmek, yani işi yapanları ön plana 

çıkarmak, yöneticiyi arka plana koymaktır. 
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Lider terimi çoğu zaman yeni ekonomik düzende yönetici terimi ile aynı anlamda 

kullanılmakla birlikte bu iki terimin kapsadıkları anlamlar birbirlerinden farklıdır. 

Liderlik ortak hedeflere ulaşmada birey ve grup davranışlarını yönlendirme süreci 

olarak tanımlanmaktadır. Hiç kuşkusuz, iyi bir yönetici olabilmek için aynı zamanda 

liderlik yeteneğine sahip olunması gerekli ise de her yöneticinin liderlik yeteneğine 

sahip olduğunu söyleyemeyiz. Ne var ki, her liderin de yönetici olması zorunlu değildir 

(Onal, 1998:16). Liderliğin içten gelen, insanın doğal yapısından kaynaklanan bir olgu 

olmasına karşın yöneticilik, öğrenilebilen ve eğitimi verilebilen bir konudur.  

 

Liderlik, yöneticilikten farklıdır. Gerek yönetici gerekse lider önceden belirlenmiş olan 

amaç veya amaçları gerçekleştirmede başkalarını etkilerler. Ancak, yönetici kendisine 

verilen formel yetkisini kullanırken, lider kişisel özelliklerinden kaynaklanan gücünü 

kullanır (Efil, 2004:24; Daft, 1997:494). Çünkü, yöneticilik görevi olmayan liderler 

olabileceği gibi, liderlik niteliklerini taşımayan yöneticiler de olabilmektedir (Ertürk, 

2000:154). Lider ile yönetici arasındaki bazı farklar şu şekilde ifade edilmektedir: 

 

Tablo 2.1. Yönetici ve Lider Arasındaki Farklılıklar 

Yönetici Özellikleri Lider Özellikleri 

Yöneticidir. 

Düzeni sürdürür. 

Koruyucudur. 

Sistem ve yapı merkezlidir. 

Kontrol eğilimlidir. 

Kısa bakış açısına sahiptir. 

Nasıl, ne zaman sorularına önerme verir. 

Alt yönetsel kademelere bakış. 

Mevcut durumu kabul etme eğilimi. 

Yerleşik normlara uygun işgören. 

İşi doğru yapan. 

Yenilikçidir. 

Farklılık yaratır. 

Geliştiricidir. 

Birey merkezlidir. 

Güveni özendiricidir. 

Uzun bakış açısına sahiptir. 

Ne, niçin sorularına önem verir. 

Çevreye bakış. 

Mevcut durumu sorgulama. 

Kendisinin elemanları. 

Doğru işi yapan. 

Kaynak: Arıkan, Sema (2001), Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara, s:287. 

 

Liderlik başkalarının çabalarını, belli bir amacı gerçekleştirebilmek için, yönlendirme 

veya etkileme gücüdür. Liderlik, insanları peşinden götürebilme ve yapmayı istediği 
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şeyleri onların isteyerek yapmalarını sağlayabilme yeteneğidir. Her yöneticiye, aynı 

zamanda, liderdir de denilemez. Ancak, bir yöneticinin başarılı olabilmesi için, aynı 

zamanda, liderlik özellikleri de taşıması gerekir. Çünkü lider; yol gösteren, aydınlatan, 

ileriyi gören ve işbirliği yaptığı kişilerin istek ve ihtiyaçlarını zamanında sezebilen 

yaracı bir kişidir (Özgen ve Yalçın, 2006:115; Hannagan, 1995:38). Örnek olarak,  20. 

yüzyılın dahisi Mustafa Kemal Atatürk’ü gösterebiliriz. 

 

Liderlik sadece, biçimsel örgütle ilgili bir olgu olmayıp, belli bir grubun belirli amaçlar 

için belli bir kişinin ardından gitmesi ile oluşan bir süreçtir. Böyle bir süreç, biçimsel 

organizasyonlarda oluşabileceği gibi, biçimsel olmayan organizasyonlarda da oluşabilir. 

Liderin nitelikleri yönetim sürecini etkileyen çok önemli etmenler olarak kabul 

edilmektedir. Bu nedenle, söz konusu niteliklerin neler olduğunun bilinmesi amacıyla 

birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, bir liderin 

sahip olabileceği niteliklerin bazıları şunlardır: Yaş, boy, cinsiyet, ırk, yakışıklılık-

güzellik, başkalarına güven verme, güzel konuşma, zeka, bilgi, kişiler arasında ilişki 

kurma yeteneği, inisiyatif sahibi olma, duygusal olgunluk, dürüstlük, samimiyet, 

doğruluk, açık sözlülük kendine güven duyma, kararlılık ve iş başarma 

yeteneğidir.(Güney, 2001:158; Stoner, 1982:468). Bir organizasyonda, yukarıda 

belirtilen niteliklerin en çoğuna sahip olan kişi liderdir.  

 

Bir organizasyonun üyeleri içinde liderlik görüntüsü yansıtan kişileri tespit etmek 

mümkün olduğu takdirde, grupları yönetecek kişileri de belirlemek ve yetiştirmek daha 

kolay olacaktır. Bu bakımdan, lider nitelikleri taşıyan kişiler işe alınmalı, yetiştirilmeli 

ve yönetim görevleri de bunlara verilmelidir. 

 

Girişimci, iktisatçılara göre; mal veya hizmetin ortaya konulabilmesi için emek, 

sermaye ve girişim unsurlarını bir araya getiren kişidir. İşletmecilikte ise; kar elde 

etmek amacıyla riski üstlenen ve ihtiyaçları karşılamak için mal ve hizmet üreten kişi 

girişimcidir. Bu tanımlamalar incelendiğinde girişimcinin, riski üstlenme ve mal ve 

hizmet sunmak amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirme fonksiyonu vardır ki bu 

ikinci fonksiyon yönetim işlevidir (Onal, 1998:12). Öyle ise, girişimci aynı zamanda 

yöneticidir de denilebilir. 
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Fikri emeğin üretkenlik özelliği olarak ortaya çıkan girişimcilik, insanlarda yaratıcılık 

ve riske girme gibi niteliklerin özellikle değer kazandığı üretkenlik yeteneğidir. Sanayi 

devriminden önce daha çok ticaretle uğraşan kişiler olan tacirlerde ortaya çıkan 

girişimci insan örneği, sanayi devriminden sonra farklı nitelikler kazanarak, girişimcinin 

ekonomik değerini ve dolayısıyla toplum içindeki statüsünü önemli ölçüde artırmıştır 

(Müftüoğlu, 1989:75). Nitekim, girişimcilik, bu gelişmenin bir doğal sonucu olarak, 

genel iktisatta da bir üretim faktörü olarak kabul edilmiştir. Ekonomik gelişmenin 

motoru olarak benimsenen dinamik girişimci tipi de bu gelişmenin diğer bir sonucudur.  

 

Dinamik girişimciler yeni pazarlar, yeni tedarik ve finansman kaynakları bularak yeni 

üretim teknikleri ve organizasyon biçimleri geliştirerek ekonomik gelişmenin 

öncülüğünü yapan kişilerdir. Diğer taraftan, olağan girişimciler dinamik girişimcilerin 

açtığı yolda ilerleyerek, ekonomik gelişmenin sürdürülmesini sağlamaktadırlar (Mucuk, 

2003:6).  

 

Girişimcilik, her ne pahasına olursa olsun, sadece para kazanmak demek değildir. Bu 

bakımdan, kazanılan paranın nasıl kazanıldığı sorgulanmadan, tek başına girişim bir 

başarı ölçütü olarak ele alınmamalıdır. Çünkü, başarılı bir girişimci gerek devlete 

gerekse diğer ekonomik birimlere ait gelirleri, yasal olmayan yollardan kendine aktarma 

becerisini gösteren kişi değil, tam tersine, ekonomik değerler yaratarak ve topluma 

faydalı olarak para kazanan bir kişidir. O, tıpkı bir projektör gibi sürekli olarak 

piyasaları gözleyip, taleplerdeki açıkları yakalayan, yeni talepler yaratan, talep 

değişikliklerini zamanında fark eden, sağladığı kaynakları işletmede toplayarak gerekli 

üretim birimlerini kuran, rekabetten kaçmayan, riske girmekten ve sorumluluk 

üstlenmekten çekinmeyen, atak, yani girişken ve yeni durumlar yaratabilen bir kişi 

olarak görülmelidir (Müftüoğlu, 1989:75). 

   

İktisadi mal ve hizmetlerin ihtiyaçları karşılayabilmesi için üretimleri gerçekleştirilmiş 

olmalıdır. Bu bakımdan, üretim faktörleri de denilen dört elemanın bir araya getirilmesi 

gerekir. Bu dört elemanın birincisi; üretimin yapılacağı yer, yani doğa, ikincisi; doğadan 

yarar sağlayacak üretim araç ve gereçlerini satın alan sermaye, üçüncüsü; işgücü, yani 

emek, dördüncüsü de, bu üç elemanı en iyi şartlar içinde bir araya getiren kişi, yani 

girişimcidir (Akat ve diğerleri, 1999:14). 
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Girişimci, riski üstüne alarak başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim 

elemanlarını satın alır ve bunları üretimin gerçekleştirilmesinde kullanır. Yapılan 

çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan olumlu-olumsuz sonuç, diğer bir ifade ile 

kar-zarar, doğal olarak girişimciye ait olur. Girişimci, amacına ulaşmak için kendisi 

emek sarf ettiği gibi, başkalarının emeklerini de satın alarak çok çeşitli faaliyetler 

gerçekleştirir. Bu sırada yönetim yetkisini başkalarına bir görev olarak devredebilir. 

Böyle yapmadığı takdirde sahiplik hakkı ile yönetme yetkisini kendinde birleştirmiş 

olur ki, bu durumda iyi bir yönetim için gerekli olan becerilerin kendisinde bulunup 

bulunmadığı sorgulanabilir. 

 

2.2.4. İşletme Yönetiminin Fonksiyonları 

Yönetim olgusu, yönetsel faaliyetleri yerine getirmek suretiyle oluşur. İşletme yönetimi 

ise, belirli bir amaca ulaşmak için işletme kaynaklarını planlamak, örgütlemek, 

yürütmek, koordine etmek ve kontrol etmek olarak tanımlanır. Bu temel faaliyetlere, 

aynı zamanda, yönetim fonksiyonları veya yönetim işlevleri de denilmektedir.  

 

Yönetim fonksiyonu bir kısım bilim adamları tarafından daha farklı biçimlerde 

sınıflandırılmıştır. Geleneksel yönetim teorisini benimseyen ve geliştiren Gulick ve 

Urwick yönetim fonksiyonunu, İngilizce sözcüklerinin baş harflerinden oluşan 

POSDCORB sözcüğü ile ifade etmişlerdir (Shafritz ve Ott, 2001:33). Buna göre 

yönetim fonksiyonları:  

• Planlama (Planning), 

• Örgütleme (Organizeting), 

• Personel Yönetimi (Staffing), 

• Yöneltme (Directing),  

• Uyumlaştırma (Coordineting), 

• Haberleşme (Raporting), 

• Bütçeleme (Budgeting). 

 

Yukarıdaki ayrımda koordinasyon ayrı bir fonksiyon olarak ele alınmamıştır. Sebebi, 

her bir fonksiyonun kendi içinde olduğu gibi, diğer fonksiyonlarla da uyum içinde 

olması gerektiğinden, bu fonksiyonun diğer fonksiyonlara sinerek ortak bir payda 

oluşturmasıdır. 
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Yönetim fonksiyonu diğer birçok eserde (1) planlama, (2) organizasyon, (3) yöneltme, 

(4) koordinasyon ve (5) kontrol olarak ayırt edilmiş ve bunlara başka faaliyetlerin de 

eklenebileceği ifade edilmiştir (Robbins ve Coulter, 1999:11). 

 

Henry Fayol tarafından ilk kez 1916 yılında ortaya atılan “yönetim fonksiyonları” 

kavramı beş başlık altında toplanmıştır: Planlama, örgütleme, yönetme (emir-komuta), 

koordinasyon (eşgüdüm) ve kontrol (denetleme) (Aydın, 2001:57; Balçık, 2005:80). 

Yönetim faaliyetleri ya da yönetim fonksiyonları yönetimin uygulanma alanları ne 

olursa olsun aynen geçerlidir. Çünkü, bu faaliyetler yönetimsel eylemlerin temelidirler 

(Alpugan ve diğerleri, 1995:143). Aynı zamanda belirlenen bu beş fonksiyon tüm 

işletmelerde uygulanabilecek bir niteliğe sahiptir.  

 

Fayol (2005:4) bir işletmede gerçekleştirilen fonksiyonları altı grup halinde 

incelemiştir. Bunlar: 

• Teknik Fonksiyon (Üretim), 

• Ticari Fonksiyon (Satın alma-Satma), 

• Muhasebe Fonksiyonu (Kayıtların Tutulması), 

• Finans Fonksiyonu (Kaynak Bulma ve Kullanma), 

• Güvenlik Fonksiyonu (İşyerinin ve Personelin Güvenliği), 

• Yönetim Fonksiyonu. 

 

İşletmelerde maddi akımı oluşturan tedarik ve pazarlama faaliyetleri ile nakit akımını 

oluşturan finansman faaliyetleri realizasyon (gerçekleşme, eylem, icraat) faaliyetleri 

olarak kabul edildiğinden, bu faaliyetlerin realizasyon aşamasından önce planlanması; 

realizasyon aşamasından sonra da elde edilen sonuçlarla hedef olarak alınan sonuçların 

karşılaştırılması; her iki sonuç arasındaki farkların tespit edilmesi ve işletmenin ilerideki 

faaliyetlerinin daha iyi bir şekilde yönetilmesi için değerlendirilmesi, yani kontrol 

edilmesi gerekmektedir (Müftüoğlu, 1989:620). Bu bakımdan, yönetim fonksiyonu 

realizasyon faaliyetleri dışında kalan bu iki faaliyet alanından oluşur: “Planlama ve 

Kontrol”. Realizasyon öncesinde planlama ve realizasyon sonrasında da kontrol 

faaliyetleri rasyonel işletmeciliğin ve rasyonel yönetimin temel şartlarıdır.  

 



 22

Çalışmanın amacına uygun olarak, sonraki kısımlarda işletme yönetiminin 

fonksiyonlarından sadece kontrol fonksiyonu incelenecektir. Ancak, bir planlama 

yapılmamışsa, tek başına kontrol herhangi bir şeyi ifade etmeyeceğinden dolayı kontrol 

öncesi bir faaliyet olan planlama fonksiyonu da kısmen incelenmeye dahil edilmiştir.  

 

2.2.4.1. İşletme Yönetiminin Planlama Fonksiyonu  

Yönetim fonksiyonlarından ilki olan planlama, bir amaca ulaşabilmek için nelerin, nasıl, 

ne zaman, neden, ne ile ve kim tarafından yapılması gerektiğinin önceden 

kararlaştırılarak bir hareket tarzının belirlenmesi olarak tanımlanabilir (Güney, 

2001:57). Planlama geleceğe dönük bir süreçtir. İşletmeyi veya herhangi bir birimini 

ilgilendiren geleceğe dönük seçenekli (alternatif) hareket biçimleri arasında bir seçim 

yapmaktır. Yapılan planlar işletmenin amaçlarını ve bu amaçların oluşturduğu çatı 

altında toplanan birimler için öngörülen hedefleri kapsar. Planlama fonksiyonu temel bir 

seçim işlemi olup, ancak farklı işlem ve karar verme durumlarının var olması hallerinde 

geçerlilik kazanır. Bu nedenle, planlama fonksiyonu, büyük ölçüde, karar verme 

aşamaları arasında ortaya çıkan bir fonksiyon olarak kabul edilebilir. Mevcut seçenekler 

arasından yapılan tercih ile oluşan karar, sorunun son aşaması olup, işletme yönetimi 

için değişik hareket tarzlarının arttığı oranda önemini arttırır (Tutar, 2005:99; Robbins 

ve Coulter, 1999:163).  

 

Planlama ve kontrol fonksiyonları arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Planlama ve 

kontrol, yönetimin ayrılmaz parçalarıdır. Planlama geleceğe yönelik yapılırken, kontrol 

geçmişe yöneliktir (Mucuk, 2003:136). Yönetim sürecinin son temel fonksiyonu olan 

kontrol, planlar ile anlam kazanır. Kontrol fonksiyonundan söz edebilmek için, nelerin 

kontrol edileceğinin önceden belirlenmiş ve dolayısıyla iyi bir şekilde bilinmiş olması 

gerekmektedir. Bu da, işletmenin yapacağı işlerin, sürdüreceği faaliyetlerin planlanmış 

olması anlamına gelmektedir. Gerçekten ortada planlanmış işler, olaylar, konular ve 

faaliyetler yoksa yapılacak kontrollerin herhangi bir anlamı da olmayacaktır. Bu 

bakımdan, kontrol fonksiyonu daima planlama fonksiyonu ile birlikte incelenmesi 

gerekli olan bir temel fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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2.2.4.1.1. Planlamanın Temel İlke ve Özellikleri 

Planlama, işletmenin tüm faaliyetlerini önceden tanımlanmış ve kararlaştırılmış 

amaçlara doğru yöneltir. Basit bir teknik veya faaliyet değil, işletmenin ulaşmak istediği 

durumu gerçekleştirmeye yönelik öncelikli bir süreçtir. Eğer, işletmenin uygulayacağı 

bir planı yoksa, yürütülen faaliyetler karmaşık bir durum haline gelir ve bu da 

işletmenin hedeflerine ulaşmasını büyük ölçüde engeller. Planlama sürecinin oluştuğu 

ortam aşağıda belirtilen dört temel ilke tarafından belirlenir (Robbins ve DeCenzo, 

2004:78):  

• Yapılan temel ve yardımcı planlar işletmenin amaçlarının gerçekleştirilmesine 

katkı sağlamalıdır.  

• Planlamanın üstünlüğü ilkesi korunmalıdır.  

• Planlama geniş kapsamlı bir karakter göstermelidir.  

• Planların etkinliği ilkesi benimsenmelidir. 

 

Planlama, sahip olduğu varlıkları ve bunların kaynaklarını en iyi bir şekilde 

kullanabilmesi için, işletmenin, amaçlarını mevcut seçenekler arasından tercih ederek 

belirlemesini ve tüm faaliyetlerini tercih edilmiş olan bu amaca ulaşacak bir biçimde 

düzenlemesini gerektirdiğine göre, onda aşağıdaki özellikler bulunmalıdır (Can ve 

diğerleri, 2002:138): 

• Planlama bilinçli bir çabadır. 

• Planlama risk unsuru içerir. 

• Planlama işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının verimli biçimde 

kullanılmasını sağlar.  

• Planlama bir seçim sürecidir.  

• Planlama bir karar sürecidir.  

• Planlama geleceğe dönük bir süreçtir. 

 

2.2.4.1.2. Planlamanın Araçları  

İşletmeler işlerini planlarken çeşitli planlama araçlarına ihtiyaç duyarlar. Bunlardan 

bazıları şunlardır (Ertürk, 2000:56): Amaçlar, politikalar, prosedürler, strateji ve 

taktikler, programlar ve bütçeler. 

Amaçlar, işletme faaliyetlerinin ulaştırılmak istendiği, yani yönlendirildiği sonuçlar 

olup, aynı zamanda işletmenin hangi yöne gideceğini gösterir. Diğer taraftan amaçlar 
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planlamanın temelini oluşturmanın yanı sıra yönetim fonksiyonlarının düzenlenmesinin 

ve uygulanmasının da sebebidir. Bir işletmede örgütsel amaç, koordinasyon için 

vazgeçilemez şarttır. Çünkü, örgüt hiyerarşisinin her bir kademesinde gerçekleştirilmesi 

zorunlu olan ve birbirini tamamlayan amaçların açık olarak ve gerçekçi bir biçimde 

saptanması, örgüt içinde farklı birim ve bireylerin yürüttükleri faaliyetlerin karmaşık bir 

hale gelmesini önler. Bu bakımdan örgütlerde amaçlar, yönetici için üç önemli yarara 

sahiptir. Bunlar (Hitt ve diğerleri, 1979:128): 

• Hiyerarşik bir düzen içinde yapılandırılan örgütsel amaçlar, işletmenin her bir 

kademesindeki amacın bir üst kademedeki amaca katkıda bulunacak bir şekilde 

sıralanmasını sağlar. 

• Örgütsel amaçlar, bireysel amaçları teşvik edip, güçlendirdiği gibi, bireysel 

amaçlar da örgütsel amaçları güçlendirir. Buna, amaçların birbirini 

güçlendirmesi denir. Eğer bireylerin amaçları örgütün amaçları ile aynı yönde 

ise, bireyler ile örgüt arasında uyum vardır. Bu durum hem bireye hem de 

işletmeye yarar sağlar. 

• Amaçlar ile zaman arasında yakın ilişkiler vardır ve bu ilişkiler üç ayrı nitelik 

gösterirler: Hayal edilen amaçlar, elde edilebilir amaçlar ve ilk amaçlar. Bu 

amaçlardan gerçekleşebilir olanının, yönetici tarafından tercih edilmesini sağlar. 

 

Bir işletmede amaçlar, sahip olunan varlıkların ve kaynakların kullanım biçimini 

belirleyen en etkili etmenlerdir. Bu nedenle, amaçlar saptanırken yapılacak yanlışlıklar 

ve hatalar önemli ölçüde verim kaybına sebebiyet verebilir. Böyle bir durumun ortaya 

çıkmasını önlemek için, amaçların belirlenmesi sırasında aşağıdaki hususlar üzerinde 

önemle durulmalıdır (Dinçer, 1998:37). Şöyle ki; 

• Amaçlar açık ve kesin olmalıdır. İşletme yöneticileri amaçları ifade ederlerken 

karmaşık ve gereğinden fazla olarak genelleştirilmiş ifadeler kullanmamalıdırlar.  

• Amaçlar saptanırken yapılan çalışmalara astların da katılımı sağlanmalıdır.  

• Planların uygulanmaları sırasında, gelişmeler sık sık gözden geçirilmeli ve tespit 

edilen sorunlar ile engelleyici etmenler için gerekli önlemler zamanında 

alınmalıdır. 

• Amaçlar anlamlı ve iddialı olmadır. Eğer ast konumundaki personelin 

çabalarından yüksek verim elde etmek isteniyorsa, amaçlar adeta bir yarışma 

havası yaratabilecek kadar iddialı olmalı ve gerçekçi olmalıdır.  
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• Amaçlar kendi aralarında koordine edilmelidir. Örgütün her bir birimi için 

belirlenen amaç veya amaçlar genel amacı gerçekleştirecek bir biçimde koordine 

edilmelidir.  

• Amaçlar saptanırken, mümkün olabildiğince, sağlam ve eksiksiz veriler 

kullanılmalı, kesin olmayan, güncelliğini yitirmiş bilgiler kullanılmamalıdır.  

• Amaçlar, değişebilecek iç ve dış koşullara, verimlilik kaybı yaratmadan, uyum 

sağlayabilecek kadar esnek olmalıdır. 

 

Politikalar, bir eylem veya faaliyetin nasıl yapılacağı konusunda yol gösteren ya da bir 

amaca ulaşmak için izlenen yol veya genel plan olarak ifade edilmiştir (Ülgen ve Mirze, 

2004:33). Kendi başlarına plan değillerdir, ancak planları yönlendirirler. Politikalar, 

işletmenin hiyerarşik kademelerine uygun olarak sınıflandırılırlar. Böylece en önemlisi 

ve en geniş kapsamlısı tepe yönetimine ait olacak ve aşağıya doğru gittikçe kapsamı 

daralarak özel durumları içerecek bir şekilde düzenlenirler (a.g.e.).  

 

Politikalar, yönetimin karar alma fonksiyonuna rehberlik ederek, sağlıklı ve akla uygun 

düşüncelerin üretilmesini sağlarlar. Böylece politikalar, üst kademenin tespit ettiği 

sınırlar içinde hareket etmek zorunluluğunda olan alt kademe yöneticilerinin de kişisel 

yorumlar yapmadan amaca uygun davranışlarda bulunmalarına büyük ölçüde yardımcı 

olurlar. İşletme politikaları çeşitli açılardan sınıflandırılabilir (Dinçer, 1998:15):  

İlgili oldukları işletme faaliyetleri bakımından politikalar: Üretim politikaları, 

pazarlama ve satış politikaları, finansman politikaları ve ücret politikaları.  

İlgili oldukları yönetim fonksiyonları bakımından politikalar: Planlama politikası, 

örgütleme politikası, yürütme politikası, uyumlaştırma (koordinasyon) politikası ve 

kontrol politikası. 

Etkileri ve sonuçları bakımından politikalar: İşletme içi politikalar ve işletme dışı 

politikalar.  

Saptayanların ve uygulayanların hiyerarşideki yerleri bakımından politikalar: Genel 

politikalar ve bölüm politikaları. 

Ortaya çıkışları bakımından politikalar: Orijinal politikalar, empoze edilmiş politikalar.  

Kollektif politikalar: İşletmenin birden çok organının birlikte belirledikleri politikalar.  
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Faaliyetlerini önceden belirlenmiş birtakım politikalara uygun olarak sürdüren 

işletmeler bu politikalardan aşağıda sıralanmış olan yararları elde ederler (Ataman, 

2001:131): 

• Planlanmış faaliyetlerden sapmaları önler,  

• Faaliyetlerin sağlıklı ve devamlı olmasını sağlar,  

• Yüksek düzeyli işbirliğine özendirir,  

• Faaliyetlerin uyumlu olarak sürdürülmesini sağlar,  

• Çalışanları inisiyatif almaya özendirir,  

• Adil personel ilişkilerine rehberlik eder,  

• Yönetim faaliyetlerinin kalitesinin belirlenmesinde öncülük eder,  

• Planlamada yol gösterir.  

• Amaçların yorumlanmasında, somutlaştırılmasında ve yetki devrinin 

yapılmasında kolaylık sağlar,  

• Yetki devreden ve kendisine yetki devredilen kişiler, belirlenmiş politikalar 

sayesinde bu yetkiyi iyi bir şekilde kullanma olanaklarını elde ederler. 

• Politikalar, onları uygulayanların kendilerine güvenmelerini sağlar, onları 

yetiştirip olgunlaştırır ve sorunların çözümünde onlara yol gösterir. 

 

Prosedürler, düşündürme niteliği bulunmayan, fakat hedefe ulaşmak için faaliyetlerin 

ayrıntılı bir şekilde nasıl yürütülmesi gerektiğini gösteren hareket ve tutumlardır. 

Prosedürlerin esasını kronolojik bir dizi şeklinde olmaları oluşturur (Ertürk, 2000:58). 

 

Strateji, işletme literatürüne son yıllarda giren bir kavram olarak, iktisadi bir ortam 

içinde işletmenin optimum düzeye getirilmesine ilişkin seçenekli kararlar bütünüdür. 

Strateji, bir işletmenin uzun dönemli temel amaçlarının bu amaçlara ulaşabilmek için 

ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması ve bunların nasıl kullanılacağına ilişkin 

kuralların belirlenmesi şeklinde tanımlanacağı gibi, rekabete dayalı bir ortamda yeniliği, 

gelişmeyi ve işletmenin çevresi ile uyumlu olmasını sağlayarak, oluşan değişiklikleri 

kontrol altında tutan yönetimsel bir araçtır (Dinçer,1998:7). Çağdaş anlamda stratejinin 

kapsamı Quin ve Mintberzg tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (Akat ve 

diğerleri, 1999:137): 

• Strateji, işletmede yenilikler yaratılmasını veya yeniliklere benzer durumların 

ortaya çıkarılmasını sağlar.  
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• Strateji, geleceğe, belirsizliklere ve bilinmeyenlerin çözümüne yöneliktir.  

• Strateji, işletmenin büyümesini ve değer kazanmasını sağlamak amacındadır.  

• Strateji, üst yönetimin düşünce ve önsezileriyle ortaya çıkmakta ise de, çevresel 

koşullara ve işletme içi etmenlerin karşılıklı olarak birbirini etkilemeleri 

sonunda ortaya çıkan bilgilere de bağlı bulunmaktadır.  

• Strateji, sadece önceden belirlenen bir biçimsel dizayn değil, aynı zamanda 

işletmedeki tüm etmenlerin etkileşimi ve katılımıyla gelişen, yenilenen ve 

karmaşıklaşan bir süreçtir.  

• Başarılı bir stratejinin ortaya konulup yürütülmesi için kesin ve değişmez 

modeller ortaya konulması mümkün değildir. 

 

Strateji ile taktik arasında yakın ilişki vardır. Strateji, nereye gitmek istediğimizi ve 

neden gitmek istediğimizi belirtirken; taktik de, oraya nasıl varılacağını gösterir (Ertürk, 

2000:60). Taktik, gerek plan gerekse strateji ile belirlenmiş amaçları elde etmek için 

izlenecek yol ve yöntemlerin açık ve ayrıntılı bir biçimde ifade edilmesidir. Taktikler, 

saptanmış stratejilere uygun olarak fonksiyonel bölümlerin uygulayacakları plan ve 

programlarla belirlenirler. Yukarıda açıklanmış olan strateji ile taktik arasındaki belli 

başlı farklar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Akat ve diğerleri, 1999:145; Robbins ve 

DeCenzo; 2004:81): 

• Stratejiler en üst yönetim kademesince saptanır. Ancak, stratejiler saptanırken 

daha önce uygulanmış stratejiler de dikkate alınır. Taktikler ise, daha alt 

kademedeki yöneticiler tarafından belirlenir. 

• Stratejiler saptanırken, yöneticilerin inanış ve görüşleri, sübjektif değerlendirme 

ve yorumları önemli ölçüde etkili olur. Taktiklerde ise, bu hususlar daha düşük 

ölçüde bulunurlar. 

• Yöneticilerin stratejilere ilişkin seçenekleri ve karar verme olanakları taktiklere 

göre daha geniştir. 

• Stratejilerin saptanmalarındaki ve uygulanmalarındaki belirsizlikler taktiklere 

göre daha çoktur. Taktiklerde ise, zaman aralığı kısa olduğundan, riskler 

stratejilere nazaran daha kolay bir şekilde değerlendirilebilir. 

• Stratejiler saptanırken, işletme dışı ile ilgili olarak iktisadi, ticari ve mali 

konularda oldukça geniş ölçekli bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin tam olarak 
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elde edilmesi imkansız denecek kadar zordur. Taktiklerde durum böyle değildir. 

Çünkü, taktikler işletme içinden elde edilen bilgilere dayanırlar. 

• Stratejilerin uygulanma sürelerinin uzun olmasına karşılık, taktiklerin 

uygulanma süreleri daha kısadır. 

• Stratejilerin, çoğunlukla,  kapsamlı genel ifadeler olmasına karşıt, taktikler 

büyük ölçüde ayrıntılarla ilgilidirler. 

• Stratejiler işletmenin tamamı ile ilgili oldukları halde, taktikler pazarlama, 

finansman, insan kaynakları gibi çeşitli fonksiyonlarla ilgili olabilirler. 

 

Programlar, Herhangi bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan aşama ve 

adımları, bunların her birinden sorumlu olan kişileri ve her aşamanın süresini belirten 

planlardır. Belirli bir amaç için bir defa yapılırlar ve bir planın uygulanması ile ilgili 

ayrıntıları gösterirler (Mucuk, 2003:138). Bu yönleri ile de politikalardan ve 

stratejilerden ayrılırlar. 

 

Bütçeler, önceden belirlenmiş bir faaliyetin olası sonuçlarını ayrıntılı ve rakamsal 

olarak gösteren planlardır. Birçok işletmede iyi bir planlama ve denetim (kontrol) aracı 

olarak kullanılırlar. Sonuçlar para, zaman ve diğer maddi birimlerle ifade edilebildi gibi, 

faaliyetlerle de belirtilebilir (Robbins, 1997:166). Yatırım, gelir ve gider bütçelerinde 

para birimi kullanılır. Hammadde, malzeme, üretim, satış ve benzeri bütçelerde maddi 

birimler ve zaman birimleri de kullanılır. Bütçeler, kapsadıkları süre bakımından aylık, 

üç aylık altı aylık veya yıllık olabilirler. 

 

2.2.4.1.3. İyi Bir Planın Özellikleri  

İşletmede hazırlanan planlar kullanılma biçimlerine, niteliklerine ve uygulanma 

sürelerine göre çeşitlendirilebilirler. Kullanılma sürelerine göre planlar; (1) sürekli 

(sabit) planlar, (2) tek kullanımlı planlar olarak sınıflandırılırken, niteliklerine göre 

planlar; (1) stratejik planlar, (2) taktik planlar olarak sınıflandırılırlar. Uygulandıkları 

sürelere göre ise; (1) kısa süreli planlar, (2) orta süreli planlar, (3) uzun süreli planlardan 

söz etmek mümkündür (Robbins ve Decenzo, 2004:83). İşletmede hazırlanan planların 

türleri ne olursa olsun, iyi bir plan olarak nitelendirilebilmesi için bir takım özelliklere 

ve niteliklere sahip olmaları gerekmektedir (Balçık, 2005:91). Bu nitelikler:  

• Plan, açık, seçik ve geçerli bir amaca yönelik olmalıdır. 
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• Plan, uygun bir süreyi kapsamalıdır. 

• Plan, işletmenin belirlediği ilke ve standartlara uygun olmalıdır. 

• Plan, belli başlı kritik noktaları göstererek, oluşan sapmaların belirlenmesine ve 

ölçülmesine yarayacak kontrol yöntemlerini de içermelidir.  

• Plan, işletmenin değişen iç ve dış koşullarına uyacak biçimde esnek olmalıdır. 

• Plan, hazırlanması ve uygulanması rasyonellik ilkesine uygun olmalı; fazla 

giderleri gerektirmemelidir. 

 

2.2.4.2. İşletme Yönetiminin Kontrol Fonksiyonu  

Kontrol, en geniş anlamı ile planlanmış bir amaca ulaşılıp ulaşılmadığının veya hangi 

ölçüde ulaşıldığının araştırılmasıdır (Tuan, 1979:273). Kontrol fonksiyonu temel 

yönetim fonksiyonlarının sonuncusu olup, süreklilik niteliği gösterir. Kontrol aslında 

karşılaştırma işlemidir. Faaliyetlerin gerçekleşen durumları ile planlanmış durumlarının 

karşılaştırılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, gerçekleşen durumlar ile planlanan durumlar 

arasındaki farktır. Yani hedefler ile sonuçlar arasında uyum sağlamaya çalışan bir 

yönetim fonksiyondur (Fişek, 2005:198). Örgüt içinde her bir kademedeki yönetici 

kendisine ait sorumluluk alanındaki her türlü faaliyetten sorumlu olduğu gibi, aynı 

zamanda, bir kontrol halkası içinde bulunmaktadır. Örgüt içinde kurulacak olan kontrol 

sistemlerinin, kontrol mekanizmalarının verilerinden yararlanarak tutarlı kararlar 

alınabilmesi için, nelerin kontrol edileceğinin öncelikle belirlenmesi gerekmektedir.  

 

Kontrol, yalnız geçmiş dönemlerle içinde bulunulan döneme ilişkin bilgileri sağlamakla 

kalmaz, aynı zamanda geleceğe ilişkin çok değerli tahminlere de olanak sağlar. 

Kararların tutarlılığının yapılan tahminlere sıkı sıkya bağlı bulunduğuna şüphe yoktur. 

İşletmenin ne kadar ve hangi kalitede üretim yaptığı, tedarik, üretim ve satış faaliyetleri 

arasında uygunluk bulunup bulunmadığı, maliyetlerin istenilen düzeyde olup olmadığı, 

stokların belirli düzeyleri aşıp aşmadığı ve nihayet faaliyetlerin planlanan süre içinde 

gerçekleşip gerçekleşmediği ancak kontrol ile anlaşılabilir. Bu bakımdan, kontrol iyi bir 

planlama ve koordinasyon için vazgeçilmeyecek kadar büyük bir öneme sahiptir. 

Sahip olduğu varlıkları, kaynakları ve kar amacı işletme için oldukça büyük bir önem 

taşır. Bunlar üzerinde etkili olabilecek her hareket, her faaliyet ve her bir öğe mutlaka 

kontrol edilmelidir. Başka bir deyişle, örgüt içinde bulunan her çeşit araç-gereç, 

malzeme, işgücü, finansman kaynakları, nakit ve likidite durumu, üretim miktarları, 
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kalite, zaman, yöntemler, stoklar ve benzeri diğer öğeler kontrol kapsamında 

bulunmalıdırlar. Aşağıda, kontrole ilişkin birkaç tanıma yer verilmiştir. 

 

Kontrol, teşebbüsün esas amaçlarının ve bu amaçların elde edilmesi için yapılan 

planların gerçekleşmesinde görev alan astların, verimlilik durumlarının ve 

çalışmalarının ölçülmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi için yapılan işlemlerdir (Stoner, 

1982:595). Yönetim biliminin kurucularından H.Fayol kontrolü bir teşebbüste planlara 

yönergelere ve kurallara uygunluğu sağlamak amacıyla saptamalar yapılması, zayıf ve 

hatalı yönlerin düzeltilmesi biçiminde tanımlamıştır (Hannagan, 1995:373). Diğer bir 

kısım yazarlara göre de kontrol, önceden saptanmış amaçların gerçekleştirilmesinde, 

sahip olunan kaynakların, olanak ve koşulların yürürlükte olan esas ve ilkelere uygun 

olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi ve bulunacak eksikliklerin ve 

yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak üzere yapılan eylemlerdir (Donnelly ve diğerleri, 

1984:217; Tosun, 1990:279). Kontrole ilişkin bütün tanımlarda öne çıkan iki ortak 

nokta bulunmaktadır ki, birincisi; faaliyetlerin planlara uygun olarak yapılıp 

yapılmadığının araştırılması ve ikincisi gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasıdır. 

Kontrolün temelini ise, bir çeşit geri besleme veya geri bilgi akışı oluşturur. 

 

 

 
Şekil 2.1. Geri Bilgi Akışı 

Kaynak: Mucuk İsmet (2003), Modern İşletmecilik, Türkmen Yayınları, İstanbul, s:172. 

 

Kontrol, sadece planda yapılması öngörülen işlerle gerçekleşen işlerin arasındaki 

farkları bulmak ya da sorunlar ortaya çıktığında çözmek değil; düzeltmek amacıyla 

kusurları tespit etmek ve bunların tekrarına engel de olmaktır. İşte bu yönüyle kontrolün 

önleyici bir rolü de vardır. İşletmede neler kontrol edilmelidir şeklinde sorulacak bir 

soruya cevap olarak aşağıda belirtilen işlem, faaliyet ve konular gösterilebilir (Balçık, 

2005:168):  

İşgörenlere İlişkin Kontroller:  

• İşgörenlerin nasıl kullanıldığı, 

PLANLAMA UYGULAMA KONTROL 

GERİ BİLGİ AKIŞI 
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• İşgörenlerin güvenliği, 

• İşgörenlerin bilgi, yetenek ve uzmanlık durumları, 

• İşgörenlerin işlerindeki başarı ve verimlilik durumlarıdır.  

 

Sermayenin ve Nakdin Kullanılmasına İlişkin Kontroller:  

• Kayıp ve israfın önlenmesi,  

• Verimsizliğin ortadan kaldırılması,  

• Giderlerin ihtiyaca uygun olarak yapılması,  

• Maliyet hesaplarında güvenirliğin sağlanmasıdır. 

 

Zamana İlişkin Kontroller: 

• İşlerin zamanında yapılıp yapılmadığı,  

• Çalışanların zamansal verimliliklerinin araştırılması,  

• Gerçek zaman kavramının algılanıp algılanmadığıdır. 

 

Malzemeye İlişkin Kontroller:  

• Malzemelerin nasıl kullanıldığı,  

• Kimin hangi malzemeleri, ne kadar isteme yetkisine sahip olduğu,  

• Hangi cins malzemeye hangi miktarda ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesidir.  

 

Yukarıda sıralanan kontroller yöneticiye işletmede yürütülen faaliyetlerin gidişatı ve 

büyümesi hakkında kendini kontrol ve yeniden düşünme olanağını verir.  

 

Çeşitli kademelerde görev yapan yöneticilerin alacakları yanlış kararlara bağlı olarak 

ortaya çıkacak sorunlar alıcılarla olan ilişkileri zedeleyebileceği gibi, birimler ve 

çalışanların aralarındaki uyumsuzluk, her ne kadar ölçülebilecek veriler sunmasa da, bu 

nedenle ortaya çıkacak olan işletme yönetiminin imajı, yönetimde bir kalite düşüklüğü 

şeklinde yansımalar yapacaktır. Bir işletmede olumsuz veya beklenmeyen birtakım 

sonuçlar ortaya çıkmakta ise, faaliyetlerin hangilerinde sorunlar olduğu saptanmalı ve 

bu sorunların nasıl giderileceği üzerinde durulmalıdır. Aksi halde, sapmalar giderek 

büyümek suretiyle işletmenin varlığını tehlikeye sokabilir.  
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Planlanmış faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için alınması gerekli kararları hızlandırmak 

amacı ile faaliyetlere ilişkin verilerin toplanmasında işletmeye yol göstermesi gereken 

kavram stratejik nokta kontrolüdür. İşletme faaliyetlerinin optimum kontrolü için kritik 

veya sınırlayıcı noktalarla ilgili bilgilerin elde edilmesi gerekir. Stratejik noktalar 

faaliyetlere ilişkin verilerin doğru ölçüleri geliştirebileceği öyle noktalar olmalıdır ki, 

işletme onların standart ve fiili durumları arasındaki sapmalara göre kendini hemen 

ayarlayabilsin (Tuan, 1979: 11). 

 

Yürütülen faaliyet ve yapılan hizmetlerin kalitesi önceden saptanmış standartların 

düzeyine çıkarılamıyorsa, bunda çalışanların tutumları ve işlerine gösterdikleri özenin 

yeterli olmamasının önemli rolü vardır. Buna sebep olanların, gerekiyorsa, yeniden 

eğitilmeleri, işlerine yoğunlaşmaları için ikaz edilmeleri, kısaca başarıya özendirilmeleri 

gerekebilir. Sorunların bu şekilde ele alınmasına “dolaylı kontrol”, standartlara 

ulaşmakta güçlük çeken yönetici ve çalışanların yerine daha iyi eğitilmiş ve konusunda 

uzmanlaşmış, becerikli yöneticilerin ve çalışanların görevlendirilmesi suretiyle kötü 

yönetimin önüne geçilmesi durumuna da “doğrudan kontrol” denilmektedir (Akat ve 

diğerleri, 1999: 250). 

 

2.2.4.2.1. Kontrol Süreci 

Kontrol fonksiyonu yukarıda da verilen tanımlara uygun olarak, belirli aşamalardan 

oluşan süreç veya faaliyettir. İşletmeyi amaçlarına ulaştırmak üzere hazırlanan planların 

uygulanmasından sonra, planlanmış olanlar ile elde edilen sonuçlar arasında fark, yani 

plandan sapmaların olup olmadığının belirlenmesi için yapılması gereken bazı işler 

vardır ki, bunlar; (Robbins ve DeCenzo, 2004:375): 

• Amaçlar, planlar ve politikalar göz önünde tutularak kontrol standartlarının 

belirlenmesi,  

• Stratejik kontrol noktalarının saptanması,  

• Gerçekleşen durumun belirlenmesi ve standartlarla karşılaştırılması,  

• Sapmaya sebep olan etmenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli 

düzenlemelerin yapılmasıdır. 
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2.2.4.2.2. Etkin Bir Kontrol Süreci İçin Gerekli Koşullar 

Bir işletmede bütün faaliyetler iç içe geçmiş iki sistemli bir yapıda yürütülür. İlki, 

saptanmış hedeflere ulaşılması için belirlenen yönetim sistemi; ikincisi ise, yönetim 

sistemi içerisine yerleştirilmiş kontrol sistemidir. Kontroller, yönetim sisteminin 

hedeflerine ulaşmasını güvence altına almak için belirlenmiş kurallar ve yöntemlerdir. 

Bu bakımdan, işletmede iyi işleyen bir kontrol sisteminin kurulup işletilebilmesi için 

aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir (Tosun, 1990:293). Bunlar:   

• Kontrol, kapsayıcı olmalıdır. 

• Kontrol, örgüt yapısına uygun olmalıdır.   

• Kontrol, ekonomik olmalıdır. 

• Kontrol sistemi, esnek olmalıdır. 

• Kontrol, tarafsız olmalıdır.  

• Kontrol, düzeltmenin nasıl yapılacağını göstermelidir. 

 

İşletmelerde genel olarak üç çeşit kontrol yapılır. Bunlar; (1)ön kontrol, (2)süreç 

sırasında yapılan kontrol ve (3) son kontroldür. Yapılan kontrolün çeşidi ne olursa 

olsun, kontrol fonksiyonun etkin bir şekilde uygulanabilmesi, diğer yönetim 

fonksiyonlarının da başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesine bağlıdır.  

 

2.2.4.2.3. Başlıca Kontrol Araçları  

Başlıca kontrol araçları, (1) kişisel gözlem, (2) bütçe ve (3) iç kontrol olarak sayılabilir 

(Balçık, 2005:169).  

 

Kişisel gözlem, işletme yönetimi için basit ve etkili bir kontrol aracıdır. Yönetim, 

başkaları vasıtasıyla iş görme olduğuna göre, işgörenlerin kendileri için planlanmış ve 

kendi sorumluluklarına verilen işleri arzulanan şekilde yapıp yapmadıklarının kontrolü 

gerekmektedir (Ataman, 2001:561). Bu kontrol esnasında kişisel gözleme ihtiyaç 

duyulur. Yöneticiler bu işlemi bizzat kendileri yerine getirebilecekleri gibi, bu görevi 

çalışanlarına da verebilirler.    

 

Bütçeler, işletme yönetiminin gerek harcamaları gerekse maliyetleri kontrol altında 

tutabilmek için yararlandığı en önemli araçlardan biridir. Bütçeler işgücü, zaman, yer, 

araç-gereç ve benzeri konularda planlanan parasal harcamaları gösteren finansal 
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tablolardır. Bütçe kontrolü ise, yapılmış olan harcamaların planlanmış harcamalar ile 

karşılaştırılmasıdır (Anthony ve Govindarajan; 2004:409). Bir bakımdan planlama 

tekniği ve diğer bir bakımdan da kontrol aracı olan bütçeler (1) finansal ve (2) işlemsel 

bütçeler olarak ikiye ayrılırlar. 

 

İç kontrol, özellikle işletmenin finansal ve sayısal işlemlerinin kontrolü açısından 

büyük önem taşır. İç kontrol, işletme politikalarını, yöntemlerini, programlarını, 

yönetim organlarının kalitesini de konu olarak alır. 

 

Çalışmanın amacına uygun olarak bundan sonraki kısımlarda iç kontrol sistemi ve onun 

bir fonksiyonu olan iç denetim üzerinde önemle durulacaktır. 
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3. BÖLÜM 

 
İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM 

3.1. Giriş 

İkinci bölümde, genellikle, planlanan bir amaca ulaşılıp ulaşılmadığının araştırılması 

olarak tanımlanan kontrol kelimesi, kökü Latince olan “contrarotulus” ve aynı zamanda 

denetim anlamına da gelen İngilizce “control” kelimesi ile ilgilidir. Denetim, aslında 

Latince “audire” ve İngilizce “audit” kelimesi olup, Türk Dil Kurumu tarafından, bir 

işin doğru ve uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, kontrol 

etmek olarak tanımlanmıştır. Kontrol ile denetim faaliyetleri arasındaki benzerlik, her 

iki eylemde de “olması gereken” ile “olanın” karşılaştırılmasıdır. Kontrol ve denetim 

kelimeleri birbirleri yerine kullanılmakla birlikte, anlam olarak birbirinden farklıdırlar. 

