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ÖZ 

 

Dünyanın her yerinde çeşitli amaç, büyüklük ve yapıdaki işletmelerde iç denetim 

faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. İşletmelerin büyüklüklerinin artması, 

sorumlulukların dağılması, teknolojik gelişmeler, faaliyetlerdeki karmaşıklıklar ve 

risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerindeki gelişmelerin bağımsız ve 

tarafsız değerlendirilmesi ihtiyacı sonucunda iç denetimin gelişimine ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu nedenle, İç Denetçiler Ensitiüsü tarafından Haziran 1999’da yeni iç 

denetim tanımı ve Aralık 2000’de yeni İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

kabul edilmiştir. Standartlardaki en son revizyon çalışması 2003’de yapılmış ve 

bugün geçerli olan standartlar 1 Ocak 2004’te yürürlüğe girmiştir. Bu tez 

çalışmasında, iç denetimin yeni tanımı ve İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

çerçevesinde iç denetim bölümü tarafından yerine getirilen iç denetim faaliyetleri ele 

alınarak incelenmiştir. 

 

ABSTRACT 

 

Throughout the world, internal auditing is performed in diverse environments and 

within organizations that vary in purpose, size and structure. The development of 

internal auditing was needed by the increased size and decentralization of 

organizations, the greater complexity and technological sophistication of their 

operations, and the resulting need for an independent, objective means of evaluating 

and improving their risk management, control and governance prosesses. Because of 

that, the Institute of Internal Auditors approved a new definition of internal auditing 

in June of 1999 and a new Standarts of Professional Practice of Internal Auditing in 

December 2000. The last revision in standards was made in 2003 and the standards 

which is valid today became effective in 1 January 2004. In this thesis, new definiton 

of internal auditing and internal audit activities applied by internal audit departmant 

was examined. 
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ÖNSÖZ 

 

İşletmelerin büyüklüklerinin artması, sorumlulukların dağılması ve faaliyetlerin 

karmaşıklaşması sonucunda iç denetimin önemi artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda 

iç denetimin faaliyet alanı da genişleyerek, mevcut kontrol sistemlerinin 

yeterliliğinin değerlendirilmesinin yanında, kontrol sisteminin etkinliğinin 

arttırılması, risk oluşturan veya oluşturabilecek unsurların tespit edilmesi, risklerin 

azaltılması için gerekli olan kontrol prosedürleri ve işletme faaliyetlerinin 

geliştirilmesi konusunda yönetime önerilerde bulunması boyutuna gelmiştir. 

 

Bu tez çalışmasının amacı, zaman içerisinde yaşanan gelişmelerin iç denetimin 

tanımında ve iç denetim uygulamalarında meydana getirdiği gelişmeleri ortaya 

koymak, bugün geçerli olan iç denetim mesleki uygulama standartları çerçevesinde 

iç denetim faaliyetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesini araştırmak ve 

incelemektir. Bu amaçla, iç denetim tanımında yapılan değişiklikler ele alınmış, iç 

denetim faaliyetlerinin uygulanması teorik olarak anlatılarak holding bünyesindeki 

bir iç denetim bölümü tarafından yerine getirilen iç denetim faaliyetleri ile ilgili 

olarak bir uygulama çalışması yapılmıştır. 

 

Bu çalışmanın amacı, dağıtım kaynakları planlama sisteminde sipariş 

büyüklüklerinin belirlenmesi yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak sezgisel bir 

yöntem olan ve optimizasyon problemlerine iyi sonuçlar üreten genetik algoritmanın 

kullanıldığı bir yöntem geliştirmektir. Taleplerin, tedarik sürelerinin, maliyetlerin 

değişkenlik gösterdiği dağıtım kaynakları planlama sisteminde, genel yapısı 

bozulmadan, sadece rakamlardaki ve rakamlara bağlı sayı sistemlerindeki 

değişikliklerle yeni durumlara uyum sağlamada yeterince esneklik gösterebilecek 

alternatif bir çözüm olan genetik algoritma yönteminin uygulamada da kabul 

göreceği düşünülmektedi 

 

 

ma ve tüm Araştırma Görevli 
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GİRİŞ 

 

İç denetim faaliyetleri dünya çapında çeşitli amaç, büyüklük  ve yapıdaki işletmeler 

tarafından gerçekleştirilmektedir. İç denetim uygulamasındaki temel prensipleri 

oluşturmak amacı ile İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors - IIA) 

Haziran 1978’de “İç denetim Mesleki Uygulama Standartları”nı kabul etmiştir. 