Bu fark, eylemlerin nasıl ve kimler tarafından yapıldığı ile yakından ilgilidir. Şöyle ki; 

kontrol bir sistem içinde otomatik olarak veya iş sürecine dahil bulunan personel 

tarafından yapılan amaca uygunluk araştırmasını kapsarken; denetim, iş sürecinden 

bağımsız ve uzman olan kişiler tarafından yerine getirilen faaliyetleri kapsar. Yine bu 

iki kavram arasındaki farklılıklar da şu şekilde sıralanabilir (Uzay, 1999:5):  

• Kontrol süreklidir, denetim ise bir defa yapılır.  

• Kontrol eşzamanlı olarak yürütülür, denetim geçmişe dönük olarak yapılır.  

• Kontrolde mekanik araçlar kullanılabilir, denetim ise uzman kişiler tarafından 

yapılır.  

• Kontrolde işletmeden bağımsız olma koşulu aranmaz, denetimde bağımsızlık 

esastır. 

 

3.2. İşletmelerde İç Kontrol Sistemi 

Çalışmanın bu kısmında, iç kontrol sisteminin tanımına, tarihsel gelişimine, temel 

unsurlarına ve üzerinde etkili olan faktörlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

 

3.2.1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi  

1993 yılında, İç Denetçiler Enstitüsü (IIA: Institute of Internal Auditors) tarafından 

kontrol; “önceden saptanmış amaç ve hedeflere ulaşabilme ihtimalini yükseltmek için 
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yönetimin sürdürdüğü faaliyetlerdir” şeklinde tanımlanmıştır (D.Hermanson ve 

H.Hermanson, 1994:29; Boynton ve Kell, 1996:839). İç kontrole gelince, bu kontrol, 

yöneticiler, kanuni düzenlemeleri yapanlar, düzenlemelerden sorumlu olanlar, kısaca 

ilgili kişiler için değişik anlamlar taşımaktadır. Kontrol kelimesinden ayrı olarak iç 

kontrolün genel bir tanımı yapılmak istenir ise; iç kontrol, “örgütün planı ile işletmenin 

varlıklarını korumak, muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenirliliğini kontrol 

etmek, faaliyetlerin verimliliğini arttırmak ve saptanmış yönetim politikalarına katılımı 

teşvik etmek amacıyla benimsenmiş tüm önlem ve yöntemlerdir” diyebiliriz 

(Walgenbach ve diğerleri, 1984:244; Messier, 2000:187). Diğer bir anlatımla da, 

faaliyetlerin oluşumu sırasında kendi kendini denetleyen sistemin adıdır. İç kontrol, 

işletme içerisinde ayrı bir sistem ya da tek bir olay gibi düşünülmemeli, yönetimin 

faaliyetlerini yürütürken yararlandığı, yönetim işleviyle iç içe geçmiş eylemler bütünü 

olarak algılanmalıdır. Yöneticiler, iç kontrolün kurulması ve geliştirilmesi ile 

sorumludurlar (Horngen ve Foster, 1987:909). Bu yüzden, iç kontrolün başarısı bir 

noktada yöneticilerin uygun planlama, organize etme ve yönetme kabiliyetlerinin 

sonucuna bağlıdır. 

 

Özellikle 1940’lı yıllarda işletme yapılarında görülen büyümeler, faaliyetlerin aşırı 

artması ve işlemlerin karmaşıklaşması çeşitli sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu yıllarda 

başlayan iç kontroller ile ilgili çalışmalarda, teoride ve uygulama alanında yeni 

arayışlara girilmiştir (Bozkurt, 2006:121). Victor Z. Brink, 1946 yılında yayımladığı 

halde önemini günümüzde de koruduğu belirtilen “İç Denetçiler” makalesinde, etkin bir 

iç kontrolün belli başlı unsurlarını; (1) gerekli bilgileri zamanında ulaştıran iyi işleyen 

bir muhasebe sistemi, (2) yazılı politikalar ve yordamlar, (3) faaliyetlerin etkinliğini ve 

verimliliğini ölçmek için rasyonel bir şekilde düzenlenmiş bütçeler ve (4) iç denetim 

olarak ifade etmiştir (Moeller, 2005:70). Bu tarihten 1970’li yıllara kadar birçok iç 

kontrol sistemi denenmiş, iç kontrol uygulamaları geliştirilmiştir. 

 

1978 yılında İç Denetçiler Enstitüsü (IIA: Institute of Internal Auditors) tarafından 

yayımlanan “İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” başlığını taşıyan raporda, iç 

denetimin faaliyet alanının örgütün iç kontrol sisteminin etkinliğinin, yeterliliğinin 

değerlendirilmesi ve denetlenmesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu enstitü iç 

denetçilere yürütecekleri iç kontrol faaliyetlerinde yararlı bir kılavuz olması için 1983 
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yılında “İç Denetim” başlıklı çalışmasını yayımlamış ve bu çalışmasında iç kontrole 

ilişkin olarak saptadığı sonuçları aşağıdaki gibi özetlemiştir (Wilson ve Root, 1989:17): 

• Kontrol, belirli amaçların elde edilmesi olasılıklarını artırmak için sürdürülen 

faaliyetlerdir.  

• Kontrol, yönetimin planlaması, örgütlemesi ve yönlendirmesi ile gerçekleşir.  

• Kontrol, genel anlamlı bir terim olup, bunun idari kontrol, yönetim kontrolü ve 

iç kontrol gibi çeşitleri vardır.  

• Kontrol sistemi, örgütte kavramsal olarak, yani soyut olarak vardır. Öngörülen 

amaçlara ulaşmak için örgütte mevcut olan diğer sistemlerle bütünleşmiştir.  

• Yönetimin hazırladığı planlar, gerçekleştirdiği organizasyonlar ve yürüttüğü 

faaliyetler öngörülen amaçların elde edilmesini sağlayacak niteliklerde 

olmalıdır. Bu bakımdan, kontroller de (1) önleyici, (2) belirleyici ve (3) 

yönlendirici olmalıdırlar.  

• İç denetim, öngörülen amaçlara ulaşmak bakımından, uygun ve yeterli bir 

güvenin olup olmadığını belirlemek için planlama, örgütleme ve yönetme 

süreçlerinin incelenerek değerlendirilmesidir.  

 

1985 yılında Treadway Komisyonu olarak bilinen Hileli Mali Raporlama Ulusal 

Komisyonu kurulmuş, 1987 yılında söz konusu komisyon tarafından yayımlanan 

raporda, hileli finansal raporların sayısını azaltmak için iç kontrolün ne denli önemli 

olduğunu ve içsel muhasebe kontrolünden daha geniş bir kavram ve kapsama sahip 

olduğu belirtilmiştir. Komisyonun, özellikle halka açık şirketlerin tamamında iç kontrol 

sisteminin kurulması önerisi dikkate alınarak, Ulusal Muhasebeciler Birliği’nce bir “İç 

Kontrol Kılavuzu” yayımlanmıştır. Bu kılavuzda, iç kontrolün (1) faaliyet kontrolü, (2) 

yönetsel kontroller, (3) muhasebe kontrolleri olmak üzere birbirinden ayrı üç eylemden 

meydana gelen geniş bir fonksiyon olduğu belirtilmiştir (Boynton ve diğerleri, 

2001:325). Söz konusu kontroller arasındaki farklılıklar aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 
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Tablo 3.1. İç Kontrol Eylemleri Arasındaki Farklılıklar 

Bağımsız İç 

Kontrol 

Unsurları 

Amaçları 

Birinci 

Dereceden 

İlgililer 

İkinci Dereceden 

İlgililer 

Faaliyet Kontrolü Yeterlilik ve Geçerlilik 
Faaliyet 

Yöneticileri 

Finansal 

Yöneticiler, İç 

Denetçiler 

Yönetsel Kontrol 

Uygun Yetkilendirme 

Politikaları ve Varlık 

Kontrolü 

Finansal 

Yöneticiler 

İç ve Dış 

Denetçiler, İdari 

Yöneticiler 

Muhasebe 

Kontrolü 

Zamanında ve Doğru İç 

ve Dış Raporlama 

Finansal 

Yöneticiler 

İç ve Dış 

Denetçiler 
Kaynak: Uzay, Şaban (1999), İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim 
Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Pelin Yayınları, 
Ankara, s:8. 
 

16 Mart 1991 tarihinde Sponsor Organizasyonlar Komitesi (COSO: The Committee of 

Sponsoring Organizations), etkili iç kontroller ve kurumsal yönetim aracılığıyla, 

finansal raporlamanın iş ahlakı kalitesinin artırılmasını amaç edinmiş gönüllü 

kuruluşların bir araya gelmesi ve Hileli Mali Raporlama Ulusal Komisyonu’nu 

desteklemek üzere kurulmuştur. Komite, “İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve (Integral 

Control-Integrated Framework)” raporunu yayımlamıştır. Bu rapor, COSO iç kontrol 

modeli olarak bilinmektedir (Simmons, 1997:68). Raporda, iç kontrol şu şekilde 

belirtilmiştir (Lindow ve Race, 2002:8; Sawyer ve diğerleri, 2003:58): “İlgili kanunlara 

ve düzenlemelere uygun olma, güvenilir finansal raporlama, faaliyetlerin etkinliği ve 

yeterliliği olarak gruplandırılan hedeflere ulaşma hususunda uygun güveni sağlamak 

amacıyla oluşturulmuş, işletmenin yönetim kurulu, yönetimi ve diğer personel 

tarafından gerçekleştirilen süreçtir”.  

 

Rapor irdelendiği takdirde, şu noktaların ön plana çıktıkları görülür: (1) İç kontrol bir 

süreçtir. (2) Bir takım talimatnameler ve formlardan ibaret değildir; insanların etkisine 

açıktır. (3) Önemli derecede teminat sayılabilir, fakat kesin güvence vermez (Saltık, 

2007:60).  
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Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA: American Institute of 

Certified Public Accountants), Denetim Standartları Kurulu (ASB: Accounting 

Standards Board) tarafından yayınlanan “Bir Finansal Tablo Denetiminde İç Kontrol 

Yapısının Dikkate Alınması (Consideration of Internal Control in a Financial 

Statement)” başlığını taşıyan 55 nolu standardı, 1990 yılının başından itibaren yürürlüğe 

konulmuştur. Bu standart iç kontrol kavramını oldukça geniş olarak belirlemiş ve 

bağımsız dış denetim sürecinde denetçinin iç kontrolü tanımaya ve değerlendirmeye 

ilişkin sorumluluklarını artırmıştır (Demirbaş, 2005:168). AICPA, daha önce yapmış 

olduğu iç kontrol tanımını 1995 yılında, 78 nolu standart ile güncellemiş ve COSO 

modelinde yapılan tanımı benimsemiştir. COSO iç kontrol tanımı ve kriterleri, uluslar 

arası standartları belirleyen bütün meslek otoritelerinin düzenlemelerinde ve hemen 

hemen tüm ülkelerin ilgili yasal düzenlemelerinde temel teşkil etmiştir (Memiş, 

2006:70).  

 

3.2.2. İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Temel Unsurları 

Bir yönetim fonksiyonu olan iç kontrolün, sistemli ve etkin olarak işletilmesinden 

beklentiler şu şekilde sıralanabilir (Venables ve Impey, 1988:7; Bozkurt, 2006:122):  

• Muhasebe bilgilerinin doğruluğunun ve güvenirliğinin sağlanması,  

• İşletmenin sahibi olduğu varlıkların korunması,  

• Mevcut kaynakların etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılması,  

• Planlara, politikalara, stratejilere, yordamlara ve mevzuata uygunluğun 

sağlanması,  

• Programlar ve öngörülen işler için saptanmış olan amaçların elde edilmesidir. 

 

İşletmeler gelişip büyüdükçe, faaliyetlerin sayıları ve karmaşıklık dereceleri arttıkça, 

varlıkların korunması, hataların, hileli işlemlerin önlenmesi ve uygulanmakta olan 

politika ve stratejilerin değerlendirilmesi gibi amaçlar için zamanında, doğru ve kesin 

verilerin elde edilmesi büyük bir önem kazanır. Bunun yanı sıra, işletmeyle ilgilenen 

kişi ve kuruluşlara gerekli olan bilgileri verme, yani kamuyu aydınlatma hususu da ayrı 

bir önem taşır. Bu bakımdan, gerek muhasebe sisteminin gerekse elde edilen muhasebe 

verilerinin korunması ve güvenirliğinin artırılması için iç kontrole ihtiyaç vardır (Uzay, 

1999:12). Eğer işletme içinde etkin bir iç kontrol sistemi mevcut değilse, işletmenin 

maddi varlıkları çalınabilir veya amaç dışı yerlerde kullanılabilir. Aynı durum, 
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kullanılan defter ve belgeler için de geçerlidir. Günümüzde, bilgisayarların sağlamış 

oldukları olanaklar işletmelerde iç kontrol sistemi kurulması gereğini artırmıştır (Uzay, 

1999:13; Akışık, 2005:89). Bilgilerin doğru ve güvenilir olması bakımından iç kontrol 

sistemine hem işletme yönetimi hem de iç ve dış denetçiler güven duymaktadırlar.  

 

İşletmede uygulanmakta olan politika ve stratejilerin beklenilen sonuçları verebilmeleri 

için, işletmenin amaçlarının çalışanlar tarafından iyice anlaşılmasının sağlanmasında iç 

kontrolün önemli rolü vardır. Çünkü iyi kontrol, iyi işletme anlamına gelmektedir. Bu 

nedenle, işletme yönetimi kontrol eylemlerini isteklendiren ve gerçekleştiren bir ortamı 

sürekli olarak korumalıdır. Düzenli ve sürekli işleyen bir iç kontrol sisteminin 

kurulması için yönetimin şu noktalar üzerinde önemle durması gerekmektedir (Yılancı 

ve Sevim, 1991:127): 

• İyi ve tam bir örgüt planı,  

• İyi ve uygun bir raporlama sistemi,  

• Görev, yetki ve sorumlulukların uygun ve iyi bir şekilde belirlenmesi,  

• Görevlerin gerektirdiği sayı ve kalitede personelin işe alınması,  

• Faaliyetlerin amaca uygun ve iyi bir şekilde yürütülebilmesi için uygun politika, 

strateji ve yöntemlerin uygulanması.  

 

Bir işletmede kurulan iç kontrol sistemi, aşağıda belirtilen amaçların elde edilmesini 

mümkün kılacak politika, strateji ve yordamlardan meydana gelir: 

• Finansal raporlamanın güvenirliği,  

• Faaliyetlerin yeterliliği ve geçerliliği,  

• Mevzuata uygunluk. 

 
İşletme, bu amaçlardan her birine ulaşabilmek için çeşitli politikaları, stratejileri ve 

yordamları devreye sokacaktır. Finansal raporlama, faaliyetler, uygunluk ve varlıkların 

korunması hususları iç kontrol sisteminin amaçları bakımından bir çerçeve çizmektedir. 

Genel nitelikler içeren bu amaçların daha ayrıntılı bir ifadesi olan özel amaçlar da vardır 

ki, bunlar (Kepekçi, 2004:64): 

• Yetki, 

• Geçerlilik, 

• Eksiksiz olma, 
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• Kayıtların uygunluğu, 

• Varlıkları koruma, 

• Zamanlılık, 

• Sınıflandırma, 

• Mutabakat şekilde sıralanabilir. 

 

İşletmede görevlerin ayrımını ve çalışanların istenilen bir düzeyde denetlenmesini 

sağlayacak düzenlemeler, iç kontrol amaçlarının elde edilmesini büyük ölçüde 

kolaylaştırmaktadırlar.  Bu nedenle, işletmeler çok sayıda ayrıntılı muhasebe ve kontrol 

yordamları saptarlar. Bunlar, kontrol amaçlarına ilişkin yanlışları, hata ve hileleri 

önlemeye, tespit etmeye ve düzeltmeye yöneliktirler. İşletmelerde oluşturulan bir iç 

kontrol yapısı, üç ana unsurdan oluşmaktadır (Arens ve Loebbecke, 1991:295). Bunlar;  

a) Kontrol Ortamı,  

b) Muhasebe Sistemi,  

c) Kontrol Yordamlarıdır. 

 

a) Kontrol Ortamı: Özel kontrollerin uygulanmasındaki etkinliği artıran veya 

azaltan etmenlerdir. Kontrol ortamı, işletme yönetiminin ve yönetim kurulunun, bir 

bütün olarak, kontrole yönelik davranış biçimini yansıtır. Çünkü, yöneticilerin risk 

almaya ilişkin tutumları ile finansal raporlamaya ilişkin düşünceleri arasında farklılıklar 

vardır. Bunun da sebebi, kontrol ortamına ilişkin etmenler yönetimin güdümünde olan 

iç çevresel etmenler olabileceği gibi, yönetimin etkili olamayacağı dış etmenler de 

olabilir.  

 

Söz konusu belli başlı iç etmenler şunlardır (Pickett, 2003:194):  

• Yönetim felsefesi ve yönetim biçimi,  

• Örgüt yapısı,  

• Yetki ve sorumluluk dağılımı bildirme yöntemleri,  

• Yönetim kontrol yöntemleri,  

• Personel politikaları ve uygulamalarıdır.  

 

b) Muhasebe Sistemi: İç kontrol sisteminin bir unsuru olan muhasebe 

sisteminin işletme içinde etkin bir çalışma yapması, iç kontrol eylemlerinin 
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gerçekleştirilmesi bakımından oldukça büyük bir öneme sahip bulunmaktadır. Bu 

nedenle, muhasebe sisteminin sahip olması gerekli bulunan unsurlar şu şekilde 

sıralanabilir (Carmichael ve Willingham, 1989:158):  

• Gerçekleşmiş bütün işlemlerin belirlenmesi ve kaydedilmesi,  

• İşlemlerin, finansal raporlarda doğru bir şekilde sınıflandırılmasını sağlayacak 

bir açıklıkta ve zamanı da dikkate alınarak tanımlanması,  

• İşlemlerin, finansal raporlarda gerçek parasal değerleri ile görülmesini 

sağlayacak bir biçimde değerlendirilmesi,  

• İşlemlerin, gerçekleştikleri dönemlerde kaydolmasını sağlamak amacıyla 

meydana geldikleri dönemlerin belirlenmesi,  

• Gerek işlemlerin gerekse bunlara ait açıklayıcı bilgilerin finansal tablolara 

uygun bir biçimde yazılması.  

 

Muhasebe sistemi ile muhasebe kontrol sistemi arasında fark olmakla birlikte, 

muhasebe kontrol usul ve yöntemleri, uygulanmakta olan muhasebe sisteminin doğru ve 

güvenilir bilgiler sunması için sisteme katıldığından, bunlar fonksiyonlarını birbirinin 

içine girmiş bir vaziyette yerine getirirler. Büyük işletmelerde etkin bir muhasebe 

sisteminin kurulabilmesi için sorumlulukların önceden saptanmasına, yazılı politikalara 

ve yordamlara ihtiyaç vardır (Bozkurt, 2006:125). İşletmede, faaliyet konusuna uygun 

bir hesap planı ve muhasebe sistemini tanımlayan bir muhasebe yönetmeliği bu 

bakımdan büyük bir önem taşımaktadır.  

 

c) Kontrol Yordamları: İşletmenin saptanmış özel amaçlarına ulaşabilmesi için 

yönetim tarafından oluşturulan kontrol ortamına ve muhasebe sistemine eklenen politika 

ve yordamlardır. Kontrol yordamları bir tek işlem için uygulandığı gibi, daha geniş bir 

ölçekte de uygulanarak, gerek muhasebe sisteminin gerekse kontrol ortamının diğer 

unsurları ile bütünleşebilirler. İşletmelerde çok sayıda özel kontrol yordamının 

uygulanabileceği ifade edilmiş olmakla birlikte, bunların 5 grup altında 

toplanabileceğine işaret edilmiştir (Kepekçi, 2004:70). Bunlar; 

• Yetkilendirme,  

• Hata ve yolsuzlukların yapılmasını ve gizlenmesini azaltmak için görevlerin 

ayrımı,  

• Önemli verilere ve varlıklara erişimin sınırlandırılması,  
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• Yeterli derecede kayıt yapma ve belgeleme,  

• Bağımsız mutabakattır. 

 

Tablo 3.2. İç Kontrol Sisteminin Temel Unsurları  

İÇ KONTROL SİSTEMİ 

Kontrol Ortamı Muhasebe Sistemi Kontrol Yordamları 

Kontrol ortamının alt 
elemanları: 

-Yönetim felsefesi ve 

işletme sitili 

-Denetim komitesi 

-Yetki ve sorumluluk 

dağılımını bildirme 

-Yönetim kontrol 

yöntemleri 

-İç denetim fonksiyonu 

-Personel politikaları ve 

yordamları 

-Dış etkenler  

Yerine getirilmesi 
gereken amaçlar: 

-Geçerlilik 

-Yetkilendirme 

-Eksiksizlik 

-Değerlendirme 

-Sınıflandırma 

-Zamanlılık 

-Nakletme ve özetleme 

Kontrol yordamları  
grupları: 

-Görevlerin uygun dağılımı 

-İşlemelerin ve faaliyetlerin 

uygun yetkilendirilmesi 

-Uygun belgeler ve kayıtlar 

-Varlıklar ve kayıtlar üzerindeki 

fiziksel kontrol 

-Bağımsız başarı kontrolleri 

(Mutabakat) 

Kaynak: Arens, Alvin A., James K. Loebbecke (1991), Auditing, Prentice-Hall Inc., New Jersey, s:297. 

 

3.2.3. İç Kontrol Sistemi Üzerinde Etkili Olan Faktörler 

Günümüzde, her işletme kendine özgü bir iç kontrol sistemine sahip bulunmaktadır. 

Herhangi bir işletmenin etkin bir şekilde işletilmesinin temel unsuru, güçlü bir kontrol 

sistemine sahip olunmasıdır. Denetim Standartları Kurulu (ASB: Accounting Standards 

Board) tarafından yayınlanmış olan 55 nolu standart, bir işletmenin kontrol ortamındaki 

etmenlerinin, muhasebe sisteminin ve kontrol yordamlarının uygulanabilir olabilmesi 

için belli bazı şartları dikkate alınarak değerlendirmesi gerektiğine işaret edilmiştir. Bu 

etmenlerin neler olduğu aşağıda belirtilmiştir (www.theiia.org/theiia.htlm, 08.06.2007): 

• İşletmenin iş hacmi,  

• İşletmenin ve ortakların özellikleri, 

• İşletmenin yapısı, 

• Faaliyetlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı, 

• Veri işleme yöntemleri, 

http://www.theiia.org


 44

• Yasal ve düzenleyici şartların uygulanabilirliğidir. 

 

3.2.4. İç Kontrol - İç Denetim İlişkileri 

İç kontrol ve iç denetim arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. İç denetim, iç 

kontrolün önemli ve farklı bir boyutu olarak değerlendirilebilir. İç denetim fonksiyonun 

temel amacı, üst yönetimin sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olmaktır. İç 

denetim, iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliği ile ilgili olarak yönetime bilgi 

sağlar, değerlendirmeler yapar ve tavsiyelerde bulunur. Bu bakımdan, iç denetim ve iç 

denetçiler işletmeyi kontrol altında tutmada birer danışman olarak kabul edilmektedirler 

(Yılancı, 2006:13). Etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, bu sistemin olması 

gerektiği gibi işletilmesi ve izlenmesi yönetimin sorumluluğundadır. Ne kadar ayrıntılı 

ve özenli bir biçimde tasarlanırsa tasarlansın, hiçbir iç kontrol mekanizması, hataların 

ortaya çıkması ve önlenmesi bakımından kesin güvence veremez (Özeren, 2000:5; 

Korkmaz, 2007:8). Bu yüzden, iç kontrol sisteminin etkinliğinin yönetim tarafından 

düzenli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesi gerekir. İşletmelerde iç denetimin 

çalışma alanı genişletilmiş ve denetçilerin işletme içindeki fonksiyonlarında 

genişlemeler meydana gelmişse de, bu değişmeler, iç denetçilerin esas ilgisi olan iç 

kontrol sistemi üzerinde bir değişiklik yaratmamıştır. 

 

Bilindiği gibi, işler önce planlanır ve daha sonra da bu planlar çerçevesinde faaliyete 

geçilir. İşte bu aşamada, belirlenmiş amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının anlaşılması için 

faaliyetlerin izlenmesinde birtakım yeni çalışmalara gereksinim duyulur ki bunlar 

öncekilere göre daha ileri teknikler içeren çalışmalar olup, kısaca kontrol olarak 

adlandırılır (Özeren, 2000:5). Bu sırada sürece katılan iç denetim, söz konusu 

kontrollerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Ancak, bu rolün iyi 

bir şekilde yerine getirilmesi için iç denetçilerin işletmedeki tüm kontrollerin en iyi 

şekilde düzenlenmesi ve uygulanması konusunda uzman olmaları gerekmektedir. 

Böylece, iç denetim işletmede sürdürülen kontroller arasında en uygun ve en iyi iç 

ilişkilere ve tüm iç kontrol sistemi içinde en yararlı bileşene nasıl ulaşılabilir sorusuna 

somut ve tutarlı karşılıklar bularak yönetime yardımcı olur. Bu nedenle, iç denetimin 

temel fonksiyonlarından biri olan işletmedeki iç kontrol sisteminin etkin bir biçimde 

çalıştırılması görevi, iç denetimin onu yakından tanıyıp doğru bir şekilde 

değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır (Yılancı, 2006:13). Etkin bir şekilde oluşturulan 
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iç kontrol sistemi, hem yönetimin hem de iç denetimin işini kolaylaştırmakta ve bu 

sayede, işletmenin diğer konularıyla ilgilenmelerine olanak sağlamaktadır. 

 

3.3. İşletmelerde İç Denetim Fonksiyonu 

Aşağıda iç kontrol sisteminin bir fonksiyonu olan iç denetim hakkında tezin amacına 

uygun genişlikte açıklamalar yapılmıştır. 

  

3.3.1. İç Denetim Kavramı ve Tanımı  

Tarihsel gelişimine bakıldığında, hem iç denetim hem de dış denetim uygulamalarının 

eski medeniyetlere kadar uzandığı görülür. Oldukça uzun bir süre monoton yapısını 

koruyan iç denetim, 20. yüzyıla gelindiğinde kapsamında değişiklikler görülmeye 

başlanmıştır (Chun, 1997:247). Şöyle ki, işletmelerin büyümelerine bağlı olarak, sürekli 

denetime ihtiyaç duymalarının yanı sıra bu konuda yapılan yasal düzenlemeler, iç 

denetimin değişerek gelişmesinde etkili olmuştur. 

 

İşletmelerin sürekli denetime duydukları gereksinimin dış denetçiler tarafından 

karşılanması, bir yandan işin maliyetini arttırmış, diğer yandan yöneticilerin alacakları 

kararlara temel olacak finansal analizlerin tam ve istenilen şekilde yapılmasını büyük 

ölçüde zorlaştırmıştır. Bu olumsuz durumları aşmak için işletmeler iç denetim 

yapabilecek kişileri kadrolarına almaya başlamışlardır. Böylece, iç denetim son 50 yıl 

içinde gerek iş yoğunluğu gerekse faaliyetler üzerinde kazandığı etkililik düzeyi 

bakımından önemli bir meslek olma yolunda oldukça ileri gitmiştir. Belirtilen süre 

içinde mesleki birlikler kurulmuş, iç denetim kapsamı finansal nitelikli denetimden 

faaliyet denetimlerine doğru genişlemiş ve iç denetim hakkında yapılan çok sayıdaki 

yayınlarla geniş bir literatür oluşturulmuştur (Uzay, 1999:34). 

 

İşletmelerin örgütsel yapılarında iç denetime yer verdikleri ilk yıllarda iç denetimin 

fazla önemsenmemesi, iç denetçilerin yeter derecede yetkiye sahip olmamaları, 

bilgilerinin az, yeteneklerinin düşük olması ve raporların alt kademelerdeki yöneticilere 

sunulmaları başlıca sorunlardı. 1941 yılında A.B.D’de kurulan IIA (The Institute of 

Internal Auditors), modern iç denetim çalışmalarını başlatan kuruluş olarak 

gösterilmiştir (Guoming, 1997:243). Başlangıçta 25 üye ile kurulan enstitünün üye 

sayısı zaman içinde katlanarak artmış ve bugün üye sayısı 30.000’i aşmıştır.  
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Ülkemizde ise, önceleri çok az olan iç denetçi sayısı, işletmelerimizin gelişip 

büyümelerine bağlı olarak önemli ölçüde artmıştır. 1995 yılında, 47 üye ile kurulan ve 

çok yararlı çalışmalar yapan Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün büyük ölçekli 150 

civarında işletmede iç denetçi olarak çalışan 400’den fazla üyesi bulunmaktadır 

(Memiş, 2006:103). 

 

Uygulanması oldukça eski tarihlere uzanan iç denetimin gerek tanımı, gerek amaçları ve 

gerekse kapsamı günümüze gelinceye kadar birtakım değişiklikler geçirmiştir. Sawyer 

(1988:6) iç denetimi şu şekilde tanımlamıştır: “Bir örgütte aşağıdaki elemanların olup 

olmadığını belirlemek için finansal ve finansal nitelikte olmayan faaliyetlerin ve 

kontrollerin iç denetçiler tarafından sistematik olarak değerlendirilmesidir. Söz konusu 

elemanlar:   

• Finansal ve faaliyetsel bilgilerin doğruluğu ve güvenirliliği, 

• İşletme için risklerin tanımlanması ve minimum hale getirilmesi, 

• Dış düzenlemelere ve kabul edilebilir iç politika ve yordamlara uyulması, 

• Yeterli standartlara uygunluk, 

• Kaynakların etkin ve ekonomik kullanımı,  

• Örgütsel amaçların etkin bir şekilde başarılmasıdır”. 

 

Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA: American Institute of 

Certified Public Accountants), Denetim Standartları Kurulu (ASB: Accounting 

Standards Board) tarafından yapılan tanım da şöyledir: “İç denetim, işletmeye bir 

hizmet olarak muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin incelenmesi için yönetim veya 

yönetim kurulu tarafından izleme ve değerleme faaliyetidir”. Buna benzer bir tanım da 

İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından 1947 yılında yapılmıştır: “ Bir örgütte hizmet 

gayesiyle faaliyetlerinin ve uygulamalarının değerlendirilmesi için oluşturulmuş 

bağımsız bir değerleme ve kontrol fonksiyonudur” (Guy ve diğerleri, 1996:857; Bou-

Road, 2000:182).  

 

İç denetim, örgüte hizmet etmek üzere onun faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek 

için örgüt içinde oluşturulmuş bağımsız bir değerleme fonksiyonudur biçiminde ifade 

edilen genel bir tanımın önemini ve geçerliliğini 2000 yılına kadar koruduğu, ancak, bu 

tarihten sonra işletmelerin çevrelerinde görülen değişmelere bağlı olarak yerini yeni 
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tanımlara bıraktığına işaret edilmiştir (Yılancı, 2006:7). İç Denetçiler Enstitüsü 

(IIA)’nın 1999 yılında yeniden düzenlediği mesleki uygulamalar yapısı çerçevesindeki 

tanımının şu şekilde yapılmış olduğu ifade edilmiştir (Krogstad ve Rittenberg, 1999:28; 

Yılancı, 2006:7): “İç denetim, bir organizasyonun faaliyetlerine değer katmak ve 

geliştirmek için tasarlanmış bağımsız, tarafsız bir güven ve danışma eylemidir. O, bir 

organizasyonun risk yönetimi, kontrol ve kurumsallıkla ilgili süreçlerinin etkinliğini 

değerlemek ve geliştirmek için sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım getirerek 

organizasyonun amaçlarını başarmasına (ulaşmasına) yardım eder”. Yapılan bu yeni 

tanımla iç denetim, tüm organizasyonun faaliyetlerinin değerlendirilmesinde ve 

organizasyonun istediği amaçlara ulaşmasında yol gösterici bir yönetim aracı haline 

dönüşmektedir. 

 

3.3.2. İç Denetimin Amaçları ve Kapsamı 

Örgüte yararlı olmak için denetim faaliyetlerini düzenli olarak gerçekleştirmek ve 

örgütte çalışanların sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmelerinde onlara 

yardımcı olmak iç denetimin temel amacıdır. Yönetimin bir parçası olduğu halde, 

örgütün faaliyetlerine değer katmak ve bunları geliştirmek amacıyla bağımsızlığa sahip 

bir mekanizma olarak faaliyette bulunan iç denetim, güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyetlerini de bir arada yürütmektedir (ECIIA, 2005:27).    

 

Örgüte yararlı olmak için güvenli genel bilgiler ve gerektiğinde özel bilgiler sağlama 

konusunda uzmanlaşan iç denetçiler, günümüzde zamanlarının büyükçe bir kısmını 

yönetsel kontrol ve yönetsel başarıları izleyip, değerlendirmeler yaparak 

geçirmektedirler. Bu durum, her ne kadar işletmeye ek bir maliyet yüklüyor gibi görülse 

de, bu amaçla yapılan harcamaların yönetimin başarısını artırıcı yönde etkilediği ispat 

edilmiştir (Uzay, 1999:37). İç denetimin bu yararlılığı, dinamik bir yapıya sahip olan 

işletmelerin uyguladıkları kontrol sistemlerinin sürekli olarak izlenmesi, görev ve 

sorumluluğunu üstlenmesinden ileri gelmektedir. Bir işletmede iç denetime ilişkin 

amaçların elde edilebilmesi için; bağımsızlık, yeterli sayı ve kalitede iç denetçi, 

deneyim, iç denetim yöneticisinin sahip olduğu üstün nitelikler gibi birçok önemli 

etmenin bir arada bulunması gerekmektedir (a.g.e.). Bu bakımdan iç denetim, 

amaçlarına uygun bir maliyetle ulaşılması için, örgütü bir bütün olarak ele alıp, etkin bir 

iç kontrolü daima isteklendirmelidir.  
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İç denetimin amaçlarını ve kapsamını, doğal olarak işletmenin yapısı, büyüklük derecesi 

ve yönetimin bu yöndeki ihtiyaçları belirler. Söz konusu ihtiyaçları, mümkün olduğu 

ölçüde, işletmenin yararına olacak bir biçimde karşılamak durumunda olan iç denetim, 

aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmekten sorumludur (Thomas ve diğerleri, 1991:1025): 

• Muhasebe ve iç kontrol sistemini incelemek, 

• Finansal bilgilerle faaliyetlere ilişkin bilgileri incelemek, 

• Örgütte finansal olmayan kontroller de dahil olmak üzere faaliyetlerin 

etkinliğini, verimliliğini ve yeterliliğini incelemek, 

• İşletmenin iç ve dış düzenlemelere, şartlara ve mevzuata uygunluğunu 

incelemek, 

• Belirli aralıklarda özel araştırmalar yapmak. 

 

İç denetim fonksiyonunun uygulanma amacı, ilk zamanlarda hırsızlığa engel olmak, 

hataları bulmak ve yanıltmaları önlemek iken, II. Dünya Savaşı’ndan sonra bu durum 

değişmiş ve iç kontrolün kapsamı faaliyetlerin etkinliğini değerleme yönünde gelişmeler 

göstermiştir (Dittenhofer, 2001:443). İç denetimin amacına ulaşabilmesi için iç 

denetçilerin hazırladıkları raporların üst yönetim kademelerine, yani yönetim kuruluna 

veya denetim komitesine ulaşması ve gerektiği şekilde incelenerek değerlendirilmesi 

gerekir. Çünkü, işletmelerde gittikçe artan ve ağırlaşan sorunlar ile yönetim 

sorumluluklarının işletmelerin yararına hizmet edecek bir biçimde çözümlenmesi için 

buna ihtiyaç vardır.  

 

Yönetime, geniş anlamda, denetim ve danışmanlık hizmetleri sunan iç denetçiler 

işletmede finansal, faaliyet ve uygunluk denetimlerini gerçekleştirirler. Finansal 

tabloların düzenlenmesinde kullanılan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini 

araştırmak ve bu bilgilerin elde edildiği kayıt ortamını ve finansal raporları incelemek, 

hata ve hileleri bulmak ve önlemek, kayıtlarda var olarak görünen iktisadi kıymetlerin 

işletmede fiilen bulunup bulunmadığını saptamak finansal denetimin; işletmenin 

amaçlarına ulaşma yönündeki başarısını, iç kontrol sistemini, iş akışlarını ve işletme 

yönetiminin başarısını belirlemeye ilişkin araştırmalar da faaliyet denetiminin 

kapsamını oluşturur. Uygunluk denetimleri ise, iç denetçilerin temel faaliyetleri olup, iç 

kontrol sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin ölçülebilmesi için önceden belirlenmiş 

ölçütlere ihtiyaç vardır. Bunlar; genel kabul görmüş muhasebe kavramları, ilkeleri ve 
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standartları, yönetim politika ve yöntemlerini içeren planlar, genelgeler ve yöneticilerin 

emirlerinin içeriğini oluşturan kurallardır (Kepekçi, 2000:3).  

 

Günümüzde, iç denetçilerin elektronik bilgi işleme (EBİ) denetimi gibi bazı ek denetim 

hizmetlerini üstlendikleri, personel geliştirme, sözleşme denetimi, işletme dışındaki 

gruplarla ilişkiler iç denetçilerin verdikleri hizmetlerin bir kısmıdır. Diğer taraftan, ISO 

9000 standartlarına uyulması sorumluluğu uluslararası işletmelerde iç denetçilerin 

görevleri arasındadır. İç denetimin, faaliyet denetimi veya farklı görevler üstlenmesi 

örgüt içindeki öneminin ne denli arttığını göstermektedir. İç denetimin kapsamı IIA 

standartlarına göre şu konuları içermektedir (Uzay, 1999:38):  

• Uygulamaların örgütün planlarına, politikalarına ve yordamlarına uygun olması, 

• Uygulamaların kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olması, 

• Varlıkların nasıl korunduğunun belirlenmesi, 

• Kaynakların etkin ve ekonomik olarak kullanıldığının değerlendirilmesidir. 

 

3.3.3. İç Denetimi Yönlendiren İlkeler: İç Denetim Standartları 

İç denetim mesleğini geliştirmek ve aynı zamanda iç denetçilerin çalışmalarına rasyonel 

bir yön göstermek bakımından iç denetim standartlarını belirleme çalışmaları, dün 

olduğu gibi bugün de sürdürülmektedir. İç denetim fonksiyonunun sağlıklı ve amaca 

uygun olarak beklentileri yerine getirebilmesi, ortamdan ortama veya kişiden kişiye 

farklılık göstermemesi amacıyla belirli standartlar dahilinde yürütülmesi önem arz 

etmektedir. Bu çalışmalara, iç denetim alanında bugün oldukça etken bir noktada 

bulunan ve iç denetim mesleğinin gelişimi konusunda dinamik ve sistemli çalışmalar 

yapan İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), önemli katkılarda bulunmaktadır. Enstitünün 

bünyesinde 1974 yılında oluşturulan Profesyonel Standartlar ve Sorumluluklar Komitesi 

(Professional Standards and Responsibilities Committee) iç denetim standartlarını 

belirlemek için çalışmalara başlamış ve komite bir dizi standart belirlemiştir. 1978 

yılında IIA, bu standartları son şekli ile kabul etmiştir. Ayrıca, komite 1981 yılından 

itibaren, iç denetimin yürütülmesiyle ilgili yaptırım gücü olmayan, soru-cevap şeklinde 

düzenlenen Denetim Kılavuzları yayınlamaya başlamıştır. Bu kılavuzlarda, iç denetimin 

rolünü ve sorumluluklarını belirlemek ve iç denetim faaliyetleri için yol gösterici ve 

geliştirici standartlar oluşturulmak amaçlanmıştır (Korkmaz, 2005:29). 
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İşletme yönetiminin ve işletme personelinin sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine 

getirebilmeleri için, işletme içinde yapılan bir eylemi ifade eden iç denetim, gerek 

faaliyetlerin amaca uygun olarak yürütülmesi gerekse kalitesinin ölçülebilmesi 

bakımından iç denetim standartlarına ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu standartların 

amaçları şu şekilde belirtilmiştir (Kiger ve Scheiner, 1994:868; Guy ve diğerleri, 

1996:859): 

• Yönetimin her bir kademesine, yönetim kuruluna, kamuya, dış denetçilere ve 

ilgili diğer meslek kuruluşlarına iç denetimin rolünü ve sorumluluklarını 

devretmek, 

• İç denetim eyleminin yönlendirilmesi ve değerlenmesi için temel hazırlamak, 

• İç denetim eylemini geliştirmektir. 

 

İç denetim standartlarının asıl amacı yukarıda belirtilen grupların yükümlülüklerini 

başarılı bir şekilde yerine getirmeleri için işletme içi bir denetim birimi kurmaktır. 

İşletme içinde örgütlenecek iç denetim birimi sadece işletmeye hizmet etmekle 

kalmayıp, dış denetçilere, kamuya ve diğer işletmelere de hizmet edecektir. Bu 

bakımdan, standartların başlıca hedefi işletme içi ve işletme dışı grupların iç denetimin 

işletme içinde yapmış olduğu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu görmelerini ve 

güven duymalarını sağlamaktır.  

 

3.3.3.1. Genel Standartlar 

İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından saptanan ve Ocak 2002’e kadar yürürlükte olan 5 

genel (Bağımsızlık, Mesleki Yeterlilik, İç Denetimin Kapsamı, Denetim Faaliyetleri, İç 

Denetim Bölümünün Yönetimi) ve onlara bağlı olan 25 özel standart, 100’lü kod 

sistemine göre düzenlenmiştir. Bu standartlar şöyledir (Boynton ve diğerleri, 2001:983): 

 

STANDART 100 Bağımsızlık: (Genel Standart) Bu standart iç denetim 

bölümünün denetimini yaptığı faaliyetlerden bağımsız ve dolayısıyla iç denetçilerin 

tarafsız olduğuna işaret eden standarttır. Yine bu standart gereğince iç denetçiler 

eylemlerini hiçbir baskı ve kısıtlama olmadan yaptıkları takdirde bağımsızdırlar. Bu 

bakımdan, iç denetçilerin gerek işletme içindeki davranışları gerekse bireysel 

davranışları tarafsızlık açısından oldukça önemlidir. Bu standarttın özel standartları da 

şunlardır: 
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110 Örgütsel Statü 

120 Tarafsızlık 

 

STANDART 200 Mesleki Yeterlilik: (Genel Standart) Bu standart, iç 

denetçilerin mesleki yeterlilik ve faaliyetlerindeki mesleki özenle ilgili standarttır. Bu 

standarttın bir gereği olarak iç denetçiler yaptıkları iç denetim eyleminde yeterli mesleki 

dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdürler. Bu nedenle, işletme yönetiminin iç denetim 

bölümünde görevlendireceği kişilerde mesleğin gerektirdiği beceri, deneyim dikkat ve 

özenme niteliklerine sahip olup olmadıklarını araştırmalıdır.  

 

İç denetçi yanlış işlemler, ihmal edilen hususlar, verimsiz çalışma gibi durumlarla 

karşılaşma olasılığına karşı her zaman dikkatli ve hazırlıklı olmalıdır. Bu konudaki 

ölçüt, aynı veya benzer koşullarda çalışırken gerekli özeni ve dikkati gösteren, kısaca, 

basiretli davranan bir denetçinin yaptıkları olmalıdır. 

 

Bu standarda bağlı olan özel standartlar da; (1) iç denetim bölümüne ait olanlar ve (2) iç 

denetçilere ait olanlar, şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. 

(1) İç denetim bölümü ile ilgili özel standartlar:  

210 Personelin İşe Alınması 

220 Bilgi Beceri ve Diğer Unsurlar 

230 Gözetim 

 

(2) İç Denetçi ile ilgili özel standartlar da:  

240 Etik Kurallara Uygunluk 

250 Bilgi, Beceri ve Diğer Unsurlar 

260 İnsan İlişkileri ve İletişim 

270 Sürekli Eğitim 

280 Mesleki Dikkat ve Özen 

 

STANDART 300 İç Denetimin Kapsamı: (Genel Standart) İç denetimin 

kapsamı ile ilgili olan bu standartta göre, iç denetimin kapsamı işletmenin iç kontrol 

sisteminin verimliliğinin ve yeterliliğinin incelenmesi ve değerlenmesi ile üstlenilen 

sorumlulukların yerine getirilmesindeki kaliteyi içermelidir. İç denetimin öncelikli 

konulara ilişkin standartları şu şekilde sıralanmıştır: 
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• Bilginin doğruluğu ve güvenirliği, 

• Politikalar, planlar, prosedürler, kanunlar ve diğer düzenlemelere uygunluk, 

• Aktiflerin korunması, 

• Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımı, 

• Operasyon ve programlar için belirlenmiş hedef ve amaçları gerçekleştirmek. 

 

Bu standarda bağlı özel standartlar da şunlardır: 

310 Bilginin Doğruluğu ve Güvenirliği 

320 Politikalara, Planlara, Prosedürlere, Kanunlara ve Yönetmeliklere 

Uygunluk 

330 Varlıkların Korunması 

340 Kaynakların Ekonomik ve Etkin Kullanılması 

350 Faaliyet ve Programlar İçin Amaç ve Hedeflerin Oluşturulması 

 

STANDART 400 Denetim Faaliyetleri: (Genel Standart) İç denetim 

çalışmasında görev dağılımı ile ilgili olan bu standart, denetimin planlanması, bilgilerin 

incelenerek değerlendirilmesi, sonuçların iletilmesi ve izleme aşamalarından 

oluşmaktadır. Bunun özel standartları da şunlardır: 

410 Denetimin Planlanması 

420 Bilginin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

430 Sonuçların İletilmesi 

440 İzleme 

 

STANDART 500 İç Denetim Bölümünün Yönetimi: (Genel Standart) İç 

denetim bölümünün yönetimi ile ilgili olan bu standartta göre, iç denetim biriminin 

başkanı aşağıda belirtilen konuların gerçekleştirilmesi için birimi prosedürlere uygun bir 

biçimde yönetmelidir. Söz konusu yöneticinin sorumlulukları: 

• Denetim faaliyetleri üst yönetim tarafından onaylanan ve yönetim kurulu 

tarafından kabul edilen genel amaçları ve sorumlulukları yerine getirebilmelidir. 

• İç denetim biriminin kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanılmış 

olmalıdır. 

• Denetim faaliyeti, iç denetim standartları ile uygunluk içinde olmalıdır. 
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Özel standartlar: 

510 Amaç, Yetki ve Sorumluluk 

520 Planlama 

530 Politika ve Prosedürler 

540 Personel Yönetimi ve Yetiştirme 

550 Dış Denetçiler 

560 Kalite Güvencesi 

 

IIA tarafından 100’lü kod sisteminde belirlenen yukarıdaki iç denetim standartları, daha 

sonra 1000’li kod sisteminde ve iki ana başlık altında yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni 

kodlama sistemi ile iç denetim güvence verme (assurance) ve danışmalık (consulting) 

yönlerinin birbirinden ayrı olarak görülmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Yapılan bu kodlama sistemindeki değişiklik, standartların özünde bir değişiklik olarak 

algılanmamalı, sadece özü koruyan şekli bir düzenleme olarak görülmelidir.   

 

1999 yılında İç Denetçiler Enstitüsü Yönetim Kurulu mesleğe ilişkin yeni ihtiyaçları 

karşılamak amacıyla, bir yandan iç denetimin yeniden tanımlanmasına, diğer yandan 

mesleki uygulamalara ilişkin yeni bir yapı kurmaya karar vermiştir. Bu hususu 

gerçekleştirmek için de İç Denetim Standartları Kurulu, İç Denetim Mesleki 

Standartları’nı belirleyerek 2002 yılının başında yürürlüğe koymuştur. Bu yeni 

düzenlemelerle elde edilmesi istenilen belli başlı amaçlar şu şekilde sıralanabilir 

(Yılancı, 2006:93): 

• Mesleki uygulamalar içinde yer alacak mevcut standartları saptamak, 

• Standartları iç denetimin tanımıyla uygun bir hale getirmek, 

• COSO, COCO ve Cadbury modelleri içinde yer alan risk yönetimi kontrol ve 

kurumsallık gibi kavramları standartlar içine yerleştirmek, 

• Mevcut standartları güncellemek, 

• Standartlarda tartışma yaratan bazı konulara açıklık kazandırmak. 

 

İç Denetçiler Enstitüsü’nün mesleki uygulamalara ilişkin olarak yaptığı “Mesleki 

Uygulama Yapısı” üç konuda yol göstermeyi amaç edinmiştir. Bunlar (Messier ve 

diğerleri, 2006:847): 
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• Etik Kurallar ve Standartlar: Bunların içeriği, etik kurallardan ve iç denetim 

mesleki uygulama standartlarından oluşmaktadır. 

• Pratik Tavsiyeler: Bu konuda yapılan düzenlemeler, standartların 

yorumlanmasına ve özel denetim alanlarına uygulanmasına ilişkin tavsiyeleri 

içerir. 

• Gelişme ve Pratiğe Yönelik Yordamlar: Bu konularda yapılan düzenlemeler, 

eğitim sorunlarına, araştırma çalışmalarına, seminerlere, konferanslara ve diğer 

iç denetim mesleğine ilişkin yordamlara yönelik düzenlemelerdir. 

 

İç Denetim Enstitüsü’nün iç denetim konusunda yaptığı revizyon çalışmalarının temel 

hedefi, iç denetimin yeni tanımına uyum sağlama, risk yönetimi kontrol, kurumsal olma 

ve benzeri kavramların iç denetim yönüne dikkat çekmektir. Bu bakımdan, yapılan 

çalışmalarda standartların amaçları yeniden ele alınmış ve aşağıda belirtilen 

düzenlemeler yapılmıştır (Cangemi ve Singleton, 2003:46): 

• İç denetim uygulamalarında olması gerekenleri gösteren temel ilkeleri 

tanımlamak, 

• İç denetim eylemlerinin büyük bir katma değer sağlaması ve geliştirmesi 

yönünde ortam oluşturmak, 

• İç denetim faaliyetlerinin başarı derecesini ölçmek için uygun bir temel 

oluşturmak, 

• Örgütsel faaliyet ve süreçlerdeki iyileşmeleri hızlandırmaktır. 

 

Gözden geçirilerek yeniden düzenlenen iç denetim standartları; nitelik standartları, 

performans (başarım) standartları ve uygulama (yürütme) standartları olarak başlıca 3 

grupta toplanmıştır. Numaralı kodifikasyon yöntemine göre sınıflandırılan IIA 

standartlarında; nitelik standartları 1000, performans standartları ise 2000 ile 

başlamaktadır. Standartlarda ayrıca, görevin niteliğine bağlı olarak değişen uygulama 

standartları’nı belirtmek üzere harflendirme de söz konusu olmaktadır. Buna göre, 

standart numarasının yanında yer alan harf (A) ise bu ilgili standardın güvence verme 

(assurance) göreviyle, (C) ise de danışmanlık (consulting) göreviyle ilgili olduğu 

anlaşılmaktadır (Korkmaz, 2005:30). 
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Nitelik standartları ve performans standartları tüm iç denetim hizmetlerine 

uygulanırken, yürütme (uygulama) standartları güvence ve danışmanlık faaliyetleri için 

tesis edilmiş bulunmaktadır. Nitelik ve başarım standartlarının özel bir göreve 

uygulanmasıyla ilgili olup, nitelik ve başarım standartlarının kapsamlarının 

genişletilmesiyle ortaya çıkmışlardır. Bunlar, uygunluk denetimi, hile araştırmaları, 

kendi kendine kontrol süreçlerinde, bölgesel veya özellik gösteren örgütlerde nitelik ve 

başarım standartlarının nasıl uygulanacağını gösteren standartlardır (Korkmaz, 

2005:23). 

 

3.3.3.2. Standartlarda Yapılan Bazı Kavram ve İçerik Değişiklikleri 

Standartlarda dil bakımından bazı değişiklikler yapılmıştır. Şöyle ki; önceki 

standartlarda iç denetim departmanı (internal audit depertments) terimi kullanılmakta 

iken, yeni standartlarda “iç denetim eylemi (internal audit activity)” kullanılmaya 

başlanmıştır. Aynı şekilde, iç denetim departman müdürü (director of internal auditing) 

yerini “iç denetim başkanı (chief audit executive, CAE)” terimine bırakmıştır. Diğer bir 

değişiklik de iç denetimler (internal audits) teriminin yerine “görevler (engagement)” 

kelimesinin kullanılmaya başlanmasıdır.  

 

Standartlar gözden geçirilip yeniden düzenlenirken, yapılan önemli bir düzenleme 

bağımsızlıkla ilgilidir. Eski standartlarda 100, 110, 120’ de düzenlenmiş olan 

bağımsızlık konusu yeni standartlarda 1100 Bağımsızlık ve Tarafsızlık şeklinde 

değiştirilmiş ve 1130 Bağımsızlık ve Tarafsızlıktan Ayrılmalar adını taşıyan yeni bir 

standart eklenmiştir.  

 

Kalite güvence prosedürleriyle ilgili bulunan 1310, 1320, 1330 ve 1340 nolu yeni 

standartlar iç denetim eyleminin nitelikleri ile ilgili oldukları halde, 1330 nolu 

standardın adı “Standartlara Göre Yönetmek” olarak değiştirilmiştir.  

 

Eski 300 nolu standartta belirtilen iç denetim eyleminin niteliği 2100 nolu standart ile 

yeniden tanımlanmıştır. Bu standarda göre, iç denetim eylemi örgüte bir katma değer 

yaratmak ve örgütün risk yönetimi, kontrol ve kurumsal süreçlerini değerlemek ve 

geliştirmekle sorumludur. 2110 nolu standart da, iç denetim risk yönetimine yardımcı 

olacaktır. Bu yardımın iki şekilde olabileceği ifade edilmiştir: (1) risk için önemli 
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belirtileri saptamak ve değerlemek, (2) risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin 

geliştirilmesine katılmak. 

 

Yapılan gözden geçirmelerde, kontrol ile ilgili olarak 2120 nolu yeni bir standart tespit 

edilmiştir. Bu standarda göre; iç denetim, örgüt kontrol süreçlerinin geçerliliğini ve 

etkinliğini değerlemelidir. Bu yönde yapılacak çalışmalar, örgütün kurumsal 

kontrollerinin, faaliyet kontrollerinin ve bilgi sistemlerine ilişkin kontrollerinin 

uygunluğunun ve geçerliliğinin değerlemesinin yapılmasını gerektirir. 

 

Yapılacak çalışmalar aşağıda belirtilen konularda olacaktır: 

• Finansal bilgilerle faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenirliliği ve doğruluğu, 

• Faaliyetlerin geçerliliği ve etkinliği, 

• Varlıkların korunmasına ilişkin güvenliğin derecesi, 

• Yasalara, yapılan düzenlemelere ve anlaşmalara uyumlulukla ilgili kontrol 

süreçleri. 

 

Yapılan değişiklikle 2130 nolu yeni standartta kurumsal süreçlerde iç denetimin rolü 

açıklanmıştır. Şöyle ki, iç denetim aşağıda belirtilen süreçlerde değerleme yapılmasına 

ve gelişme sağlanmasına katkıda bulunmalıdır: 

• Değer ve amaç oluşturma ve iletme, 

• Amaçlara ilişkin başarıları izleme, 

• Sorumlulukların yüklenmesi, 

• Değerlerin korunması. 

 

Yine yapılan değişikliklerle, 400 nolu eski standartla düzenlenen denetim faaliyetlerinin 

yürütülmesiyle ilgili konular, 2200’den 2500’e kadar olan yeni standartlarla 

düzenlenmiş bulunmaktadır. 
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Tablo 3.3. Eski ve Yeni Standartların Karşılaştırılması 

ESKİ STANDARTLAR: 

 

100 BAĞIMSIZLIK: 

   110 Örgütsel Statü. 

   120 Tarafsızlık. 

 

 

 

 

200 MESLEKİ YETERLİLİK 

   İç Denetim Departmanı 

   210 Personelin İşe Alınması. 

   220 Bilgi Beceri ve Diğer Unsurlar. 

   230 Gözetim. 

   İç Denetçi 

   240 Etik Kurallara Uygunluk. 

   250 Bilgi, Beceri ve Diğer Unsurlar. 

   260 İnsan İlişkileri ve İletişim. 

   270 Sürekli Eğitim. 

   280 Mesleki Dikkat ve Özen. 

 

 

 

 

 

 

300 İç Denetimin Kapsamı 

   310 Bilginin Doğruluğu ve 

Güvenirliği. 

   320 Politikalara, Planlara, 

Prosedürlere, Kanunlara ve 

Yönetmeliklere Uygunluk. 

YENİ STANDARTLAR: 

Nitelik Standartları: 

1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluk. 

1100 Bağımsızlık ve Tarafsızlık. 

   1110 Örgütsel Bağımsızlık.  

   1120 Bireysel Tarafsızlık. 

    

   1130 Bağımsızlık veya Tarafsızlıktan 

Ayrılmalar. 

1200 Mesleki Yeterlilik, Mesleki Dikkat 

ve Özen. 

   1210 Mesleki Yeterlilik. 

   1220 Mesleki Dikkat ve Özen. 

   1230 Sürekli Mesleki Gelişme. 

1300 Kalite Güvencesi ve Geliştirme 

Programları. 

   1310 Kalite Programlarının 

Değerlendirilmesi. 

   1311 İç Değerlendirmeler. 

   1312 Dış Değerlendirmeler. 

   1320 Kalite Programlarıyla İlgili 

Raporlama. 

   1330 Standartlara Göre Yönetim. 

   1340 Uygun Olmayan Durumların 

Açıklanması. 

Başarım Standartları: 

2000 İç Denetim Eyleminin Yönetimi. 

   2010 Planlama. 

   2020 İletişim ve Onaylama. 

   2030 Kaynak Yönetimi. 

   2040 Politika ve Prosedürler. 

   2050 Koordinasyon. 
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   330 Varlıkların Korunması. 

   340 Kaynakların Ekonomik ve Etkin 

Kullanılması. 

   350 Faaliyet ve Programlar İçin Amaç 

ve Hedeflerin Oluşturulması. 

 

400 Denetim Faaliyetleri 

   410 Denetimin Planlanması. 

   420 Bilginin İncelenmesi ve 

Değerlendirilmesi. 

   430 Sonuçların İletilmesi. 

   440 İzleme. 

 

500 İç Denetim Bölümünün Yönetimi 

   510 Amaç, Yetki ve Sorumluluk. 

   520 Planlama. 

   530 Politika ve Prosedürler. 

   540 Personel Yönetimi ve Yetiştirme. 

   550 Dış Denetçiler. 

   560 Kalite Güvencesi. 

   2060 Yönetim Kuruluna ve Üst 

Yönetime Raporlama. 

2100 İşin Niteliği. 

   2110 Risk Yönetimi. 

   2120 Kontrol. 

   2130 Yönetişim. 

2200 Görev Planlanması. 

   2201 Planlamada Dikkate Alınacak 

Hususlar. 

   2210 Görev Amaçları. 

   2220 Görev Sahası. 

   2230 Görevde Kaynak Dağılımı. 

   2240 Görev Programı. 

2300 Görevlerin Yerine Getirilmesi 

   2310 Bilginin Belirlenmesi. 

   2320 Analiz ve Değerleme. 

   2330 Bilginin Kayıtlanması. 

   2340 Görevlerin Gözetimi. 

2400 Sonuçların İletimi. 

   2410 İletişim İçin Kriter. 

   2420 İletişim Kalitesi. 

   2421 Hata ve Eksikler. 

   2430 Standartlara Uyumsuzluk 

Gerektiren Görevler. 

   2440 Sonuçların Dağılımı. 

2500 Gelişmelerin İzlenmesi. 

2600 Yönetimin Kabul Ettiği Riskler.    
Kaynak: Yılancı, F. Münevver (2006), İç Denetim, Nobel Yayınları, İstanbul, s:103. 

 

3.3.4. Etik Kurallar ve İç Denetim Eylemleri 

İç denetimin etik kuralları ve bunların iç denetim eylemleri üzerindeki etkileri 

günümüzde büyük önem kazanmıştır. Aşağıda söz konusu kurallara ilişkin açıklamalara 

yer verilmiştir. 
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3.3.4.1. Etik Kurallar 

İç Denetçiler Enstitüsü bir yandan iç denetimin yeni tanımını yapmış, iç denetçilere risk 

yönetimi, kontrol ve kurumsallıkla ilgili sorumluluklar geliştirmiş; diğer yandan yeni 

mesleki uygulamalar yapısının bir parçası olarak iç denetçiler için etik kuralları 

belirlemiştir (Messier ve diğerleri, 2006:729). Burada güdülen amaç, iç denetimin yeni 

tanımı kapsamında iç denetim mesleğine ilişkin bir etik kültür oluşturmaktır. Bir etik 

kuralın iç denetim mesleği için gerekliliği ve uygunluğu, onun risk yönetimi, kontrol ve 

kurumsallıkla ilgili olarak her bakımdan tam bir güven sağlayıp sağlamadığına 

bakılarak karar verilir. 

  

İç denetime ilişkin etik kurallar düzenlenirken, kapsamında iki temel unsurun birlikte 

bulunmasına dikkat edilmiştir. Bunlar: (1) prensipler ve (2) kurallardır. Prensipler, iç 

denetim mesleğinin uygulamaları; kurallar ise, iç denetçiden beklenen davranış 

normlarının tanımlanmasıyla ilgilidir. Kurallar getirdikleri açıklamalarla prensiplerin 

nasıl yorumlanması gerektiği konusunda yol gösterir ve iç denetçilere etik kuralların 

uygulanmasında rehberlik eder(Cangemi ve Singleton, 2003:43). 

 

Prensipler, iç denetçilerin mesleki uygulamaları sırasında kendilerinden beklenen 

davranış biçimleri şu prensipler ile uyumluluk göstermelidir: 

• Doğruluk, 

• Tarafsızlık, 

• Sır saklama, 

• Mesleki yeterlilik. 

 

Kurallar, yukarıda belirtilen prensiplerin nasıl uygulanması gerektiği konusunda 

açıklamalar da aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmiştir: 

(1) İç denetçilerin doğruluk prensibini uygularken dikkate alacakları kurallar şunlardır: 

• İç denetçiler görevlerini dürüstçe, dikkatlice ve sorumluluk duyarak 

yapmalıdırlar. 

• İç denetçiler yasaları ve mesleğin açıklanmamasını istediği konulara önem 

vermeli ve bu hususta dikkatli olmalıdırlar. 

• İç denetçiler bilerek ve isteyerek yasaya uygun olmayan bir eylemde taraf 

olmamalıdırlar. Ayrıca, mesleğin itibarını sarsıcı işler yapmamalıdır. 
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• İç denetçiler, örgütün meşru ve etik amaçlarını korumalı ve katkıda 

bulunmalıdırlar. 

 

(2) İç denetçilerin tarafsızlık prensibini uygularken göz önünde tutacakları kurallar da 

şunlardır: 

• İç denetçiler, yapacakları tarafsız değerlemeleri etkileyebilecek veya 

üzerlerinde baskı oluşturabilecek eylem ve davranışlardan uzak durmalıdırlar. 

• İç denetçiler, mesleki yargılarını etkileyebilecek her türlü baskıya karşı 

durmalıdırlar. 

• İç denetçiler, bildikleri, öğrendikleri tüm gerçekleri açıklamalıdırlar. 

 

(3) İç denetçilerin sır saklama prensibine uymalarıyla ilgili kurallar şu şekilde 

belirlenmiştir: 

• İç denetçiler, görevlerinin bir gereği olarak edindikleri bilgileri koruma ve 

kullanmada basiretli davranmalıdırlar. Bu bilgilerden her ne şekilde olursa olsun 

kişisel bir kazanç elde edecek veya örgütün meşru ve etik amaçlarına zarar 

verecek bir biçimde kullanmamalıdırlar. 

 

(4) İç denetçiler, mesleki yeterlilik prensibini uygularken de şu hususları dikkate 

almalıdırlar: 

• İç denetçiler, bilgi, beceri ve deneyimlerini sadece görevlerine ilişkin hizmetleri 

yerine getirmekte kullanmalıdırlar. 

• İç denetçiler, iç denetim hizmetlerini iç denetim mesleki uygulama 

standartlarına uygun bir biçimde yerine getirmelidirler. 

• İç denetçiler, mesleki ehliyet ve hizmetlerin kalitesini ve etkinliğini sürekli 

olarak geliştirmelidirler. 

 

3.3.4.2. İç Denetim Eylemleri 

1000 nolu nitelik standardı iç denetim eyleminin amaç, yetki ve sorumluluklarının 

şekilsel olarak bir şema içinde tanımlanmasını ve aynı zamanda bu şemanın kurulca 

onaylanmasını gerekli kılmaktadır. Standardın dikkat çekmek istediği temel hususlar 

şunlardır (IIA Issues and Answers, 18.07.2002):  
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Birinci husus; iç denetim eyleminin örgüt içindeki yeri, yetki ve sorumlulukları örgüt 

şeması şeklinde yazılı olarak belirlenmektedir. Söz konusu şema, iç denetim eyleminin 

örgütün organizasyonu içindeki yerini ve statüsünü öncelikle belirleyecektir. Ayrıca, bu 

bölümde görevlendirilmesi gerekli olan personel ile fiziksel araç-gereç, kayıtlara ulaşma 

yetkisi ve benzeri hususlara ilişkin açıklayıcı bilgilere yer vermesi gerektiği gibi 

denetim eyleminin faaliyet alanını da gösterecektir. 

 

Standarda öne çıkan ikinci husus; iç denetim eyleminin yetki ve sorumluluklarının 

faaliyet alanı itibariyle belirlenmesi olup, iç denetimin yeni tanımında bu konuya ilişkin 

iki çeşit görevi olduğu belirtilmiştir. Bunlar:  

• Güven Hizmetleri, 

• Danışma Hizmetleridir.  

 

Güven hizmetleri, örgütün risk yönetimi, kontrol veya kurumsal süreçleri konusunda 

bağımsız değerlendirmeler yapmak amacıyla, tarafsız bir biçimde kanıt toplayarak 

gerçekleştirilen incelemelerdir. Bu incelemeler, finansal performans, uygunluk, sistem 

güvenliği ve vadesi dolmuş alacaklara ilişkin olabilir (IIA Issues and Answers, 

18.07.2002; Sarens ve De Belde, 2004:3). 

 

Danışma hizmetleri, örgütçe yürütülen faaliyetlere değer katma ve geliştirmeye yönelik 

önceden belirlenmiş nitelik ve alanlarda önerilen konsültasyon, tavsiye, kolaylaştırma 

süreç dizaynı ve eğitim gibi müşteri hizmetleridir. Denetim raporlarının sunulduğu 

yönetim kurulu veya denetim komitesinin, bir kurul olarak söz konusu şemayı 

onaylaması gerektiği üçüncü bir unsur olarak ifade edilmiştir. 

 

İç Denetim Enstitüsü (IIA) yaptığı son çalışmaların ışığı altında iç denetim eylemlerinin 

kapsamını genişletmiş ve günümüz dünya koşulları bu genişlemeyi daha da arttırmıştır. 

Yapılan yeni tanımlamada, iç denetimin temel eyleminin “güven ve dayanışma” eylemi 

olduğu ifade edilmiştir. Bu ölçüte göre, iç denetim eylemlerinin aşağıdaki gibi 

sınıflandırılabileceği belirtilmiştir (www.theiia.org, 30.10.2007): 

• İç Kontrol Denetimleri 

• Uygunluk Denetimleri 

• Hile Denetimleri 

http://www.theiia.org
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• Faaliyet ve Yönetim Denetimleri 

• Risk Yönetimi 

• Kurumsallıkla İlgili Denetimler 

• Danışma Eylemleri 

 

3.3.5. İç Kontrol Denetimleri 

İç denetçilerin iç denetime ilişkin sorumlulukları günden güne artmakta ise de, iç 

kontrole ilişkin izleme görevleri önceden olduğu gibi değişmeksizin devam etmektedir 

(Yılancı, 2006:116). Çünkü, bu izleme eylemi iç denetimin temel fonksiyonu ve 

dolayısıyla iç denetim eyleminin asıl ilgi alanıdır. Bilindiği gibi, iç denetim eyleminin 

amacı, iç kontrol sisteminin örgüt amaçlarına ulaşabilmesi için kabul edilebilir derecede 

bir güven sağlayıp sağlamadığı konusunda işletme yönetimini haberdar etmektir. 

A.B.D.’de çıkartılan Foreign Corrupt Practices Act adını taşıyan yasa, defter ve 

kayıtlara geçirilmesi gereken işlemlerin tam ve doğru olarak yapılması hususunda 

düzenlemeler getirmiştir. Buna göre, iç muhasebe kontrol sistemlerinin uygun bir sistem 

olarak kurulmasında gözetilmesi gereken aşağıdaki gibi dört amaç saptanmıştır (a.g.e.): 

• İşlemler, yetkiye dayalı olarak yapılır, 

• İşlemler doğru olarak kayıt edilir, 

• Varlıklar, fiziksel olarak koruma altında tutulur, 

• Raporlanan varlıklar, doğruluğu konusunda incelenir. 

 

3.3.5.1. Uygunluk Denetimleri 

Uygunluk denetimleri, işletmenin gerek dış gerekse iç düzenlemelere ne ölçüde uyum 

sağladığını belirleyip, yönetime bilgi vermek için yapılır. İşletme yönetiminin 

belirlediği planlara, programlara, politikalara, prosedür ve verilen emirlere ne derece 

uyulduğu, dış otoriteler tarafından yapılan yasal düzenlemeler ile diğer düzenlemelere 

hangi ölçüde uyum sağladığının saptanarak, yönetime bildirilmesi iç denetim eyleminin 

kapsamı içindedir. Yapılan işlemlerin öngörülen ölçütlere uygun olup olmadığının 

araştırılıp, incelenmesinde görevlendirilecek iç denetçinin bu konularda yetenekli 

olması, örgütte iyi bir belgeleme ve dosyalama sisteminin kurulmuş olması ve uygunluk 

denetimi sonuçlarının raporlanmasının belli bir sisteme bağlanmış olması gerekmektedir 

(Güredin, 2000:14). Uygunluk denetiminde elde edilen sonuçlar geniş bir kitleye değil, 

fakat işletmedeki yetkili kişilere raporlanır. Söz konusu kişiler, genellikle işletmedeki 
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tepe yöneticileridir. Çünkü, önerilen yönergelere, politikalar, prosedürlere ve her türlü 

yasa ve bağıtlara uygunluk tepe yöneticilerini ilgilendirmektedir (a.g.e.). 

 

3.3.5.2. Hile Denetimleri 

Son yıllarda dünyada görülen ve olumsuz etkileri oldukça büyük olan hileli finansal 

raporlamalar, iç denetçilere hile ile ilgili sorumluluklar getirilmesine sebep olmuştur. 

Nitekim, İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) yaptığı yeni düzenlemelerde iç denetimin 

yeterliliği ile ilgili olan 1210 A2 nolu uygulama tavsiyesinde (Attribute Standarts) hile 

belirlenmesi ve hile denetimlerine dikkat çekmektedir. Bu bakımdan, iç denetçiler hile 

belirtilerini saptayabilecek bilgi düzeyine yükselmiş olmalıdırlar.  

 

Örgüt içerisinde kasti olarak yapılan bir takım düzensizlikler veya yasalara aykırı 

eylemler olarak ortaya çıkan hileler, bazen bir kişinin, bazen örgütün içinde bir grubun 

veya bazen de, işletme yönetiminin dışarıya karşı kendine çıkar sağlamak amacıyla 

yaptığı kötüye kullanımlar biçiminde oluşur. İç denetçiler, iç kontrol sisteminin hilelere 

karşı önlemlerini inceleyip, değerlendirmek suretiyle onların yapılmasına engel olmaya 

çalışırlar (Yılancı, 2006:117). 

 

3.3.5.3. Faaliyet ve Yönetim Denetimleri 

Organizasyonların büyümesi, holdingleşmenin çoğalması ve yönetimde merkezkaçlık 

eğilimlerinin güçlenmesinin bir sonucu olarak son 40 yıl içerisinde faaliyet denetimi 

önem kazanarak gelişmiştir. Faaliyet denetimi, iç denetim eyleminin oldukça kapsamlı 

bir uygulamasını ifade eder. Çünkü faaliyet denetimi, bir organizasyonun önceden 

saptanmış bir hedef ve amaçlarına ulaşıp ulaşamadığını ölçmeye odaklanmıştır. 

Faaliyet denetimi, işletme politikası ve belirlenmiş stratejiler doğrultusunda amaçlara ne 

derecede ulaşılmış olduğunu, yöneticilerin kişisel başarılarının düzeyini ve faaliyetlerle 

ilgili finansal nitelikli olmayan her türlü konuyu araştırarak inceler. Faaliyet denetimi 

finansal tabloların denetiminden ve uygunluk denetiminden daha da zor bir denetimdir 

(Lindow ve Race, 2002:9). Bunun başlıca nedeni, faaliyetlerin etkinliğinin ve 

verimliliğinin objektif olarak ölçülmesinin mümkün olmamasıdır. Bu bakımdan iç 

denetçiler, faaliyet denetiminde mevcut başarının doğrudan doğruya ölçülüp 

raporlanmasını değil, bu başarının iyileştirilmesi ile ilgili olarak önerilerini belirtirler 

(Güredin, 2000:15). 
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3.3.6. İç Denetim Biriminin Örgütsel Bağımsızlığı, Görevleri ve Organizasyonu 

İç denetim biriminin işletmenin genel organizasyon yapısındaki örgütsel bağımsızlığı, 

görevleri ve bölümsel organizasyonu aşağıda açıklanmıştır. 

 

3.3.6.1. İç Denetim Biriminin Örgütsel Bağımsızlığı  

İç denetim birimi iç denetim başkanına gerekli olan örgütsel bağımsızlığı sağlayacak bir 

biçimde düzenlenmelidir. Bu bakımdan, iç denetim biriminin bağlı olacağı üst yönetim 

birimi oldukça büyük önem taşımaktadır. Çünkü, iç denetim standartları iç denetim 

başkanının iç denetim eylemiyle ilgili sorumluluklarını tam olarak yerine 

getirebilmesine olanak sağlayacak bir üst yönetim birimine rapor vermesini öngörmekte 

ve iç denetim biriminin bağımsızlığıyla ilgili olarak şu noktalara dikkat çekmektedir: (1) 

İç denetim birimi iç denetim eyleminin gerçekleştirileceği alanların belirlenmesinden 

sorumlu olmalıdır. (2) İç denetim birimi, denetimini yapacağı bölümlere ilişkin 

faaliyetlerin yerine getirilmesinden doğrudan doğruya sorumlu tutulmamalıdır. (3) İç 

denetim birimi hazırladığı raporların sonuçlarıyla ilgili sorumluluklar taşımamalıdır. Bu 

bakımdan, iç denetim biriminin bağımsızlığı örgütsel bağımsızlık ve tarafsızlıkla 

sağlanmalıdır (IIA Issues and Answers, 18.07.2002). 

 

İç denetim biriminin örgütsel bağımsızlığının belirlenebilmesi için kullanılabilecek 

kontrol listesi aşağıdaki şekilde düzenlenebilir (Yılancı, 2006:106, IIA Issues and 

Answers, 18.07.2002): 

 

Örgütsel statü açısından;    

a) İç denetim başkanı örgüt içinde şu konularda çalışmalar yapabilecek yetkiye sahip 

olmalıdır. 

• Bağımsızlığı geliştirmek, 

• Geniş bir denetim güvencesi sağlamak, 

• Denetim raporlarına dikkat çekilmesini garanti altına almak, 

• Denetim önerilerine uygun eylemi emniyete almak. 

b) İç denetim başkanı kurul ile doğrudan iletişime sahip olup, kurulla gizli yıllık 

toplantılar yapar ve kurul toplantılarına düzenli olarak katılır. 

c) Kurul, iç denetim başkanının işe alınması veya işine son verilmesi konularında onay 

yetkisine sahiptir. 
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d) İç denetim biriminin amaç, yetki ve sorumluluğu örgütsel şemada gösterilir. Bu şema 

üst yönetim tarafından onaylanır kurul tarafından kabul edilir ve iç denetim başkanı 

tarafından değerlendirilerek sonuçları üst yönetime veya kurula raporla bildirilir.  

e) Bu şemada şu hususlar bulunmalıdır: 

• Örgüt içinde iç denetim biriminin yerinin belirlenmesi, 

• İç denetim eyleminin yerine getirilmesi için ilgili kayıtlara erişim, personel ve 

fiziksel araçların kullanılmasına ilişkin verilen yetkiler,  

• İç denetim eyleminin gerçekleştirileceği alanların tanımlanması. 

f) İç denetim başkanı şu konularda yıllık onay almak üzere üst yönetime ve bilgi için de 

kurula sunar: 

• İç denetim biriminin çalışma çizelgesinin özeti, 

• Personel ile ilgili plan, 

• İç denetim biriminin bütçesi, 

• Önemli bulgular ve önerileri de gösteren eylem raporları. 

 

Tarafsızlık açısından;  

a) Personel atamaları, çıkar çatışması ve önyargılardan kaçınılacak bir biçimde yapılır. 

b) İç denetçiler olası çıkar çatışmalarına işaret eden her bir durumu iç denetim 

başkanına rapor ederler. 

c) Belli dönemler itibariyle personelin çalışma yeri değiştirilir. 

d) İç denetçiler, iç denetim eylemi olarak anlaşılmadıkça hiçbir faaliyetin 

sorumluluğunu üzerlerine almazlar. 

e) İç denetçiler, geçmişe ilişkin olayları akla uygun bir süre geçmeden denetlemezler. 

f) İç denetçiler sistemler için prosedürler planlamalı ve nasıl işletileceğini 

göstermelidirler. 

 

3.3.6.2. İç Denetim Biriminin Görevleri  

İç denetim biriminin misyonu, “örgütün faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek için 

düzenlenmiş bağımsız, tarafsız güven ve danışma hizmetleri sağlamaktır” şeklinde ifade 

edilebileceği gibi; daha açık bir şekilde, iç denetimin ilgisini çeken ve (1) risk yönetimi, 

(2) kontrol, (3) kurumsal süreçler olarak adlandırılan faaliyet alanları gösterilmek 

suretiyle de tanımlanabilmektedir (Yılancı, 2006:108). Söz konusu misyon kapsamında 
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iç denetim eyleminin faaliyet alanı İç Denetçiler Enstitüsü tarafından şöyle 

belirlenmiştir: 

• Muhtemel riskler belirlenir ve yönetilir.  

• Farklı örgütsel guruplar arasında olması gereken etkileşimler oluşturulur, 

• Önemli görülen finansal, yönetimsel ve faaliyetlerle ilgili bilgi doğrudur, 

• İşgörenlerin eylemleri politikalara, standartlara, prosedürlere ve uygulanması 

zorunlu olan yasalara ve diğer düzenlemelere uygundur, 

• Kaynaklar ekonomik olarak sağlanır, etkin bir şekilde kullanılır ve uygun olarak 

korunur, 

• Programlara, planlara ve amaçlara ulaşılır, 

• Kalite ve sürekli geliştirme, örgütün tüm kontrol süreçleri tarafından desteklenir, 

• Örgütle ilgili olan önemli yasalar ve yapılan diğer düzenlemeler sürekli izlenir 

ve uygulanır. 

 

İç denetim birimi, işletme yönetimince şekillendirilen ve uygulanan yukarıdaki 

konuların tutarlılığını ve işlerliğini güvence altına almak için gerekli çalışmaları yapar. 

Bu konuların dışında kalan yönetim kontrolü, kararlılık ve örgütsel imaj gibi konularda 

gelişme sağlamak için elde edilecek yeni fırsatlar, denetimler sırasında belirlenecek ve 

yönetimin uygun kademelerine raporlanacaktır (Yılancı, 2006:109). 

 

İç denetim biriminin üstlendiği görevleri yerine getirmek üzere yaptığı denetim 

çalışmalarının nasıl bir saçaklanma, nasıl bir açılım gösterdiği aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir (http://www.theiia.org.index.cfm, 30.10.2007). 

 

Söz konusu şekil, iç denetim eyleminin temel görevlerinin; 

• İç kontrol sisteminin uygunluğu ve etkinliği konusunda güven sağlamak, 

• Örgütün amaçlarına en iyi bir biçimde ulaşmasını sağlayacak uygun politika ve 

prosedürlerin saptanabilirliğini güvence altına almak, 

• Örgütsel süreçleri ve kontrol çevresini etkin bir şekilde izlemek, 

• Yönetim kurulunun denetim komitesi ile uyumlu bir raporlama sürecini 

sürdürmek, 

• İç kontrolün etkinliği ve uygunluğu konularındaki görüşleri denetim komitesine 

iletmek, olduğuna işaret etmektedir. 

http://www.theiia.org.index.cfm
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3.3.6.3. İç Denetim Biriminin Organizasyonu  

İç denetim birimi merkezci organizasyondan merkezci olmayan organizasyona doğru 

farklı şekillerde yapılandırılmaktadır. İç denetim birimi, raporlarını idari bakımdan, 

genellikle üst yönetime (CEO) vermektedir. Bunun yanı sıra güven bakımından ve aynı 

zamanda fonksiyonel olarak denetim komitesine de rapor vermelidir. Çünkü gerek 

finansal raporlama, gerek ortaklık kurumsallığı ve gerekse ortaklık kontrolleriyle ilgili 

sorunlarda denetim birimi ile denetim komitesi arasında gerçekleştirilen raporlama 

ilişkilerine dayanarak, üst yönetimin kendi içerisinde saptanan suiistimal ve hilelerinden 

dolayı denetim komitesine başvurulacaktır (Yılancı, 2006:110). 

 

İç denetim biriminin içsel organizasyonu, bir tek örneğe göre yapılandırılmayıp, 

işletmenin ihtiyaçlarına en iyi derecede cevap verebilecek bir biçimde yapılandırılabilir. 

Etkin bir iç denetim birimi gerek üst yönetime gerekse denetim komitesine, 

fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri bakımından büyük ölçüde destek olabilir. Ancak, 

iç denetim birimi organize edilirken, işletme bakımından fayda-maliyet analizlerinin 

yapılması gerekmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında, işletmenin coğrafik ve lojistik 

konumu, büyüklüğü, alternatiflerin çokluğu, muhtemel kontrol riskleri, örgüt kültürü ve 

benzeri hususlar üzerinde önemle durulmalıdır (Yılancı, 2006:111).  

İç denetim biriminin genişlik derecesi, işletmenin büyüklük derecesine bağlı olarak 

değişebilmektedir. Şöyle ki; küçük işletmelerdeki iç denetimler bir veya birkaç kişi 

tarafından yapılırken, işletmelerin büyüklük dereceleri arttıkça önemle organize edilen 

bir iç denetim birimi tarafından yapılır. Genellikle, işletmelerde dört çeşit iç denetim 

birimi organizasyonu görülmektedir (Moeller ve Witt, 1999:348). 

• Yapılan denetim çeşidine göre organizasyon, 

• İşletmenin organizasyonuna paralel organizasyon, 

• Coğrafik dağılıma uygun organizasyon, 

• Merkezi bir kumanda birimi şeklinde organizasyondur. 

 

İşletmelerde iç denetim biriminin en yaygın organizasyon biçimi olarak, iç denetçilerin 

uzmanlaşmalarını ve uzmanlık konularında etkinliklerini artırıcı nitelikler taşıyan, 

denetim türüne göre organizasyonun tercih edildiği belirtilmiştir (Yılancı, 2006:111). 

 

 



 68

3.3.7. İç Denetçilerin Tarafsızlığı, Yeterliliği ve Mesleki Özeni  

İç denetçilerin tarafsızlığı, yeterliliği ve mesleki özeni ile ilgili bilgiler aşağıda kısaca 

açıklanmıştır. 

 

3.3.7.1. İç Denetçilerin Tarafsızlığı  

İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yayınlanan nitelik standartlarından 1100 nolu 

standartta göre, iç denetçiler yaptıkları iç denetim eylemleri açısından tarafsız 

olmalıdırlar. Aynı şekilde, iç denetçilerin bireysel tarafsızlığına ilişkin 1200 nolu 

uygulama tavsiyesi de, iç denetçilerin kendi çıkarlarını düşünmeksizin tarafsız tutum ve 

davranışlar içerisinde olmaları ve her türlü çıkar çatışmalarından uzak durmaları 

gerektiğine işaret etmektedir. İç denetçilerde bulunması zorunlu bir nitelik olan 

tarafsızlık, yaptıkları incelemelere ilişkin yargılama ve karar vermelerinde tam bağımsız 

bir akli faaliyet içinde olmalarını gerektirir. İç denetçilerin bu konudaki başarıları, 

organizasyon içerisindeki konumlarına ve çalıştıkları ortamın uygunluk derecesine sıkı 

sıkaya bağlıdır. Bu bakımdan, iç denetçilerin gerek işe alınmaları, gerekse 

görevlendirilmeleri sırasında mevcut ve muhtemel çıkar çatışmalarının dikkate 

alınmaları gerektiğine de ayrıca işaret edilmiştir (Auditing Standards Board, 2002:181; 

Yılancı, 2006:171). 

 

İç denetçilerin görevleri nedeniyle olsun görevleri dışında olsun müşterilerden, 

satıcılardan, örgütte çalışanlardan veya mesleki kuruluşlardan herhangi bir ücret veya 

hediye almaları uygun ve etik görülmemektedir (Auditing Standards Board, 2002:181). 

Bu anlayışa aykırı bir davranış, ilgililerde iç denetçinin tarafsızlığı konusunda şüphe 

yaratabilir.  

 

3.3.7.2. İç Denetçilerin Yeterliliği ve Mesleki Özeni  

İç Denetçiler Enstitüsü’nün mesleki yeterlilik ve özene ilişkin 1200-1 nolu standardına 

göre iç denetçiler, iç denetim eylemlerini mesleki yeterlilik ve özenle yerine 

getirmelidirler. Bu bakımdan, iç denetçilerin işe alınmaları sırasında denetim eyleminin 

gerekli kıldığı bilgiye, deneyime ve aranan diğer niteliklere sahip kişilerden seçilmesine 

dikkat edilmelidir. Çünkü, iç denetçiler denetim eylemlerini yerine getirirken, bir 

yandan mesleki standartlara diğer yandan mesleğe ilişkin etik kurallara uymak 

mecburiyetindedirler. 
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İç Denetçiler Enstitüsü’nün yeterliliğe ilişkin uygulama standardı, iç denetçilerin 

aşağıdaki konularda belirli bir düzeyde bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmalarını 

öngörmektedir (Auditing Standards Board, 2002:180): 

• İç denetim eylemlerinin yerine getirilmesi bakımından gerekli olan iç denetim 

standart, prosedür ve tekniklerin uygulanmasında yeterlilik, 

• Finansal kaynakların ve finansal raporların denetimi için gerekli olan 

muhasebe kavramı, ilke ve tekniklerinde yeterlilik, 

• İşletme faaliyetlerinde meydana gelebilecek olan aksamaların önemlilik 

derecesini saptayıp değerleyebilmek için gerekli olan yönetim ilkelerini 

anlayabilmedeki yeterlilik, 

• Muhasebe, iktisat, ticaret hukuku, vergi, finans, kantitatif teknikler ve bilgi 

teknolojileri gibi temel konularda yeterlilik. 

 

İç denetçiler rasyonel (akla uygun) bir derecede ihtiyatlı ve yeterliliğe sahip olan bir 

denetçiden beklenen dikkat ve özeni gösterebilmeli, kısaca basiretli olmalıdırlar. Burada 

ifade edilmek istenen dikkat ve özen hiç yanılmazlık anlamında değildir. Bu konuda 

ölçü, aynı veya benzer bir durum karşısında kabul edilebilir ölçülerde tedbirli ve yeterli 

bir denetçinin göstereceği dikkat ve özendir. İç denetçilerin de, nihayet bir insan olduğu 

unutulmamalı ve onlardan insanüstü çabalar göstermeleri ve yanılmazlık 

beklenmemelidir (Yılancı, 2006:112). 

 

Zor ekonomik koşullar ve yoğun rekabet ortamında çalışmak durumunda olan günümüz 

işletmelerinde iç denetçilerden standartların üzerinde beklentiler olduğuna, dolayısıyla 

yüksek nitelikler taşımaları gerektiğine, iç denetim mesleğinin tekdüze olmadığına, bir 

iç denetçinin mesleki kariyerini geliştirebilmesi için olmazsa olmaz şartı taşıyan en az 

şu karakteristik vasıflara sahip olması gerektiğine işaret edilmiştir (Golloway, 

2002:368). 

• Yüksek derecede farkındalık, 

• Hareketlilik (gezicilik), 

• Esneklik, 

• Proje odaklılık. 
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En önemli yönetim fonksiyonlarından biri olan kontrol fonksiyonunun yerine 

getirilebilmesinde iç denetçiye güvenen üst yönetim, ondan kendisinin gözü-kulağı 

olmasını istemektedir.  

 

İç denetçilerin hareketli, gezici olmaları istenir. Çünkü iç denetçilerin işletmeyi, 

özellikle personeli daha yakından tanıması ve olaylardan haberdar olabilmesi için buna 

ihtiyaç vardır. İç denetim eyleminin gittikçe daha geniş bir açılım kazanması, iç 

denetçilerin farklı işlere kolayca uyum sağlamasını kolaylaştırır. Aynı zamanda, yeni 

kavramlara ve araçlara uyum sağlamaları bakımından esneklik derecelerini artırır. 

 

İç denetim eylemi rutin bir faaliyet olmayıp, farklı projeler çerçevesinde yerine getirilir. 

İç denetçi bir projeyi tamamladıktan sonra, diğer bir proje üzerinde çalışır. Bu 

bakımdan iç denetçilerin dinamik, işbirliğine yatkın, değişik araç, kavram ve modelleri 

kullanabilecek bir eğitim düzeyinde olması gerekmektedir. 

 

3.3.8. İç Denetim Komitesi 

Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasasında bağımsız denetim hakkında tebliğde 

değişiklikler yapılmasına dair tebliğ (Seri: X, No:19) ile ilgili ticari kuruluşların 

denetiminden sorumlu komiteler kurmalarını tebliğ etmiştir.  

 

Söz konusu tebliğin 28/A maddesinin ikinci fıkrasında denetimden sorumlu komitenin 

görevleri açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre; “…hisse senetleri borsada işlem 

gören ortaklıklar, yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki 

üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar. Komitenin iki üyeden 

oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin 

çoğunluğunun, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu 

üstlenmeyen ve yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu 

üyelerinden oluşması zorunludur. Hisse senetleri borsada işlem görmeyen ortaklıklar da, 

isteğe bağlı olarak bu maddede düzenlenen esaslar çerçevesinde denetim sorumlu 

komite oluşturabilirler ve bu hususu kamuya yaptıkları açıklamalarda yer verebilirler.  

 

Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, mali bilgilerin kamuya 

açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve 
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etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim 

sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız 

denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin 

gözetiminde gerçekleştirilir”.  

 

Söz konusu tebliğ ile denetimden sorumlu komiteye verilen görevler yeniden şu şekilde 

sıralanabilir:  

• Şirketin mali tablolarının ve ilgili kamuoyuna açıklamalarının niteliği ve 

doğruluğu ile ilgili yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen gözetimlere 

yardımcı olmak, 

• Şirketin muhasebe sisteminin uygulanmasını ve verimliliğini gözetmek, 

• Bağımsız dış denetim şirketinin atanmasının ve şirketçe verilecek hizmetlerin ön 

onayını vermek, 

• Bağımsız denetçi ile şirket arasındaki sözleşmeyi hazırlamak, denetlemek ve 

şirketin bağımsız denetim sistemi ile iç denetim mekanizmalarının işleyişini ve 

verimliliğini gözetmek.   

 

Daha sağlıklı ve güçlü bir yapının oluşturulması için etkin bir iç denetim ve risk kontrol 

sisteminin varlığı hayati bir önem taşımaktadır. Ülkemizde gerek bankacılık sektöründe 

gerekse sermaye piyasasında iç denetim, iç ve dış denetimin birbiriyle ilişkileri 

kapsamında yapılan bu düzenlemeler daha sağlıklı, daha güvenilir bir sistemin 

oluşturulmasında önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir (www.deloitte.com, 

10.03.2007).  

 

Prof. Dr. Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku kitabının güncelleştirilmiş 4’üncü baskısının 

533’üncü sayfasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun söz konusu tebliğini SPK tebliğinde, 

“Denetim Komitesi”, “Denetimden Sorumlu Komite” olarak adlandırılmaktadır. Oysa 

ki, diğer ülkelerde olduğu gibi, söz konusu komitenin adının “Denetim Komitesi” 

(Auditt Committee) olmasının yerinde olacağı kanısındayım” diyerek eleştirmiştir. 

 

 

 

 

http://www.deloitte.com
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4. BÖLÜM 

 
BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM 

4.1. Giriş 

Toplumun gelişip büyümesi, ekonomik yapının karmaşıklık derecesinin artması 

güvenilir bilgi elde etmenin önemini büyük ölçüde arttırmıştır. Çünkü, alınacak 

ekonomik kararlar doğrudan doğruya karar alma sırasında elde bulunan geçerli bilgilere 

dayandırılır. Şüphesiz, amaçlara uygun ve tutarlı kararlar alabilmek için yararlanılacak 

bilgilerin geçerli ve güvenilir olması gerekmektedir. Güvenilir olmayan bilgilere 

dayanılarak alınacak kararlar, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını 

engelleyerek hem topluma hem de karar alıcıların bizzat kendisine zarar verir. Bu 

bakımdan gerek yatırımcılar, gerekse karar alıcılar finansal bilgilerle işletme başarısının 

ölçülmesinde kullanılan bilgilerde bağımsız bir güvence ararlar. Söz konusu güvence 

hizmetleri, karar alıcıların ihtiyaç duydukları bilgilerin kalitesini arttıran bağımsız ve 

profesyonel hizmetlerdir. Güvence hizmetleri bir taraftan bağımsız, diğer taraftan 

incelenen bilgiler açısından, tarafsız olmasından dolayı değerli olarak kabul edilir 

(Güredin, 2007:4; Aksoy, 2006:45). 

 

Finansal tablolarla ilgili güvence hizmetlerine duyulan ihtiyaç yıllar önce ortaya çıkmış 

ve denetçiler tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır (Whittington ve Pany, 2006:6). 

Son zamanlarda ise, denetçiler vermekte oldukları güvence hizmetlerinin türlerini, 

işletmenin tahmini finansal bilgileri ve web sitesi kontrollerine ilişkin güvenceler gibi 

diğer birçok bilgi türlerine ilişkin güvence veren sözleşmeleri de içerecek bir şekilde 

genişletmişlerdir (Messier ve diğerleri, 2006:828). Denetçilerin verdikleri belli başlı 

güvence hizmetleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

4.2. Güvence Hizmetleri 

Denetimde önemi gittikçe artan bir konu olarak güvence hizmetleri hem yasal 

düzenlemelere hem de literatüre girmiştir. Aşağıda bu konuya ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir. 
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4.2.1. Onaylama Hizmetleri  

Denetçiler tarafından verilen güvence hizmetlerinin bir çeşidi olan onaylama, denetim 

firmasının başka bir tarafın sorumluluğu olan bir iddianın güvenirliliği hakkında 

hazırladığı bir tür güvence hizmetidir. (1) Finansal raporların denetimi, (2) finansal 

raporlama ile ilgili iç kontrolün etkinliğinin onaylanması, (3) finansal tabloların gözden 

geçirilmesi ve (4) geniş kapsamlı konulara uygulanabilecek diğer onaylama hizmetleri 

şeklinde dört çeşit onaylama hizmetlerinden söz edilmektedir (Güredin, 2007:5; 

Whittington ve Pany, 2006:714). 