Zaman içerisinde işletmelerin büyüklüklerinin artması, teknolojik gelişmeler ve 

faaliyetlerdeki karmaşıklıklar sonucunda işletme faaliyetlerinin etkin ve verimli 

yürütülebilmesi için iç denetimin gelişimine ihtiyaç duyulmuştur. İç Denetim 

Enstitüsü yönetim  kurulu,  iç denetimin genişleyen rolüne uygun olarak 1999 yılında 

yeni iç denetim tanımını kabul etmiştir. Bunu takiben yeni İç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartları Aralık 2000’de onaylanmış, 1 Ocak 2002’de  yürürlüğe 

girmiştir. Standartlardaki en son revizyon çalışması 2003’de yapılmış ve bugün 

geçerli olan standartlar 1 Ocak 2004’te yürürlüğe girmiştir.  

 

Bu tez çalışmasının birinci bölümünde İç Denetçiler Enstitüsü tarafından kabul 

edilen iç denetim tanımı ve zaman içerisinde iç denetimde yaşanan gelişmeler 

incelenmiştir. İç denetimin iç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçleri ile ilişkisi 

ele alınmış ve açıklanmıştır. Son yıllarda  Türkiye’de ve yurtdışında iç denetim ile 

ilgili yapılan düzenlemeler açıklanarak iç denetimin gelişimi açıklanmıştır.  

 

İkinci bölümde, İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları çerçevesinde iç denetim 

bölümleri tarafından yerine getirilen iç denetim uygulamaları ve bu uygulamaların 

yerine getirilmesinde gerçekleştirilen süreçler anlatılmaktadır. Bu bölümde iç 

denetim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması aşamaları 

ayrıntıları ile ele alınarak açıklanmıştır. 

 

Üçüncü bölümde, İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları çerçevesinde iç 

denetim birimleri tarafından yerine getirilen denetim uygulamaları ve bu 

uygulamaların yerine getirilmesinde gerçekleştirilen süreçler anlatılmaktadır. Bu 
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bölümde denetim faaliyetlerinin planlanması, denetim faaliyetlerini yürütülmesi ve 

denetim faaliyetlerini raporlanması aşamaları ayrıntıları ile ele alınarak açıklanmıştır. 

 

Tezin dördüncü ve son bölümünde, Türkiyenin lider Holding şirketlerinden bir 

tanesinin bünyesinde faaliyet gösteren iç denetim bölümü tarafından yerine getirilen 

iç denetim uygulamaları ele alınarak incelenmiştir. 
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BÖLÜM 1.  

İÇ DENETİMİN TEMEL KAVRAMLARI, GELİŞİMİ VE 

YAPILANMASI 

 

 

1.1. İÇ DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ  

 

1940’lı yılların başında savaş ekonomisi ile birlikte, işletme yöneticileri üretim 

programlaması, stok yönetimi, kurallara ve yasalara uygunluk konuları ile yakından 

ilgilenmeye başlamışlar ve bunun sonucu olarak da iç denetçiler yönetime hizmet 

vermeye başlamışlardır.1

 

İç denetimin devam eden gelişmesi, işlerin ve yönetim faaliyetlerinin zaman 

içerisinde daha karmaşıklaş hale gelmesi nedeni ile olmuştur. Yönetimin, işletme 

faaliyetlerini izlemekte yetersiz kalması ile birlikte iç denetim önemli bir fonksiyon 

haline gelmeye başlamıştır. 

 

1941 yılında İç Denetçiler Enstitüsü’nün (The Institute of Internal Auditors - IIA) 

kurulmasıyla modern iç denetim anlayışı gelişmeye başlamıştır. Ancak bu tarihten 

sonra iç denetim, işletmenin faaliyet alanındaki bütün fonksiyonlarının 

değerlendirilmesi olarak kabul edilmiştir.2 Arthur H. Kents’in “Audits of Operations”  

isimli makalesi İç Denetçiler Enstitüsü tarafından 1948 yılında yayınlanarak, iç 

denetimin genişleyen faaliyet alanını tanımlayan ve açıklayan ilk makale olmuştur.3

 

Amerikada 1987 yılında yayınlanan Treadway Komisyonu Raporu ile iç denetim 

fonksiyonunda önemli bir değişme yaşanmıştır. Komite, her kamu işletmesinde iç 

                                                 
1 Michael P. Cangemi, Tommie Singleton, Managing The Audit Function: A Corporate Audit 
Department Procedures Guide, 3. bs., New Jersey, John Wiley & Sons, 2003, s. 11. 
2 Lawrence B. Sawyer v.d., Sawyer’s Internal Auditing, 5.bs., Florida, The Institute of Internal 
Auditors, 2003, s. 5. 
3 Cangemi, Singleton, a.g.e., s. 12. 
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denetim fonksiyonu, kurumlarda ise denetim komitesi olması gerektiği sonucuna 

varmıştır. Bu kararlar yolsuzlukla mücadelede iç denetimin önemini ortaya 

çıkartmıştır. 4

 