 

a. Tarihi Finansal Tabloların Denetimi: Sona eren dönemlerle ilgili olup, tarihi 

nitelik taşıyan finansal tabloların denetimi, denetçinin bu tür finansal tabloların 

genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile uyumlu olup olmadığını incelemeye ve 

araştırmaya dayanan yazılı bir rapor ile bildirdikleri görüşlerini yansıtan bir 

onaylama hizmetidir. Finansal tabloların denetimi, denetim firmalarınca verilen en 

yaygın güvence türüdür.  

 

b. Finansal Raporlarla İlgili İç Kontrolün Etkinliğinin Onanması: Bağımsız 

denetçiler, müşteri işletme yönetiminin finansal raporlamaya ilişkin iç kontrol 

sisteminin etkinliği hakkındaki iddiaların gerçekleri yansıtıp yansıtmadığını 

inceleyip onaylamak suretiyle de güvence hizmeti verirler. Bu yönde yapılan 

incelemenin amacı, geleceğe dönük bilgi üretmektir. Hiç kuşkusuz etkin bir iç 

kontrol gelecekte finansal tablolarda kastta dayanan veya dayanmayan hata 

bulunması olasılığını azaltır. 

 

c. Tarihi Finansal Tabloların Gözden Geçirilmesi: Halka açık olmadığı için bağımsız 

denetim yaptırmakla yükümlü olmayan birçok şirket, bir denetim maliyetine 

katlanmaksızın finansal tabloları hakkında bir güvence elde etmek amacıyla 

denetim firmasına finansal tablolarını gözden geçirterek güvence sağlayabilir. 

Ancak, denetim hizmeti yüksek düzeyde bir güvence verirken, sadece gözden 

geçirme daha düşük düzeyde bir güvence sağlar. Bunun nedeni, kullanılan kanıt 

sayısının ve çeşidinin daha az olmasıdır. 
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d. Diğer Onaylama Hizmetleri: Tarihi finansal tabloların denetimleriyle ilgili olarak, 

kullanıcılar önemli gördükleri diğer bilgi türlerinde de bağımsız güvenceye ihtiyaç 

duyarlar. Denetçiler, bu konularda da incelemeye dayalı onaylama hizmeti 

vermektedirler. 

 

4.2.2. Diğer Güvence Hizmetleri  

Denetçinin yazılı bir rapor hazırlamak zorunda olmadığı diğer güvence hizmet 

sözleşmelerinde güvence, başka bir tarafça iddia edilmiş veya edilmemiş bilginin 

güvenirliliği ile ilgili olup, gerektiğinde denetçi olmayan taraflarca da verilebilmektedir. 

Örneğin, müşteri işletmelere tüketici anketleri hazırlamada yardım etme ve elde edilen 

bilgilerin güvenirliliğini değerleme konusunda pazarlama firmanın da güvence hizmeti 

sunmaları (Güredin, 2007:6). 

 

4.2.3. Bilgi Teknolojileri İle İlgili Güvence Hizmetleri  

İnternet ortamındaki bilgilerin gizliliğine ve güvenirliğine yönelik endişeler, 

günümüzdeki ekonomik gelişmeler, özellikle e-ticarettin büyüme potansiyeli üzerinde 

olumlusuz etkiler yapmaktadır. Bu bakımdan işletmeler arasındaki bilgi alış-verişine 

ilişkin bilgisayar kontrollerine duyulan ihtiyaç artmaktadır (Güredin, 2007:6). Denetim 

firmaları, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla web sitesi kontrollerine ilişkin güvence ve 

bilgi sistemlerinin güvenirliğine ilişkin güvence gibi bilgi teknolojileri konusunda da 

güvence vermektedirler. 

 

4.3. Güvenilir Bilgi Sağlamada Karşılaşılan Zorluklar ve Denetim Yapma 

Zorunluluğu   

Daha önce de ifade edildiği gibi toplumun büyümesi ve gelişmesi, ekonominin gittikçe 

daha karmaşık bir yapıya bürünmesi karar alıcılara ulaştırılan bilgilerin güvenilir bilgi 

olma niteliğini azaltmaktadır. Karar alıcıların bu konudaki endişelerinin birçok sebebi 

vardır ve bu konuda şunlar söylenebilir: (1) Karar alıcılar ihtiyaç duydukları bilgileri 

bizzat kaynağından elde etmek ve incelemek olanağına sahip değillerdir. Zorunlu 

olarak, başkalarının hazırlayıp sundukları bilgileri doğru ve güvenilir olarak kabul 

etmek mecburiyetindedirler. Başkaları tarafından hazırlanan bilgilerin kastta dayanan 

veya dayanmayan birtakım hataları ve yanlışları içermesi olasılığı mevcuttur. (2) Karar 

alıcılar ile bilgiyi hazırlayıp sunan birim arasında çıkar çatışması söz konusu olduğunda, 
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kaynağın bilgileri kendi çıkarları yönünde düzenlemesi kuvvetle muhtemeldir. (3) 

İşletmelerin büyümeleri, faaliyetlerinin gerek sayı gerekse çeşit olarak artması, üçüncü 

kişilerle olan ilişkilerin ve işlemlerin gitgide daha karmaşık bir hal olmasına neden 

olmakta, bunların kayıtlara geçirilmeleri sırasında hata yapılması olasılığı da artmakta 

ve sonuçta sunulan bilgilere olan güvenirliliği azaltmaktadır (Çömlekçi, 1978:4; 

Gürbüz, 1995:28). 

 

Karar alıcıların sunulan veya genel olarak açıklanan bilgilerin güvenirliliği konusundaki 

endişeleri, onları bu konuda bazı önlemler almaya yöneltmiştir. Çünkü, kararlarına 

temel olarak alacağı bilgilerin doğru ve gerçeği yansıtmaması halinde büyük bir riskle 

karşı karşıya kalabileceğinin farkındadırlar. Bu bakımdan, muhtemel riskleri bertaraf 

etmek için bazı önlemler almak ihtiyacı içindedirler. Karar alıcıların yapacakları ilk iş, 

sunulan bilgilerin güvenirliliğini araştırmak olacaktır. Ancak böyle bir araştırma, fayda-

maliyet analizi sonucunun olumlu çıkması halinde söz konusu olacaktır. Karar alıcıların 

bilgiye dayalı muhtemel riskleri (bilgi riski) azaltmak için kullanabilecekleri belli başlı 

üç olanak vardır (Güredin, 2007:10; Bozkurt, 2006:10). 

 

Birinci olarak, karar alıcıların bilgiyi bizzat doğrulamalarıdır. Bunun için bilgiyi 

kullanmadan önce kaynağına giderek gerekli olan tüm belge ve kayıtları inceleyerek, 

bilginin güvenirlilik derecesini saptamaya çalışır. Ancak uygulamada bu yol kolayca ve 

istenildiği zaman kullanılabilecek bir yol değildir. Kaldı ki, bilginin kaynağı bu yönde 

gelebilecek bir isteği büyük bir olasılıkla kabul etmeyecektir.  

 

İkinci olarak, karar alıcıların bilgi riskini bilginin kaynağı ile birlikte üstlenmesidir. 

Doğal olarak, doğru ve güvenilir bilgi hazırlayıp sunma yükümlülüğü işletme 

yönetimine aittir. Bilgiyi kullanan taraf hatalı ve yanlış bilgilendirmeden dolayı 

herhangi bir zarara uğrayacak olursa, bu zararın tazmin edilmesini bilgi kaynağından 

talep edecek ise de, sonuçta bu yöndeki mücadelesinde, genellikle başarılı 

olamayacaktır.  

 

Üçüncü olarak, karar alıcıların denetimden geçmiş bilgileri kullanmasıdır. Çünkü 

denetlenmiş bilgiler, özellikle finansal tablolarda sunulan bilgiler, bu konuda 

uzmanlaşmış kişi veya firmalar tarafından onaylanarak güvenceli bir duruma 
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getirilmiştir. Uygulamada karar alıcıların en çok üçüncü olanağı seçtikleri 

görülmektedir. 

 

Karar alıcıların güvenilir bilgi elde edebilmesi için denetim yapma ihtiyacına ilişkin 

açıklamalar aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir. 

 

Tablo 4.1. Denetim Gereksinimi: Bilgi Riski  

Nedenleri: Azaltma Yolları: 

1. Bilginin kaynağına erişimin zorluğu, 

2. Çıkar çatışmaları, 

 

3. İşlem hacminin artması ve işlemlerin 

karmaşık bir hal alması. 

1. Kullanıcı bilgiyi kendisi doğrular, 

2. Kullanıcı riski işletme yönetimi ile 

paylaşır, 

3. Bilgi bir uzman tarafından denetlenir. 

Kaynak: Güredin, Ersin (2007) Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Yayınları, İstanbıl, s:11. 

 

4.4. Denetim ve Denetçi Türleri 

Aşağıda denetim ve denetçi türlerine ilişkin genel nitelikli bilgiler verilmiştir. 

 

4.4.1. Denetim Kavramı ve Tanımı  

Bir toplumda birbirinden farklı örgütler ve bireysel girişimciler faaliyet gösterebilir. 

Siyasal, sosyal ve kültürel amaçlı örgütler ile kar amaçlı örgütler ve kazanç elde etmeyi 

hedefleyen bireysel işletmeler örnek olarak verilebilir. Gerek bu örgüt ve işletmelerin 

faaliyetlerinin gerekse yöneticilerin ve çalışanların tutum ve davranışlarına karşı diğer 

örgütlerin, kişilerin ve devletin haklarının ve çıkarlarının korunması bir hukuk 

devletinin en başta gelen görevlerinden biridir. Bu nedenle, kişilerin ve örgütlerin 

yapabilecekleri faaliyetler, edinebilecekleri haklar ve yüklenebilecekleri sorumluluklar 

tanımlanmış kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve genel tebliğler ile düzenlenmiştir 

(Kepekçi, 2006:1). Örgütlerin ve bireysel işletmelerin yapılan hukuki düzenlemelere 

uygun faaliyette bulunup bulunmadıklarını saptayarak, örgütün çıkar ilişkilerinin 

bulunduğu diğer kişilere ve devlete hesap verme yükümlülüklerini yerine 

getirebilmelerini sağlamak üzere belge düzenleme ve kaydetme zorunluluğu getirildiği 

gibi, dönemsel faaliyetlerle ilgili olarak kişilere ve devlete rapor verme yükümlülüğü 

getirilmiştir.  
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Gerek örgütlerin gerekse bireysel işletmelerin yürüttükleri faaliyetlerin hukuk düzenine 

uygun olup olmadığının, raporlanan bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığının ve 

örgütün amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde ulaşıp ulaşmadığının çıkar ilişkisi 

olduğu kişiler ve devlet adına araştırıp, incelenmesi hususu kanunla hükme bağlanmıştır 

(Kepekçi, 2006:1). 

 

Denetim kavramına değişik kaynaklarda benzer tanımlamalar yapılmıştır. Denetim 

Kavramları Komitesi’nin denetimi aşağıdaki biçimde tanımladığına işaret edilmiştir 

(Boynton ve Kell, 1996:4; Thomas ve diğerleri, 1991:4; Messier ve diğerleri, 2006:13): 

 

“Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere 

uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirme amacıyla tarafsızca 

kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.” Bu tanım kısa olmakla 

birlikte oldukça geniş bir anlama sahiptir. Tanım analiz edilecek olursa şu unsurlardan 

oluştuğu görülür: 

• Denetim ile ilgili tüm tanımlamalarda denetimin ‘bir süreç’ olduğu 

belirtilmektedir. 

• ‘İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar’ ifadesini taşımaktadır. 

• ‘Önceden saptanmış ölçütler’ bir değerleme kriteri olarak kullanılmaktadır. 

• ‘Uygunluk derecesi’ araştırılmaktadır. 

• ‘Tarafsızca kanıt toplama ve bu kanıtları değerleme’ faaliyetinde 

bulunulmaktadır. 

• ‘İlgi duyanlar’ için yapılmaktadır. 

• ‘Sonuçları bildirme’ ile sona ermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78

 
Şekil 4.1. Bağımsız Denetim Süreci 

Kaynak: Güredin, Ersin (2007), Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Yayınları, İstanbul, s:13. 
 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, bağımsız dış denetçi kanıt toplamakta, GKGMİ ile 

karşılaştırmak suretiyle denetlemekte, elde ettiği sonuca uygun olarak denetim raporunu 

hazırlayıp kamuya açıklamaktadır. 

 

4.4.2. Denetim Türleri 

Literatürde 3 tür denetimden bahsedilmektedir. Bunlar: (1) Finansal tabloların bağımsız 

denetimi, (2) uygunluk denetimi ve (3) faaliyet denetimidir (Hayes ve diğerleri, 

2004:14; Whittington ve Pany, 2006:10). Sayılan bu denetim türleri hakkında 

açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

 

4.4.2.1. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi  

Bu denetim türünde, yani finansal tabloların denetiminde güdülen amaç, söz konusu 

tabloların bir bütün olarak önceden belirlenmiş ölçütlere uygun olup olmadığını 

belirlemektir. Genel kabul görmüş muhasebe kavramları ve ilkeleri doğrultusunda 

düzenlenmeleri gereken finansal tablolar (1) bilanço, (2) gelir tablosu, (3) nakit akım 

tablosu, (4) fon akım tablosu, (5) kar dağıtım tablosu ve (6) özkaynaklardaki değişim 

tablosudur (Özer, 1997:66). 

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bağımsız denetim standartları hakkında (Seri:X, 

No:22) tebliğinin birinci kısmının 3. maddesinde bağımsız denetimin amacını şu şekilde 

ifade etmiştir. “(1) Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların, 

finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve 

Bağımsız Uzman 
Kişi (Denetçi) 

Kanıt Toplama 
ve Değerleme 

(Muhasebe 
Belge ve 

Kayıtlarını 
İnceler) 

Denetlenebilir 
Bilgi 

Standartlar 
(GKGMİ) 

Denetim 
Raporu 

Kamu 
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faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru biçimde gösterip 

göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır. (2) 

Bağımsız denetçinin görüşü, finansal tabloların güvenirlilik derecesini yükseltmekle 

birlikte, bu görüş finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulan işletmenin 

gelecekteki durumu hakkında ve işletme yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve 

verimli bir biçimde yönettiğine dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilemez.”  

 

Nitekim, son zamanlarda Enron, Vivendi, Worldcom gibi büyük şirketlerin iflasın 

eşiğine gelmiş olması uluslar arası alanda, özellikle ABD’de önemli ekonomik krizlere 

yol açmıştır. Anılan şirketlerin batma noktasına gelmelerinin temel nedenleri arasında 

yaratıcı muhasebe tekniklerinin kullanılması ve kullanılan muhasebe tekniklerinin 

açıkladığı finansal raporların yeterince şeffaf olmaması gösterilmektedir. Anılan 

şirketlerle ilgili krizden etkilenen kişi ve kurumlarca yapılan eleştirilerin odak noktası 

ise bu şirketlerin hazırladıkları finansal tablolarda sunulan muhasebe bilgilerinin 

doğruluğu ve şeffaflığı ile ilgili denetim işlevlerini etkin olarak yerine getirmedikleri 

ileri sürülen bağımsız dış denetim şirketleridir. İşletmelerce açıklanan muhasebe 

bilgilerinin doğru ve işletmenin gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığını denetleyen 

günümüz denetçileri, işletmelerce finansal raporlarda sunulan muhasebe bilgilerinin 

yeterince şeffaf (açık) olup olmadığı hususunda görüş bildirmek durumunda 

olduklarından, işletmelerce açıklanan bilgi düzeyini de etkilemesi olasıdır (Çürük, 2004: 

149-165). 

 

Bilindiği gibi, finansal tablolar farklı gruplar tarafından farklı amaçlar için kullanılırlar. 

Denetçi, yapılacak denetimde bu hususu da dikkate alır(Arens ve Loebbecke, 1991:5). 

Bununla beraber, denetim tüm çıkar gruplarının ihtiyacını karşılamak üzere genel 

amaçlı olarak yapılır. Eğer çıkar gruplarından herhangi biri yapılan genel amaçlı 

denetimin ihtiyaç duyduğu bilgileri kendisine vermediği görüşünde ise, gerekli fakat 

noksan bilgileri elde etmek için yeni çalışmalar yapabilir (Aksoy, 2006:64). 

 

4.4.2.2. Uygunluk Denetimi  

Yetkili üst makamlar tarafından konulan kurallara uyulup uyulmadığının araştırılması 

amacıyla yapılan denetimlere uygunluk denetimleri denilmektedir. Söz konusu üst 

makam işletme içerisinden olabileceği gibi işletme dışından da olabilir. Uygunluk 
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denetimleri sonucunda elde edilen bilgiler herkese değil, işletme içerisindeki yetkililere 

düzenlenen raporlarla bildirilirler. Raporlar, genellikle tepe yöneticilerine sunulurlar. 

Çünkü saptanmış yönergelere, politikalara, tüm yasal sözleşme ve taahhütlere 

uygunluğun sağlanması yönetimin sorumluluğundadır (Sağlar, 2003:13; Whittington ve 

Pany, 2006:10; Bozkurt, 2006:28).  

 

4.4.2.3. Faaliyet Denetimi  

Performans denetimi de denilen faaliyet denetimi, işletmenin farklı bölümlerinin 

faaliyetlerine ilişkin yöntem ve yordamları inceleyip, değerleme faaliyetleridir. Bu tür 

denetimler ile işletme bölümlerinin yürüttükleri faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik 

dereceleri ölçülür. Bu bakımdan, faaliyet denetiminin amacı bölümlerin fonksiyonlarını 

daha iyi bir şekilde yerine getirebilmeleri için önerilerde bulunmaktır. Faaliyet 

denetimi, diğer denetim türlerinden daha geniş ve daha farklı bir içeriye sahip olup, (1) 

işletmenin organizasyon yapısını, (2) iç kontrol sistemini, (3) iş akışlarını ve (4) 

yönetimin başarısını belirlemeye yönelik çalışmalar yapar (Güredin, 2007:17). 

 

Faaliyet denetimi, işletme yönetiminin planlama fonksiyonunun içeriğinde yer alan 

işletme politikası ve saptanmış stratejiler doğrultusunda amaçlara ulaşılıp 

ulaşılmadığını, elde edilen sonuçlar üzerinde yöneticilerin kişisel başarı derecelerini ve 

faaliyetlerle ilgili olup, finansal nitelik taşımayan her türlü konuları araştırıp inceler. 

Faaliyet denetimleri, uygulamada genellikle iç denetçiler ve kamu denetçileri tarafından 

yapılmaktadır (Gürbüz, 1995:13; Özer, 1997:74). 
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Tablo 4.2. Denetim Türleri Arasındaki Farklılıklar 

Denetim 

Türü 
Konular 

Öngörülen 

Ölçütler 
Raporlama 

Finansal Tablo 

Denetimi 

Finansal tablolarla 

ilgili yönetimin 

iddialarını inceler 

Genel kabul 

görmüş muhasebe 

ilkeleri 

Finansal tabloların GKG muhasebe 

ilkelerine uygunluğu hakkında 

raporlama 

Uygunluk 

Denetimi 

Çalışanların veya 

ekonomik birimin 

eylemlerini inceler 

Kanunlar, bağıtlar, 

sözleşmeler ve 

yönetmelikler 

Öngörülen ölçütlere uygunluk hakkında 

raporlama 

Faaliyet 

Denetimi 

İşletmenin veya 

bölümün 

faaliyetlerini inceler 

İşletmenin 

belirlenmiş 

amaçları 

Öngörülen iyileştirmeler hakkında 

raporlama 

Kaynak: Boynton William C., Raymond N. JOHNSON, Walter G. KELL (2001), Modern Auditing, 

John Wiley and Sons Inc., New York s:7. 

 

4.4.3. Denetçi Türleri  

Mesleki bilgi ve deneyime sahip olan, bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikler 

taşıyan denetçiler yaptıkları denetim türleri bakımından (1) bağımsız denetçiler, (2) iç 

denetçiler ve (3) kamu denetçileri olarak 3 gruba ayrılırlar (Sağlar, 2003:17; Messier ve 

diğerleri, 2006:60; Bozkurt, 2006:31). 

 

4.4.3.1. Bağımsız Denetçiler  

Müşterilerine profesyonel olarak denetim hizmeti sunan, bağımsız ve tek başına çalışan 

veya bir denetim firmasında görev yapan denetçilere bağımsız denetçiler denilmektedir. 

Bağımsız denetçiler aldıkları eğitimler, kazandıkları deneyimler ve taşıdıkları bağımsız 

olma nitelikleri dikkate alındığında her türlü denetim faaliyetlerini yapabilecek kişiler 

olarak tanımlanabilir (Aksoy, 2006:72).  

 

Bağımsız denetçiler, yukarıdaki açıklamalara göre; (1) finansal tabloların denetimini, 

(2) uygunluk denetimini ve (3) faaliyet denetimlerini yapabilirler. Bu bakımdan 

müşterileri arasında kar amaçlı işletmeler olduğu gibi, kar amacı gütmeyen işletmeler de 

bulunabilir. Diğer taraftan, bağımsız denetçiler de avukatlar ve doktorlar gibi serbest 

meslek mensubu kişiler olarak belli ücretler karşılığında faaliyet gösterirler. 
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4.4.3.2. İç Denetçiler  

İç denetçiler bağımlı denetçiler olup, bağlı oldukları işletmelerde kurmay hizmeti yapan 

bir iç denetim bölümüne bağlı olarak denetim eylemlerinde bulundukları daha önceki 

bölümde açıklanmıştı. Burada belirtmek istediğimiz, bağımsız denetçiler işletme 

hakkında yaptıkları denetimin sonucu bakımından yargılama yapıp, işletmeyi bağlayan 

bir görüş bildirirken; bağımsız denetçiler, ancak üst yönetime önerilerde 

bulunabilmektedirler (Sağlar, 2003:18). 

 

4.4.3.3. Kamu Denetçileri  

Kamuda oluşturulan birimlere bağlı olarak denetim eylemleri yapan kamu denetçileri, 

denetime tabi kamu kurumlarının ve özel sektör işletmelerinin ilgili kanunlara, 

yönetmeliklere, devletin ekonomik politikalarına uygunluk ve kamuya yararlılık 

derecelerini denetleyerek, araştırıp inceler (Özer, 1997:101). 

 

Tablo 4.3. Denetçi Türleri Arasındaki Farklılıklar 

Denetçi Türü Yaptığı Denetim Türü Denetimin Konusu 

Bağımsız Denetçi Bağımsız Denetim 
Finansal Tabloların 

Denetimi 

İç Denetçi İç Denetim 
Uygunluk ve Faaliyet 

Denetimleri 

Kamu Denetçisi Kamu Denetimi 

Finansal Tabloların 

Denetimi, Uygunluk ve 

Faaliyet Denetimleri 
Kaynak: Güredin, Ersin (2007), Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Yayınları, İstanbul, s:20. 

 

4.5. Bağımsız Denetimi Yönlendiren İlkeler  

4.5.1. Bağımsız Denetimi Yönlendiren İlkeler Hakkında Genel Açıklama 

Denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı olan ve yürütmekte 

olduğu denetim eylemlerine ışık tutan genel ilkelere denetim standartları denilmektedir. 

Yapılan veya yapılmakta olan denetimin uygun ve kabul edilebilir olabilmesi için 

denetçinin bu standartları kesinlikle uygulaması gerekir. 1947 yılında çok geniş olarak 

kabul edilen ve günümüze gelinceye kadar çok az bir değişikliğe uğrayan bu 

standartlara “genel kabul görmüş denetim standartları” denilmektedir (Gürbüz, 
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1995:34). Genel kabul görmüş denetim standartları on adet olup, bunlarla ilgili olarak 

uygulamada karşılaşılan sorunların aşılması için denetim standartlarından 

yararlanılmaktadır (Özer, 1997:130). Söz konusu standartlar, genel olarak, kaliteli bir 

denetimin sınırlarını ve içeriğini belirler. Bu bakımdan, kaliteli ve güvenilir bir denetim 

eylemi genel kabul görmüş denetim standartlarına (GKGDS) uygun olduğu takdirde 

amacına ulaşmış sayılmaktadır. 

 

Genel kabul görmüş denetim standartları, genel nitelikte standartlar olup, zaman 

içerisinde bunlara ilişkin yorumlayıcı ve açıklayıcı nitelikte ikinci derecede standartlar, 

yani alt standartlar düzenlenip yayımlanmaktadır. Bu alt standartlar genel nitelikte 

olmadıkları için bunlara denetim standartları veya sadece standartlar denir (Özer, 

1997:103).  

 

Her bir bağımsız denetim eyleminde uyulması zorunluluklar arz eden genel kabul 

görmüş denetim standartları, denetçiye bir denetim görüşüne ulaşabilmesi için müşteri 

işletme hakkında yeterli ve güvenilir bilgiler toplama yükümlülüğünü getirmiştir. 

Denetçi bu amaçla işletmenin muhasebe ve finans sistemini inceler, sistemin çalışması 

hakkında bilgi toplar, belgeleri inceler, personelin çalışmalarını gözlemler, varlıkları 

yerinde görür, bazı verileri bizzat hesaplar, ilgililere sorular sorar ve diğer yollara 

başvurarak denetim için gerekli bilgileri elde eder. Birer kanıt niteliğindeki bu bilgileri 

elde etmek için denetçinin yaptığı çalışmalara denetim işlemleri veya denetim 

yordamları denilir. Kanıt toplama aracı olarak yapılan denetim işlemleri standart bir 

duruma getirilmiştir. Çünkü bunlar denetçi tarafından her bir denetim eyleminde ayrıca 

belirlenirler, zamana ve koşullara göre değişiklik gösterirler. Denetim işlemleri genel 

kabul görmüş denetim standartlarının denetim eylemine uyarlanmasıyla izlenecek yolu 

gösterirlerse de, her bir denetçi izleyeceği yolu ve uygulayacağı denetim işlemini 

kendisi belirler. 

 

Uygulamacıların çoğunun denetim işlemlerinin de yazılı standartlar halinde 

belirlenmesi gerektiğini savundukları; bu şekildeki bir düzenlemenin yapılması 

durumunda, denetim faaliyetlerinin kolaylaşacağını ve denetçilerin hatalı bir denetim 

görüşü verdiklerinin ileri sürüldüğü hallerde denetçinin kendini savunmasına yardımcı 

olacağını, ancak bu yararın yanında getireceği sakıncaların daha çok olacağı ve aynı 

zamanda kanıt toplamayı mekanik bir duruma sokarak denetçinin esnek davranmasını 
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engelleyerek mesleki yargıyı ortadan kaldıracağına işaret edilmiştir (Arens ve 

Loebbecke, 1991:16). Gerçekten denetim zihinsel bir faaliyet olup, denetçinin yargısı 

mesleki bilgisine ve deneyimlerine dayanır. Denetçinin denetimle ilgili söz konusu 

yeteneklerinin devre dışı bırakılması, denetim eyleminin yapısını ve özelliğini bozar. Bu 

bakımdan, denetim işlemlerinin ayrıntılı özel kurallar olarak standartlaştırılması ve 

denetçiye yargı özgürlüğü tanıyan uygulaması gerekli genel davranış kuralları 

biçiminde geniş kapsamlı tutulması denetim amacına daha uygun olacaktır (Güredin, 

2007:41).  

 

4.5.2. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları  

Genel kabul görmüş denetim standartları, denetim eylemi açısından uyulması zorunlu 

olan asgari standartlardır. Bunları azami kurallar olarak kabul edip, karşılaşılan 

durumları dikkate almadan sadece standartlar bakımından denetimin kapsamını 

daraltmaya çalışmak, denetim standartlarının ifade ettikleri anlama aykırı bir davranış 

olur (Aksoy, 2006:182).  

 

Aşağıdaki tabloda genel kabul görmüş denetim standartlarına ilişkin grup başlıkları ile 

her bir grupta yer alan genel kabul görmüş denetim standartları sırayla gösterilmiştir.  
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Tablo 4.4. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları  

Genel 

Standartlar: 

1. Denetim bir uzman olarak gerekli teknik eğitim ve yeteneğe sahip 

kişi veya kişilerce yapılmalıdır. 

2. Denetim göreviyle ilgili tüm konularda denetçi veya denetçiler 

bağımsız düşünme mantığı içinde olmalıdır. 

3. İncelemenin yapılmasında ve denetim raporunun hazırlanmasında 

gerekli mesleki özen ve titizlik gösterilmelidir. 

Çalışma 

Sahası 

Standartları: 

1. İş iyi bir biçimde planlanmalı ve varsa, yardımcılar iyi bir 

biçimde kontrol edilmelidir. 

2. Denetim işlemlerinin bağlı olduğu test sonuçlarının saptanması 

amacıyla, mevcut iç kontrol sisteminin gerektiği gibi incelenmesi ve 

değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

3. İncelenen finansal tablolar hakkında bir denetim görüşüne varmak 

için soruşturmalar, gözlemler, teftiş ve doğrulamalar yoluyla yeterli 

kanıtlar elde edilmelidir. 

Raporlama 

Standartları: 

1. Denetim raporu finansal tabloların GKG muhasebe ilkelerine 

uygun olarak hazırlanıp sunulduğunu belirtmelidir. 

2. Denetim raporu cari dönemdeki muhasebe ilkelerinin aynen geçen 

dönemdeki gibi, değişmeden uygulanıp uygulanmadığını 

belirtmelidir. 

3. Finansal tablolardaki açıklayıcı notlar, raporda aksi 

belirtilmedikçe, makul ölçüde yeterli sayılmalıdır. 

4. Denetim raporu, ya finansal tabloların tümü açısından bir görüşe 

yer verileceği ya da bir görüş belirtmeyeceği savını açıklamalıdır. 
Kaynak: Boynton ve Kell, William C. ve Walter G. KELL (1996), Modern Auditing, John Willey&Sons 
Inc., New York, s:41; Messier ve diğerleri, (2006), Auditing and Assurance Services, New York, s:44.  
 

4.5.2.1. Genel Standartlar  

Genel kabul görmüş denetim standartlarının birinci bölümü genel standartlar olarak 

düzenlenmiştir. Bu standartlar denetim eylemini gerçekleştiren uzman denetçilerin 

karakterlerini, davranışlarını ve mesleki eğitimlerini ön plana çıkardıkları için, bunlara 

aynı zamanda “kişisel standartlar” da denilmektedir (Aksoy, 2006:187; Arens ve 

Loebbecke, 1991:19). 
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4.5.2.1.1. Mesleki Eğitim ve Deneyim  

İşletmeler bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş finansal tablolarını ve bunlarla ilgili 

olan denetim raporunu yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak kamuoyuna açıklarlar. 

Yapılan açıklamaların işletmenin faaliyetlerine ilgi duyanlarda güven duygusu 

oluşturması için, denetim eylemini geçekleştiren denetçinin belirli bir mesleki eğitime 

ve deneyime, konusunda uzmanlığa sahip olması ve denetim çalışmalarını tam bir 

bağımsızlık içerisinde yürütmesi son derece önemlidir (Bozkurt, 2006:37). 

 

Konusunda başarılı olan denetçi, geçmişte yaptığı mesleki eğitim çalışmalarının gelecek 

için yeterli olmadığını bilen ve bu bakımdan kendini sürekli yenileyen bir kişidir. 

Nitekim, IIA iç denetçilerin eğitimleri için eğitim programları hazırlar, hazırladığı 

programlara katılmaları için çağrı yapar ve onların çalışmalarında destek olur (Deakin 

ve Maher, 1984: ). 

 

4.5.2.1.2. Bağımsız Davranma  

Genel kabul görmüş denetim standartlarının ikincisi denetçilerin denetçilerin 

düşüncelerinde ve davranışlarında bağımsız olmalarını gerekli görmektedir. Tarafsız ve 

dürüst davranma olarak da açıklanan bağımsızlık, denetim eyleminin temel dayanağıdır. 

Finansal bilgilere ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlar denetçinin bağımsızlığı konusunda en 

küçük bir şüpheye bile tahammül edemezler. Bu nedenle, denetçiler dışa karşı da 

bağımsız düşünce ve davranış içerisinde olduklarını göstermelidirler (Özer, 1997:138). 

 

4.5.2.1.3. Mesleki Özen  

Bu standart gereğince denetçi, denetim eylemini yerine getirirken, denetimin her bir 

aşamasında gerekli olan özeni ve titizliği göstermelidir. Hizmetin gerektirdiği özeni ve 

titizliği göstermeyen denetçi meslek ahlakına aykırı davranmış olur. Finansal tabloların 

doğru ve güvenilir içerikte düzenlenmesi sorumluluğu işletme yönetimine ait olmakla 

birlikte, bu tabloların genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak mesleki 

bir özenle incelenip değerlendirme sorumluluğu da bağımsız dış denetçiye aittir (Ferris, 

1993:29). 

 

Denetim eylemini özenle ve titizlikle sürdüren bir denetçi, denetim standartlarının 

tümüne uygun bir biçimde hareket eder. Şöyle ki, denetim eylemini iyi bir şekilde 
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planlar, yeterli ve uygun kanıtlar toplar, inceler, temiz ve düzenli çalışma kağıtları 

hazırlar ve sonuç olarak tarafsız, dürüst bir yargılama yapar. Yaptığı bu yargıyı da 

denetim raporunda açıkça belirtir (HUD, 1999:14). 

 

4.5.2.2. Çalışma Sahası Standartları  

Denetçiye, güvenilir bir denetim görüşüne ulaşabilmesi için kanıt toplama ve bu 

kanıtları değerlemede yol gösteren çalışma sahası standartları, genel standartlara göre 

nesnel niteliklere sahiptirler.  

 

4.5.2.2.1. Planlama ve Gözetim  

Bu standartlar uyarınca denetim eyleminin önceden iyi bir şekilde planlanması ve 

yardımcı denetçilerin yine iyi bir şekilde gözetilmesi gerekmektedir. Denetçinin amaca 

uygun bir denetim planı yapabilmesi için gerek işletme gerekse işletmenin faaliyet 

gösterdiği işkolu hakkında yeterli derecede bilgi toplaması gerekir. Bu nedenle, müşteri 

işletmenin örgüt yapısı, kuruluş yeri, ürettiği mal ve hizmetlerin özellikleri ve 

nitelikleri, finansal durumu ve benzeri daha birçok konuda bilgi edinme ihtiyacı 

içindedir. Elde ettiği bu tür bilgilerin ışığı altında ve onların yeterlilik derecelerine bağlı 

olarak genel kabul görmüş denetim standartlarının istediği kalitede bir denetim planı 

hazırlayabilir (Aksoy, 2006:191). 

 

Denetçinin planlama için gerek duyduğu bilgiler, önceki denetimlere ilişkin çalışma 

kağıtları ile denetçinin yapacağı araştırma ve soruşturmalar sonunda elde edilir. 

Denetim planı programlar halinde düzenlenerek denetimde izlenecek yol ve 

uygulanacak denetim işlemleri (yordamları) ayrıntılı bir biçimde saptanır ve denetim 

eylemi sırasında ihtiyaç oldukça gereken düzeltmeler yapılır. Denetimde, denetim 

yardımcıları da görev aldıkları takdirde, bunların gerçekleştirdikleri denetim eylemleri 

uzman denetçi tarafından dikkatle izlenir. Böylece, bir yandan denetimin istenilen 

kalitede gerçekleştirilmesi, diğer taraftan yardımcıların işbaşında eğitilmeleri mümkün 

olur (Kepekçi, 2004:21). 
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4.5.2.2.2. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi  

Bir işletmede iç kontrol sisteminin var olması ve etkin bir biçimde çalışması finansal 

tabloların hatalı olma riskini azaltan en önemli faktörlerden biridir. Denetim riskinin az 

olması, denetçinin yargılamaya dayalı denetim görüşünü oluşturabilmesi için gerekli 

olan denetim işlemlerinin hem sayısını hem de çeşidini azaltır. İç muhasebe kontrol 

sisteminin etkinlik derecesine bağlı olarak finansal tabloların doğruluk ve güvenirlilik 

derecesini de artırır (Aksoy, 2006:194). 

 

İşletmenin iç kontrol sisteminin incelenerek bir değerlendirme yapılmasını gerekli kılan 

genel kabul görmüş denetim standarttı çalışma sahası standartları içerisinde yer 

almaktadır. Bu standarda göre, iç kontrol sisteminin incelenerek değerlendirilmesinin 

iki amacı vardır. Bunlardan birincisi, sistemin kendine olan güven derecesini araştırarak 

etkinliğinin saptanmasıdır. Bilindiği gibi, günümüzde işletmelerin denetlenen dönemde 

yaptığı tüm kıymet hareketlerinin denetçi tarafından tek tek gözden geçirilerek, 

doğruluğunun belirlenmesi artık mümkün olmamaktadır. Bu bakımdan denetçiler 

işletmedeki iç kontrol sisteminin etkinliğini araştırarak, kıymet hareketlerinin muhasebe 

kayıtlarına uygun bir biçimde yansıtılmasına ve düzenlenen finansal tabloların 

kayıtlardan doğru olarak çıkarıldığına güven duymak isterler. Gözden geçirilen ve 

değerlendirilen iç kontrol sistemi ne kadar etkin ise, finansal tabloların hatalı olma riski 

o kadar az olacak ve sonuçta denetçinin güvenirlik duygusu da yüksek olacaktır. 

Denetçinin işletmenin iç kontrol sistemini gözden geçirerek değerlendirmesinin diğer 

amacı da, uygun bir denetim görüşüne ulaşabilmek için uygulanacak denetim 

işlemlerinin kapsam ve ayrıntı derecesini belirleyebilmektir. Denetçinin yapacağı 

denetim programı büyük ölçüde işletmedeki iç kontrol sisteminin etkin olup 

olmamasına bağlıdır (HUD, 1999:16). 

 

4.5.2.2.3. Kanıt Toplama  

Denetçi bir denetim görüşüne varmadan önce, bu görüşe dayanak olacak yeterli sayıda 

ve nitelikte kanıt toplamalıdır. Çalışma sahası standartlarından üçüncüsü denetçiye bu 

konuda hem sorumluluk yüklemekte hem de yol göstermektedir. Toplanacak kanıtların 

türü ve sayısı denetçinin yargısına, takdirine bırakılmıştır. Hiç şüphesiz, denetçinin 

toplayacağı denetim kanıtlarının sayısı ve türü iç kontrol sisteminin etkisi altındadır. 

Denetçi, toplayacağı kanıtların sayısını, iç kontrol sisteminin etkinliğine, denetlenen 
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hesap veya hesap gurubunun niteliklerine ve bunların yanı sıra müşteri işletme hakkında 

derlenmiş bilgilere göre saptayacaktır (Özer, 1997:142). 

 

Denetçinin yeterli sayıda kanıt toplaması önemli olmakla birlikte, toplanan kanıtların 

uygun ve güvenilir yani kaliteli kanıtlar olması da oldukça önemlidir. Hangi kanıtların 

uygun ve güvenilir olduğu konusunda tercih ve takdir hakkı, toplanacak kanıt 

sayısındaki gibi, yine denetçiye aittir. Bu konudaki uygulamaların ortaya koyduğu 

değerlendirme sonuçlarına göre, denetim kanıtlarının kalitesini etkileyen belli başlı 

etmenler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Aksoy, 2006:195): 

• Kanıtın geçerliliği, 

• Kanıtın nesnelliği (objektif oluşu), 

• Kanıtın zamanlılığı, 

• Kanıtın sürekliliği. 

 

Denetim görüşüne ulaşmadan önce yeterli ve kaliteli kanıt toplanmasını isteyen bu 

standardın bir gereği olarak, kanıtlar işletme tarafından hazırlanıp denetçiye 

verilebileceği gibi, denetçinin kendisi de yapacağı denetim işlemleriyle ihtiyaç duyduğu 

kanıtları işletme içinden veya dışından elde ederek, bunları toplandıkları kaynaklara 

göre sınıflandırır. Şöyle ki (Güredin, 2007:47): 

• Denetçinin fiziksel incelemeleriyle saptadığı kanıtlar. 

• Üst makamların koyduğu kurallara uyulup uyulmadığını saptamak amacıyla 

gözlemlere dayalı olarak elde edilen kanıtlar. 

• Denetlenen işletmenin dışındaki kişilerden elde edilen sözlü kanıtlar. 

• İşletme yönetiminden ve/veya işgörenlerden elde edilen sözlü kanıtlar. 

• İşletme içerisinde kullanılmış belgesel kanıtlar. 

• Dışarıda düzenlenip, işletmeye gönderilen yazılı kanıtlar. 

• İşletme dışında hazırlanıp, doğrudan denetçiye gönderilen yazılı kanıtlar. 

• Denetçi tarafından yapılan analitik işlemler sonunda elde edilen kanıtlar. 

 

4.5.2.3. Raporlama Standartları  

Denetim raporunun mesleki bir görünüşle hazırlanıp ilgililere sunulması gerekmektedir. 

Çünkü, finansal tabloları kullananlar açısından mesleki bir incelemenin yapılmış 

olduğuna ilişkin tek kanıt denetim raporudur. Bu nedenle, raporlama standartları 
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denetim raporunun yapısı ve sunulmasıyla ilgili ilkeleri belirtir. Denetim raporunun, 

denetçi dışında ilgililer tarafından okunup, kolay bir şekilde anlaşılabilmesi için 

raporlama standartlarının diğer standartlara göre daha kesin ve özel olmaları 

gerekmektedir (Bozkurt, 2006:41). 

 

4.5.2.3.1. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk  

Yayınlanmış finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak 

düzenlenmiş olduğunun açık bir biçimde bildirilmesini isteyen bu standart, uzman 

denetçinin işletmenin finansal tablolara yansıyan finansal durumu, faaliyet sonucu ve 

finansal durumu dışındaki değişiklikler hakkındaki yargısını ilgililere bildirmesini 

öngörmektedir. Bu bakımdan, uzman denetçi, denetlenen işletmenin finansal tablolarını 

inceleyerek, bunların hazırlanmaları sırasında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

uygun davranılmış olup olmadığını araştırıp, inceler ve ulaştığı bulgu ve sonuçları 

düzenleyeceği denetim raporunda açıkça belirtir (Kepekçi, 2004:23). 

 

4.5.2.3.2. Devamlılık  

Bu standarda göre, denetçi, raporunda muhasebe ilkelerinin bu dönemde de geçen 

dönemdeki gibi hiç değiştirilmeden uygulanmış olup olmadığını belirtmelidir. 

Devamlılık ilkesinin önemi, dönemsel finansal tabloların karşılaştırılabilmesine olanak 

sağlamasıdır. Ancak, bunun gerçekleşebilmesi için finansal tabloların düzenlenmesinde 

dayanak olarak alınan muhasebe kavram ve ilkelerinin değiştirilmemiş olması 

gerekmektedir. Doğaldır ki, muhasebe ilkelerinin hiç değiştirilmez oldukları 

söylenemez. Bu ilkeler de gerektikçe ve daha uygunları saptandıkça değiştirilebilir 

(Bozkurt, 2006:41). 

 

4.5.2.3.3. Açıklayıcı Bilgiler  

Finansal tablolar işletme ile ilgilenen tüm kişilere, kuruluşlara sunulacak bir biçimde 

genel olarak düzenlenirler. Finansal tabloların okunup anlaşılmasını sağlamak amacıyla 

gerekli açıklayıcı bilgiler dipnotu olarak tablolara eklenir. Denetçi, denetim sırasında 

finansal tablolara konulan bu açıklayıcı bilgilerin yeter derecede olup olmadığını 

araştırır. Gerekli bilgilere yeterli ölçüde yer verilmemiş olması durumunda bu hususu 

denetim raporunda ayrıca belirtir. Finansal tablolarda hangi bilgilerin açıklanması 

gerektiği hususunun yanı sıra bilgilerin açıklanma biçimi de oldukça önem taşımaktadır 
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(Aksoy, 2006:198). Türkiye’de tekdüzen muhasebe uygulamasını yasal bir zorunluluk 

olarak getiren Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ilgililerin, işletmenin finansal 

durumu ile faaliyet durumları hakkında açıklamalı bilgilere sahip olmaları için 

bilançoda 33, gelir tablosunda ise 14 açıklayıcı bilginin dipnotu olarak gösterilmesini 

istemektedir. 

 

4.5.2.3.4. Denetçi Görüşü  

Genel kabul görmüş denetim standartlarının sonuncusu olan bu standart, denetlenen 

finansal tabloların bir bütün olarak ele alınıp, düzenlenen denetim raporunda bir denetçi 

görüşünün bildirimlisini, eğer bir denetçi görüşüne ulaşılmamış ise de bunun 

sebepleriyle birlikte açıklanmasını istemekte ve aynı zamanda denetçinin finansal 

tablolarla ilişkisinin ve aldığı sorumluluğun derecesinin de belirtilmesini 

öngörmektedir. Gerek kamuda gerekse özel sektörde yürütülen denetim eylemlerinin 

raporlanmasında bu standartta uyulması gerekmektedir. Denetçi hazırladığı raporda 

görüşünü belirtirken; 

• Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulduğu, 

• Gerekli olan bilgilerin tümünün tam açıklama kuralına uygun biçimde 

belirtildiği, 

• Devamlılık ilkesine uyulduğu, 

• Önemli aksaklıkların ve düzensizliklerin bulunmadığı sonucuna ulaşmışsa, 

görüşünü olumlu bildirecektir (Güredin, 2007:52).  

 

Denetçi, finansal tablolarda önemli aksaklıkların ve düzensizliklerin bulunduğunu 

saptadığı durumlarda olumsuz bir görüş bildirmeyecektir. Denetçi, aksaklıkların ve 

düzensizliklerin önemine, kapsamına ve niteliğine göre, şartlı görüş bildirecek veya bir 

denetim görüşü bildirmekten kaçınacaktır. Aşağıda, genel kabul görmüş denetim 

standartlarını da dikkate alan bir denetim sürecinin aşamaları gösterilmiştir. 
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Şekil 4.2. Denetim Süreci 

Kaynak: Güredin, Ersin (2007), Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Yayınları, İstanbul, s:179. 

Denetim 
Planlaması 

Kalite Kontrolü 

Bir Önceki Denetçi İle Görüşme 

Denetim Anlaşma Mektubunun Yazılması 

Müşteri İşletmeyi Tanıma Amacıyla 
Faaliyetleri Hakkında Bilgi Toplama 

Denetim Programının Hazırlanması 

İşgücü ve Zaman Planlaması 

İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve 
Değerlendirmesinin Yapılması 

Denetim Programında Gerekli 
Değişikliklerin Yapılması 

Hesap Bakiyelerinin Doğruluğunun 
Araştırılması 

Toplanan Kanıtları Değerleme 

Finansal Tabloların Dürüstlüğü Hakkında 
Yargıya Ulaşılması 

Yargının Şekillendirilmesi, Denetim 
Raporunun Yazılması ve Yayınlanması 

Müşteri Seçimi 
ve 

İşin Alınması 

Denetim 
Programının 
Yürütülmesi 

Bulguların 
Raporlanması 

Müşteri Kabul Politikası Işığında Gerekli 
Bilgilerin Toplanması 
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4.6. Bağımsız Dış Denetim Sürecinde İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi  

Genel kabul görmüş denetim standartları arasında yer alan çalışma sahası ile ilgili 

standartların ikincisi bağımsız denetçinin işletmede kurulu iç kontrol sistemini 

incelemesini ve dolayısıyla değerlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu standardı dikkate 

almadan yapılan bir denetim, kaliteli ve güvenilir bir denetim olarak kabul 

edilmemektedir. Bu bakımdan, kaliteli bir bağımsız denetimin adeta ön şartı niteliği 

taşıyan bu standardın, bağımsız denetçi tarafından denetim süreci içinde önemle ele 

alınıp incelenmesi gerekmektedir. 

 

4.6.1. Bağımsız Dış Denetimde İç Kontrol Sistemini İnceleme Nedenleri  

İşletmenin sahipleri ve üçüncü kişiler, doğal olarak, işletmeyi önemli hata ve hilelerden 

korumak amacıyla kurulan iç kontrol sisteminin etkinliğine güvenmek için yönetimden 

daha çok açıklama ve bağımsız dış denetçilerden de denetlenmiş finansal tablolar 

hakkında daha çok doğrulama istemektedirler (Kepekçi, 2004:10). Çünkü, etkin bir iç 

kontrol sisteminin varlığı, işletmede oluşabilecek hata ve hileleri önlemede en etken 

araçtır.  

 

4.6.1.1. Bağımsız Dış Denetimde İç Kontrol Sisteminin Etkenliğine Verilen Önem  

İç kontrolün 1970’li yılların başına kadar bağımsız dış denetimde henüz yeteri kadar 

önem kazanmadığına, bağımsız dış denetçilerin iç kontrol sistemini tanıma ve 

değerleme sorumluluğunun 1972 ve daha sonra da 1988 yılında ortaya çıktığına işaret 

edilerek, dikkatlerin aşağıdaki konular üzerine çekildiği belirtilmiştir (Carmichael ve 

Willingham, 1989:149): 

• Denetçi, işletmenin iç kontrol sistemini anlamak amacıyla yapacağı testlerin 

kapsamını, zamanını ve yapısını belirlemelidir. 

• Denetimi planlayabilmek için iç kontrol sistemini kavramalıdır. 

• İç kontrol sisteminin kavranması denetim sürecinin tamamı olmayıp, sadece 

önemli bir parçasıdır. 

 

Müşteri seçimi ve işin kabulü, denetimin planlanması, denetimin yürütülmesi ve 

denetimin tamamlanması biçiminde özetlenen denetim süreci içinde gerçekleştirilen 

denetim eylemi, genellikle şu aşamalardan oluşmaktadır (Whittington ve Pany, 

2006:199): 
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• Uygun denetim planı yapabilmek için iç kontrol sisteminin etkenlik derecesinin 

anlaşılması, 

• Kontrol riskinin saptanması ve gerekli testlerin tasarlanması, 

• Ek kontrol testlerinin uygulanması, 

• Kontrol riskinin yeniden saptanması ve destekleyici testlerin tasarlanması, 

• Destekleyici testlerin yapılması ve denetim eyleminin tamamlanması, 

• Bir denetim görüşüne ulaşılması ve denetim raporunun yayınlanması. 

 

Denetim riski, önemlilik ve denetim testleri kavramları aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

 

4.6.1.1.1. Denetim Riski  

Denetim riski, denetçinin denetlediği finansal tablolara ilişkin olarak yanlış görüş 

bildirme olasılığıdır. Genel kabul görmüş denetim standartları denetçiden bildireceği 

görüşün risk düzeyini en aza indirecek denetim yordamları tasarlamasını ve 

uygulamasını istemektedir (Messier ve diğerleri, 2006:80). İç kontrol sistemi ne kadar 

etkin olursa, denetim riskinin ortaya çıkma olasılığı da o kadar az olacaktır. 

 

4.6.1.1.2. Denetimde Önemlilik  

Denetimde önemlilik tıpkı genel kabul görmüş muhasebe kavramları arasında yer alan 

önemlilik kavramının içerdiği manadakine benzer bir anlama sahiptir. Bilindiği gibi, 

finansal tablolar hakkında açıklanmış bilgilerin doğru olduğu varsayımıyla hareket eden 

karar alıcıların kararları üzerinde etkili olan bilgiler önemli bilgilerdir. Bu bilgilerin 

yanlış olması, finansal tabloların güvenilirliğini tamamen veya kısmen ortadan kaldırır 

(Kell ve diğerleri, 1989:77). Bu nedenle denetçi, finansal tabloların denetimini planlama 

aşamasında, bu tabloların genel kabul görmüş muhasebe kavramlarına uygun bir 

biçimde hazırlanıp hazırlanmadığını araştırmalıdır.  

 

4.6.1.1.3. Denetim Testleri  

Denetim testleri, yapılma amaçları bakımından (1) kontrol testleri, (2) destekleyici 

testler olarak ikiye ayrılırlar. Kontrol testleri (uygunluk testleri) denetlenen işletmede 

var olması gereken iç kontrol politikaları ve iç kontrol yordamlarının tasarımı ve 

işleyişinin etkenliğini ölçmede kullanılırken, destekleyici (maddi doğruluk) testler 
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finansal tablolarda yer alan tutarların ve açıklamaların doğruluğuna ilişkin kanıt 

toplamada kullanılan testlerdir (Kepekçi, 1996:110).  

 

Bu iki test arasındaki fark, testlerin kullanılma amacından ileri gelmektedir. Şöyle ki, 

denetçi bir hesaptaki kaydın doğru ve geçerli olup olmadığını öğrenmek için bir belgeyi 

inceliyorsa, bu destekleyici test, eğer o belgeyi iç kontrol sisteminin iyi bir şekilde 

işleyip işlemediğini öğrenmek için inceleniyorsa, bu da kontrol testidir (Dunn, 

1991:150). Güçlü bir iç kontrol sisteminin varlığı destekleyici testlerin sayısını ve 

niteliğini etkiler.   

 

4.6.1.1.4. Bağımsız Denetçinin İç Kontrol Sistemini Tanıma ve Değerleme Süreci  

Bağımsız denetçi iç kontrol sistemini tanıma ve değerleme konusunda şöyle bir yol izler 

(Carmichael ve Willingham, 1989:168):  

• Öncelikle kontrol ortamı, muhasebe sistemi ve kontrol yordamları hakkında 

gerekli bilgileri edinir. Bu aşamada işletme personelini soruşturma, anket 

uygulama, belgeleri ve kayıtları inceleme ve işletme faaliyetlerini gözleyerek 

gerekli bilgiler toplanır.  

• Yukarıda elde edilen bilgilerin analiz sonuçlarına dayanarak, finansal 

tablolardaki açıklamalarla, hesap kalanlarıyla ve işlem guruplarıyla ilgili her 

bir iddiaya ilişkin kontrol riski belirlenir.  

• Denetçi, kontrol riskini en yüksek değerinden daha düşük bir değerle 

belirlemiş ise, iç kontrol sisteminin anlaşılması veya kontrol testlerinin 

uygulanması suretiyle belirlediği kontrol riskini destekleyen türde kanıt 

toplamalıdır. 

• Uygulanabilir denetim testlerinin kapsamı, zamanı ve niteliği saptanmalıdır.  

 

4.6.1.2. Bağımsız Denetçinin İç Kontrol Sistemini İnceleme Nedenleri  

Bağımsız denetçinin iç kontrol sistemini incelemesinin ilk nedeni, denetimi planlamak 

ve hesap kalanlarına ilişkin denetim programlarında denetimin kapsamını, zamanını ve 

yapısını belirleyebilmek için sağlam bir temel oluşturmaktır. Söz konusu denetim 

programları finansal tablolardaki iddialar hakkında kanıt toplamak üzere listelenmiş bir 

yordamlar dizisinden ibarettir. Bağımsız dış denetçinin iç kontrol sistemini 

incelemesinin diğer bir nedeni de, işletme yönetimine iç kontrol sisteminin işleyişindeki 
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iyilik derecesi hakkında görüş bildirmek ve gerekiyorsa bu konuda önerilerde bulunmak 

ve resmi kuruluşlara rapor hazırlamaktır. Bu noktada üzerinde durulacak önemli husus, 

bağımsız dış denetçinin sorumluluğunun iç kontrol sistemini tasarlamak değil, 

değerlemek olduğudur (Uzay, 1999:58). 

 

Bağımsız dış denetçi denetlediği işletmenin belgelerini inceleyerek, yönetimi ve 

stratejik noktalarda görev yapan personeli sorgulayarak aynı zamanda iç kontrol 

yordamlarının uygulanışını gözlemleyerek mevcut iç kontrol sistemini tanımaya çalışır 

(Kell ve diğerleri, 1989:76). Şüphesiz, denetçinin topladığı kanıtların kaynaklarının 

güvenirliliği iç kontrolün güçlü ve yeterli olmasına sıkıca bağlıdır.  

 

Yukarıda belirtildiği üzere, genel olarak kontrol amaçları ile genel olarak denetim 

amaçları arasında var olan ilişkiler aşağıda bir tablo halinde gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.5. Denetim Amaçları İle Kontrol Amaçları İlişkisi 
              Kontrol  

              Amaçları 

Denetim  

Amaçları 

Eksiksiz 

Olma 
Doğru Olma Yetkilendirme Mutabakat 

Varlıkları 

Koruma 

 

Eksiksiz Olma 

 

Doğru Olma 

 

Var Olma 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Kaynak: Uzay, Şaban (1999), İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim 
Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Pelin Yayınları, 
Ankara, s:59.  
 

4.6.1.3. Bağımsız Dış Denetçinin İç Kontrol Sistemine Güven Duyması  

Bağımsız dış denetçiler denetim eylemlerini yerine getirirlerken, denetim yordamlarının 

kapsamına, zamanına ve içeriğine etki eden çeşitli etmenler üzerinde önemle durmak 

zorunluluğundadırlar. Doğal olarak bağımsız dış denetçilerin, iç denetçilerin denetim 

çalışmalarına güvenmeden önce iç denetçilerin çalışmalarını ve bizzat kendilerinin 

kalitesini değerlemeleri bir denetim standardı olarak 1992 yılından bu yana 

uygulanmaya konulmuş bir ilkedir. Her ne kadar, iç denetçilerin denetim eylemlerinin 
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tamamı bağımsız dış denetimin kapsamına girmese de, onların finansal tablolarla ilgili 

çalışmalarını dikkate alıp, aşağıdaki çalışmaları yaparak değerler (Uzay, 1999:61): 

• Önceki yıllara ilişkin denetim bilgilerini dikkate alır. 

• İç denetçilerin risk belirleme süresine göre, denetim kaynaklarını finansal 

alanlara ve faaliyet alanlarına nasıl dağıtması gerektiği konusu üzerinde durur. 

• İç denetim raporlarını inceler. 

 

4.6.1.3.1. İç Denetçileri Değerleme  

Bağımsız denetçiler, iç denetçilerin ve iç denetim biriminin örgüt içindeki statülerini, 

mesleki standartlara bağlılığını, denetim planları, iç denetçilerin kayıtlara erişimi ve 

faaliyet alanları üzerinde sınırlamalar olup olmadığını araştırmalıdırlar. Bağımsız dış 

denetçi, iç denetçinin kalitesini, iç denetim bölümünün yeterliliği ile birlikte 

değerleyerek aşağıdaki konularda bilgiler edinmeye çalışmalıdır (Bozkurt, 2006:138): 

• İç denetçilerin mesleki deneyimleri ve eğitim düzeyleri, 

• İç denetçilerin mesleki ehliyetleri ve sürekli eğitimleri, 

• Denetim politikaları, programları ve uyguladıkları yordamlar, 

• Personel dağılımıyla ilgili uygulamalar, 

• İç denetçilerin eylemlerinin incelenmesi ve gözlemlenmesi, 

• Rapor, öneri ve çalışma kağıdı gibi belgelerin kalitesi, 

• İç denetçilerin başarılarının kalitesi. 

 

Bağımsız dış denetçiler ve iç denetim fonksiyonunun örgütsel durumuna ilişkin olarak 

elde ettikleri bilgileri sürekli yenilemeli, bu konudaki düşüncelerini ve önerilerini 

işletme yönetimine bildirmelidir. 

 

4.6.1.3.2. İç Denetçilerde Aranan Nitelikler  

“200 Mesleki Yeterlilik” başlığıyla düzenlenmiş olan iç denetim standardı, iç 

denetçilerde bulunması gerekli olan nitelikleri, kısaca iç denetçilerin kalitesinin 

ölçülerini belirtmektedir. Mesleki yeterliliğe sahip olmak hem bir denetçinin hem de iç 

denetim bölümünün birinci derecede sorumluluğundadır. Çünkü onlardan beklenen 

yapacakları denetimlerin yeterli olması ve titizlikle yürütülmesidir. Bunların başarılması 

için iç denetçilerin kendilerinde aranan bilgi, beceri ve disiplin gibi önemli niteliklere 

sahip olmaları gerekmektedir. Bu nitelikler sürekli eğitimle elde edilir (Uzay, 1999:63). 
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4.6.1.3.3. İç Denetim Eylemlerinin Bağımsız Dış Denetim Üzerindeki Etkileri  

Bağımsız dış denetçiler, iç denetim eylemlerinin (1) işletmenin iç kontrol yapısının 

anlaşılması, (2) kontrol riskinin belirlenmesi, (3) özel hesap kalanları veya işlem 

guruplarına ilişkin iddialar üzerindeki yanlışlıklar hakkında doğrudan kanıt 

toplanmasına olan etkilerini saptamalıdır (Root, 1991:18). 

 

a. İç Kontrol Yapısını Tanımada: İşletmede uygulanan iç kontrol politika ve 

yordamlarını incelemek ve değerlemek iç denetçilerin temel çalışma konusu 

olduğu için, iç denetçilerin bu hususlarda uyguladıkları denetim yordamları 

bağımsız dış denetçi bakımından iç kontrol sisteminin tanınmasında 

yararlanılabilecek önemli bilgilerdir. 

 

b. Risk Belirlemede: İç denetim eylemleri işletmenin finansal tablolarına ilişkin 

risklerin belirlenmesine katkıda bulunabilir. Bağımsız dış denetçi finansal 

tablolarda bulunabilecek önemli yanlışlık riskini bir bütün olarak saptarken 

finansal tablolar aracılığıyla açıklanan iddialar üzerinde geniş bir etkiye sahip 

olabilecek iç kontrol yapısını, politika ve yordamlarını iyi bir şekilde tanımalıdır. 

Çünkü iç denetim, bir bütün olarak risk belirleme sürecini etkileyebilir. 

 

c. Destekleyici Testlerde: İç denetçiler tarafından uygulanan bazı yordamlar, belli 

hesap kalanları ve işlem grupları için doğrudan kanıt sağlayabilir. Şöyle ki, bu 

yordamların uygulama sonuçları denetçilerin ilgili iddialar için bulgu riskini 

sınırlamada yararlanabilecekleri kanıtların toplanmasını mümkün kılar.  

1980 yılında yapılan bir araştırmada, iç denetçiler ile bağımsız dış denetçilerin 

birbirlerinin çalışmalarına güven duydukları alanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 4.6. Bağımsız Denetçilerin İç Denetçilere Güven Duydukları Alanlar 
 Dış Denetçilerin 

“Evet” Yanıtı 

(%) 

İç Denetçilerin 

“Evet” Yanıtı 

(%) 

Programların hazırlanması, kayıt işi 89 49 

Hesapların analizi 86 68 

Şubelerde stokların gözlenmesi 86 62 

Kasanın sayılması  79 53 

Bütün şubelerin, bölümlerin denetimi 74 66 

Stokları fiyatlandırmak 72 39 

İç muhasebe kontrolün test edilmesi 72 57 

Alacak hesaplarında doğrulama 67 57 

Hesap kalanlarının denetimi 62 60 

Asıl merkezlerde stok gözlemi 57 64 

İşletmede imal edilmiş varlıkların maliyetlerinin denetimi 57 21 

EBİ sisteminin incelenmesi 48 43 

İç muhasebe kontrolün değerlendirilmesi 38 40 

Uzun dönemli borçların denetimi 26 15 

Denetlenmemiş ara finansal tabloların incelenmesi 26 15 

Bağımsız denetim programı ve faaliyet alanının planlanması 12 40 

Şirket tutanaklarının incelenmesi 7 15 

Kaynak: Uzay, Şaban (1999), İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim 
Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Pelin Yayınları, 
Ankara, s:66. 
 

4.6.1.3.4. İç Denetim Etkenliğinin Kapsamı  

Bağımsız dış denetçi, iç denetçilerin gerçekleştirdikleri iç denetim eylemlerini yeterli 

bulsalar da, yine kendi denetimleri bakımından gerekli olan kanıtları ek denetim 

yordamları uygulayarak toplamalıdırlar. Bu konudaki çalışmaların kapsamı iç denetim 

fonksiyonunun değerlemesine, test edilecek hesap kalanlarına veya işlem gruplarının 

önemlilik derecelerine ve finansal tablolardaki yanlışlık riskine bağlı olarak 

genişleyecek ya da daralacaktır. Bağımsız dış denetçi, iç denetim çalışmalarının kendi 

denetim çalışmaları üzerindeki etkilerinin kapsamını belirlerken, aşağıdaki hususları 

dikkate almalıdır (Uzay, 1999:67): 

• İddiaların desteklenmesi için toplanan denetim kanıtlarının değerlenmesindeki 

öznellik (sübjektiflik) derecesini,  

• Finansal tablolardaki sayısal değerlerin önemliliğini, 
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• Finansal tablolardaki sayısal değerlere ilişkin iddialarla ilgili önemli bir 

yanlışlık riskini (kontrol riskini) dikkate alır. 

 

Bağımsız dış denetçi, iç denetim eylemlerinin etkinlik derecesini test ederken de 

aşağıdaki hususları göz önünde tutmalıdır (Uzay, 1999:67): 

• İç denetim eylemlerinin, denetim amaçlarını karşılamak bakımından uygunluğu, 

• Denetim programlarının yeterliliği, 

• Hazırlanan çalışma kağıtlarının denetim kanıtı olarak yeterliliği, 

• İç denetçilerin kanıtlara dayanarak yaptıkları yorumların olaylara uygunluğu, 

• Uygulanan yordamların sonuçlarını belirten iç denetim raporlarının varlığı. 

 

4.6.1.3.5. Bağımsız Dış Denetimin İç Denetim İle Koordinasyonundan Sağlanan 

Yararlar  

İşletmelerde gerek üst yönetim gerekse denetim komitesi, iç denetçiler ile bağımsız 

denetçiler arasında yakın bir işbirliği ve koordinasyonu teşvik ederler. Çünkü böyle bir 

işbirliğinden hem iç denetçiler hem de bağımsız denetçiler yarar sağlar. Söz konusu 

yaralar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Uzay, 1999:68): 

 

 Bağımsız Dış Denetçilere Yararları:  

• İç denetçilerin hazırlamış olduğu denetim dosyaları bağımsız dış denetçiler için 

önemli bir kanıt kaynağıdır. 

• İç denetçilerin çalışmaları, işletmedeki mevcut iç kontrol sisteminin bağımsız 

dış denetçiler tarafından incelenip, değerlenmesi bakımından değerli bir 

kılavuzdur. 

• Bağımsız dış denetçilerin uygulayacakları denetim yordamlarının saptanmasını 

kolaylaştırır ve tutarlı kılar. 

• İç kontrol sisteminin tanınmasına yönelik belgelerin hazırlanmasında örneklerle 

yardımcı olur. 

• İşletmenin denetimi ile ilgili sorunların çözümü ve örgütsel yapısı hakkında 

bilgiler verir. 

• Bağımsız dış denetçiler, iç denetçilerin çalışmalarından yararlanarak, işletmenin 

finansal olmayan yönünü ve bu yönün finansal tablolar üzerindeki etkilerini 

saptarlar. 
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• Bağımsız dış denetçiler, iç denetçilerin denetim eylemlerini izleyerek, 

gözlemleme konusunda deneyim kazanıp, bu deneyimlerden kendi elemanlarını 

gözlemlerken yararlanırlar. 

• Bağımsız dış denetimin tamamlanmasından sonra yazacakları yönetim 

mektubunda iç denetime ilişkin önerilerini kolayca belirlerler. 

• Bağımsız dış denetçilerin de katılabilecekleri eğitim programlarına ilişkin bilgi 

ve eğitim araçlarını sağlayabilir. 

 

İç Denetçilere Yararları: 

• İç denetçiler, bağımsız dış denetçilerin diğer işletmelerin bağımsız dış 

denetimlerinden elde ettikleri bilgi ve deneyimin ışığı altında yaptıkları iç 

kontrol ile ilgili inceleme ve değerleme çalışmalarından kendi çalışmalarında 

yararlanırlar. 

• İç denetçiler hazırladıkları denetim programlarının kapsam ve içeriği hakkında 

bağımsız dış denetçilerin eleştirilerinden yararlanırlar.  

• İşletmedeki riskli alanların tanımlanması ve risk belirleme yöntemleri hakkında 

bilgi edinirler. 

• İç denetçiler, işletmedeki iç kontrol sisteminin değerlenmesine ilişkin alanlarda 

bağımsız dış denetçilerin geliştirdikleri eğitim araçlarından yararlanabilirler. 

• İç denetçilerin, bağımsız dış denetçilerin denetimine ilişkin amaçlarını ve 

standartlarını anlamalarına yardımcı olur. 

• İç denetçiler, yeni ve farklı eğitim yöntemleri, teknikleri, fikir ve bilgi değişimi 

aracılığıyla eğitim düzeyini yükseltirler. 

 

İşletmeye Yararları:  

Ortak planlama, denetim raporlarının ve çalışma kağıtlarının değişimi iç ve dış 

denetçilerin birbirlerinin kullandığı yönteme karşı güven duymalarını sağlar. Bu da, 

sürdürülen bağımsız denetim çalışmasında tekrarların azaltılarak, sonuçta denetim 

maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunur.  
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4.6.1.3.6. Dış ve İç Denetimin Koordinasyonu Sonunda Ortaya Çıkan Tek Denetim 

Kavramı  

Bağımsız dış denetçiler ile iç denetçilerin yakın işbirliği sonunda ortaya çıkan tek 

denetim kavramına göre, bağımsız dış denetçiler ile iç denetçiler birbirlerine eşit kabul 

edilerek, denetim hem iç hem de dış denetçilerden oluşan bir ekip tarafından 

yapılmalıdır. Taraflar birbirlerinin denetim yeteneğini eşit kabul ettikleri takdirde, 

çalışmalarını karşılıklı olarak test etmeden kabul edeceklerdir. Bu yaklaşımda denetim 

maliyeti artabilir ise de, risk azalacaktır. Ancak, bu koordinasyonun başarılabilmesi için 

uygun bir planlamanın yapılması oldukça önemlidir (Sawyer, 1988:1103). 

 

4.6.2. Bağımsız Dış Denetçilerin İç Kontrol Sistemini Tanımaya Yönelik 

Çalışmaları  

Bilindiği gibi, genel kabul görmüş denetim standartları bağımsız dış denetçinin 

işletmede mevcut olan iç kontrol sistemini gerekli bilgileri toplayarak tanımasını ve 

değerlemesini denetimin vazgeçilmez bir ön şartı olarak benimsemiştir. 

 

4.6.2.1. İç Kontrol Sisteminin Tanınmasında Kullanılan Yöntemler  

Bağımsız dış denetçi, işletmedeki mevcut iç kontrol sistemini denetim amacına uygun 

olarak sistematik bir yaklaşımla ele alıp incelemelidir. Bunu yaparken de, müşteri 

işletmenin büyüklüğünü, faaliyetlerinin coğrafik bölgelere dağılımını ve 

organizasyonunu, kullandığı bilgi sisteminin özelliklerini göz önünde tutmalıdır.  

 

Bir işletmenin faaliyetlerinin ve işlemlerinin denetim sahalarına ayrılarak tanınmasında 

üç yöntem kullanılmaktadır. Bunlar: (1) Faaliyet ve işlem akımları, (2) faaliyet birimleri 

ve (3) finansal tabloların sınıflandırılmasıdır (Cook ve Winkle, 1988:282). 

 

(1) Faaliyet ve İşlem Akımlarına Göre Bölümlere Ayırma: Bu yöntem uyarınca 

muhasebe sistemi işletmedeki faaliyetlerin fiziksel akışları dikkate alınarak aşağıdaki 

şekilde gruplandırılmıştır. Bunlar; 

• Gelir akımı, 

• Harcama akımı, 

• Üretim veya dönüşüm akımı, 
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• Finansman akımı, 

• Dış finansal raporlama akımıdır. 

 

Akım yöntemi, az hareket eden hesapları değil de, sürekli değişim gösteren hesapları, 

diğer bir anlatımla akış halindeki işletme faaliyetlerini esas olarak alır ve işletmede 

nelerin olduğunu, bunların nasıl kontrol edildiğini, kıymet hareketlerinin örgütün farklı 

birimlerini nasıl etkilediğini irdeleyebilmek için ortak bir zemin oluşturur. 

 

(2) Faaliyet Birimlerine Göre Bölümlere Ayırma: Bu yöntem, işletme fonksiyonlarını 

esas olarak alır ve işletmenin örgütsel yapısını izleyerek önceden belirlenmiş 

sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin saptanmasına yardımcı olur. 

Denetlenen işletmedeki faaliyet birimleri bağımsız dış denetçinin iç kontrol sistemini 

incelemek ve denetim çalışmalarında diğer denetim yordamlarını dikkate almak 

suretiyle seçtiği bölümlerden oluşur.  

 

(3) Finansal Tabloların Sınıflandırılması Esasına Göre Bölümlere Ayırma: Bu yönteme 

göre iç kontrollerin bölümlere ayrılması, bilanço ve gelir tablosundaki sınıflandırma 

esas alınarak yapılır. İç kontrol yapısı basit olan küçük işletmelerin denetimi için uygun 

olan bu yöntem, finansal tablolarda yer alan hesap kalanlarının test edilmesinde ve iç 

kontrol sisteminin incelenmesinde esas alınmaktadır. Ancak, iç kontrollerin 

incelenmesinin akım yöntemine göre ve diğer denetim yöntemlerinin uygulanmasının 

finansal tabloların sınıflandırılması esasına göre yapılması da mümkün olduğundan, bir 

çok denetçi bu tür karma yöntemi tercih etmektedir. 

 

4.6.2.2. Denetim Çalışmalarının Planlanması İçin İç Kontrol Sisteminin Tanınması  

Daha önce de belirtildiği gibi, bağımsız dış denetçi işletmenin mevcut iç kontrol 

sistemini inceleyerek tanıması gerekmektedir. Etkin bir denetim çalışması yapmak ve 

finansal tablolar hakkında doğru bir denetim görüşüne ulaşmak isteyen bağımsız dış 

denetçi, iyi bir denetim planı hazırlamak durumundadır. Denetim planlarının 

hazırlanmasında genellikle izlenen aşamaların sırası aşağıda gösterildiği gibidir (Kell ve 

diğerleri, 1989:70): 

• İşletmenin faaliyetlerine ve endüstri koluna ilişkin bilgilerin edinilmesi, 

• İşletmenin iç kontrol sisteminin anlaşılabilirliğinin sağlanması, 
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• Önemliliğin belirlenmesi, 

• Denetim riskinin belirlenmesi, 

• Denetim amaçlarının tanımlanması, 

• Denetim programlarının hazırlanması, 

• Denetim programlarının uygulanma zamanının belirlenmesi, 

• Denetim çalışmalarında görev alacak elemanların belirlenmesi. 

 

Yukarıdaki ilk beş aşama, denetim planının tasarlanma aşamasını oluşturur. Bu 

aşamadaki bilgiler temel alınarak uygulanacak denetim yordamları, yapılacak denetim 

işlemleri belirlendikten sonra, denetim planı yazılı bir belge haline getirilir.  

 

Bağımsız dış denetçinin işletmede var olan iç kontrolün yapısı hakkında yeterli bilgi 

edinmesi ve sistemin nasıl işlediğini iyi bir şekilde kavraması, alacağı kararların da 

planlanmasında etkili olacaktır. Söz konusu kararlar şu konularda olabilir (Uzay, 

1999:76): 

a) Denetlenebilirlik, 

b) Olası hata ve yolsuzluklar ki bunlar da; 

• İşlemlerin yanlış kaydedilmesi, 

• Geçersiz işlemler, 

• İşletmelerin kaydedilmemesi, 

• Uygun olmayan değerlemeler, 

• Uygun olmayan sınıflandırmalar, 

• Yanlış döneme kayıt etmeler, 

• Uygun olmayan özetlemelerdir. 

c) Testlerin hazırlanması ki bunlar; 

• İç kontrol politika ve yordamlarının tasarlanmasının etkinliğine ilişkin 

kontrol testleri, 

• İç kontrol politika ve yordamlarının faaliyetler üzerindeki etkinliğine 

ilişkin testler, 

• Kontrol testlerinin sonuçlarını değerleme. 

d) Riskin bulunması ki bunlar da; 

• Kontrol riskinin belirlenmesi, 

• Denetim testleri ile risk türleri arasındaki ilişkilerdir. 
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4.6.2.3. Faaliyet ve Planlama Yapmak İçin İç Kontrol Sistemini Tanıma  

Bağımsız dış denetçilerin iç kontrol sisteminin elemanları olan (1) kontrol ortamı, (2) 

muhasebe sistemi ve (3) kontrol yordamlarını tanımaları gerekmektedir. Bu bakımdan, 

denetimi planlama aşamasında aşağıdaki amaçlara ulaşabilmek için iç kontrol sistemine 

ilişkin bilgiler toplanır (Bozkurt, 2006:130).  

• Finansal tablolara yansıması olası hata ve yolsuzluk türlerini belirlemek, 

• Önemli hata ve yolsuzluk riskini etkileyen faktörleri belirlemek, 

• Müşteri işletmenin faaliyette bulunduğu endüstri dalı hakkında bilgi edinmektir. 

 

Kontrol Ortamı: İşletmenin kontrol ortamı, hem genel faaliyet ortamına ilişkin 

bilgileri hem de özel bilgileri içerir. Bu bakımdan, işletmede çalışan personelin kontrol 

bilincini etkileyerek, örgütün niteliğine yön verdiği için iç kontrol sisteminin temelini 

oluşturur. Kontrol ortamının iyi bir şekilde tanınması yapılan denetim planlarının 

uygunluğu yönünden büyük önem taşımaktadır. Çünkü kontrol ortamı diğer kontrol 

yapısı elemanlarının üzerinde geniş bir etki oluşturduğu gibi, kontrol riskinin 

belirlenmesi çalışmalarının da önemli bir kısmını oluşturur (Bozkurt, 2006:123). 

• Doğruluk ve ahlaki değerler, 

• Yetkilendirme, 

• Yönetim kurulu veya denetim komitesi, 

• Örgütsel yapı, 

• Yetki ve sorumluluğun dağılımı, 

• İnsan kaynakları politika ve uygulamaları. 

 

Bağımsız dış denetçi, kontrol ortamını anlamak için yukarıdaki elemanlar hakkında 

bilgi edinmek zorundadır. 

 

Risk Belirlemesi: Bağımsız dış denetçi, işletmenin risk belirleme çalışmalarını iyi bir 

şekilde incelemeli, risklerin önemliliğini, nasıl tahmin ettiğini, bunların ortaya çıkma 

olasılığını nasıl değerlendirdiğini ve finansal raporlamaya ilişkin ilgisini de yine çok iyi 

bir şekilde anlamalıdır. Çünkü her bir işletme çeşitli risklerin tehdidi altında faaliyet 

göstermektedir. Bu riskler işletmenin finansal tablolarına yansıyarak yanlış 

bilgilendirmelere neden olabilir. Bu bakımdan risk belirleme, genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine uygun biçimde sunulan finansal tabloların düzenlenmesiyle ilgili 
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olarak işletmenin risk yönetimi, analiz ve belirleme sürecini açıklamaktadır (Guy ve 

diğerleri, 1996:201).  

 

Kontrol Faaliyetleri: Kontrol faaliyetlerinin amaçları çeşitli olup, işletmenin 

faaliyetlerini sürdürmesi sırasında farklı örgütsel ve fonksiyonel düzeylerde uygulanır. 

Kontrol faaliyetleri, diğer bir ifadeyle kontrol yordamları, yönetimin planlanmış 

amaçlarının elde edilmesinde yardımcı olabilecek politikalar ve yordamlardır. Bunlar, 

faaliyetlerini sürdüren işletmelerin karşılaşabileceği riskler için önlem alınmasını sağlar. 

 

Bağımsız dış denetçi, kendi denetimleriyle ilgili olan ve başlıca dört gurupta toplanan 

aşağıdaki kontrol faaliyetlerini önemle dikkate almalıdır (Guy ve diğerleri, 1996:202): 

• Başarı kontrolleri, 

• Bilgi işleme, 

• Fiziksel kontroller, 

• Görevlerin ayrımı. 

 

Bilgi ve Haberleşme: İşletmenin varlıkları, borçları ve özsermayesi ile ilgili 

sorumluluklarının sürdürülmesi, işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve 

özetlenmesi faaliyetlerini gerçekleştiren muhasebe sisteminin ortaya koyduğu bilgilerin 

nitelikleri, doğru ve güvenilir finansal raporların düzenlenmesine ve işletme 

varlıklarının kontrolüne ilişkin olarak yönetimin alacağı kararları etkileyecektir (Guy ve 

diğerleri, 1996:203).  

 

Bir bilgi sistemi olarak muhasebenin ürettiği bilgilerin, işletmedeki ilgili kişilere tam 

zamanlı olarak ulaştırılması anlamında kurulan haberleşme fonksiyonunun temel amacı, 

finansal raporlama süreci üzerinde etkili olan kişilerin rollerinin ve sorumluluklarının 

açık bir biçimde anlaşılmasının sağlanmasıdır.  

 

Bağımsız dış denetçi, muhasebe sistemini yeterince tanımış olmak için aşağıdaki 

konularda bilgi edinmelidir (Kepekçi, 1996:76): 

• Finansal tablolarda işlemlerin nasıl sınıflandırıldığı, 

• İşlemlerin nasıl başlatıldığı, 

• Yapılan kayıtların, kullanılan belge ve hesapların belirlenmesi, 
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• Bir işlemin başlangıcından finansal tablolarda yer almasına kadar geçerli olan 

muhasebe sürecinin nasıl oluştuğu ve verilerin işlenmesinde bilgisayarlardan 

nasıl yararlanıldığı, 

• Finansal raporlama sürecinin oluşum biçiminin belirlenmesi. 

 

İzleme: İç kontrol sisteminin zamana yayılı başarısının değerlendirilmesini ifade eden 

izleme, bir süreç olarak, yönetim tarafından gerekli görülen düzeltme önlemlerinin 

alınması ve sürdürülen kontrol faaliyetlerinin değerlendirilmesi anlamını taşımaktadır. 

Bağımsız dış denetçinin, yönetimin finansal raporlamaya ilişkin iç kontrolü izlemek için 

kullandığı yöntemler hakkında sağlam ve yeterli bilgiler edinmesi gerekmektedir (Guy 

ve diğerleri, 1996:203).  

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere İlişkin Uygulama: İşletmelerin büyüklük 

dereceleri ve faaliyetlerinin karmaşıklığı, doğal olarak kullanılan iç kontrol 

elemanlarının seçimini de etkilemektedir. Şöyle ki, küçük hacimli işletmelerde yazılı 

yürütme kurallarının yerine, daha çok sözlü haberleşmenin dürüstlüğün ve ahlaki 

davranmanın ön plana çıktığı bir ortam oluşmuştur. Bu bakımdan, küçük işletmelerde 

etkin iç kontrol faaliyetlerini yerine getirmek aşağıdaki faktörlerden dolayı güçlük arz 

etmektedir (Uzay, 1999:95; Arens ve Loebbecke, 1991:300): 

• Çalışan personel sayısı az olduğu için kaydetme, koruma ve izin verme 

sorumluluklarının uygun bir şekilde dağılımı pek mümkün olmamaktadır. 

• Ortaklar ve çalışanlar arasındaki yakın kişisel ilişkiler yeterli olmayan 

kişilerin önemli makamlara getirilmesine sebep olabilmektedir.  

• Küçük işletmelerde kontrol riski en üst düzeyde kabul edilmesinden dolayı 

bulgu riskinin düşük çıkacağını bildikleri için, bağımsız dış denetçiler kontrol 

yordamlarını araştırmaya önem vermezler. 

• Küçük işletmelerde kontrol yordamları ya hiç yoktur, ya da çok az 

belirlenmiştir. Bunun yanı sıra kontroller çalışanların az sayıda olmaları 

nedeniyle de etken olmayan bir biçimde yürütülür. 

• Küçük işletmelerde denetçilerin muhasebe sistemini anlamaları, yönetim 

tarafından yapılabilecek hatalı açıklamaları önceden belirlenmesine yardımcı 

olur. 
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4.6.2.4. İç Kontrol Sisteminin Tanınması İçin Uygulanan Denetim Yordamları  

Bağımsız dış denetçiler, işletmenin iç kontrol sistemini tanımak için işlem akımları, 

hesap kalanları ve işletme fonksiyonlarını temel alarak aşağıdaki şekilde bilgi edinirler 

(Uzay, 1999:97): 

• Yinelenen denetimlerde daha önceki denetimlerden edinilen deneyimler dikkate 

alınır ve önceki dönemlerde hazırlanmış çalışma kağıtları tekrar incelenebilir. 

• İşletme yönetimi, iç denetçi ve deneyimli personel ile görüşme yapılır. 

• Muhasebe ve yordamlarla ilgili olan her çeşit belge ve kayıtlar gözden geçirilir. 

• İşletmede gerçekleşen faaliyetler gözlemlenir. 

 

Bağımsız dış denetçinin iç kontrol sistemini tanımak amacıyla kullanabileceği 

yordamlar yapısı ve kapsamı işletmenin büyüklüğüne, iç kontrol sisteminin basit veya 

karmaşık oluşuna, yapılacak denetimin yeni bir denetim veya tekrarlanan bir denetim 

olup olmamasına, işletme politikasına, özel hesap ve işlemelere ilişkin hata ve 

yolsuzlukların önem derecesine göre değişiklik gösterebilir (Kell ve diğerleri, 

1989:155). Bu konuda başarılı olmak için yordamlar birlikte kullanılabilir.  

 

4.6.2.5. İç Kontrol Sisteminin İşlerliğine İlişkin Bilgilerin Belgelendirilmesi  

Genel kabul görmüş denetim standartları arasında yer alan iç kontrol sisteminin 

incelenmesi standardı, bağımsız dış denetçinin denetim eylemlerine başlamadan önce, 

işletmede uygulanan iç kontrol sistemini araştırmaya dayalı olarak öğrenmesini ve bu 

konuda edindiği bilgilere göre denetimi planlamasını gerektirmektedir. Ayrıca, 

bağımsız dış denetçinin iç kontrolün incelenmesine ve değerlemesine ilişkin bilgileri 

belgelemesi, onun söz konusu standardı dikkate aldığının bir delili sayılmaktadır. 

Bağımsız dış denetçi iç kontrol sistemini araştırma ve belgeleme yöntemleri seçmek 

bakımından özgür ise de, işletmenin yapısına, büyüklüğüne ve işlemlerin karmaşıklığına 

bağlı olarak esnek davranmak zorundadır. Bağımsız dış denetçilerin iç kontrol sistemini 

incelediklerini belgelemek için kullanabilecekleri üç yöntem vardır. Bunlar (Kell ve 

diğerleri, 1989:158; Kepekçi, 1996:76);  

a) İç Kontrol Anketi. 

b) Akış Şemaları. 

c) Not Almadır. 
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a) İç Kontrol Anketi: İç kontrol sistemini belgelendirmenin geleneksel bir yöntemi 

olan anketler, iç kontrol sisteminin yetersiz olduğu noktaları denetçiye göstermede ve iç 

kontrolün yapısı hakkında kanıt toplamada en iyi yöntem olarak kabul edilmektedir 

(Arens ve Loebbecke, 1991:305). Anketler, iç kontrol ortamı da dahil her bir denetim 

sahasındaki kontroller hakkında farklı ve çok sayıda sorular sorulmasını mümkün 

kılmaktadır.  

 

Bağımsız dış denetçinin tarihsel gelişimi içinde sıkça kullanılan anketler, 

kullanımlarının genelleştirilmesi ve iyileştirilmesi için standart bir biçime 

kavuşturulmuşlardır. Gerçi, her bir bağımsız denetim firması anket formunu kendi 

ihtiyacına göre düzenleyebilse de, standart formu da kullanmakta serbesttir (Kepekçi, 

1996:79). Standart anket formu uzun mesleki yaşamı içinde edinmiş olduğu 

deneyimlere göre uzman denetçiler tarafından düzenlendiği için iç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesinde çok yararlı olarak kullanılmaktadır. 

 

Bağımsız dış denetçi, gerektiğinde özel olarak bilgisayar destekli muhasebe 

uygulamalarını incelemek ve kontrol etmek için elektronik bilgi işlem muhasebe 

anketinden de yararlanabilir (Bozkurt, 2000:143). 

 

Anket düzenlenirken, iç kontrol sisteminin tanınmasındaki amaç dikkate alınarak, işlem 

akışına veya finansal tablolardaki sınıflara uygun olarak ayırt edilmiş sorulara yer 

verilir. Kontrol ortamı, muhasebe sistemi ve kontrol yordamları gibi her bir kontrol 

elemanı için farklı anketler kullanılır. Bağımsız dış denetçinin anlamaya çalıştığı iç 

kontrol yapısı, politikaları ve yordamları hakkında edinilen bilgileri belgelendirmede en 

yaygın biçimde kullanılan anketlerin en belirgin yararları şunlardır (Uzay, 1999:102): 

• Geniş kapsamlı olmaları, 

• Uygulanmasında yüksek dereceli deneyim gerektirmemesi, 

• Diğer yöntemlere göre hızla uygulanması ve kısa sürede sonuç vermesi. 

 

Anket sorularına verilecek cevapların “evet” veya “hayır” biçiminde olması, yapılacak 

analizin kısa sürede sonuçlanmasını mümkün kılar. Alınacak “evet” cevapları işletmede 

bir iç kontrol yapısı, politikanın uygulandığını; alınacak “hayır” cevaplarının ise, iç 

kontrol sisteminde bir zayıflık bulunduğunu veya bağımsız denetçinin bu konuda daha 

ileri bir araştırma yapmasının gerekli olduğuna işaret eder. 
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İç kontrol sisteminin işlerliği hakkında toplanan bilgilere dayanarak, bir yandan kontrol 

testlerinin hazırlanmasını ve diğer yandan denetim maliyetlerinin düşürülmesini 

mümkün kılan anket yönteminin kullanılmasına karşı çıkanların eleştirileri de aşağıdaki 

şekilde ifade edilebilir (Gürbüz, 1995:70; Yılancı, 1992:38): 

• Bağımsız dış denetçi işletmenin iç kontrol sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini 

belirlemeye çalıştığı için, bu konuda sayısı oldukça çok soru kullanmak zorunda 

kalabilir. 

• Sorulara verilen cevaplar aşırı derecede program bilgisi olabilir ve bu yüzden 

asıl öğrenilmek istenilen kişisel yargılar gözden kaçabilir. 

• Anketler, bağımsız dış denetçiye iç kontrol sisteminin yapısı hakkında bilgiler 

sağlasa da, güvenirliliği konusunda kanıt oluşturmaz. 

• Anketler, küçük işletmeler bakımından aşırı derecede kapsamlı olabilir. 

• Denetim programının yapılabilmesi için anket aracılığıyla toplanmış bilgi ve 

bulguların birbirleriyle ilişkili bir hale getirilmesi güç olduğundan, bağımsız 

denetçinin parçalara bakarak iç kontrol sisteminin bütünsel yapısını anlamak ve 

işlerliğini hayalinde canlandırmak bakımından oldukça zorlanır. 

 

Aşağıda iç kontrol anketinin içeriğine ilişkin bir tablo örnek olarak verilmiştir. 

   

Tablo 4.7. Anketi Cevaplayan Denetçilerin Görevleri 

Görevleri Sayı Yüzde 

Yönetim Kurulu Üyesi/ Sorumlu Ortak 

Genel Müdür 

Kıdemli Denetçi 

Denetim Müdürü 

Denetçi 

Belirsiz 

  

Toplam:   
Kaynak: Uzay, Şaban (1999), İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim 
Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Pelin Yayınları, 
Ankara, s:224. 
 

b) Akış Şeması: İncelenen iç kontrol sisteminin belgelendirilmesi için birçok 

denetim firmasının akış şemaları kullandıklarına işaret edilmiştir. Buna göre, iyi 

düzenlenmiş bir akış şeması iç kontrol sisteminin genel bir görüntüsünü ortaya koyar. 
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Akış şemalarının sembollerden oluşturulmuş standart bir anlam veya dili vardır. Şöyle 

ki, akış şeması işletmede kıymet hareketi meydana getiren her bir olayın oluşması 

anından muhasebe kayıtlarına geçirilmesine kadar geçen işlemlerin tümünü şema 

yardımıyla gösterir (Güredin, 2000:187). Akış şemaları aşağıdaki hususların anlaşılması 

için düzenlenir (Kell ve diğerleri, 1989:161): 

• Kişilerin, bölümlerin ve fonksiyonların açıkça gösterilmesi. 

• Veri işleme yöntemleri. 

• İşlem sürecinde kullanılan rapor, kayıtlar ve belgelerin dağılımı, akış ve 

kaynağı. 

 

Akış şemaları, genellikle, bütünün kısımları halinde hazırlanır ve daha sonra diğer akış 

şemaları ile birleştirilir. Akış, sonunda günlük defter ve büyük defter kayıtlarını 

göstererek sona erer. Düzenlenen akış şemalarının yararlı olabilmesi için, planlamaların 

ve organizasyonun iyi bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Düzenlenen akış 

şemalarının bağımsız dış denetçinin işini kolaylaştırması için şu sorulara olumlu 

cevaplar verebilmelidir (Yılancı, 1992:31): (1) Düzenli olarak farklı fonksiyonları kim 

uyguluyor? (2) Bu fonksiyonlar nerede uygulanıyor? (3) Yapılan iş nedir? Girdi olarak 

mı, yoksa çıktı olarak mı dikkate alınmalıdır? (4) Fonksiyonlar ne zaman ve hangi 

sırada uygulanmaktadır?  

 

Akış şemaları, denetim programları ile iç muhasebe kontrolleri arasında bir bağlantı 

kurmak suretiyle sistemin olumsuz yönlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. 

Akış şeması, bir kez yapıldıktan sonra ortaya çıkacak değişikliklerin akış şemasına 

yansıtılması suretiyle güncelliği saptanabilir. Ayrıca, akış şeması bağımsız dış denetçiye 

nerede denetim kanıtı bulabileceği konusunda bilgi verir (Carmichael ve Willingham, 

1989:286). 

 

 c) Not Alma: Diğer belgelendirme yöntemlerine ek olarak kullanılan not alma 

yöntemi, genellikle küçük işletmelerdeki iç kontrol sisteminin tanınmasında asıl yöntem 

olarak uygulanır. Bu yöntem, özel kontrol araçlarıyla ilgili kontrol politikaları ve 

yordamları, ayrı ayrı kontrol yapısı elemanlarının ve kontrol yapısının ayrıntılı bir 

biçimde anlaşılmasının sağlanmasında diğer yöntemlere ek olarak uygulanmaktadır. 

Gösterdiği esneklik, bu yöntemin en belirgin özelliği olarak bilinmektedir (Kell ve 

diğerleri, 1989:165; Bozkurt, 2000:140). 
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İç kontrol sistemini tanımak için bu yöntemlerden yararlanan bağımsız dış denetçi, 

işlem gruplarından her birine ilişkin akımı, işletmede sürdürülen çeşitli görevleri yerine 

getiren personeli tanımayı, düzenlenmiş belgeleri, kayıtları ve görev ayrımının 

nedenlerini kolayca anlayabilir (Whittington ve Pany, 2006:236). Bağımsız dış denetçi, 

üstlendiği denetim eyleminin bir gereği olarak, işletme personeli ile yaptığı 

konuşmaları, kontrol amaçlarını, izlenen politika ve yordamları düzenleyen yönetmelik, 

genelge, yönerge ve benzeri belgeleri gözden geçirerek ve/veya iş akımını 

gözlemleyerek elde ettiği bilgileri düzgün notlar halinde getirmek suretiyle çok önemli 

bir kanıt elde etmiş olur (Kepekçi, 1996:77). 

 

Denetçinin aldığı notlar kendisi tarafından kolayca okunup anlaşılmakla birlikte, diğer 

kişiler bakımından anlaşılma güçlükleri yaratabilir. Bu nedenle, alınan notların çok 

düzenli ve anlamlarının açık olmasına dikkat edilmelidir. İç kontrol sistemini yeter 

derecede anlamak isteyen bağımsız dış denetçilerin iç kontrol sistemi hakkında 

topladığı bilgileri belgelerken, genellikle söz konusu edilen üç yöntemi birlikte 

kullandıklarına işaret edilmiştir (Güredin, 2000:190). 

 

4.7. Bağımsız Dış Denetim Sürecinde İç Kontrol Sistemini Değerleme ve Kontrol 

Riskini Belirleme  

Bağımsız dış denetim sürecinde iç kontrol sistemini değerlemenin gerekçeleri ve 

kontrol riskinin belirlenmesine ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. 

 

4.7.1. İç Kontrol Sistemini Değerleme  

Bağımsız dış denetçi, iç kontrol sistemi hakkında elde edip belgelendirdiği belgeleri bu 

kez, iç kontrol sistemini değerleyerek, kontrol riskini belirlemede kullanacaktır. 

Değerlemenin başlangıcında, kontrol riskinin en yüksek düzeyde olacağı kanısına 

varmış ise, hangi denetim testlerini ne zaman ve nasıl uygulaması gerektiği 

konusundaki çalışmalara hemen başlamalıdır. Aksi bir durum söz konusu ise, gerekli 

kontrol testlerini uygulayarak, kontrol riskini son hali itibariyle belirlemesi 

gerekmektedir.  
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4.7.1.1. İç Kontrol Sistemini Değerlemenin Nedenleri  

Bilindiği gibi, çalışma sahası standartlarından ikincisine göre, bağımsız dış denetçi iç 

kontrol sistemi hakkında gerekli bilgileri toplayıp, sistemi test ettikten sonra iç kontrol 

sistemini değerlemelidir. Çünkü denetim işlemlerinin bağlı olduğu test sonuçlarının 

saptanması amacıyla ve güvenilir bir temel olarak, mevcut iç kontrol sisteminin 

gerektirdiği gibi incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmalıdır. İç kontrol sisteminin 

değerlemesi birbirini izleyen dört aşamada yapılmaktadır (Keten, 2002:113). Bunlar: 

• Sistemin tanınması, 

• Sistemin ön değerlemesi, 

• Sistemin uygulamadaki etkinliğinin test edilmesi, 

• Sistemin son değerlemesinin yapılmasıdır. 

 

Bağımsız dış denetçinin iç kontrol sistemini iyi bir şekilde değerleyebilmesi için yeterli 

bilgiye, yüksek dereceli beceriye ve üstün bir yeteneğe sahip olması gerekmektedir. 

İşletmedeki iç muhasebe kontrol sisteminin güçlü ve zayıf yönleri, sistemin 

tanımlanmasındaki hataları ve kontrollerin tanımlanması, kontrol amaçlarının 

belirlenmesi ve karşılanacak kontrol amaçlarının gerçekleşmesi suretiyle değerlenir. 

Yapılan değerleme çalışmaları sonunda iki önemli bilgiye ulaşılır (Güredin, 2000:194): 

(1) Kontrol testi aşaması için belirlenen bir kontroller listesi ve (2) bir kontrol 

zayıflıkları listesi. 

 

4.7.1.2. İç Kontrol Zayıflıklarının Saptanması ve Belgelendirilmesi  

Finansal tablolarda yanlış ifadelerin bulunması riskini arttıran yeterli kontrollerin 

yokluğu zayıflık olarak ifade edilmektedir. Önemli zayıflıkları tanımlamada aşağıdaki 

dört teknikten yararlanılmaktadır (Uzay, 1999:109). Bunlar; 

• Var olan kontrollerin tanımlanması, 

• Önemli kontrollerin yokluğunun saptanması, 

• Oluşabilecek önemli hataların belirlenmesi, 

• Telafi edici kontrollerin olabileceği ihtimalinin dikkate alınmasıdır. 

 

Kontrollerin eksikliğini ve yanlış ifadeleri belirleyebilmek için iç kontrol anketi, akış 

şemaları ve alınan notlar yararlı olurlar. İç kontrollerdeki zayıflıklar, bu zayıflık 

nedeniyle ortaya çıkabilecek hata ve yolsuzlukların büyüklüğüne bağlıdır. Telafi edici 
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kontrol ise, bir yerde bulunan zayıflığın başka bir yerde giderilmesidir (Arens ve 

Loebbecke, 1991:307). 

 

Bağımsız dış denetçilerin yaptıkları iç kontrol incelemesinde saptadıkları iç kontrol 

yordamlarının yapısında ve işleyişindeki eksiklikleri, zayıflıkları belgelendirmeleri 

önemlidir. Düzenlenecek belgelerde, (1) sistemin güçlü yönlerini, (2) sistemin zayıf 

yönlerini, (3) destekleyici testler üzerindeki etkilerini ve (4) işletme yönetimine 

bildirilmesi gereken hususları açıkça belirtmiş olmalıdır (Güredin, 2000:198). Aşağıda 

iç kontrol zayıflığının belgelendirilmesine ilişkin bir örnek verilmiştir.  

Tablo 4.8. İç Kontrolde Zayıflıklar 

Müşteri:                                                          

İç Kontroldeki Zayıflıklar: 

Akım: 

Tablo: 

         Hazırlayan: 

   Dönem: 

Zayıflık Telafi Edici Kontrol Olası Hata Önemlilik 
Denetim Kanıtı 

Üzerine Etkisi 

1. Kredili 

satışları 

onaylayan 

memur kasaya 

erişebilmektedir. 

 

 

2. Satış faturaları 

ve kredili satış 

belgeleriyle ilgili 

bilgi ve miktarlar 

ve müşteri 

hesabındaki 

önemli kayıtların 

iç doğrulaması 

yoktur. 

Patron bütün kredili 

satış belgelerini 

incelemekte ve sonra bu 

belgeler 

kaydolmaktadır. Patron 

bütün müşterileri 

tanımaktadır. 

Bulunamamıştır. 

 

 

 

 

 

 

Müşteriye 

faturalamada ana 

dosyaya ve hesap 

sınıflarına 

aktarımda 

memurdan 

kaynaklanan 

yanlışlıklar. 

Bulunamamıştır. 

 

 

 

 

 

 

İmkan 

kapsamında 

önemli. 

 

 

 

Bulunamamıştır. 

 

 

 

 

 

 

İşlem için satış 

işlemlerinin 

ayrıntılı testlerini 

artır. 

Kaynak: Arens, Alvin A., James K. Loebbecke (1991), Auditing, Prentice-Hall Inc., New Jersey, s:308. 
 

İç kontrol sisteminin değerlenmesine ilişkin olarak kullanılan iki çalışma kağıdı daha 

kullanılmaktadır ki bunlar da (Uzay, 1999:111):  

a) İç Kontrol Değerleme Formu  

b) Kontrol Matrisidir. 
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a) İç Kontrol Değerleme Formu: İç kontrol anketlerinin her zaman 

güvenilebilir olmayacağı ve sorulara verilen cevapların sübjektif, öznel bir yargılamanın 

etkisinde kalabileceği düşüncesinden hareketle iç kontrol değerleme formları 

kullanılmaya başlanmış ve böylece değerleme çalışmaları büyük ölçüde 

kolaylaştırılmıştır. Şöyle ki, iç kontrol değerleme formu konunun doğrudan özüne 

yönelik az sayıdaki sorulara örgütün birbirinden farklı fonksiyonel faaliyet alanları için 

saptanmış kontrol ölçütleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. İç kontrol değerleme formunda 

yer alan sorular bir bütün olarak fonksiyonel faaliyet alanını değerleyebilecek nitelikte 

düzenlenir. Adeta, bir anahtar rolü oynayan bu soruların fazlaca ayrıntılı olmasına da 

gerek yoktur. Aşağıda iç kontrol değerleme formuna ilişkin kısa bir tablo örnek olarak 

sunulmuştur (Uzay, 1999:111). 

 

Tablo 4.9. İç Kontrol Değerleme Formu 

BÖLÜM ANAHTAR SORULAR 

CEVAP 

“Evet” veya 

“Hayır” 

Cevabın 

Nedenini 

Özetle 

Satın 

Almalar 

a) Teslim alınmayan veya kabul edilmeyen mal veya 

hizmetlerle ilgili borçlar kaydedilebilir mi? 

b) Gerçekleşmiş mal veya hizmet kayıt dışı kalabilir mi? 

c) Mallar kaydedilmeksizin satıcılara iade edilebilir mi?  

  

 

 

 

Satış ve 

Ticari 

Borçlar 

 

 

Nakit  

 

Stoklar 

… 

 

a) Faturalama yapılmadan mallar işyerinde ayrılabiliyor 

mu? 

b) Faturalar düzenlenmiş fakat satış hesaplarına 

kaydedilmiş olabilir mi? 

c) Kötü bir alacak riski olduğunda mallar gönderiliyor mu? 

d) Ödeme süresi geçmiş hesaplar takipten kaçabiliyor mu? 

  

Kaynak: Uzay, Şaban (1999), İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim 
Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Pelin Yayınları, 
Ankara, s:111. 
 

b) Kontrol Matrisi: Değerleme sürecinde çok sayıda bağımsız dış denetçi 

tarafından kullanılan kontrol matrisi, kontrol amaçları ile kontrol yordamları arasındaki 
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ilişkilerin belirlenmesinde, iç kontrolleri ve bunlara ilişkin zayıflıkları tanımlamada ve 

kontrol riskini belirlemede denetçiye yardımcı olur. Düzenlenen bir matris tablosunda 

kontrol yordamlarının kontrol amaçlarını başarmasına nasıl katkıda bulunduğu ve iç 

kontrol zayıflıklarını iç kontrol amaçlarını nasıl etkilediği açıkça görülebilir. Bağımsız 

denetçi bu bilgilerin ışığı altında iç kontroller tarafından düzeltilemeyen, bulunamayan 

veya önlenemeyen önemli hata veya bir yolsuzluk ortaya çıkma olasılığı nedir, 

zayıflıkların etkisi nedir şeklindeki soruları dikkate alarak kontrol riskini belirler (Uzay, 

1991:112). 

 

4.7.2. Kontrol Riskini Belirleme       

Finansal tablolarda var olan önemli hataların ortaya çıkarılması veya önlenmesi için 

işletmede kullanılan iç kontrol politika ve yordamlarının etkinliğinin değerlenmesini 

ifade eden risk belirleme süreci bağımsız dış denetçi açısından çok önemlidir. Çünkü, 

kontrol riskini olduğundan daha ağır olarak değerlemek iç kontrollere duyulan güvenin 

azalmasına ve yapılan iç kontrollerin hatalı olduğunun kabul edilmesine sebep olur. Bu 

durum da, daha çok ve daha ayrıntılı denetimler yapılmasını gerektirir. Aksine, kontrol 

riskini olduğundan daha az veya önemsiz göstermek, iç kontrol sistemine aşırı derece 

güvenilmesine ve sistemde saptanan sorunların hatalı olduğunun kabul edilmesine 

neden olur (Messier ve diğerleri, 2006:241). Bu bakımlardan, bağımsız dış denetçi 

kontrol riskini değerlerken çok dikkatli ve gerçekçi olmak zorunluluğundadır. 

 

Bağımsız dış denetçi, denetim faaliyetlerine başlamadan önce iç kontrol sisteminde 

kullanılan elemanları tanımak, destekleyici testlerin ve kontrol testlerinin kapsamını, 

uygulama zamanını ve yapısını planlamak için finansal tablolarla ilgili iddialara ilişkin 

kontrol riskini ölçmekle yükümlüdür. Bağımsız dış denetçi bu amaçla yaptığı 

çalışmaların büyükçe bir kısmını finansal tablolarla ilgili olan aşağıdaki beş iddiaya 

ilişkin kanıtları değerlemede kullanır. Söz konusu iddialar şunlardır (Yılancı,1992:62): 

• Var olma ve meydana gelme: Varlıklar ve borçlar gösterilen tarihte vardır, 

gelirler ve giderler gerçekten oluşmuştur. 

• Eksiksiz olma (Tamlık): Finansal tablolarda bulunması gerekli olan işlemlere 

ilişkin tüm hesaplar eksiksiz mevcutturlar. 

• Haklar ve yükümlülükler: Verilen tarihteki varlıkları hakları, borçları da 

yükümlülükleridir. 
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• Değerleme: Tüm varlıklara, borçlara, gelir ve giderlere ilişkin hesaplar doğru 

değerlendirilerek uygun biçimde yansıtılmıştır.  

• Sunuş ve açıklama: Finansal tablolarda yer alan elemanlar uygun bir şekilde 

sınıflanmış ve açıklanmıştır. 

 

Bağımsız dış denetçi bu beş iddiaya ilişkin kontrol riskini belirlemelidir. Çünkü, iç 

kontrol sistemindeki politika ve yordamlardan birinin ya da birkaçının doğrudan veya 

dolaylı olarak bu iddialarla ilgisi bulunabilir. İlişki ne kadar dolaylı olursa, iddia ile 

ilgili olan kontrol riskini azaltan iç kontrol politika ve yordamlarının etkisi de o denli az 

olur (Uzay,1999: 114). 

 

Bağımsız denetçilerin denetim faaliyetlerine başlamadan önce iç kontrol sistemini 

inceleyip değerleme süreci aşağıda belirtilen ve birbiriyle yakından ilişkili olan altı 

aşamadan oluşur (Kell ve diğerleri, 1989:178). Bunlar; 

• Kontrol elemanları hakkında bilgi edinilmesi, 

• Kontrol riskinin başlangıç belirlemesinin yapılması, 

• Bazı iddialar için ek kontrol testlerinin uygulanması, 

• Kontrol riskinin son belirlemesinin yapılması, 

• Kontrol riski ile bulgu riski arasında anlamlı ilişkiler kurulması, 

• Bulgu riskine uygun destekleyici testlerin tasarlanmasıdır. 
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5. BÖLÜM 

 
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

5.1. Giriş 

Genel olarak, herkes bilimi sistematik bilgilerin birikimi olarak tanımlar. Bu şekildeki 

bir tanım, ancak, “sistematik” ve “bilgi” sözcükleri iyice açıklandığı takdirde geçerli 

sayılabilir. Aksi halde, rasyonel nitelikteki delilleri ileri sürme veya sistematik teoloji de 

doğa bilimleriyle aynı anlamı taşıyacaktır. Bilimin en önemli özelliği bu tanımda yer 

almamaktadır. Şöyle ki; bilim, bütün deneysel aleme, yani insanların deney yapmasına 

elverişli olan aleme bir bakış metodudur. Ancak, inandırmak, “en son gerçeği” bulmak 

veya değiştirmek amacı güden bir bakış açısı da değildir (Goode ve Hatt, 1973:9). 

 

Olaylar ile bilimsel teoriler arasında mevcut olan çok karmaşık bağlantılar modern 

bilimin temel özelliğidir. Bir konu hakkında araştırmaya başlayan bilim adamlarının 

gerçekte ne yapmakta olduklarına bakılırsa, (1) teori ile olayların birbirine zıt değil, 

fakat karmaşık şekilde iç içe oldukları, (2) teorinin spekülasyon demek olmadığı ve (3) 

bilim adamlarının hem teori ile hem de olaylarla çok yönlü ilişkilerinin bulunduğu 

görülür (Goode ve Hatt, 1973:10). 

 

Yukarıdaki bilgilerin doğal bir sonucu olarak, teorinin bilimin bir aracı olduğu 

söylenebilir. Çünkü, teori; (1) soyutlaştırılacak bilgi çeşitlerini tanımlayarak bir bilimin 

asıl gelişme yönünü gösterir, (2) anlamlı olayların sistemleştirildiği, sınıflandırıldığı ve 

aralarında bağlantılar kurulduğu bir kavramlar çerçevesi oluşturur, (3) olayları deneyle 

yararlanılan genellemeler ve genelleme sistemleri halinde özetler, (4) Bilgilerin eksik 

kalmış yönlerini gösterir. Aynı şekilde, olaylar da teorilerin oluşturulmasına şöylece 

yardımcı olurlar; (1) olaylar teorilerin başlamasına sebep olurlar, (2) mevcut teorilere 

yeni bir şekil verilmesine yol açarlar, (3) olaylara uygun olmayan teorilerin kabul 

edilmemesini sağlarlar ve (5) teoriyi aydınlatır ve yeniden açıklarlar (Goode ve Hatt, 

1973:11). 
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5.2. Araştırma: Tanımı ve Önemi 

Araştırma, bir amaca ulaşmak veya bir sorunu çözmek için belirlenmiş adımlar ve 

aşamalar çerçevesinde sistematik bir biçimde yapılan ve o konuda bilgiyi arttıran 

çalışmalardır. Her araştırmanın bir veya birkaç amacı olmalıdır. Çünkü, araştırmanın 

amacı “araştırma problemi” olarak da ifade edebileceğimiz bir problemin incelenmesi 

ve bu probleme uygun bir çözüm bulunmasıdır. Bunun için araştırmayı yapan kişi veya 

kuruluş, öncelikle, mevcut bilgilerin sentez edilmesi, mevcut bir durumun veya 

problemin incelenmesi, yeni bir durumun ya da konunun açıklanması ya da yeni bir 

bilginin yaratılması gibi bir amaca sahip olmalıdır (Dalcı, 2004:110). 

 

5.3. Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Araştırma Yöntemleri 

Yukarıda ifade edildiği gibi, bilimin amacı gerçek olaylar ile teori arasında akla uygun 

(rasyonel) ilişkiler kurmasıdır. İdeal nitelikler taşıyan bir sosyal bilim araştırması (1) 

nesnel olmalı, (2) araştırma konusunu tam anlatacak kadar açıklanmış bir şekilde 

yazılmalıdır. Çünkü, bir bilimsel yöntem açık seçiktir, denetlenebilir, yansızdır, 

eleştirici ve düzelticidir, akla uygundur, duyarlılığı yüksektir ve olgusal bakımdan en 

güvenli problem çözme yöntemidir (Güner, 2006:85). 

 

Bilimsel araştırma çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Araştırmanın konusu olacak 

problemin belirlenmesi ile başlayan ve elde edilen sonuçların açıklanması ile biten süre 

içinde araştırmacıların gerek kavramsal gerekse eylemsel çalışmalarını kapsar. 

 

Söz konusu aşamalar aşağıdaki şekil üzerinde gösterildiği gibidir: 
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Şekil 5.1. Sosyal Bilimlerde Araştırma Aşamaları 

Kaynak: Güner, M. Fatih (2006), Stratejik Performans Değerlemede Dengeli Sonuç Kartı, Doktora Tezi, 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, s:86. 
 

Şekilde de görüldüğü gibi, sosyal bilimlerdeki araştırmalarda yapılacak ilk iş araştırma 

probleminin tanımlanmasıdır. Bundan sonraki iş, araştırmanın nasıl yapılması gerektiği 

konusunda düşünsel faaliyette bulunmaktır. Düşünsel faaliyetler, araştırmanın genel bir 

taslağını ve araştırma sürecinin aşamalarını içerir. Ölçmede kullanılacak birimler ve 

bunların seçilme nedenleri bu aşamalarda ele alınır. Daha sonraki iş, problemin çözümü 

için varlığına gereksinim duyulan kesin bilgilerin toplanmasıdır. Verilerin toplanması 

işi, mevcut bilimsel veri toplama tekniklerinden en uygun olanı ile yapılır. Toplanan 

veriler problemin mahiyetine göre çözüm yönünde gerekli işlemlerden geçirilir. 

Araştırmanın son aşamasında da üzerinde çalışılmış veriler analiz edilip, ayrıntılı bir 

duruma getirilerek iyi bir şekilde tanımlanır. Anlamlarına derinlik kazandırılmış 

bilgiler, aralarındaki ilişkiler de dikkate alınarak sentez edilir ve sonuca gidilir. 

 

Her bir araştırmanın ele alınan problemin mahiyetine uygun bir stratejiyle (yöntemle)  

yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, sosyal bilimlerde farklı birçok araştırma stratejisi 

kullanılmaktadır. Bu stratejiler aşağıda tablo 5.1’de gösterilmiştir. 

 

 

Araştırma Probleminin 
Tanımlanması 

Araştırmanın Tasarımına 
Hazırlık 

Ölçme Seçme 

Veri Toplama 

Veri İşleme 

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 
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Tablo 5.1. Araştırma Stratejileri 

Araştırma 

Stratejileri 

Araştırmanın 

Konusunun Yapısı 

Olaylar Üzerinde 

Kontrol  

Olayların 

Güncelliği 

Deney Nasıl, neden Evet Evet 

Anket 
Kim, ne, nerede, 

kaç tane 
Hayır Evet 

Arşiv Analizi 
Kim, ne, nerede, 

kaç tane 
Hayır Evet/Hayır 

Tarihi Çalışma Nasıl, neden Hayır Hayır 

Olay Çalışması Nasıl, neden Hayır Evet 
Kaynak: Tanış, Veyis Naci (2005), Teknolojik Değişim ve Maliyet Muhasebesi, Nobel Yayınları, 
Adana, s:64. 
 

Bilimsel araştırmalarda kullanılan her bir yöntemin (stratejinin) kendine özgü 

üstünlükler ve zayıflıkları vardır. Önemli olan, seçilen araştırma yönteminin araştırılan 

problemi aydınlatarak, anlaşılmasını sağlamasıdır. 

 

5.4. Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı; işletme yönetiminin bir öz eleştiri yapmak üzere, kendini, bağımsız 

dış denetçinin yerine koyarak, iç kontrol sistemi ve iç denetim fonksiyonu hakkında 

elde ettiği araştırmaya dayalı bilgileri tarafsızca değerlendirip ortaya çıkarılan durumun 

gerekli kıldığı önlemleri alarak bağımsız dış denetçide yüksek düzeyde güven olgusu 

yaratıp, bağımsız dış denetimi kendi lehine nasıl etkileyebileceğini belirlemektir. 

 

İşletme yönetimi elde ettiği bilgileri inceleyip değerlendirdikten sonra, aşağıdaki 

soruların cevaplarına ulaşmayı ümit etmektedir: 

• Mevcut iç kontrol sistemi ve onun bir elemanı olan iç denetim fonksiyonu her 

birimde ve her konuda tam manasıyla güçlü müdür? 

• Varsa, zayıf olan yönler nelerdir? 

• Bağımsız dış denetçinin işletme yönetimine bildireceği hususlar ve yapacağı 

öneriler neler olabilir? 

 

Bilindiği gibi, bağımsız dış denetçi, denetim planını ve denetim programlarını 

hazırlamadan önce işletmedeki iç kontrol sistemi ile iç denetim fonksiyonunu inceleyip 
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değerlendirmekte, gerekli bilgileri elde ettikten sonra yaptığı değerlemeye uygun olarak 

denetim faaliyetlerini ve bu faaliyetler içinde yer alacak denetim yöntemleriyle denetim 

yordamlarını belirlemektedir. İşletme yönetimi birinci paragrafta sözü edilen çalışmayı 

başarılı bir şekilde yapabilirse, bağımsız dış denetçinin iç kontrol sistemine ve iç 

denetim fonksiyonuna ilişkin değerlemeleri olumlu olacağından, (1) denetim süresi 

kısalacak, (2) kanıt toplama maliyetleri azalacak ve (3) denetim işletmenin lehine 

sonuçlanacaktır. Araştırma bu bakımdan yapılmaya değer görülmüştür. 

 

İşletmeyi denetlemeyi kabul etmiş olan bağımsız dış denetçi, denetim faaliyetlerine 

başlamadan önce, yapacağı denetim programlarının içeriğini belirlemek üzere, 

işletmedeki iç kontrol fonksiyonunu somutlaştırarak uygulanabilir bir duruma 

indirgeyen iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sonunda ortaya çıkabilecek 

alternatifler şunlar olabilecektir: 

• Mevcut iç kontrol sistemi yeterli ve güçlüdür. 

• Mevcut iç kontrol sistemi yetersiz ve zayıftır. 

• Mevcut iç kontrol sistemi bazı konularda yeterli ve güçlüdür; bazı konularda ise 

yetersiz ve zayıftır. 

 

Bağımsız dış denetçinin yaptığı değerleme yukarıdaki sonuçlardan hangisine uygun ise, 

denetim programı ona göre hazırlanacaktır. İç kontrol sisteminin güçlü olması halinde, 

denetçi, kısa sürede sonuç veren denetim yöntem ve yordamlarını uygulamak suretiyle 

denetimini, büyük bir olasılıkla “olumlu denetim görüşü” ile tamamlayacaktır. Bundan 

farklı olan diğer durumlarda ise, iç kontrol sistemine güven duymayacağı için, önceki 

duruma göre, yeterli sayıda güvenilebilir kanıt toplayabilmek bakımından, daha çok 

yöntem ve yordam kullanarak denetimi daha uzun bir sürede ve belki de olumlu 

olmayan bir görüş ile sonuçlanabilecektir. 

 

Bağımsız dış denetimin kısa sürede ve “olumlu denetim görüş” ile sonuçlanmasını 

isteyen işletme yönetimi, diğer alternatiflerin ortaya çıkmasını önlemek için ne 

yapılması gerektiğini bir araştırma problemi olarak ele almalıdır. 
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5.5. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları  

Araştırma, unvanını “ABC İşletmesi” olarak değiştirdiğimiz Adana’da faaliyet gösteren 

bir sanayi işletmesi hakkındadır. Bu işletme halka açık bir işletme olup, hisse senetleri 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. Bu nedenle, zorunlu 

bağımsız dış denetime tabi bir işletmedir.  

 

Söz konusu işletmenin iç kontrol sistemi ve iç denetim fonksiyonu bizzat işletme 

yönetimi tarafından ve fakat bağımsız dış denetçinin görüşüyle incelenmiş ve yine onun 

ölçütleriyle değerlendirilmiştir. Böyle bir çalışmayı yapacak işletme yönetimi, hiç 

şüphesiz, işletmenin iç kontrol sisteminin elemanları olan (1) kontrol ortamı, (2) 

muhasebe sistemi ve (3) kontrol yordamları hakkında tüm bilgileri edinme ve 

kullanabilme olanağına sahiptir. Bu çalışmada kullanılan veriler işletme yetkililerin 

yardımı ile temin edilmesine karşılık, zamanın yetersizliği ve ihtiyaç duyulan bazı 

bilgilerin işletme açısından gizliliğinin olması nedeni ile bu çalışmada kullanılan veriler 

sınırlıdır.  

 

Taranan ilgili literatürde iç kontrol sisteminin ve onun bir elemanı olan iç denetim 

fonksiyonunun hep bağımsız dış denetçi tarafından incelenip değerlendiği ve yapılan 

değerlemede iç kontrol zayıflıkları saptandığında olası kontrol risklerini azaltmak 

amacıyla ek kontrol testlerinin sayısının arttırıldığı ve durumun işletme yönetimine 

bildirildiği görülmüştür. 

 

Araştırmanın kapsamı, işletme yönetiminin bağımsız dış denetçinin iç kontrol sistemini 

inceleme ve değerleme yöntemlerini bizzat uygulamak suretiyle kendi sistemini 

değerleyip, zayıflıkları giderecek önlemleri alarak, bağımsız dış denetimi olumlu sonuç 

vermesi yönünde etkileyebileceği iddiasını taşımasından dolayı bu iddianın 

doğruluğunu göstermeye yönelik bir çalışma ile sınırlandırılmıştır. 

 

Bağımsız dış denetçilerin uzunca bir süreden beri yaptıkları denetimlerden edindikleri 

bilgiler ve deneyimler sonunda bir işletmede etkin ve güvenilir bir iç kontrol sisteminin 

nasıl kurulması gerektiği konusunda sağlam görüşleri vardır. Özellikle, iç kontrol 

sisteminin ve iç denetim fonksiyonunun etkinliğini ölçmek üzere düzenledikleri “iç 
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kontrol soru kağıtları” iç kontrol sisteminin nasıl etkin ve iç denetim fonksiyonunun da 

nasıl etken kılınabileceğinin işaretlerini taşımaktadırlar. 

 

5.6. Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmada olay çalışması (case study) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, muhasebe 

disipliniyle ilgili araştırmalarda sıkça kullanıldığı gibi, siyaset, antropoloji, 

karşılaştırmalı sosyoloji, eğitim bilimleri ve diğer birçok bilim dallarında da türlü 

şekillerde kullanılmaktadır (Ünal, 2006:121). 

Bunlar; 

• Tanımlayıcı olay çalışmaları, 

• Örnek gösterici olay çalışmaları, 

• Keşifsel olay çalışmaları, 

• Açıklayıcı olay çalışmaları, 

• Deneysel olay çalışmalarıdır. 

 

Araştırma yöntemi olarak olay çalışması yönteminin seçilmesinin sebebi, bu yöntemin 

özel bir durumun sistematik olarak araştırılmasına uygun olmasıdır. Bu özel durum, bir 

olay, bir insan veya grup, kurum veya organizasyon ile ilgili olabilir (Sezal, 2006:205). 

 

Araştırmada, önce tanımlayıcı olay çalışması yapılmış; işletmenin iç kontrol sistemi 

hakkında gerekli bilgiler elde edilip incelenerek mevcut durum saptanmış, sonra, 

açıklayıcı olay çalışması yapılarak bu özel durumun sonuçları açıklanmıştır. 

 

5.7. Araştırmanın Verilerine Ulaşma Yöntemi  

Bu çalışma için gerekli veriler ilgili işletme yetkililerinin gerekli izni ve yardımı ile 

temin edilmiştir. Temin edilen bu veriler ana hatlarıyla:    

• Şirketin esas mukavelesi, 

• Şirketin 2006 yılı faaliyet raporu, 

• İç kontrol soru kağıtları aracılığıyla sorulan soruların cevapları. 
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6. BÖLÜM 

 
ABC İŞLETMESİNDE YÖNETİMİN BAĞIMSIZ DIŞ DENETÇİNİN BAKIŞ 

ACISIYLA İÇ KONTROL SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA BİR 

ARAŞTIRMA 

6.1. Giriş 

İşletme yönetimi, planlanmış hedeflere ulaşabilmek için, kendi fonksiyonları içinde yer 

alan kontrol fonksiyonuna gereken önemi vermek zorunluluğundadır. Gerçekte, işletme 

içinde kavramsal düzeyde var olduğu kabul edilen kontrol fonksiyonunu uygulama 

düzeyine indirgeyen iç kontrol sistemi ve bunun bir elemanı olan iç denetim 

fonksiyonudur. 

 

İç kontrol sistemi ne kadar işlek ve iç denetim fonksiyonu da ne kadar etken olursa, 

işletme yönetimince hazırlanıp sunulan verilere, özellikle, finansal verilere güven 

derecesi de o kadar yüksek olur. Ancak, işletmeyle ilgilenen kişiler ve diğer çıkar 

grupları finansal bilgilerin güvenirliliğini ölçebilecek bilgi ve deneyime ya hiç sahip 

olamaz ya da yeterince sahip olmayabilirler. Ortaya çıkan bu olumsuzluğu gidermek 

amacıyla uzman kişilerin hizmetine başvurulabilir. Söz konusu uzman, işletme 

yönetiminin bir iddia olarak kabul edilen veri sunumlarını inceleyip değerlendirebilecek 

bilgi ve deneyime sahip olan, tarafsız, kendisine güvenilen ve yüksek ahlaki değerler 

taşıyan bir kişi veya gruptur. Bu nitelemeler, denetim faaliyetlerini bir meslek olarak 

yerine getiren ve adına bağımsız dış denetçi denilen kişi veya kişiler topluluğunu işaret 

etmektedir.  

 

Bağımsız dış denetçi talep üzerine kabul ettiği işletme denetimine başlamadan önce 

işletmeyi tanımaya yönelik çalışmalar yapar. Bu çalışmaların önemli kısmını işletmenin 

iç kontrol sisteminin incelenip değerlendirilmesine ilişkin faaliyetler oluşturur. 

 

6.2. Verileri Değerleme Yöntemi  

Bağımsız dış denetçinin uzun yıllardan beri yaptıkları denetimlerden edindikleri bilgi ve 

deneyimler sonunda bir işletmede etkin ve güvenilebilir bir iç kontrol sisteminin ve iç 

denetim fonksiyonunun nasıl olması gerektiği konusunda sağlam görüşleri vardır. 
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Onların düzenledikleri iç kontrol soru kağıtları, iç kontrol sisteminin nasıl etkin ve iç 

denetim fonksiyonunun da nasıl etken kılınabileceğinin işaretlerini taşırlar. 

 

Araştırmada, bağımsız dış denetçinin denetim rolünü üstlenen işletme yönetimi, onun 

da kullanıldığı standart iç kontrol soru kağıtlarını ilgili personele doldurtmuş; her bir 

soruya aldığı cevabı “evet” ise iç kontrol sistemini değerlerken olumlu, “hayır” ise 

olumsuz etken kabul ederek, iç kontrol değerleme formu ile varsa, iç kontrol zayıflıkları 

formunu düzenleyip, işletme yönetimine bildirmesi gereken hususları belirlediği 

varsayılmıştır.  

 

6.3. ABC İşletmesi ve İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgiler 

Hakkında araştırma yapılan işletmeyi tanıtmak amacıyla, konu “ABC İşletmesi 

Hakkında Bilgiler” ve “ ABC İşletmesinin İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgiler” olarak 

iki başlık altında ele alınmıştır.   

 

6.3.1. ABC İşletmesi Hakkında Genel Bilgiler  

Hakkında araştırma yapılan ABC işletmesi bir anonim şirket olup, esas mukavelesinden 

ve 2006 yılı faaliyet raporundan elde edilen bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir: 

 

Esas Mukavele Bilgileri: 

Madde: 2- Unvan: Ortaklığın unvanı ABC Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Türk Anonim 

Ortaklığı’dır. 

Madde: 3- Kurucular: Ortaklık 11 T.C. vatandaşı tarafından 1951 yılında kurulmuştur. 

Madde: 4- Maksat ve Program: Ortaklığın kuruluş maksadı, yani zaman ve imkanla 

mukayyet olarak tahakkuk ettirmediği derpiş ettiği iş programı aşağıdaki fıkralarda 

hülasa olarak gösterilmiştir. 

 

A- Sanayicilik: 

I. Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi Kurmak ve İşletmek. 

II. Un ve Öğütme Sanayi Kurmak ve İşletmek. 

III. Yağ ve Sabun Sanayi Kurmak ve İşletmek. 

IV. Çeltik ve Bulgur Sanayii Kurmak ve İşletmek. 

V. Usare ve Koku Sanayii Kurmak ve İşletmek. 
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VI. Konserve Sanayii Kurmak ve İşletmek. 

VII. Diğer Sanayii İşlerini Kurmak ve İşletmek. 

 

B- Ticaret:  

I. İthalat, İhracat ve Dahili Ticaret. 

II. Ticari Mümessillik, Muhabirlik ve Acenta İşleri. 

III. Resmi, Hususi, Milli ve Uluslararası İnşaat İşleri. 

IV. Her Nevi Maden Arama ve İşletme İşleri. 

V. Kara, Deniz, Hava Nakliyat ve Antrepoculuk İşleri. 

VI. Her Manada Orman İşletmesi ve Ticaret İşleri. 

VII. Kendi Sınai Teşkilatına Lüzumlu Olan Hammaddeleri İstihsal, İthal ve İhraç 

Etmek. 

Madde: 6- Ortaklığın merkezi Adana’dır. 

Madde: 7- Ortaklığın sermayesi 1.000.000 TL’dir. 

 

Faaliyet Raporu Bilgileri: 

• İşletme, 1.3 milyon metrekare alana yayılmış olup, Türkiye’nin en büyük 

entegre tekstil kuruluşlarından biridir. 

• Personel sayısı 2.600’den fazladır. 

• 2006 hesap döneminde 14 yabancı ülkeye ihracat yapmıştır. 

• Ortaklık 5 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilmekte; 3 kişiden 

oluşan bir denetleme kurulu tarafından denetlenmektedir. 

• Mali işler müdürlüğü tarafından hazırlanan periyodik mali tabloların gerçeğe 

uygun ve doğru olarak yapıldığı sonuçlarını içeren bağımsız denetim 

kuruluşlarınca hazırlanan incelenip, kontrol edilerek onay için yönetim 

kuruluna sunan bir denetim komitesi mevcuttur. 

• İşletmenin iç denetimi şirketin bağlı olduğu holdingin iç denetim birimi 

tarafından yapılmaktadır. 

• Risk yönetim ve iç kontrol mekanizması: Yönetim Kurulu başta pay sahipleri 

olmak üzere şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza 

indirebilmek amacıyla belirli dönemlerde toplanan müşteri risk komitesi 

oluşturmuştur. Komite toplantılarında müşteri riskleri analiz edilerek etkin 

risk yönetimi için uygulama kararı alınmıştır. 



 128

• İç kontrol mekanizması işletmenin (şirketin) kurulduğu günden beri mevcut 

olup; Denetim Komitesi’nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim 

Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri mevcut denetim komitesi iç 

tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir. Denetim Komitesi icracı olmayan 

Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır 

• İşletmenin (şirketin) sermayesi halka açık olup, açıklık oranı % 27’dir. Hisse 

senetleri İMKB’de işlem görmektedir 

• İşletmenin faaliyet alanı tekstil sektörüdür. 

 

6.3.2. ABC İşletmesinin İç Kontrol Sistemi Hakkında Toplanan Bilgiler  

İşletmenin iç kontrol sisteminin tanınması amacıyla temel mali tablolar olan (1) bilanço 

ve (2) gelir tablosunda yer alan aşağıdaki iktisadi kıymetler hakkında tanımlayıcı 

nitelikte standart iç kontrol soru kağıtları hazırlayarak ilgili personelin doğru ve gerçeği 

yansıtacak bir biçimde cevaplandırılmasını istenmiştir. 

 

Bilgi toplamada yaygın olarak kullanılan yöntem soru kağıdı uygulamasıdır. Soru 

kağıdı, incelenen sistemdeki kontrollerin güvenirliğini etkinliğini araştırmaya yönelik 

çeşitli sorular içerir. Soru kağıtlarına verilecek cevaplar bağımsız dış denetçiye iç 

kontrol sisteminin fonksiyonel olarak çalışıp çalışmadığı ve ne derecede etkin olduğu 

hakkında bilgi verir. Uygulamada çoğu bağımsız dış denetim işletmesi tekbiçim 

(standart) soru kağıtları kullanmaktadırlar. Bu soru kağıtları hazırlanırken dikkat 

edilecek husus, soruların telkin edici değil, fakat mevcut olaya kesin cevap arayan 

nitelikte olmasıdır. Kural olarak, sorular o şekilde hazırlanır ki, her bir soruya verilecek 

“evet” cevabı iç kontrol sisteminin etkin olduğunu, “hayır” cevabı ise sistemin aksayan 

yanlarını gösterebilsin (Güredin, 2007:336). 

 

Haklarında soru kağıdı düzenlenen iktisadi kıymetler ve işlemler: 

• İç Kontrol Soru Kağıdı: Nakit Tahsilatı 

• İç Kontrol Soru Kağıdı: Nakit Ödemeleri 

• İç Kontrol Soru Kağıdı: Satışlar 

• İç Kontrol Soru Kağıdı: Alacak ve Alacak Senetleri 

• İç Kontrol Soru Kağıdı: Satın Alma 

• İç Kontrol Soru Kağıdı: Stoklar 
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• İç Kontrol Soru Kağıdı: Maddi Duran Varlıklar ve İlgili Hesaplar 

• İç Kontrol Soru Kağıdı: Yatırımlar ve İlgili Gelirler 

• İç Kontrol Soru Kağıdı: Borç ve Borç Senetleri 

• İç Kontrol Soru Kağıdı: Özsermaye 

• İç Kontrol Soru Kağıdı: Ücret Sistemi 

 

6.3.3. ABC İşletmesinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Bilgilerin Değerlendirilmesi 

Genel kabul görmüş denetim standartları içinde yer alan iç kontrolün incelenmesi 

başlığını taşıyan çalışma sahası standardı, iç kontrol sisteminin değerlendirilmesini 

zorunlu tutmaktadır. Bu standardın amacı, müşteri işletmenin iç kontrol sisteminde 

bulunabilecek zayıf noktaları ortaya çıkarmaktır. Sistemdeki zayıf noktalar saptandıktan 

sonra bunların yapılacak denetim faaliyetlerine olabilecek etkileri belirlenmelidir. İç 

kontrol sisteminin değerlendirilmesine ilişkin sonuca göre, denetçi, maddi denetim 

sırasında hangi denetim tekniklerini uygulayacağına karar verir.  

 

İç kontrol sisteminin güvenilir olması maddi denetim tekniklerinin uygulanma zamanını 

etkiler. Aynı şekilde iç kontrol sisteminin etkili olması, uygulanacak denetim 

tekniklerinin sayısını ve ayrıntı derecesini de etkiler.  

 

Bağımsız denetçi, iç kontrol sistemi hakkında yapmış olduğu değerlendirmelerin 

sonuçlarını çalışma kağıtlarına geçirir. Çünkü, denetçinin düzenlediği çalışma 

kağıtlarında (1) sistemin güçlü yanları, (2) sistemin zayıf yanları, (3) maddi denetim 

teknikleri üzerine yapacağı etkiler ve (4) işletme yönetimine bildirilmesi gereken 

aksaklıkların neler olduğu kısa ve fakat açık bir biçimde bildirilir. 

 

Bağımsız dış denetçi her bir faaliyete ilişkin açıklamalarda bulunurken, şöyle bir yol 

izlemiş olabilir (Güredin, 2007:350): 

a. Ele alınan faaliyetin işletme içinde tamamlanması için bilgi ve belge akışını tasvir 

eden açıklamalar yapmıştır. 

b. İç kontrol sistemini tanıtan açıklamalara dayanarak ele alınmış faaliyetlere ilişkin 

akış diyagramı düzenlemiştir. 

c. Ele alınan her bir faaliyetle ilgili olarak iç kontrol sistemi hakkında bilgi toplamak 

için iç kontrol soru kağıdı kullanmıştır. 
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d. Soru kağıdı ve akış diyagramından yararlanarak sistemin ön değerlendirmesini 

yapmıştır. 

e. Faaliyete ilişkin uygunluk denetiminin nasıl yürütüleceği, hangi denetim yollarının 

izleneceği, denetimin amacını da belirterek açıklamıştır. 

f. İncelenen faaliyetle ilgili olan iç kontrol sisteminin maddi doğruluk denetimi 

üzerindeki etkilerini araştırmıştır. 

 

Aşağıda, ilgililer tarafından cevaplanan soru kağıtları, soru ve cevapları birlikte 

gösterecek şekilde yeniden düzenlenmiş ve söz konusu iktisadi kıymetler ile ilgili iç 

kontrolün değerlendirilmesine ilişkin çalışma kağıtları tablo şeklinde gösterilmiştir:  
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Tablo 6.1. İç Kontrol Soru Kağıdı: Nakit Tahsilatı 
Sorular Cevaplar 

A. Genel: 

1. Tahsilat günlük olarak bankaya yatırılmakta mıdır? 

2. Kasadar tahsilatı bankaya yatırıncaya kadar kontrolü altında tutmakta mıdır? 

3. Kasanın anahtarı kasadan sorumlu olan kasadar tarafından mı saklanmaktadır? 

4. Kasadar yıllık iznini uygun zamanda ve düzenli olarak kullanmakta mıdır? 

5. İşletmede kasanın yönetimine ait yazılı bir talimat var mıdır? 

6. Kasa hırsızlığına karşı sigorta yaptırılmış mıdır? 

7. Peşin satışlarda yazar ve ekranlı kasa kullanılmakta mıdır? 

8. Kasa yer ve personel açısından muhasebe bölümünden ayrılmış mıdır? 

9. Parayı bankaya yatırmak üzere götüren kişi tahsilatı yapan ve müşteri hesaplarını 

tutan kişilerden farklı bir kişi midir? 

10. Bankanın para alındı makbuzu veya dekont, parayı bankaya yatıran kişinin 

dışındaki bir görevli, veya iç denetçi tarafından alınıp saklanmakta mıdır? 

11. Kasadarın müşteri hesaplarına kayıt düşmesi engellenmiş midir? Aynı şekilde 

kasadarın büyük defter kayıtlarını yapması da kesinlikle önlenmiş midir? 

12. Kasadarın alacaklarla ilgili muhasebe kayıtlarına ve aylık finansal tabloların 

hazırlanmasına erişme olanağı kesinlikle engellenmiş midir? 

13. Diğer kasa fonları (örneğin:küçük kasa) ve menkul kıymetlerin yönetimi kasadarın 

dışındaki bir kişi/kişiler tarafından üstlenilmiş midir? 

14. İşletmenin nakit fonlarını koruyan kişi aynı zamanda işletmeye ait olmayan fonları 

da (sendika aidatı gibi) korumakla görevlendirilmiş midir? 

15. Şubelerde tahsilat yapılmakta mıdır? 

16. Kiralar, dividant, faiz ve benzeri gelirlerin tahsil edilmiş oldukları kontrol 

edilmekte midir? Tahsilat yapılmamış ise durum hemen belirlenebilmekte midir? 

17. Kasa ile muhasebe kayıtları ile hiçbir ilgisi bulunmayan bir yetkili aylık olarak 

banka mutabakatı yapmakta mıdır? 

18. İşletmede ani zamanlarda kasa sayımı yapılmakta mıdır? 

B. Posta Yoluyla Gelen Tahsilat: 

1. Postayı açan kişi kasa ile muhasebe kayıtlarının tutulması ile ilgili olmayan bir kişi 

midir? Bu görevli günlük tahsilat listesi düzenlemekte midir? 

2. Günlük tahsilat listesi ile o gün bankaya yatırılan tutar arasında mutabakat 

yapılmakta mıdır? Bu mutabakat kasa ile ilgili bir kişi tarafından mı yapılmaktadır? 

3. Günlük tahsilat listesi ve banka para alındı makbuzları ile kasa tahsil yevmiyesi ve 

alacak hesaplarına düşülen alacaklandırma kayıtları arasında düzenli 

karşılaştırmalar yapılmakta mıdır? 

4. Sıra numaralı satış defteri veya tahsilat makbuzları kullanılmakta mıdır? Sıra 

numaraları muhasebe bölümü tarafından kontrol edilmekte midir? 

5. İşlemlerin ayrıntılı kayıtları bilgisayarlı sistemde mi izlenmektedir? 

 

EVET 

HAYIR 

HAYIR 

EVET 

HAYIR 

EVET 

HAYIR 

EVET 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

HAYIR 

 

EVET 

 

HAYIR 

 

HAYIR 

EVET 

 

HAYIR 

 

HAYIR 

 

HAYIR 

 

EVET 

 

EVET 

 

 

HAYIR 

 

EVET 
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Tablo 6.2. Tahsilatların Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı 

ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Tahsilat İle İlgili İç Kontrolün Değerlemesi 

31.12.2006 

 

Güçlü Yanlar:  

1. Tahsilat günlük olarak bankaya yatırılmaktadır. 

2. İşlemlerin ayrıntılı kayıtları bilgisayarlarla izlenmektedir. 

3. Kasa hırsızlığına karşı sigorta yaptırılmıştır. 

4. Görevlerin ayrımı ilkesine genellikle uyulmuştur. 

5. Yetkilendirme ilkesine uyulmuştur. 

6. Belgeleme ve kayıt düzeni ilkesine uyulmuştur.  

Zayıf Yanlar:  

1. Nakit kasadar tarafından korunmamaktadır. 

2. Aylık bağımsız mutabakatlar yapılmamaktadır. 

3. Sıra numaralı tahsilat makbuzları kullanılmamaktadır. 

4. Kasadarın alacaklarla ilgili muhasebe kayıtlarına ve aylık finansal tablolara 

erişim olanağı kesin olarak engellenmemiştir. 

5. İşletmede ani kasa sayımları yapılmamaktadır. 

 

Maddi Denetime Etki:  

1. 2006 hesap dönemine ait bankaya yatırılmış para tutarı ile dönemin satış 

hasılatı ve diğer destekleyici belgeler arasında mutabakat yapılmalıdır. 

Yönetime Bilgi:  

1. Eldeki tahsilatın kasadarın koruması altında olması gerektiği, 

2. Kasadarın alacak hesaplarına ve aylık finansal tablolara erişiminin önlenmesi 

gerektiği, 

3. Yapılan tahsilat ile kayıtlar arasında düzenli olarak aylık mutabakatlar 

yapılması gerektiği, 

4. Kasanın ani sayımlarla kontrol edilmesi gerektiği bildirilmelidir. 
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Tablo 6.3. İç Kontrol Soru Kağıdı: Nakit Ödemeleri 
Sorular Cevaplar 

1. Tüm ödemeler (küçük kasa dışında) çek ile mi yapılmaktadır? 

2. Çeklerin hazırlanıp imzalanması ve ödemelerle ilgili diğer işlemler bilgisayar 

tarafından mı yapılmaktadır? 

3. Çek yaprakları basılı sıra numaralı mıdır? 

4. Çekler kontrol altında tutulmakta mıdır? 

5. İptal edilen çeklerin tekrardan kullanımını engellenmek için çeklerin bir yanı 

kesilerek bozulmakta ve inceleme yapmak için saklanmakta mıdır? 

6. Çekin geçerli olması için iki imza koşulu aranmakta mıdır? 

7. Boş çek yapraklarının imzalanması yasaklanmış mıdır? 

8. Çeki imzalayanların muhasebe kayıtlarına, tahsilata veya banka doğrulamalarına 

erişimi kesinlikle önlenmiş midir? 

9. Çek imzalama yetkisi olanların “hamiline” çek imzalamaları yasaklanmış mıdır? 

10. Banka mutabakatı kasa ile muhasebe kayıtları ile ilgisi bulunmayan kişiler 

tarafından mı yapılmaktadır? 

11. Mutabakat sırasında çeklerin sıra numarası izledikleri araştırılmakta mıdır? 

12. Çek imzalamadan önce ödeme belgeleri ve destekleyici belgeler gözden 

geçirilerek incelenmekte midir? 

13. Çekler muhasebe bölümüne gönderilmeden, doğrudan imzalayan kişi veya bölüm 

tarafından mı postalanmaktadır? 

14. Ödeme belgeleri ve destekleyici belgeler “ödenmiştir” şeklinde damgalanarak 

tekrardan kullanımları önlenmekte midir? 

15. Ücret çekleri bu amaçla açtırılmış bulunana banka ücret ödemeler fonu 

hesabından mı ödenmektedir? 

16. Yolsuzlukların önlenmesi; ya da ortaya çıkarılması için bankalar arası fon 

aktarmaları etkin bir muhasebe kontrolü altında mıdır?   

HAYIR 

HAYIR 

 

EVET 

EVET 

HAYIR 

 

EVET 

HAYIR 

HAYIR 

 

EVET 

HAYIR 

 

HAYIR 

EVET 

 

HAYIR 

 

HAYIR 

 

HAYIR 

 

EVET 
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Tablo 6.4. Nakit Ödemelerinin Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı 

ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Nakit Ödemelerine İlişkin İç Kontrolün Değerlemesi 

31.12.2006 

 

Güçlü Yanlar:  

1. Çek yaprakları sıra numaralıdır. 

2. Çekler kontrol altında tutulmaktadır. 

3. Çekler çift imzalıdır. 

4. Çek imzalama yetkisi olanlar “kendine çek” düzenleyememektedir. 

5. Çek düzenlenmesini gerektiren belgeler imzadan önce gözden geçirilerek 

incelenmektedirler. 

6. Bankalar arası fon aktarımları etkin bir muhasebe kontrolü altındadır. 

7. Çekler muhasebeye gönderilmeden postalanmamaktadır.   

 

Zayıf Yanlar:  

1. Küçük kasa dışında tüm ödemeler çekle yapılmamaktadır. 

2. Çeklerin hazırlanması, imzalanması ve ödemelerle ilgili diğer işlemler elle 

yapılmaktadır. 

3. İptal edilen çekler, bir tarafı kesilip bozularak saklanmamaktadır. 

4. Boş çeklerin imzalanması yasaklanmıştır. 

5. Çeki imzalayan muhasebe kayıtlarına, tahsilata veya doğrulamalara erişmesi 

kesinlikle önlenmemiştir. 

6. Bankanın kasa ile mutabakatı bu konularla ilgili personelin dışındaki 

görevliler tarafından yapılmamaktadır. 

7. Mutabakat yapılırken çeklerin sıra numarası araştırılmamaktadır. 

8. Ödeme belgeleri ve destekleyici diğer belgeler “ödenmiştir” ifadesi 

taşımamaktadır. 

9. Ücretler banka ücret ödeme fonundan ödenmemektedir.  
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Maddi Denetime Etki:  

1. Kasa – Banka mutabakatının doğruluğu incelenmelidir. 

2. Dolaşımdaki çekler listesinin toplamı kontrol edilerek aritmetik doğruluğu 

incelenmelidir. 

3. Dolaşımdaki çekler listesi incelenmeli, bu çeklerin düzenlenme tarihi ve parayı 

tahsil edecek kişi veya kurum liste üzerinde işaretlenmeli ve yine bunlarla 

ilgili destekleyici bilgi ve belgeler incelenmelidir. 

4. İşletmenin banka hesapları arasında yaptığı aktarmaları gösteren liste 

incelenmeli ve çekler ile bu liste arasında mutabakat aranmalıdır. 

5. Banka mutabakatında hesaplanan defter kalanı ile büyük defter kalanı 

karşılaştırılmalıdır. 

 

Yönetime Bilgi:  

1. Küçük kasa dışındaki ödemelerin tamamını çekle yapılmamasının sakıncalı 

olduğu, 

2. Çeklerin elle yazılıp, imzalanmasının ve ödemelerle ilgili diğer işlemlerin elle 

yapılmasının sakıncalı olduğu, 

3. İptal edilen çeklerin, bir daha kullanılmayacak şekilde bozulup, saklanması 

gerektiği, 

4. Boş çeklerin imzalanmasının yasaklanması gerektiği, 

5. Çekleri imzalayan personelin muhasebe kayıtlarına tahsilata veya 

doğrulamalara erişimi kesinlikle önlenmesi gerektiği, 

6. Banka – Kasa mutabakatının bu iktisadi kıymetlerle ilgisi olmayan personel 

tarafından yapılması sağlanması gerektiği, 

7. Yapılan mutabakatlarda çeklerin sıra numaralarının araştırılması gerektiği 

bildirilmelidir. 
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Tablo 6.5. İç Kontrol Soru Kağıdı: Satışlar 
Sorular Cevaplar 

1. Satış faturaları basılı sıra numaralı mıdır? Faturalar satış bölümü tarafından 

kontrol edilmekte midir? 

2. Kredili satışlarda malların yollanması yapılmadan önce kredi onayı alınmakta 

mıdır? 

3. Kredi onayını veren bölüm satış bölümünden bağımsız mıdır? 

4. Satış fiyatları ve satış koşulları belli bir satış politikasına ve fiyat listesine 

dayandırılmış mıdır? Bu politikanın dışında yapılacak satışlar için özel onay 

alınmakta mıdır? 

5. Yollama bölümü sıra numaralı yollama belgeleri düzenlemekte midir? 

6. Faturalama bölümü yollanan miktar ile faturadaki miktar arasında uygunluk 

kontrolü yapmakta mıdır? 

7. Faturalama bölümü yollama belgelerinin ve faturalarının sıra numaralarını kontrol 

etmekte midir? 

8. Faturalama bölümü satış faturalarında aritmetik hata ve fiyatlama hatalarının 

olmaması için gerekli kontrolleri yapmakta mıdır? 

9. Mamul hatları itibariyle istatistiki analizler yapılarak döneme ait satışlar 

toplamının doğruluğu araştırılmakta mıdır? 

10. Dönemsel satışlar alacak muhasebesinden ayrı olarak doğrudan genel muhasebeye 

bildirilmekte midir? 

11. Satışları kayıtlara mükerrer olarak geçirilmesini engelleyen önlemler alınmış 

mıdır? 

12. Satışları kayıtlara hiç geçirilmemesini engelleyen önlemler alınmış mıdır? 

13. Satış iadeleri gerekli belgeler ile desteklenmiş midir? Alınana iadelerin işletmeye 

girişi yapılmış ve iade işlemi yetkili kişi tarafından onaylanmış mıdır? 

14. Aşağıda verilen satışlar da yukarıdaki kontrol önlemlerine tabi midir? Personele 

yapılan satışlar, posta yoluyla ödemeli yapılan satışlar, peşin satışlar, artık ve 

hurda satışları. 

15. Bilgisayarda ayrıntılı kayıtlar tutulmakta mıdır?  
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Tablo 6.6. Satışların Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı 

ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Satışlara İlişkin İç Kontrolün Değerlemesi 

31.12.2006 

 

Güçlü Yanlar:  

1. İç kontrol soru kağıdında yer alan 25 sorunun hepsine “evet” cevabı verilerek, 

satışlara ilişkin iç kontrolün güçlü olduğu belirtilmiştir. 

 

Zayıf Yanlar:  

1. Soru kağıdında yer alan sorular çerçevesinde satışlara ilişkin iç kontrolün zayıf 

bir yanının olmadığına işaret edilmiştir. 

 

Maddi Denetime Etki:  

1. Soru kağıdındaki soruların tamamına verilen “evet” cevabının tarafsızlığı 

konusunda ve nesnel bir güvence elde etmek için, satışlara ilişkin olarak akış 

diyagramı düzenli ve satışlarla ilgili notlar alınarak incelenmelidir. 

 

Yönetime Bilgi:  

1. Satışlara ilişkin iç kontrolün tatmin edici olduğu, bir zorunluluk olmadıkça, bu 

konuda bir değişikliğe gidilmemesi gerektiği önerilmelidir. 
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Tablo 6.7. İç Kontrol Soru Kağıdı: Alacak ve Alacak Senetleri 
Sorular Cevaplar 

1. Alacaklar yardımcı hesaplarını tutan görevlilerin nakite erişmeleri kesinlikle 

önlenmiş midir? Kasadarın alacaklar yardımcı hesaplarına erişmesi kesinlikle 

önlenmiş midir? 

2. Yardımcı kayıtlar ile büyük defter alacaklar ana hesabı arasındaki aylık 

mutabakatlar sağlanmakta mıdır? 

3. Müşterilere hesap durumlarını gösteren aylık hesap özetleri gönderilmekte midir? 

Postalama işi alacaklar muhasebesi tarafından kontrol edilmekte midir? 

Müşterilerin hesap durumu ile mutabık olmamaları halinde, durumu doğrudan 

alacaklar muhasebesine görevli olmayan bir yetkiliye bildirmeleri sağlanmış 

mıdır? Müşteriler bu konuda uyarılmakta mıdır?  

4. Vadesinde ödenmeyen hesaplar listelenerek krediler bölümü dışında görev yapan 

bir yetkiliye raporlanmakta mıdır? 

5. Kayıtlardan silinen alacaklar ayrı iki dosyada saklanmakta mıdır? 

6. Alacaklandırma mahsup fişleri sıra numaralı mıdır? Sıra numaraları kontrol 

edilmekte midir? 

7. Normal iskontolar dışında tanınan özel iskontolar ile satış iade ve indirimleri 

nedeniyle müşteri hesaplarına yapılan alacaklandırma kayıtları önceden sorumlu 

bir kişi tarafından onaylanmakta mıdır? 

8. İade alındığı bildirilen mallar teslim alma raporları ile karşılaştırılmakta mıdır? 

9. Kredi bölümünün yönetimi fonksiyonel olarak satış bölümünden kesinlikle 

ayrılmış mıdır? 

10. Alacaklar ve alacak senetleri belirli aralıklarla borçlulardan sorgulanmakta mıdır? 

Doğrulama iç denetçi tarafından mı yapılmaktadır? 

11. Alacak senetleri yetkili bir görevli tarafından onaylanmakta mıdır? 

12. Alacak senetlerinin fiziki olarak korunması kasadarın ve alacak muhasebesinde 

çalışanların dışındaki bir kişinin sorumluluğuna verilmiş midir? 

13. Teminat olarak taşınabilir bir kıymet alınmışsa, bu kıymetlerin korunması 

sorumluluğu nakit ile ve muhasebe kayıtları ile ilgisi bulunmayan bir kişiye 

verilmiş midir? 

14. Alacaklar ve alacak senetleri bilgisayarlı sistemde izlenmekte midir?    
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Tablo 6.8. Alacak ve Alacak Senetleri Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı 

ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Alacak ve Alacak Senetlerine İlişkin İç Kontrolün Değerlemesi 

31.12.2006 

 

Güçlü Yanlar:  

1. Alacak ve alacak senetleriyle ilgili iç kontrol soru kağıdında yer alan 1’den 

14’e kadar olan sorulara “evet” cevabı yazılarak, iç kontrolün alacak ve alacak 

senetleri için güçlü olduğu belirtilmiştir. 

 

Zayıf Yanlar:  

1. Soru kağıdında yer alan sorular çerçevesinde alacak ve alacak senetleri ile 

ilgili iç kontrol zayıflığına işaret eden bilgi verilmemiştir. 

 

Maddi Denetime Etki:  

1. Alacaklar değerlenmelidir. 

2. Alacakların yaşlandırılmaları incelenmelidir. 

3. Alıcı hesaplarına ilişkin kalanlar incelenmelidir. 

4. Alacaklarla ilgili olan satışların döneme aitliği incelenmelidir.  

 

Yönetime Bilgi:  

1. Alacak ve alacak senetleri ile ilgili iç kontrolün, soru kağıdında bulunan 14 

soruya verilen “evet” cevabı ile güçlü olduğu yönünde saptama yapıldığı 

bildirilmeli ve önemli bir gerekçe olmadıkça değişikliğe gidilmemesi 

önerilmelidir. 
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Tablo 6.9. İç Kontrol Soru Kağıdı: Satın Alma  
Sorular Cevaplar 

1. Yardımcı borç hesapları ve belgeli ödeme sisteminde açık olan ödeme belgeleri ile 

büyük defter kontrol hesabı arasında aylık mutabakatlar yapılmakta mıdır? 

2. Satıcılardan gelen aylık hesap özetleri borçlar hesabı veya ödenmiş ödeme 

belgeleri ile karşılaştırılmakta mıdır? 

3. Muhasebe bölümünden, teslim alma bölümünden ve yollama bölümünden ayrı ve 

bağımsız olarak çalışan bir satınalma bölümü var mıdır? 

4. Bütün satınalmalar onaylanmış sipariş pusulalarına dayanılarak mı yapılmaktadır? 

5. İster stoklama, ister tüketim için olsun bütün alımlar satınalma bölümü tarafından 

mı yapılmaktadır? 

6. Satınalma emri sıra numaralı mıdır? Sıra numarası izlediği kontrol edilmekte 

midir? 

7. Satınalımlarda piyasa araştırması yapılmakta mıdır? Bu amaçla teklif mektupları 

alınmakta mıdır? 

8. Satınalma fiyatları yetkili bir satınalmacı tarafından onaylanmakta mıdır? 

9. Teslim alma bölümü-satınalma bölümünden bağımsız olarak çalışmakta mıdır? 

Teslim alma bölümünün görevlileri teslim alma anında malların kalitesini, 

miktarını ve şartnameye uygunluğunu belirlemekte midir? 

10. Teslim alma raporları sıra numaralı mıdır? Sıra numaraları kontrol edilmekte 

midir?  

11. Teslim alma raporunun birer kopyası ambara, satınalmaya ve muhasebeye 

gönderilmekte midir? 

12. Satıcılara iade edilen mallar için borçlar muhasebesine zamanında bilgi verilmekte 

midir? 

13. İade edilecek mallar için yollama bölümü gerekli işlemleri yaparak malları 

satıcılara geri göndermekte midir? 

14. Satıcı tarafından karşılanmamış faturalar, malın işletmeye girdiğini araştırmak için 

zaman zaman teslim alma bölümünden soruşturulmakta mıdır? Bu tür faturalar 

uygun aralıklarla gözden geçirilmekte midir? 

15. Karşılanmamış teslim alma raporları muhasebe kayıtlarının yapılması için uygun 

aralıklarla gözden geçirilmekte midir? 

16. Alış faturaları işletmeye geldiğinde hemen gelen evrak defterine işlenmekte 

midir? 

17. Satınalma bölümü işletmeye gelen alış faturalarını teslim alma raporu ve 

satınalma emri ile karşılaştırarak onaylamakta mıdır? 

18. Bir satınalma emri için kısmi teslimler yapıldığında, kısmi teslim almaların uygun 

olarak muhasebe kayıtlarına geçirilmeleri sağlanmış mıdır? 

19. Ödemenin yapılabilmesi için alış faturaları bir yetkili tarafından incelenerek 

onaylanmakta mıdır? 
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20. Borçlar muhasebesi alış faturalarını miktar, fiyat ve satınalma koşulları açısından 

satınalma emri ve teslim alma raporu ile karşılaştırmakta mıdır? 

21. Fatura tutarının büyük deftere kaydedilmesinde izlenecek yordamları açıklayan bir 

muhasebe talimatı var mıdır? Yazılı bir talimat yoksa, yetkiliden onay alınmakta 

mıdır? 

22. Personel için yapılan alımlar normal alım yordamlarına göre mi yapılmaktadır? 

23. Bağlı şirketlerden ve yan kuruluşlardan yapılan alımlarda da aynı yol izlenmekte 

midir? Bu alımlar büyük defter hesaplarında ayrı ayrı sınıflandırılmış mıdır? 

24. Bütün alımlar doğrudan peşin alım olarak değil; borçlar muhasebesi kayıtlarından 

geçirilerek mi gerçekleştirilmektedir? 

25. Şayet alım doğrudan kasa tahsil yevmiyesinden peşin alım olarak gerçekleşmişse, 

bu alım için bir ödeme belgesi hazırlanmış ve dosyalanmış mıdır? 

26. Satınalma ve teslim alma bilgisayarlı sistemde izlenmekte midir?  
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Tablo 6.10. Satın Alma Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı 

ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Satın Almaya İlişkin İç Kontrolün Değerlemesi 

31.12.2006 

 

Güçlü Yanlar:  

1. Satın Alma ile ilgili iç kontrol soru kağıdında yer alan 26 sorunun hepsine 

“evet” cevabı verilmiş ve satın alma ile ilgili iç kontrolün güçlü olduğu 

belirtilmiştir. 

 

Zayıf Yanlar:  

1. Satın alma ile ilgili sorulara “hayır” cevabı verilmemiş ve bu konuda iç kontrol 

zayıflığı olmadığı ifade edilmiştir. 

 

Maddi Denetime Etki:  

1. Satın alma, hammadde – malzeme istek, üretim ve yollamalar ile ilgili ayrıntılı 

stok kayıtları incelenmelidir. 

2. Büyük defter hesapları, olağandışı kayıtlamaların bulunup bulunmadığını 

saptamak için gözden geçirilmelidir. 

 

Yönetime Bilgi:  

1. Satın alma ile ilgili iç kontrol soru kağıdındaki 26 soruya verilen “evet” cevabı 

çerçevesinde iç kontrol tatmin edici bulunduğu bildirilmeli ve bu konuya 

ilişkin iç kontrol yapısının korunması önerilmelidir. 
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Tablo 6.11. İç Kontrol Soru Kağıdı: Stoklar 
Sorular Cevaplar 

1. Stokların durumunu güncel olarak izleyebilmek için stok kayıtları devamlı denklik 

yöntemine göre mi tutulmaktadır? 

2. Devamlı denklik kayıtları büyük defter kontrol hesaplarına yardımcı nitelikte 

kayıtlar mıdır? 

3. Devamlı denklik kayıtları sadece miktar hareketlerini mi göstermektedir? 

Kayıtlarda miktarı oranında fiyatlara da yer verilmekte midir? 

4. Devamlı denklik kayıtları ambardan sorumlu olmayan bir kişi tarafından mı 

tutulmaktadır? 

5. Stok hareketleri bilgisayarda izlenmekte midir? 

6. Ambar sorumlusu her türlü stok kaleminin fiziki kontrolünden sorumlu tutulmakta 

mıdır? 

7. Ambar sorumlusu her türlü stok giriş ve çıkışını zamanında muhasebeye 

bildirmekte midir? 

8. Ambar çıkışları yalnızca onaylanmış malzeme istek pusulası veya satış faturasına 

bağlı olarak mı yapılmaktadır? 

9. Konsinye verilen stokların tükenmiş olduklarının anlaşılmasını sağlayan etkin bir 

kontrol var mıdır? 

10. Konsinye alınan stoklar ile işletmenin kendi malı olan stoklar fiziksel olarak 

birbirlerinden ayrılmışlar mıdır? Konsinye alınan stoklar üzerinde etkin bir 

muhasebe kontrolü var mıdır? 

11. Stok kalemleri belirli aralıklarla gözden geçirilerek aşırı stoklar, kullanımı yavaş 

olan stoklar, bozuk ve modası geçmiş stoklar belirlenmeye çalışmakta mıdır? 

12. Dönem içinde fiziki stok sayımı yapılmakta mıdır?  

13. Stokların sayımı yalnızca dönem sonunda mı yapılmaktadır? 

14. Stok sayımı stokların korunmasından sorumlu olmayan görevliler tarafından mı 

yapılmaktadır? 

15. Sayımın ne şekilde yürütüleceğini açıklayan bir sayım planı ve sayım yönergesi var 

mıdır? 

16. Kuruşlandırılmış stok sayımı cetveli maliyet fiyatının, piyasa fiyatının ve aritmetik 

doğruluğun araştırılması amacıyla yeniden kontrol edilmekte midir? 

17. Stokların fiyatlandırılmasında standart maliyetlerden yararlanılmaktaysa, 

standartların geçerliliği araştırılmakta mıdır? 

18. Devamlı denklik kayıtları ve büyük defter hesapları fiziki sayım sonuçlarına göre 

düzeltilmekte midir? 

19. Bu tür düzeltmeler bir yetkili tarafından onaylanmakta mıdır? 

20. Bağımsız denetçinin hazır bulunacağı fiziki sayım için planı hazırlanmış mıdır? 

21. Stok sayım planı uygun bir sayımın yapılabilmesi için gözden geçirilip kontrol 

edilmiş midir? 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

EVET 

 

EVET 

 

HAYIR 

 

HAYIR 

 

HAYIR 

 

 

EVET 

 

HAYIR 

EVET 

HAYIR 

 

EVET 

 

EVET 

 

HAYIR 

 

EVET 

 

EVET 

EVET 

EVET 

 



 144

Tablo 6.12. Stokların Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı 

ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Stoklara İlişkin İç Kontrolün Değerlemesi 

31.12.2006 

 

Güçlü Yanlar:  

1. Stok kayıtları “devamlı denklik” yöntemiyle yapılmaktadır. 

2. Kayıtlardan sorumlu olmayan kişi tarafından yapılmaktadır. 

3. Stok hareketleri bilgisayarla izlenmektedir. 

4. Her türlü stok kaleminin fiziki kontrolünden ambar memuru sorumludur. 

5. Ambara giriş ve çıkışlar muhasebeye zamanında bildirilmektedir. 

6. Stok sayımı planı ve yönergesi vardır. 

7. Defter kayıtları fiziki sayım sonuçlarına göre düzeltilmektedir. 

8. Stok sayımı, stokların korunmasından sorumlu olmayan görevliler tarafından 

yapılmaktadır. 

9. Bağımsız denetçinin hazır bulunacağı fiziki sayım planı hazırlanmıştır. 

10. Sayım planı uygunluk için gözden geçirilip kontrol edilmektedir. 

 

Zayıf Yanlar:  

1. Ambar çıkışlarında iç kontrol zayıflığı vardır. 

2. Konsinye stoklarda iç kontrol zayıflığı vardır. 

3. Dönem içinde fiziki stok sayımı yapılmamaktadır. 

4. Stok sayımı sadece dönem sonunda yapılmaktadır. 

 

Maddi Denetime Etki:  

1. İşletmenin stok sayım planı gözden geçirilmelidir. 

2. Stok sayımı yapılırken gözlemlenmelidir. 

3. Sayım sonrası yapılacak işler: 

- Stokların döneme aitliği araştırılmalıdır. 

- Yazım hatası araştırılmalıdır. 

- Yoldaki stokların doğruluğu araştırılmalıdır. 

4. Stokların nasıl değerlendirildiği incelenmelidir. 

5. Konsinye stoklar, alım ve satım taahhütleri incelenmelidir. 
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Yönetime Bilgi:  

1. Ambar çıkışları kontrol altına alınmalıdır. 

2. Konsinye alınan ve verilen stoklar etkin bir şekilde izlenmelidir. 

3. Stok sayımı, mümkün ise, dönem içinde de yapılmalıdır. 

4. Stokların fiyatlandırılması üzerinde önemle durulmalıdır. 
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Tablo 6.13. İç Kontrol Soru Kağıdı: Maddi Duran Varlıklar ve İlgili Hesaplar 
Sorular Cevaplar 

1. Çeşitli maddi duran varlık kalemleri için ayrıntılı yardımcı kayıtlar tutulmakta 

mıdır? 

2. Sermaye harcaması ve finansal kiralama önerileri hazırlanarak onay alınmak üzere 

yönetim kuruluna ve finansman komitesine sunulmakta mıdır? 

3. Fiili harcamaların onaylanmış harcama tutarını aşması halinde, aşan kısım için 2. 

maddede belirtilen onaylar alınmakta mıdır? 

4. Maddi duran varlıklarla ilgili olarak en son fiziki envanter ne zaman yapılmıştır? 

5. Maddi duran varlıklara ait sigorta poliçeleri incelenerek sigorta meblağlarının 

uygunluğu araştırılmakta mıdır? 

6. Maddi duran varlıklar için yapılan harcamaların aktifleştirilmesi, ya da döneme 

gider yazılması ile ilgili bir muhasebe politikası var mıdır? 

7. İşletme faaliyetlerinde kira ile kullanılan maddi duran varlıklar var mıdır? 

8. İşletmenin üçüncü kişilere kiralamış olduğu maddi duran varlıkları var mıdır? 

9. Maddi duran varlıkların üretim dışı bırakılmaları ve elden çıkarılmaları için 

yetkililerden onay alınması gerekmekte midir? 

10. Kiralama sözleşmesinin feshedilmesi ve finansal kiralamanın sona erdirilmesi için 

yetkililerden onay alınması gerekmekte midir? 

11. Kullanımdan çıkarılan bir duran varlığın yerine ikame edilen yeni duran varlığın 

muhasebe kayıtlarına alınması sırasında, eski duran varlık için 

muhasebeleştirilmenin doğru yapılmış olduğu soruşturulmakta mıdır? 

12. İkamesi yapılmayan bir duran varlığın kullanımdan çıkarılması halinde muhasebe 

bölümüne bilgi verilmesi sağlanmış mıdır? 

13. Amortisman oranlarının, faydalı ömrün ve hurda değerinin hesaplanmasında 

izlenen yeknesak bir politika var mıdır? 

14. Maddi duran varlıklar için iç denetçilerin geçen yıl yapmış oldukları analizleri ve 

çalmaları açıklayınız.     
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Tablo 6.14. Maddi Duran Varlıkların Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı 

ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Maddi Duran Varlıklara İlişkin İç Kontrolün Değerlemesi 

31.12.2006 

 

Güçlü Yanlar:  

1. Maddi duran varlıklar ve ilgili hesaplara ilişkin iç kontrol soru kağıdında yer 

alan 14 soruya “evet” cevabı verilerek iç kontrolün bu hesaplar bakımından 

güçlü olduğu belirtilmiştir. 

 

Zayıf Yanlar:  

1. Maddi duran varlıklarla ilgili iç kontrol soru kağıdında yer alan 14 sorunun 

içinde zayıflığı gösterecek “hayır” cevabı bulunmamaktadır. 

 

Maddi Denetime Etki:  

1. Maddi duran varlıklara ilişkin kalanlar incelenmelidir. 

- Alış faturaları, 

- Satın alma işleminin işletme politikalarına uygunluğu, 

- Varlığın işletmeye girdiğini kanıtlayan belgeler, 

- Arsa ve binalara yapılmış ilaveler için sahipliği kanıtlayan belgeler ve 

tapu sicilinden doğrulama, 

- Maddi duran varlığın yararlı ömrü ve hurda değeri, 

- Varlıklara ilavenin yatırım indirimine tabi olup olmadığı, 

- Taşıma, montaj v.b. giderlerin doğrulanması incelenmelidir. 

2. Birikmiş amortismanlardaki değişmeler incelenmelidir. 

3. Döneme ait işlemler incelenmelidir. 

 

Yönetime Bilgi:  

1. Maddi duran varlıklar ve ilgili hesaplara ilişkin iç kontrol sisteminin güven 

verici olduğu bildirilip, korunması önerilmelidir. 
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Tablo 6.15. İç Kontrol Soru Kağıdı: Yatırımlar ve İlgili Gelirler 
Sorular Cevaplar 

1. Menkul değerlerin satın alınması ve elden çıkarılması yönetim kurulu veya 

finansman komitesi tarafından onaylanmakta mıdır? 

2. Tahsilat ve ödemeleri kontrol edebilmek için yatırımlara ait beklenen gelir ve 

giderler hakkında muhasebeye zamanında bilgi verilmekte midir? 

3. Herhangi bir yatırımın kayıtlardan silinmesi gerekli olmuş mudur? Kayıtlardan 

silinen yatırım takip edilerek az da olsa bir tahsilatın yapılmasına çaba harcanmış 

mıdır? 

4. Yatırımlar için tarih, maliyet, itfa ve seri numarası gibi ayrıntılı kayıtlar 

tutulmakta mıdır? 

5. Menkul değerler işletmenin adına mı düzenlenmiştir? 

6. İç denetçiler veya yetkili kişiler belirli aralıklarla menkul değerlerin fiziki 

sayımını yapmakta mıdır? 

7. Fiziki sayım sonuçları ile muhasebe kayıtları arasında mutabakat aranmakta 

mıdır?  

8. Menkul değerler işletme içinde kilit altında mıdır? 

9. Menkul değerler bir bankada kiralık kasada mı saklanmaktadır? 

10. Menkul değerlere elleme izni ancak en az iki görevlinin birlikte bulunmaları 

koşulu ile mi verilmektedir? Saklama mahalline girişte bu görevlilerin imzası 

alınmakta mıdır? 

11. Güvence olarak elde bulundurulan menkul değerler nazım hesaplarda mı 

izlenmektedir? Bu kıymetler işletmenin kendi kıymetleri gibi titizlikle korunup 

saklanmakta mıdır? 

12. Satın alınmış, rehin alınmış ve emaneten alınmış menkul değerler ayrı ayrı 

saklanmakta mıdır? 

13. Kasa hisse senetleri, iştirak hisse senetleri ve pazarlanabilir hisse senetleri 

birbirlerinden ayrı olarak saklanmakta mıdır? Bu senetlerin farklı nitelikleri 

muhasebe kayıtlarında açıkça görülebilmekte midir? 

14. Menkul değerler ile ilgili kayıtlar bilgisayarda izlenmekte midir?     

EVET 

 

HAYIR 

 

EVET 

 

 

EVET 

 

EVET 

EVET 

 

EVET 

 

HAYIR 

EVET 

EVET 

 

 

EVET 

 

 

EVET 

 

EVET 

 

 

EVET 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149

Tablo 6.16. Yatırımlar ve İlgili Gelirin Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı 

ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Yatırımlar ve İlgili Gelirlere İlişkin İç Kontrolün Değerlemesi 

31.12.2006 

 

Güçlü Yanlar:  

1. Menkul kıymetlerin satın alınması veya satılması işi yönetim kurulu kararıyla 

yapılmaktadır. 

2. Yatırımlar için ayrıntılı kayıtlar mevcuttur. 

3. Belirli aralıklarla menkul değerlerin fiziki sayımı yapılmakta ve sonuçlar 

muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılmaktadır. 

4. Menkul değerler bankadaki kiralık kasada saklanmaktadır. 

5. Satın alınmış, güvence olarak alınmış veya emanet olarak alınmış menkul 

kıymetler ayrı ayrı saklanmakta ve bunlarla ilgili ayrı muhasebe kayıtları 

yapılmaktadır. 

6. Menkul kıymetler bilgisayarla izlenmektedir.  

 

Zayıf Yanlar:  

1. Tahsilat ve ödemeleri kontrol etmek için yatırımlardan beklenen gelir ve 

giderler hakkında bilgiler muhasebeye zamanında verilmemektedir. 

 

Maddi Denetime Etki:  

1. Menkul kıymetlerin ve bunlardan elde edilen gelirlerin finansal tablolarda 

doğru olarak gösterildikleri araştırılmalıdır. 

2. Bu varlıkların gerçekten var oldukları ve işletmenin sahipliğinde bulundukları 

araştırılmalıdır. 

3. Bu varlıklarla ilgili yatırım gelirlerine ait muhasebe kayıtlarının genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve devamlılık temeline göre yapıldığı 

incelenmelidir. 

 

Yönetime Bilgi:  

1. Muhasebe ile ilgili zayıf yanın düzeltilmesi koşuluyla mevcut iç kontrol 

sisteminin korunması önerilmelidir. 

 



 150

Tablo 6.17. İç Kontrol Soru Kağıdı: Borçlar ve Borç Senetleri 
Sorular Cevaplar 

1. Senet karşılığı borçlanmak için yönetim kurulunun müdürler kurulunun onayları 

veya finansman müdürünün onayı aranmakta mıdır? 

2. Borç senedi düzenlenirken en az iki yetkili imza koşulu aranmakta mıdır? 

3. Ödenmiş borç senetleri iptal edilip dosyaya kaldırılmakta mıdır? 

4. Borç senetlerine ait muhasebe kayıtları senet ve çek imzalama yetkisi olmayan 

kişiler tarafından mı tutulmaktadır? 

5. Ödeme bilgileri günlük defteri ve yardımcı borç hesapları ile büyük defter kontrol 

hesabı arasında mutabakat aranmakta mıdır? 

6. Satıcı hesap özetleri ve bankalara borçlar henüz ödenmemiş borçlara ait kayıtlar 

ile karşılaştırmakta mıdır? 

7. Bu karşılaştırmalar sonunda bazı ayarlamaların yapılması gerekmekte midir? Bu 

ayarlamalar sorumlu bir kişi tarafından onaylanmakta mıdır? 

8. (Satın Alma İç Kontrol Soru Kağıdından) Yardımcı borç hesapları ve belgeli 

ödeme sisteminde açık olan ödeme belgeleri ile büyük defter kontrol hesabı 

arasında aylık mutabakatlar yapılmakta mıdır? 

9. (Satın Alma İç Kontrol Soru Kağıdından) Satıcılardan gelen aylık hesap özetleri 

borçlar hesabı veya ödenmiş ödeme belgeleri ile karşılaştırılmakta mıdır? 

10. (Satın Alma İç Kontrol Soru Kağıdından) İster stoklama, ister tüketim için olsun 

bütün alımlar satın Alma bölümü tarafından mı yapılmaktadır?  

11. (Satın Alma İç Kontrol Soru Kağıdından) Satıcılara iade edilen mallar için borçlar 

muhasebesine zamanında bilgi verilmekte midir? 

12. (Satın Alma İç Kontrol Soru Kağıdından) Alış faturaları işletmeye geldiğinde 

hemen gelen evrak defterine işlenmekte midir? 

13. (Satın Alma İç Kontrol Soru Kağıdından) Satın Alma bölümü işletmeye gelen alış 

faturalarını teslim alma raporu ve satın Alma emri ile karşılaştırarak onaylamakta 

mıdır? 

14. (Satın Alma İç Kontrol Soru Kağıdından) Ödemenin yapılabilmesi için alış 

faturaları bir yetkili tarafından incelenerek onaylanmakta mıdır? 

15. (Satın Alma İç Kontrol Soru Kağıdından) Fatura tutarının büyük deftere 

kaydedilmesinde izlenecek yordamları açıklayan bir muhasebe talimatı var mıdır? 

Yazılı bir talimat yoksa, yetkiliden onay alınmakta mıdır? 

16. (Satın Alma İç Kontrol Soru Kağıdından) Personel için yapılan alımlar normal 

alım yordamlarına göre mi yapılmaktadır? 

17. (Nakit Ödemeleri İç Kontrol Soru Kağıdından) Küçük kasa dışında tüm ödemeler 

çek ile mi yapılmaktadır? 

18. (Nakit Ödemeleri İç Kontrol Soru Kağıdından) Çekler kontrol altında tutulmakta 

mıdır? 

 

EVET 

 

EVET 

EVET 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

 

EVET 

 

EVET 

 

 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 
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19. (Nakit Ödemeleri İç Kontrol Soru Kağıdından) İptal edilen çeklerin tekrardan 

kullanımını engellenmek için çeklerin bir yanı kesilerek bozulmakta ve inceleme 

yapmak için saklanmakta mıdır? 

20. (Nakit Ödemeleri İç Kontrol Soru Kağıdından) Boş çek yapraklarının 

imzalanması yasaklanmış mıdır? 

21. (Nakit Ödemeleri İç Kontrol Soru Kağıdından) Mutabakat sırasında çeklerin sıra 

numarası izledikleri araştırılmakta mıdır? 

22. (Nakit Ödemeleri İç Kontrol Soru Kağıdından) Çek imzalamadan önce ödeme 

belgeleri ve destekleyici belgeler gözden geçirilerek incelenmekte midir? 

23. (Nakit Ödemeleri İç Kontrol Soru Kağıdından) Çekler muhasebe bölümüne 

gönderilmeden, doğrudan imzalayan kişi veya bölüm tarafından mı 

postalanmaktadır? 

EVET 

 

 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 
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Tablo 6.18. Borç ve Borç Senetlerinin Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı 

ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Borçlar ve Borç Senetlerine İlişkin İç Kontrolün Değerlemesi 

31.12.2006 

 

Güçlü Yanlar:  

1. İç kontrol soru kağıdında yer alan 23 adet sorunun hepsine “evet” cevabı 

verilerek, iç kontrolün bu iktisadi kıymet için güçlü olduğu bildirilmiştir.  

 

Zayıf Yanlar:  

1. İç kontrol soru kağıdında bu iktisadi kıymetle ilgili olarak iç kontrolün zayıf 

yanlarını gösterecek “hayır” cevabına rastlanmamıştır. 

 

Maddi Denetime Etki:  

1. Alış yevmiyesi, fatura defteri ve ödeme belgeleri defteri gerekli 

karşılaştırmalar yapılarak incelenmelidir. 

2. Ticari borçların yapısı incelenmelidir. 

- Borç hesapları mizanı, 

- Satıcı hesap özetleri, 

- Kayıtlara geçmemiş borçlar. 

3. Borç senetleri incelenmelidir. 

4. Ödenecek borçlar incelenmelidir. 

5. Uzun vadeli borçlar incelenmelidir. 

6. Dava safhasında bulunan borçların olup olmadığı ve davanın gidişatı hakkında 

avukattan bilgi alınmalıdır. 

 

Yönetime Bilgi:  

1. Borçlar ve borç senetleri ile ilgili iç kontrolün tatmin edici olduğu bildirilmeli 

ve önemli gerekçeler olmadıkça aynen korunması önerilmelidir. 
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Tablo 6.19. İç Kontrol Soru Kağıdı: Özsermaye 
Sorular Cevaplar 

1. İşletme bir aracı kurumdan yararlanmakta mıdır? 

2. Şayet bir aracı kurumdan yararlanılmıyorsa, ortaklar yardımcı kayıtları ile hisse 

senedi el değiştirmelerine ait kayıtlar uygun olarak kontrol edilmekte midir? 

a. Çıkarılmış hisse senedi sertifikaları ve çıkarılmış sertifikalara ait dip koçanları 

sorumlu bir görevli tarafından korunmakta mıdır? 

b. İptal edilmiş sertifikaların iptali ve korunması uygun olarak yapılmakta mıdır? 

c. Belirli aralıklarla büyük defter kontrol hesabı, ortaklık kayıtları ve hisse senedi 

defteri arasında mutabakat sağlanmakta mıdır? 

3. Dividantlar doğrudan işletmenin kendisi tarafından ödenmekteyse; 

a. Dividand ödemeleri için bankada özel bir hesap açılmış mıdır? Bütün ödemeler 

bu hesaptan mı yapılmaktadır? 

b. Ortaklara verilen dividand çeklerinin tarihi uygun mudur? 

c. Dividand çeklerinin toplamı ile yönetim kurulu dividant ilanı tutanakları 

arasında mutabakat aranmakta mıdır? 

d. Ortaklar tarafından alınmış dividant ödeme çekleri hesaba yeniden kaydedilmiş 

ve bu tutarlar ayrıca ödenecek dividantlar olarak bir borç hesabına geçirilmiş 

midir? 

HAYIR 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

EVET 

 

 

EVET 

 

EVET 

EVET 

 

EVET 
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Tablo 6.20. Özsermayenin Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı 

ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Özsermayeye İlişkin İç Kontrolün Değerlemesi 

31.12.2006 

 

Güçlü Yanlar:  

1. İç kontrol soru kağıdında yer alan sorulara ve bu soruların şıklarına “evet” 

cevabı verilmiştir; iç kontrolün bu iktisadi kıymet açısından güçlü olduğu 

belirtilmiştir. 

Zayıf Yanlar:  

1. İç kontrol kağıdında yer alan sorulardan hiçbirine “hayır” cevabı verilmemiş 

ve iç kontrolün bu iktisadi kıymet için zayıf olmadığı bildirilmiştir. 

 

Maddi Denetime Etki:  

1. Özsermaye hesaplarında dönem içinde meydana gelen değişmeleri gösteren bir 

cetvel hazırlanmalıdır. 

2. Dönem başı kalanı önceki yılın çalışma kağıtlarından izlenerek 

doğrulanmalıdır. 

3. Yıl içinde çıkarılan hisse senetleriyle ilgili araştırma yapılmalıdır. 

- Yeni çıkarılan hisse senetleriyle ilgili yönetim kurulu onayı, 

- Hisse senetlerinin değeri, 

- İşlemlerin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve SPK’nın 

düzenlemelerine uygunluğu araştırılmalıdır. 

4. Dividandların (kar paylarının) uygun olarak ilan edildiği incelenmelidir. 

5. Dividand dağıtımını engelleyen kısıtlayıcı koşullar bulunup bulunmadığı 

araştırılmalıdır. 

6. Yönetim kurulu toplantı tutanaklarındaki dividand ilanı kararı gözden 

geçirilmelidir. 

7. Ödenmiş dividandların kayıtlara uygun olarak aktarıldığı, ödenmeyen 

dividandların ise bilançoda bir borç kalemi olarak gösterildiği araştırılmalıdır.  

Yönetime Bilgi: 

Bu iktisadi kıymet bakımından iç kontrolün tatmin edici olduğu ve önemli 

gerekçeler olmadıkça değiştirilmesi önerilmelidir. 
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Tablo 6.21. İç Kontrol Soru Kağıdı: Ücret Sistemi 
Sorular Cevaplar 

1. Personel bölümü işe alınan ve işten ayrılan elemanları zamanında yazılı olarak 

tahakkuk bölümüne raporlamakta mıdır? 

2. Belirli aralıklarla tahakkuklar ile personel dosyaları arasında karşılaştırmalar 

yapılmakta mıdır? 

3. Ücretler sözleşmelere, anlaşmalara veya bir ücret politikasına göre mi 

belirlenmektedir? Ücretler bir yetkili tarafından onaylanmakta mıdır? 

4. Çalışanlara ödemeler çek ile mi yapılmaktadır? 

5. Ücret çekleri sıra numaralı mıdır? Ücret ödemeleri için bankada özel bir ücret 

ödeme fonu hesabı açtırılmış mıdır? 

6. Ücret çekleri tahakkuku yapmayan, çekleri hazırlamayan, nakite erişim imkanı 

olmayan ve muhasebe kayıtlarını tutmayan bir kişi tarafından mı 

imzalanmaktadır? 

7. Çekler çalışanlara amirleri olmayan kişiler tarafından mı dağıtılmaktadır? 

8. Banka ücret fonu hesabının mutabakatı tahakkuk ile ilgisi olmayan, çekleri 

imzalamayan ve dağıtmayan bir kimse tarafından mı yapılmaktadır? 

9. Ödeme çek yerine doğrudan para ile yapılmaktaysa, paraları zarflayan kişinin 

tahakkuk işlemini yapan kişiden farklı biri olmasına dikkat edilmekte midir? 

Parayı vermeden önce bordroya imza attırılmakta mıdır? 

10. Çalışanlar tarafından alınmamış çekler özel bir banka hesabına yatırılmakta mıdır? 

11. Çalışanlar zamanı hesaplayan bölüm tahakkuk bölümünden bağımsız olarak mı 

görev yapmaktadır? 

12. Çalışılan zamanla ilgili kayıtlar ve maliyet muhasebesi kayıtları ile ücret 

bordroları arasında mutabakat aranmakta mıdır? 

13. Zaman kartları veya işçilerin doldurdukları işçilik kartları amirleri tarafından 

onaylanmakta mıdır? İşletmede işçilik kontrol saatinden yararlanılmakta mıdır? 

14. Tahakkuk bölümü memurları görevlerinde dönüşümlü olarak mı 

çalıştırılmaktadır? 

15. Ücret bordrosu ödeme yapılmadan önce bordroyu hazırlayan tarafından 

imzalanarak onaylanmakta mıdır? Bordro sorumlu bir kişi tarafından da 

onaylanmakta mıdır? 

16. İç denetçiler zaman zaman tahakkukları incelemekte midirler? 

17. İç denetçiler önceden haber vermeden zaman zaman ücret çeklerinin dağıtımını 

kendileri yapmakta mıdır?    

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

HAYIR 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

EVET 

 

 

- 

EVET 

 

EVET 

 

EVET 

 

HAYIR 

 

EVET 

 

 

EVET 

- 
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Tablo 6.22. Ücret Sisteminin Kontrolüne Ait Çalışma Kağıdı 

ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Ücret Sistemine İlişkin İç Kontrolün Değerlemesi 

31.12.2006 

Güçlü Yanlar:  

1. Ücret sistemi ile ilgili iç kontrol kağıdında yer alan 17 sorudan 9 soru 

değerleyici niteliktedir. Hepsine “evet” cevabı verilmiştir. Bu da, sistemin bu 

açıdan güçlü olduğuna işaret etmektedir. 

Zayıf Yanlar:  

1. Ücret sistemiyle ilgili iç kontrol soru kağıdında bulunan değerleme 

niteliğindeki hiçbir soruya “hayır” cevabı verilmemiştir. Bu durumda, 

işletmenin ücret sisteminde zayıf bir yan olmadığını ifade etmektedir.  

Maddi Denetime Etki:  

1. Ödenmiş ücretler ile çalışılan saatler veya üretilen birimler arasında 

karşılaştırmalar yapılmalıdır. 

2. Ücret hadleri toplu sözleşmeler, anlaşmalar veya diğer ilgili belgelerle 

karşılaştırılmalıdır. 

3. Tahakkuk ile ilgili hesaplamalar incelenmelidir. 

4. Brüt ücretten yapılan kesintilerin doğruluğu araştırılmalıdır. 

5. İlgili kişinin gerçekten istihdam edildiğini araştırmak üzere personel dosyaları 

incelenmelidir. 

6. Ödemelerin gerçek kişilere yapıldığını saptamak için çalışanların imzaları 

incelenmelidir. 

7. Nakdin dağıtımı sırasında hazır bulunarak dağıtım işlemi gözlemlenmelidir. 

8. İncelenen tahakkuklar icmal cetvellerinde, büyük deftere ve yardımcı deftere 

aktarmalar yeniden izlenmeli ve işçilik maliyetlerinin dağıtımının uygunluğu 

araştırılmalıdır. 

9. Tahakkuk toplamı genel banka hesabından ücret ödemeleri için kullanılan 

toplam ile karşılaştırılmalıdır. 

10. Alınmayan ücretler için nasıl bir uygulama yapıldığı araştırılmalıdır.    

Yönetime Bilgi: 

1. Ücret sistemi ile ilgili iç kontrolün tatmin edici olduğu bildirilmeli ve önemli 

gerekçeler olmadıkça değişiklik yapılmaması önerilmelidir. 
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6.3.4. ABC İşletmesinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Değerleme Sonuçları 

İşletme yönetimi, bağımsız dış denetçi gibi, soru kağıtları kullanarak elde ettiği bilgileri 

çalışma kağıtlarına aktardıktan sonra, bunlar üzerinde yaptığı inceleme ve 

değerlendirmelere dayanarak bazı sonuçlara ulaşmıştır. Bu çalışma kağıtları dikkate 

alınarak düzenlenen tablo 6.23.’de ise, çalışma kağıtlarının topluca bir değerlendirmesi 

yapılmıştır. 

Tablo 6.23. Çalışma Kağıtlarının Topluca Değerlendirilmesi 
KONULAR ZAYIF YANLAR GÜÇLÜ YANLAR ÖNERİLER 

Nakit Tahsilatı 

Nakdin uygun şekilde 

korunmaması, aylık 

bağımsız mutabakat 

yapılmaması, 

makbuzların sıra 

numaralı olmaması, 

kasa sorumlusunun 

muhasebe kayıtlarına 

erişebilmesi, kasanın 

ani sayımlarının 

yapılmaması.  

Tahsilatın günlük 

olarak bankaya 

yatırılması, işlemlerin 

bilgisayarla izlenmesi, 

hırsızlık sigortası, 

görevlerin ayrımı, 

yetkilendirme, düzenli 

kayıt tutma. 

Tahsilat kasadarın 

koruması altında 

olmalı, kasadarın 

muhasebe kayıtlarına 

erişmesi önlenmeli, 

tahsilat ile kayıtlar aylık 

olarak karşılaştırılmalı 

ve ani kasa sayımları 

yapılmalı. 

Nakit Ödemeleri 

Tüm ödemelerin çekle 

yapılmaması, çekle 

ilgili işlemlerin elle 

yapılması, iptal edilen 

çeklerin saklanmaması, 

çeki imzalayanın 

muhasebe kayıtlarına 

erişiminin tam olarak 

önlenmemesi, banka ile 

mutabakatın ilgili 

personel tarafından 

yapılması, çeklerin sıra 

numaralarının dikkate 

alınmaması, gerekli 

belgelerde “ödendi” 

ifadesinin 

bulunmaması, ücretlerin 

banka aracılığıyla 

ödenmemesi. 

Çeklerin sıra numaralı 

oluşu, kontrol altında 

tutulması, çift imzalı 

olması, kendi adına çek 

düzenlenememesi, çek 

düzenlemeden önce 

gerekli belgelerin 

incelenmesi, bankalar 

arası fon hareketlerinin 

muhasebe tarafından 

izlenmesi, çeklerin 

muhasebeye 

gönderilmeden 

postalanmaması.  

Küçük kasa dışındaki 

tüm ödemeler çekle 

yapılmalı, çek ile ilgili 

tüm işlemler elektronik 

araçlarla yapılmalı, 

iptal edilen çekler 

bozulup saklanmalı, boş 

çek imzalanması 

önlenmeli, çeki 

imzalayan personelin 

muhasebe kayıtlarına 

erişimi engellenmeli, 

banka-kasa mutabakatı 

bunlarla ilgili görevi 

olmayan personel 

tarafından yapılmalı, 

mutabakatlarda çeklerin 

sıra numaraları da 

kontrol edilmeli. 
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Satışlar 

Soru kağıdı 

çerçevesinde herhangi 

bir zayıf yan 

saptanmamıştır.  

Soru kağıdı 

çerçevesinde satışlara 

ilişkin iç kontrolün 

güçlü olduğu 

saptanmıştır. 

Satışlara ilişkin iç 

kontrolde, zorunluluk 

olmadıkça bir değişiklik 

yapılmamalıdır. 

Alacak ve Alacak 

Senetleri 

Soru kağıdı 

çerçevesinde zayıf bir 

yan saptanmamıştır.  

Soru kağıdı 

çerçevesinde alacak ve 

alacak senetlerine 

ilişkin iç kontrolün 

güçlü olduğu 

saptanmıştır. 

Alacak ve alacak 

senetlerine ilişkin iç 

kontrolde, zorunluluk 

olmadıkça bir 

değişikliğe 

gidilmemelidir. 

Satın Almalar 

Soru kağıdı 

çerçevesinde zayıf bir 

yan saptanmamıştır. 

Soru kağıdı 

çerçevesinde satın 

almalara ilişkin iç 

kontrolün güçlü olduğu 

saptanmıştır. 

Satın almalara ilişkin iç 

kontrolde, zorunluluk 

olmadıkça bir değişiklik 

yapılmamalıdır. 

Stoklar 

Ambar çıkışlarında iç 

kontrol yetersizliği, 

konsinye stoklarda iç 

kontrol yetersizliği, 

dönem içinde fiziki 

sayım yapılmaması, 

stok sayımının sadece 

dönem sonunda 

yapılması. 

Stok sayımlarının 

devamlı denklik 

yöntemiyle yapılması, 

kayıtların ambardan 

sorumlu olmayan bir 

kişi tarafından 

yapılması, stok 

hareketlerinin 

bilgisayarla izlenmesi, 

stokların fiziki 

kontrollünden ambar 

memurunun sorumlu 

olması, ambara giriş ve 

çıkışların muhasebeye 

zamanında bildirilmesi, 

stok sayım ve plan 

yönergesinin var 

olması, defter 

kayıtlarının fiziki 

sayıma göre 

düzeltilmesi, stok 

sayımının stoktan 

sorumlu olmayan 

görevliler tarafından 

Ambar çıkışları kontrol 

altına alınmalıdır, 

konsinye stoklar etkin 

olarak izlenmeli, stok 

sayımı mümkün ise 

dönem içinde de 

yapılmalı. 
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yapılması, bağımsız 

denetçinin hazır 

bulunacağı fiziki sayım 

planlarının hazırlanmış 

olması, sayım planının 

uygunluk bakımından 

kontrol edilmesi. 

Maddi Duran 

Varlıklar 

Soru kağıdı 

çerçevesinde zayıf bir 

yan saptanmamıştır. 

Soru kağıdı 

çerçevesinde maddi 

duran varlıklara ilişkin 

iç kontrolün güçlü 

olduğu saptanmıştır. 

Mevcut iç kontrol 

uygulamaları 

zorunluluk olmadıkça 

değiştirilmemelidir. 

Yatırımlar ve İlgili 

Gelirler 

Yatırımlardan beklenen 

gelir ve giderlere ilişkin 

bilgilerin muhasebeye 

zamanında bildirilmesi. 

Menkul kıymet alım-

satımının yönetim 

kurulu ile yapılması, 

ayrıntılı kayıt tutulması, 

belirli zamanlarda 

sayım ve mutabakatın 

yapılması, bankanın 

kiralık kasasında 

saklanması, farklı 

nitelikteki menkul 

kıymetlerin ayrı ayrı 

saklanması ve 

kayıtlanması. 

Zayıf yanın 

güçlendirilmesinden 

sonra zorunluluk 

olmadıkça mevcut iç 

kontrol uygulamaları 

sürdürülmeli. 

Borç ve Borç 

Senetleri 

Soru kağıdı 

çerçevesinde iç kontrole 

ilişkin zayıf bir yan 

saptanmamıştır. 

Soru kağıdı 

çerçevesinde borç ve 

borç senetlerine ilişkin 

iç kontrolün güçlü 

olduğu saptanmıştır. 

Mevcut iç kontrol 

uygulamaları 

zorunluluk olmadıkça 

değiştirilmemelidir. 

Özsermaye 

Soru kağıdı 

çerçevesinde iç kontrole 

ilişkin zayıf bir yan 

saptanmamıştır. 

Soru kağıdı 

çerçevesinde 

özsermayeye ilişkin iç 

kontrolün güçlü olduğu 

saptanmıştır. 

Mevcut iç kontrol 

uygulamaları 

zorunluluk olmadıkça 

değiştirilmemelidir. 

Ücret Sistemi 

Soru kağıdı 

çerçevesinde iç kontrole 

ilişkin zayıf bir yan 

saptanmamıştır. 

Soru kağıdı 

çerçevesinde ücret 

sistemine ilişkin iç 

kontrolün güçlü olduğu 

saptanmıştır. 

Mevcut iç kontrol 

uygulamaları 

zorunluluk olmadıkça 

değiştirilmemelidir. 
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Araştırma problemiyle ilgili olan, “işletmedeki mevcut iç kontrol sistemi ile bunun bir 

elemanı olan iç denetim fonksiyonu örgütün tüm birimlerinde ve her konuda tam 

manasıyla güçlü müdür?” sorusunun cevabı olumsuzdur. Çünkü, gerek iç kontrol 

sisteminde gerekse iç denetim fonksiyonunda zayıf yönler bulunmaktadır.     

 

Araştırma problemiyle ilgili olan “varsa, zayıf olan yönler nelerdir?” sorunun cevabı 

olarak, zayıflıkların saptandığı birimler ve konular çalışma kağıtlarında açıkça 

gösterilmiştir. 

 

Yine araştırma problemiyle ilgili olan “bağımsız dış denetçinin işletme yönetimine 

bildireceği hususlar ve yapacağı öneriler neler olabilir?” sorusunun cevabı, muhtemelen, 

iç kontrolü ve iç denetimi güçlü yapan yöntemlerin ve yordamların, yerlerine daha 

iyileri konulmadıkça, korunmasını; zayıflığa sebep olan yöntem ve yordamları, ayrıntılı 

bir biçimde göstererek, gözden geçirilmesini ve soru kağıtlarında “hayır” cevabı 

bulunan sorulara ilişkin denetim yordamlarının da uygulanmasını önermek olacaktır. 
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7. BÖLÜM 

 
SONUÇ 

7.1. Özet 

Faaliyetlerini iç ve dış rekabetin, genellikle olumsuz etkileri altında sürdüren işletmeler, 

belirlenmiş amaçlara ulaşmak, öngörülmüş veya elde edilebilecek en yüksek karı 

kazanmak ve gelecek faaliyet dönemlerine sağlıklı geçişler yapmak için, bu konuda 

işletme biliminin belirlediği önlemleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve 

denenmiş yönetim prensiplerini en iyi bir biçimde uygulamak durumundadırlar.  

 

Çağdaş profesyonel yöneticiler, işletmenin sahip veya sahiplerinin dışında bulunan 

çeşitli çıkar gruplarına karşı da sorumlu olduklarının farkındadırlar. Günümüzde, her bir 

grup kendi çıkarını, diğer bütün grupların çıkarları ile uyumlaştırabildiği takdirde, en 

yüksek düzeyine çıkarabileceğini deyimsel olarak anlamıştır.  

 

Başkalarına iş gördürme, başkaları aracılığı ile iş başarma ve amaçlara ulaşma sanatı 

olarak da tanımlanabilen yönetim, işletmenin varlıklarını, kaynaklarını ve faaliyetlerini 

planlar, koordinasyon ve kontrol araçlarını saptar. Sadece emir vermekle kalmayıp, 

birlikte çalışacağı kişileri seçer, onlara yapacakları işleri öğretip her bakımdan 

gelişmeye teşvik ederek işbirliği yapar. Yönetimdeki personelin neyi, nasıl ve kiminle 

birlikte yapacağını, yetki ve sorumluluklarının hangi düzeyde olacağını açık ve kesin bir 

biçimde belirleyip, bildirir. 

 

İşletme yönetimi temel fonksiyonlardan biri olan planlama fonksiyonunun bir gereği 

olarak, planladığı faaliyetlerin doğru, uygun ve tam olarak yapılıp yapılmadığını 

öğrenmek için, yine temel fonksiyonlardan bir diğeri olan kontrol fonksiyonu uyarınca 

araştırma yapar, inceler ve elde ettiği bilgileri değerlendirir. 

 

İşletme yönetimi, kendi kontrol fonksiyonunu yerine getirmek üzere işletme içinde iyi 

işleyen bir iç kontrol sisteminden yararlanır. İşletmenin varlıklarının, kaynaklarının ve 

planlanmış faaliyetlerinin işletmenin amaçları doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini 

araştıran, inceleyen ve değerleyen söz konusu iç kontrol sisteminin etkinliğinin 
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ölçülmesi gerektiği deneyimsel olarak kanıtlanmıştır. İşletme yönetimi ve ilgili çıkar 

grupları kendilerine, alacakları kararlarda kullanmaları için sunulan bilgi ve belgelerin 

herhangi bir hata ve yolsuzluk olasılığına karşı işletmenin etkin bir iç kontrol sistemi 

aracılığı ile güvenilirliğinin sağlanmış olmasını isterler. Gerek işletme yönetiminin 

gerekse ilgili çıkar guruplarının bu yöndeki taleplerinin karşılanması, ancak, işletmenin 

iç kontrol sisteminin etken bir biçimde işletilmesiyle mümkün olmaktadır. Bu nedenle; 

• Muhasebe bilgilerinin doğruluğunun ve güvenirliğinin sağlanması, 

• İşletmenin varlıklarının korunması, 

• Mevcut kaynakların etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılması, 

• Planlara, politikalara, stratejilere, yordamlara ve mevzuata uygunluğun 

sağlanması, 

• Programlar ve öngörülen işler için saptanmış olan hedeflere ulaşılması için iç 

kontrol sisteminde kullanılan strateji ve yordamların incelenip, değerlemesini 

yapacak bir fonksiyona şiddetle gereksinim duyulmaktadır. Bu gereksinimi en 

iyi biçimde karşılamak için, modern işletmelerde bir iç denetim biriminin 

çalışmalarından büyük ölçüde yararlanılmaktadır. 

 

Yakın bir geçmişte ulusal ve uluslararası piyasaları sarsacak derecede olumsuzluk 

yaratan büyük işletmelerin önemli tutarlardaki zararları veya iflasları iç denetimin 

dünya ölçeğinde yeniden ele alınarak, yapılan yasal düzenlemelerle ve ilgili ulusal ve 

uluslararası kuruluşların gerçekleştirdikleri çalışmalarla yeni standartlara bağlanmıştır. 

 

Bağımsız dış denetçiler tarafından verilen güvence hizmetlerinin bir çeşidi olan 

onaylama, dış denetçinin başka bir tarafın sorumluluğu olan bir iddianın güvenirliliği 

hakkında hazırladığı bir tür güvence hizmetidir. Finansal raporların denetimi, finansal 

raporlama ile ilgili iç kontrolün etkinliğinin onaylanması, finansal tabloların gözden 

geçirilmesi ve geniş kapsamlı konulara uygulanabilecek diğer güvence hizmetleri 

şeklinde dört çeşit onaylama hizmetinden söz edilebilir. 

 

Müşterilerine profesyonel olarak denetim hizmeti sunan bağımsız denetçiler, aldıkları 

eğitimler, kazandıkları deneyimler ve taşıdıkları bağımsız olma gibi nitelikleri dikkate 

alındığında her türlü denetim faaliyetini yapabilecek kişiler olarak tanımlanabilirler. 

Denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı olan ve yürüttüğü 
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denetim eylemlerine ışık tutan genel ilkelere denetim standartları denir. 1947 yılından 

beri çok geniş olarak kabul edilen ve günümüze gelinceye kadar çok az değişikliğe 

uğrayan bu standartlara genel kabul görmüş denetim standartları denilmektedir. Kaliteli 

ve güvenilir bir denetim çalışmasının bu standartlara uygun olması, yapılan denetimin 

geçerli sayılması ve kabul edilmesi için ön şart gibidir. 

 

Genel kabul görmüş denetim standartları, bağımsız dış denetçiye denetim faaliyetlerine 

başlamadan önce karşılaşabileceği denetim zorluklarını belirlemesi, uygun bir denetim 

planı yapması, uygulanabilecek denetim yordamlarını ve ortaya çıkabilecek kontrol 

riskini belirlemesi için işletme hakkında bilgi toplaması ve iç kontrol sistemini 

değerlemesini öngörmektedir. 

 

Bağımsız dış denetçi anket formu, yani soru kağıtları kullanarak, akım şemaları 

düzenleyerek ve notlar alarak topladığı bilgilere dayanarak iç kontrol sistemine ilişkin 

değerlemelerini, (1) iç kontrolün güçlü yanlarını, (2) zayıf yanlarını, (3) maddi denetime 

etkisini ve (4) yönetime bildirilecek hususları ayrı ayrı gösteren bir çalışma kağıdı ile 

yapar. 

 

Tezin altıncı bölümünde, bağımsız dış denetçi rolünü üstlenen bağımsız dış denetime 

tabi ABC işletmesi yönetiminin bağımsız dış denetçinin yapacağı denetimin bir 

benzerini öz eleştiri çerçevesinde yaparak, kendi iç kontrol sistemini değerlendirip, 

sistemin güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, maddi denetime etkisini ve yönetime 

bildirecek hususları belirledikten sonra, güçlü yanları korumak, zayıf yanları 

güçlendirmek suretiyle maddi denetim üzerinde etkili olup, önemli tasarruflar 

sağlayabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

Yapılan araştırma kapsamında saptanan bilgilere göre, işletme yönetimi kendi iç kontrol 

sisteminin etkinliğini denetlemek üzere hazırlamış olduğu soru kağıtları çerçevesinde 

“satışlar, alacak ve alacak senetleri, satın almalar, maddi duran varlıklar, borç ve borç 

senetleri, özsermaye ve ücret sistemi” konularında işletmenin iç kontrolüne ilişkin 

herhangi bir zayıflık tespit edilmemiş, bu konularda işletmede oluşturulan iç kontrol 

sisteminin güçlü olduğu ve mevcut iç kontrol uygulamalarının gerekli olmadıkça 

değiştirilmemesi gerektiği tavsiye edilmiştir. 
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Ancak, işletmede oluşturulan iç kontrol sisteminin “nakit tahsilatı, nakit ödemeleri, 

stoklar, yatırımlar ve ilgili gelirler” ile ilgili konularında zayıflıklara sahip olduğu tespit 

edilmiş, ve bu zayıflıkların giderilmesi için de nakit işlemleriyle ilgili olarak yetkilerin 

kesin bir şekilde belirlenmesi ve görevlerin ayrımı ilkesine uyulması gerektiği, ani kasa 

sayımlarının yapılması ve stoklarla ilgili olarak da mümkünse dönem içerisinde de stok 

sayımının yapılması gerektiği işletme yönetimine önerilmiştir. Hiç şüphesiz, bu 

zayıflıkların giderilmesi ile işletme yönetimi daha güçlü bir iç kontrol sistemine sahip 

olacaktır. Bu sayede ise, bağımsız dış denetçi denetim planlamasını bu doğrultuda daha 

kısa süre için yapacaktır.   

 

Bu kapsamda, işletme yönetimi, kendi iç kontrol sistemini daha bağımsız dış denetim 

süreci başlamadan, bağımsız dış denetçinin yapacağı denetimin bir benzerini öz eleştiri 

çerçevesinde yaparak, değerlendirerek, denetimi zaman olarak daraltacak ve böylece, 

denetimin daha kolay, daha kısa sürede, daha düşük bir maliyetle ve “olumlu görüş” ile 

sonuçlanmasını sağlayacaktır.  

 

7.2. Öneriler  

Yapılan literatür araştırmalarından elde edilen bilgiler,  belirli bir iş hacmine ulaşmış 

işletmelerin gelecek dönemlere sağlıklı geçişler yapabilmeleri için, yoksa, mutlaka bir 

iç kontrol sistemi kurmalarının varsa, bunu etkin bir duruma getirmelerinin hem 

kendileri için hem de ilgili çıkar grupları için çok yararlı olduğunu göstermektedir. 

İşletmede mevcut olan iç kontrol sisteminin etkinliğinin ölçülebilmesi böyle bir 

sistemin varlığını zorunlu görülmektedir. 

 

Bağımsız dış denetçi yapacağı denetimi planlamak için işletme hakkında, iç kontrol 

sistemi hakkında ve kontrol riski hakkında bilgi toplar. İşletme yönetiminin, bağımsız 

dış denetçinin kullanabileceği denetim yordamlarının yapısı, içeriği ve uygulama 

zamanı konusunda gerekli bilgileri elde edebilmesi için, mevcut örgüt yapısını, 

bağımsız dış denetçinin denetimle ilgili isteklerini kısa sürede ve düşük maliyetle 

karşılayacak bir biçimde tasarlanmasının başarılı ve kaliteli bir denetimle sonuçlanacağı 

daima hatırlanmalıdır. 
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7.3. Çalışmanın Kısıtları  

Tez konusuna ilişkin literatüre ulaşmada karşılaşılan kısıtların yanı sıra, uygulama 

yapmak için seçilen halka açık işletmeden elde edilen ve fakat yeterli olmayan bilgilere 

dayanarak sonuca gidilmeye çalışılmıştır.  

 

İşletmedeki iç kontrol sistemi ile iç denetim fonksiyonunun etkin halleri ayrıntılı bir 

şekilde incelenememiş, gerekli gözlemler ve söyleşiler yerinde gerçekleştirilememiştir. 

Söz konusu eksiklikleri ortadan kaldıran bilgilere ulaşılmış olsaydı, büyük bir olasılıkla 

daha yetkin bir çalışma yapılabilirdi. 

 

7.4. Çalışmanın Literatüre Katkısı  

Bu yüksek lisans tezinin ana teması, işletme yönetiminin kontrol fonksiyonunun 

bağımsız dış denetim üzerinde doğrudan etkili olduğudur. İşletme yönetiminin kontrol 

fonksiyonu tamamen teoriktir. Onu pratik bir sahaya indirip, işletme faaliyetlerinin içine 

sokan iç kontrol sistemi ve iç denetim eylemleridir. Bir işletmede iç kontrol sistemi 

varsa ve etkin ise, işletmenin bağımsız dış denetimini kabul etmiş olan denetçi bu 

olguyu da dikkate alarak, bağımsız dış denetimin yasal ve mesleki taleplerini yerine 

getirip denetimini tamamlamakla yükümlüdür. İç kontrol sistemi hakkında yaptığı 

değerlemeler kendisini tatmin edecek bir olumluluk taşıyorsa, denetimini kolay ve 

başarılı olarak kısa sürede tamamlayabilecektir.   

 

İşletme yönetimi, bağımsız dış denetim süreci henüz başlamadan önce, kendi kontrol 

fonksiyonunun içeriğini oluşturan iç kontrol sistemi ile iç denetim fonksiyonunu aynen 

bağımsız dış denetçinin görüş ve ölçütleriyle inceleyip değerlendirerek, sistemin üstün 

ve zayıf yönlerini belirleyip, üstün yönlerini koruyup zayıf yönlerini güçlendirmek 

suretiyle bağımsız denetimin süresinden, yordamlarından ve giderlerinden önemli 

derecelerde tasarruf sağlayabilir. Araştırmamızda işletme yönetiminin bu çalışmayı 

nasıl yapabileceğine dair bir örnek ilk kez oluşturulmaya çalışılmıştır.  

 

7.5. Konuya İlişkin Önerilen Yeni Çalışma Alanları  

Literatürden ve uygulamalardan elde edilen bilgiler iç kontrol sistemi ile iç denetim 

fonksiyonunun hep bağımsız dış denetçi tarafından tek yönlü olarak incelenip 

değerlendirildiği göstermektedir. Bağımsız dış denetçide güven duygusu yaratmayan iç 
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denetimler (1) karmaşık denetim yordamlarının uygulanmasına, (2) uzunca sürede 

tamamlanmasına ve (3) yüksek maliyete sebep olmaktadır. Bağımsız dış denetçinin 

denetim teknik ve yordamlarını kolayca uygulayarak, yeter derecede güven duygusuna 

ulaşabileceği bir örgütsel yapının, onun standartlarıyla nasıl olması gerektiği yeni bir 

araştırma konusu yapılabilir. 
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EK – 1. ULUSLARARASI İÇ DENETİM MESLEKİ UYGULAMA 

STANDARTLARI 

NİTELİK STANDARTLARI: 

1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar: (Genel Standart) İç denetim 

faaliyetlerine ilişkin amaç, yetki ve sorumluluk bir şema üzerinde şeklen ve 

standartlarla uyumlu bir şekilde tanımlanır ve kurul tarafından onaylanır. 

1000.A1 – Kuruma sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim 

yönetmeliğinde tanımlanmalıdır. Eğer kurum dışından taraflara güvence hizmeti temin 

edilecekse, bunların niteliği de yönetmelikte tanımlanmalıdır. 

1000.C1 – Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönetmeliğinde 

tanımlanmalıdır. 

   

1100 Bağımsızlık ve Tarafsızlık: (Genel Standart) İç denetim faaliyetleri 

bağımsız olarak yürütülmeli ve iç denetçiler de yaptıkları iç denetim çalışmalarında 

tarafsız (objektif) olmalıdırlar. Bu grupta; 

1110 Örgütsel Bağımsızlık: İç denetim yöneticisinin kurum içerisinde, iç 

denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine imkan sağlayan bir yönetim 

kademesine bağlı olması gerekir. 

1110.A1 – İç denetim faaliyeti, iç denetimin kapsamının tayin edilmesi, iç 

denetim işlerinin yapılması ve sonuçların raporlanması konularında her türlü 

müdahaleden uzak ve serbest olmalıdır.    

1120 Bireysel Tarafsızlık: İç denetçilerin tarafsız ve önyargısız bir şekilde 

davranması ve her türlü çıkar çatışmasından kaçınması gerekir. 

1130 Bağımsızlık ve Tarafsızlıktan Ayrılmalar: Denetçilerin bağımsızlığı veya 

objektifliği fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu takdirde, bozulmanın 

ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmalıdır. Bu açıklamanın kapsamı, bozucu etkenin 

niteliğine bağlıdır. 

1130.A1 – İç denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu olduğu faaliyetlere 

ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçınmalıdırlar. Bir iç denetçinin son bir yıl içerisinde 

kendisinin sorumlu olduğu bir faaliyet hakkında güvence hizmeti vermesinin 

objektifliği bozacağı varsayılır. 

1130.A2 – İç denetim yöneticisinin sorumluluğundaki işlevlere yönelik güvence 

görevleri, iç denetim faaliyeti dışından biri tarafından gözetilmeli ve kontrol edilmelidir. 
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1130.C1 – İç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları faaliyetlere ilişkin 

danışmanlık hizmeti verebilir. 

1130.C2 – İç denetçiler, önerilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili 

bağımsızlıklarına ve objektifliklerine zarar verecek hususlar söz konusu ise, görevi 

kabul etmeden önce denetlenene özel durum açıklaması yapmalıdırlar. 

 

1200 Mesleki Yeterlilik, Mesleki Dikkat ve Özen: (Genel Standart) Standart 

başlığının da ifade ettiği gibi, iç denetime ilişkin görevler mesleki yeterlilik, mesleki 

dikkat ve özenle yürütülmelidir. Bu grupta yer alan standartlar şunlardır: 

1210 Mesleki Yeterlilik: İç denetçiler, kişisel olarak, sorumluluklarını yerine 

getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmalıdırlar. İç denetim 

faaliyeti de, toplu olarak, kendi sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, 

beceri ve diğer vasıflara sahip olmalı veya bunları edinmelidir.  

 1210.A1 - İç denetim personeli, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için 

gereken bilgi ve becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, iç denetim 

yöneticisi kurum dışındaki uzmanlardan nitelikli tavsiye ve yardım temin etmelidir. 

 1210.A2 - İç denetçi, suiistimal belirtilerini tespit edebilecek yeterli bilgiye 

sahip olmalıdır; fakat esas görevi ve sorumluluğu suiistimalleri tespit etmek ve 

soruşturmak olan bir kişinin uzmanlığına sahip olması beklenemez.  

 1210.A3 - İç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için bilgi teknolojileri 

ve kontrolleriyle ilgili kilit bilgilere ve mevcut teknoloji tabanlı denetim tekniklerine 

sahip olmalıdırlar. Ancak, bütün iç denetçilerin, asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri 

denetimi olan denetçiler kadar uzmanlığa sahip olması beklenmez. 

 1210.C1 - İç denetim yöneticisi, iç denetim personelinin görevin kısmen veya 

tamamen gerçekleştirilmesi için gereken bilgiye, beceriye ve diğer vasıflara sahip 

olmadığı durumlarda, danışmalık görevini reddetmeli veya yeterli tavsiye ve yardımı 

temin etmelidir.    

1220 Mesleki Dikkat ve Özen: İç denetçiler, makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil 

bir iç denetçiden beklenen beceriye sahip olmalı, azami özen ve dikkati 

göstermelidirler. Azami mesleki özen ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı anlamına 

gelmez. 

1220.A1 - İç denetçi, şunları göz önüne alarak azami mesleki özen ve 

dikkat göstermelidir: 

• Görevin amaçlarına ulaşmak için gereken çalışmanın kapsamı, 
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• Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların nispi karmaşıklığı, 

lüzumu veya  önemi, 

• Risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği, 

• Önemli hata, düzensizlik veya aykırılıkların olma ihtimali, 

• Güvence görevinin potansiyel faydalarının maliyeti. 

1220.A2 - Azami mesleki özen ve dikkati gösterirken, iç denetçi, bilgisayar 

destekli denetim tekniklerini ve diğer veri analiz tekniklerini kullanmayı düşünmelidir. 

1220.A3 - İç denetçi, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek 

önemli risklere karşı uyanık olmalıdır. Ancak, güvence prosedürleri, azami mesleki 

özen ve dikkatle uygulansa bile, bütün önemli risklerin teşhis edilebilmesini 

garantilemez. 

1220.C1 - İç denetçi bir danışmanlık görevi sırasında, aşağıdakileri göz önüne 

alarak azami mesleki özen ve dikkati göstermelidir: 

• Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dahil  

denetlenenlerin ihtiyaç ve beklentileri, 

• Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmanın boyutu ve 

nispi karmaşıklığı, 

• Danışmanlık görevinin potansiyel faydalarının maliyeti. 

1230 Sürekli Mesleki Gelişme: İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer 

vasıflarını sürekli mesleki gelişimle artırmalı ve güçlendirmelidirler. 

 

1300 Kalite Güvencesi ve Geliştirme Programları: (Genel Standart) Bu 

standart uyarınca, iç denetim başkanı iç denetime ilişkin kalite güvencesi veren bir 

geliştirme programı hazırlamak ve iç denetimi bu programla uygunluk içinde 

yürütmelidir. Bu program, dönemsel iç ve dış kalite değerlendirmelerini ve devamlı iç 

gözlem faaliyetini içermelidir. Programın her parçası, iç denetim faaliyetinin katma 

değer yaratmasına, kurumun faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç 

denetim faaliyetinin etik kurallarına ve standartlara uyması konusunda güvence 

sağlamalıdır. Aşağıdaki standartlar da bu grupta yer alırlar: 

1310 Kalite Programının Değerlenmesi: İç denetim bölümü, kalite programının 

genel etkinliğini gözlemek ve değerlendirmek amacına yönelik bir süreç uygulamalıdır. 

Bu süreç, hem iç hem de dış değerlendirmeleri içermelidir. 
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1311 İç Değerlendirmeler: 

• İç denetim faaliyetinin performansının devamlı gözden geçirilmesini, 

• Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya kurum 

içinde, iç denetim uygulamaları ve standartlarını bilen kişilerce yapılan 

dönemsel gözden geçirmeleri kapsamalıdır. 

1312 Dış Değerlendirmeler: Kalite güvencesi gözden geçirmeleri gibi dış 

değerlendirme çalışmaları, kurum dışından vasıflı ve bağımsız bir gözden geçirme 

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

yapılmalıdır. 

1320 Kalite Programları Konusunda Raporlama: İç denetim yöneticisi, dış 

değerlendirme sonuçlarını denetim komitesi ve yönetim kuruluna raporlamalıdır.  

1330 Standartlara Göre Yönetim: İç denetçilerin, faaliyetlerinin Uluslararası İç 

Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na uygun yapıldığını belirtmeleri teşvik edilir. 

1340 Uygun Olmayan Durumların Açıklanması: İç denetim faaliyetinin 

standartlara, iç denetçilerin etik kurallarına tam uyumu gerçekleştirmesi gerekmekle 

birlikte, tam uyumun sağlanamadığı durumlar da olabilir. Aykırılıklar, iç denetim 

faaliyetinin genel kapsamını veya faaliyetlerini etkiler hâle geldiğinde, üst yönetime, 

denetim komitesine ve yönetim kuruluna özel durum açıklaması yapılmalıdır. 

 

BAŞARIM (PERFORMANS) STANDARTLARI: 

2000 İç Denetim Eyleminin Yönetimi: (Genel Standart) İç denetim başkanı iç 

denetime ilişkin eylemleri örgüte katma değer sağlayacak bir biçimde etkin olarak 

yürütmelidir. Bu grubun standartları da şunlardır: 

2010 Planlama: İç denetim yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç 

denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmalıdır. 

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

değerlendirmesine dayanmalıdır. Üst yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu, bu 

sürece dahil edilerek göz önüne alınmalıdır. 

2010.C1 - İç denetim yöneticisi, görevin risk yönetimini geliştirme, katma değer 

yaratma ve faaliyetleri geliştirme potansiyelini değerlendirerek, öne sürülen 

danışmanlık görevlerini kabul etmeyi düşünmelidir. Kabul edilen bu görevler, plana 

dahil edilmelidir. 
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2020 İletişim ve Onaylama: İç denetim yöneticisi, önemli ara değişiklikler de 

dahil, iç denetim faaliyetinin planlarını ve kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay 

için üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna bildirmelidir. İç denetim 

yöneticisi, kaynak sınırlamalarının etkilerini de bildirmelidir. 

2030 Kaynak Yönetimi: İç denetim yöneticisi, onaylı planın uygulanabilmesi 

için, iç denetim kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir şekilde 

kullanılmasını sağlamalıdır. 

2040 Politika ve Prosedürler: İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini 

yönlendirmek amacına yönelik politika ve prosedürleri belirlemelidir.   

2050 Koordinasyon: İç denetim yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz yere 

tekrarlanmasını asgariye indirmek ve işin kapsamını en uygun şekilde belirlemek 

amacıyla, ilgili güvence ve danışmanlık hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve dış 

sağlayıcılarla, mevcut bilgileri paylaşmalı ve faaliyetleri bunlarla eşgüdüm içinde 

sürdürmelidir. 

2060 Yönetim Kuruluna ve Üst Yönetime Raporlama: İç denetim yöneticisi, iç 

denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve sorumlulukları ve plana kıyasla 

performansı konularında, denetim komitesi ve yönetim kuruluna ve üst yönetime 

dönemsel raporlar sunmalıdır. Bu raporlar, önemli riskleri, kontrol sorunlarını, kurumsal 

yönetişim sorunlarını ve denetim komitesinin, yönetim kurulunun ve üst yönetimin 

ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği başka konuları da içermelidir.  

 

2100 İşin Niteliği: (Genel Standart) İç denetim eylemi örgütte risk yönetimi, 

kontrol ve kurumsal sistemleri geliştirmek amacıyla değerleme yapar ve katkıda 

bulunur. Bu grupta bulunan standartlar da şunlardır:  

2110 Risk Yönetimi: İç denetim faaliyeti; önemli risk maruziyetlerini tespit edip 

değerlendirerek ve risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda 

bulunarak kuruma yardımcı olmalıdır. 

2110.A1 - İç denetim faaliyeti kurumun risk yönetim sisteminin etkinliğini 

gözlemeli ve değerlendirmelidir. 

2110.A2 - İç denetim faaliyeti, aşağıdakileri dikkate alarak, kurumun yönetişim, 

kontrol, faaliyet ve bilgi sistemlerinin maruz olduğu riskleri değerlendirmelidir: 

• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü, 

• Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, 

• Varlıkların korunması, 
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• Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uyum. 

2110.C1 - İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin amaçlarıyla 

uyumlu şekilde riski ele almalı ve diğer önemli risklere karşı uyanık olmalıdır.  

2110.C2 - İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, 

kurumun maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde 

kullanmalıdır. 

2120 – Kontrol: İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini 

değerlendirmek ve sürekli gelişimi teşvik etmek suretiyle, kurumun etkin kontrollere 

sahip olmasına yardımcı olmalıdır. 

2120.A1 - Risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak, iç denetim faaliyeti, 

kurumun yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi sistemlerini kapsayan kontrollerin 

yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmelidir. Bu değerlendirme: 

• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini, 

• Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini,  

• Varlıkların korunmasını, 

• Kanunlara, düzenlemelere ve sözleşmelere uyum konularını 

kapsamalıdır. 

2120.A2 - İç denetçiler, faaliyet ve programların hedef ve amaçlarının kapsamını 

ve bunların kurumun hedef ve amaçlarına uyumunun derecesini anlayıp 

değerlendirmelidir. 

2120.A3 - İç denetçiler, faaliyet ve programların niyetlenildiği gibi 

uygulandığını veya gerçekleştirildiğini belirlemek için, faaliyet ve programların tespit 

edilen hedef ve amaçlarla ne kadar uyumlu olduğunu anlayıp değerlendirebilmek için, 

faaliyet ve programları gözden geçirmelidir. 

2120.A4 - Kontrollerin değerlendirilmesi için uygun ve yeterli kıstaslara ihtiyaç 

vardır. İç denetçiler, yönetimin hedef ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için 

oluşturduğu kıstasların yeterlilik derecesini tespit etmelidir. Bu kıstaslar yeterliyse, iç 

denetçiler de kendi değerlendirmelerinde bunları kullanabilir. Kıstaslar yeterli değilse, 

iç denetçiler uygun değerlendirme kıstasları geliştirmek için yönetimle birlikte 

çalışmalıdır.  

2120.C1 - Danışmanlık görevleri sırasında, iç denetçiler, görevin amaçlarıyla 

uyumlu bir şekilde kontrolleri ele almalı ve herhangi bir kontrol zafiyetine karşı uyanık 

olmalıdır. 
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2120.C2 - İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri kontrol 

bilgilerini, kurumun maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde 

kullanmalıdır.  

2130 – Yönetişim: İç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi 

amacıyla yönetişim sürecinin iyileştirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmalı ve 

tavsiyeleri değerlendirmelidir: 

• Kurum içinde gerekli etik ve diğer değerlerin geliştirilmesi, 

• Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirlik, 

• Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına etkili bir şekilde 

iletilmesi, 

• Yönetim kurulunun, denetim kurulunun, iç ve dış denetçilerin ve üst 

yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamak ve bunlar arasında 

gerekli bilgilerin etkili bir şekilde iletimini sağlamak. 

2130.A1 - İç denetim faaliyeti, kurumun etikle ilgili amaç, program ve 

faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirmelidir. 

2130.C1 - Danışmanlık görevinin amaçları, kurumun genel değerleri ve 

hedefleriyle uyumlu olmalıdır. 

 

2200 - Görev Planlaması: (Genel Standart) İç denetçiler, her görev için, 

kapsam, amaçlar, zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate alan ayrı bir 

plan hazırlamalı ve kaydetmelidir. 

2201 Planlamada Dikkate Alınacak Hususlar: Bir görevi planlarken, iç 

denetçiler şu noktaları dikkate almalıdır: 

• Denetlenecek olan faaliyetin hedefleri ve faaliyetin kendi performansını 

kontrol etmesinin araçları, 

• Faaliyet ve hedeflerine, kaynaklarına ve operasyonlarına yönelik önemli 

riskler ve bu potansiyel risklerin etki veya ihtimallerini kabul edilebilir 

bir seviyede tutmanın yol ve araçları, 

• Bir ilgili kontrol çerçevesi veya modeline kıyasla, ilgili faaliyetin risk 

yönetimi ve kontrolü sistemlerinin yeterlilik ve etkinliği, 

• Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli gelişme sağlama 

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

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

kayıtlarına erişime ve sonuçların dağıtımına getirilecek kısıtlamalar dahil diğer karşılıklı 

beklentiler konusunda söz konusu taraflarla yazılı bir anlaşma yapmalıdır. 

2201.C1 - İç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek 

sorumluluklar ve diğer müşteri beklentileri hakkında, danışmanlık hizmeti verecekleri 

müşterileriyle anlaşmalıdır. Çok önemli görevlendirmelerde bu anlaşma yazılı hale 

getirilmelidir. 

2210 Görev Amaçları: Görev amaçları, denetlenen faaliyetle ilgili riskleri, 

kontrolleri ve yönetişim süreçlerini kapsamalıdır. 

2210.A1 - İç denetçi, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesini 

yapmalıdır. Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtmalıdır. 

2210.A2 - İç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hataların, 

düzensizliklerin, aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini göz önüne 

almalıdır. 

2210.C1 - Danışmanlık görevlerinin amaçlarında, müşteriyle mutabık kalındığı 

ölçüde, risk, kontrol ve yönetişim süreçlerine de temas edilmelidir.  

2220 Görev Sahası: Görevin kapsamı, görevin amaçlarına ulaşılmasına yetecek 

seviyede olmalıdır. 

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

sistemlerin, kayıtların, personel ve maddî varlıkların değerlendirilmesini de içermelidir. 

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

görevin amaçları, kapsamı, karşılıklı sorumluluklar ve diğer beklentilerle ilgili yazılı bir 

anlaşma hazırlanmalı ve danışmanlık görevinin sonuçları, danışmanlık standartlarına 

uygun olarak raporlanmalıdır. 

2220.C1 - İç denetçiler, danışmanlık görevlerini yaparken, görevin kapsamının, 

üzerinde mutabık kalınan amaçlara yeterince temas ettiğinden emin olmalıdır. Eğer 

görev sırasında kapsamla ilgili ihtirazı kayıtları olursa, göreve devam edip etmeyeceğini 

belirlemek üzere, bunları müşteri ile tartışmalıdır. 

2230 Göreve İlişkin Kaynak Dağılımı: İç denetçiler, görevin amaçlarına ulaşmak 

için gereken kaynakları tespit etmelidir. Görev kadrosu, görevin niteliği, karmaşıklığı, 

zaman kısıtlamaları ve mevcut kaynaklar dikkate alınarak teşkil edilmelidir.  

2240 Görev Programı: İç denetçiler, görev amaçlarına yönelik iş programları 

hazırlamalıdır. Bu iş programları, kayıtlı hâle getirilmelidir. 
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2240.A1 - İş programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, 

değerlendirme ve kayıt prosedürlerini içermeli ve göstermelidir. İş programı, işe 

başlanmadan önce onaylanmalıdır; programda yapılan değişiklikler için de derhal onay 

alınmalıdır. 

2240.C1 - Danışmanlık görevleri için hazırlanan iş programlarının şekli ve 

içeriği, görevin niteliğine bağlı olarak değişir. 

 

2300 Görevlerin Yerine Getirilmesi: (Genel Standart) İç denetçiler, aldıkları 

görevleri başarılı bir biçimde yerine getirebilmek için gerekli olan bilgileri saptamalı, 

analiz etmeli ve kayıt altına almalıdırlar. Bu grubun standartları da şunlardır: 

2310 Bilginin Belirlenmesi: İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak için yeterli, 

güvenilir, ilgili ve faydalı olan bilgileri tespit etmeli ve tanımlamalıdır. 

2320 Analiz Etme ve Değerlendirme: İç denetçiler, vardıkları sonuçları ve görev 

sonuçlarını uygun analiz ve değerlendirmelere dayandırmalıdır. 

2330 Bilginin Kayda Alınması: İç denetçiler, vardıkları kanaatlere ve görev 

sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün bilgileri kaydetmelidir. 

2330.A1 - İç denetim yöneticisi, görev kayıtlarına erişimi kontrol etmelidir. İç 

denetim yöneticisi, gerektiğinde, bu kayıtları kurum dışı taraflara vermeden önce, üst 

yönetimin ve/veya hukuk danışmanının onayını almalıdır. 

2330.A2 - İç denetim yöneticisi, görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin esasları 

belirlemelidir. Bu esaslar, kurumun temel ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun olmalıdır. 

2330.C1 - İç denetim yöneticileri, görev kayıtlarının tutulması, saklanması ve 

kurum içi ve dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar belirlemelidir. Bu 

politikalar, kurumun düzenlemelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun 

olmalıdır.  

2340 Görevlerin Gözetimi: İç denetçiler görevleriyle ilgili amaçları elde 

edebilmek için yeterli, doğru, ilgili ve yararlı bilgileri saptayarak, analiz etmeli, kayıt 

altına almalı, kalite ve çalışanların gelişmeleri bakımından sürekli olarak gözetim 

altında tutmalıdırlar. 

 

2400 Sonuçların İletimi: (Genel Standart) İç denetçiler gerçekleştirdikleri 

denetimlere ilişkin sonuçları ilgili makama uygun bir biçimde bildirmelidirler. Bu 

grupta yer alan standartlar da şunlardır: 
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2410 İletişim İçin Kriter: Raporlamalar, varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve 

önerilen eylem planlarının yanında görevin hedeflerini ve kapsamını da içermelidir. 

2410.A1 - Sonuçları gösteren nihai rapor, gerektiğinde, iç denetçinin görüş ve 

kanaatlerini de içermelidir. 

2410.A2 - İç denetçiler, görev raporlamalarında tatminkar bir performans 

göstermeye teşvik edilmelidir. 

2410.A3 - Görev sonuçları kurum dışındaki taraflara bildirilirken, söz konusu 

bildirim, sonuçların dağıtımı ve kullanımı konusundaki sınırlamaları da içermelidir. 

2410.C1 - İlerlemenin raporlanmasının ve danışmanlık görevlerinin sonuçları, 

görevlendirmenin niteliğine ve müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, şekil ve içerik 

değiştirir. 

2420 İletişim Kalitesi: Raporlamalar, doğru, objektif, açık, özlü, yapıcı, tam 

olmalı ve zamanında sunulmalıdır. 

2421 Hata ve Eksikler: Eğer nihai raporlama önemli bir hata veya eksiklik 

içeriyorsa, iç denetim yöneticisi, hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş 

bilgileri iletmelidir.  

2430 Standartlara Uyumsuzluk Gerektiren Görevler: Standartlara aykırılıklar 

belli bir görevi etkilediğinde, sonuçları raporlanırken şu hususlar özel durum olarak 

açıklanmalıdır: 

• Tam olarak uyulamayan standartlar, 

• Aykırılık sebepleri, 

• Aykırılığın göreve etkisi. 

2440 Sonuçların Dağıtımı: İç denetim yöneticisi, görev sonuçlarını uygun 

taraflara raporlamalıdır. 

2440.A1 - Görev sonuçlarının öngördüğü tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek 

taraflara, nihai görev sonuçlarının raporlanmasından iç denetim yöneticisi sorumludur. 

2440.A2 - İç denetim yöneticisi, aksi kanuni ve hukuki düzenlemelerle 

emredilmediği takdirde, görev sonuçlarını kurum dışındaki taraflara iletmeden önce, 

kuruma doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirmeli, üst yönetim ve/veya hukuk 

danışmanı ile istişare etmeli ve sonuçların raporlanmasını, kullanımını kısıtlayarak, 

kontrol etmelidir. 

2440.C1 - İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevlerinin nihai sonuçlarının 

müşterilere raporlanmasından sorumludur. 
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2440.C2 - Danışmanlık görevleri sırasında, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim 

sorunları tespit edilebilir. Bu sorunlar, kurum için önemli hale gelir gelmez üst 

yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna bildirilmelidir. 

 

2500 Gelişmelerin İzlenmesi: (Genel Standart) İç denetim başkanı, yönetime 

iletilen sonuçlarla ilgili olarak ne yapıldığını izlemek için bir sistem kurmalı ve 

sürdürmelidir. 

2500.A1 - İç denetim yöneticisi, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde 

uygulanmasını veya üst yönetimin, gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi kabul 

etmesini sağlamak ve gelişmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip süreci kurmalıdır. 

2500.C1 - İç denetim faaliyeti, müşterileriyle mutabık kalındığı ölçüde, 

danışmanlık görevlerinin sonuçlarının akıbetini gözlemelidir. 

 

2600 Yönetimin Kabul Ettiği Riskler: (Genel Standart) Üst yönetimin örgüt 

için kabul edilebilir risk düzeyinin üzerinde bir riski kabul ettiğini gördüğü zaman, konu 

iç denetim başkanı ve üst yönetim tarafından yönetim kuruluna rapor edilmelidir. 
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