1990’lı yıllarda iç denetim faaliyetleri dış kaynaktan yararlanma hizmeti olarak 

bağımsız denetim firmaları tarafından da verilmeye başlanmıştır.5

 

İç denetimin değişen yapısına bakıldığında 1950’li yıllarda işletme varlıklarının 

korunması, 1960’lı yıllarda işletme verilerinin güvenilirliğinin denetlenmesi, 1970’li 

yıllarda uygunluk denetiminin yapılması, 1980’li yıllarda işletme etkinliğinin 

denetlenmesi ve 1990’lı yıllarda ise işletme amaçlarına ulaşılması konusunun 

gündeme geldiği görülmektedir. 6

 

1.2. İÇ DENETİMİN TANIMI  

 

1978 yılında İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan tanıma göre; “iç denetim 

işletmeye hizmet etmek üzere işletmenin faaliyetlerini incelemek ve değerlemek 

amacıyla işletme içerisinde oluşturulmuş bağımsız bir değerlendirme 

fonksiyonudur.”7 Diğer kontrollerin yeterliliğini inceleme ve değerleme yoluyla 

kontrol eden bir kontrol aracıdır. 

 

Ancak bu tanım iç denetimin sorumluluklarından veya iç denetimin artık sadece 

muhasebe kayıtlarının ve kontrollerinin incelenmesinden ibaret olmadığına dair 

herhangi bir açıklama içermemekteydi.8 Bu nedenle, 1994 yılında  İç Denetçiler 

Enstitüsü  tarafından iç denetimin daha geniş ve kapsamlı bir tanımı yapıldı. 

 

                                                 
4 A.e., s. 13. 
5 A.e., s. 13. 
6 Ali Kamil Uzun, “Organizasyonlarda İç Denetim Fonksiyonu ve Önemi,” Active, Nisan-Mayıs 
1999, s. 6. 
7 Celal Kepekçi, İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü, 
Eskişehir, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 251/17, 1982, s. 40. 
8Sawyer, a.g.e., s. 8. 
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“İç denetim, işletmeye hizmet etmek üzere işletmenin faaliyetlerini incelemek ve 

değerlemek amacıyla işletme içerisinde oluşturulmuş bağımsız bir değerlendirme 

fonksiyonudur. İç denetim organizasyon içindeki bireylerin sorumluluklarını etkili 

bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla onlara incelediği 

faaliyetlerle ilgili bilgiler ile yapılan analizler ve değerlendirmelerin sonuçlarını 

sunar, tavsiye ve önerilerde bulunur. İç denetimin amacı makul bir maliyetle 

kontrolün etkinliğini artırmayı da içine alır.”9

 

İç denetimin temel amacı; işletme hedef ve amaçları doğrultusunda üst yönetim 

tarafından oluşturulmuş kontrollerin etkinliliğinin ve yeterliliğinin incelenmesi, 

işletme varlıklarının her türlü zarara karşı korunup korunmadığının, faaliyetlerin 

işletme politikaları ile uyum içerisinde yürütülüp yürütülmediğinin10 ve mali 

tablolara temel oluşturan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin 

araştırılmasıdır.11

 

İç denetimin temel amaçlarından bir tanesi de üst yönetime sorumluluklarını yerine 

getirmesinde yardımcı olmaktır.12 Zaman içerisinde işletmelerin büyüklüklerinin 

artması ve teknolojik gelişmeler sonucunda üst yönetimin sorumluluklarını yerine 

getirmesinde iç denetimin etkisi artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda iç denetimin 

faaliyet alanı da genişleyerek, mevcut kontrol sistemlerinin yeterliliğinin 

değerlendirilmesinin yanında, kontrol sisteminin etkinliğinin arttırılması, risk 

oluşturan veya oluşturabilecek unsurların tespit edilerek kontrol edilebilmesi için 

önerilerde bulunulması, faaliyetlerin incelenerek işletmenin hedef ve amaçlarına 

ulaşabilmesi için faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda yönetime önerilerde 

bulunması boyutuna gelmiştir.  

 

İç denetim faaliyet alanında yaşanan bu gelişmeler sonucunda İç Denetçiler 

Enstitüsü, 1999 yılında iç denetimin daha geniş bir tanımını yapmıştır. 

 
                                                 
9 K.H. Spencer Pickett, The Internal Auditing Handbook, 4.bs., England, John Willey and Sons, 
2000, s. 5. 
10 Ersin Güredin, Denetim, 10.bs., İstanbul, Beta, 2000, s. 15. 
11 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 2. bs., Ankara, Cem Web Ofset, 1996, s. 3. 
12 Kepekçi, “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin…a.g.e., s. 41. 
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“İç denetim; işletmenin faaliyetlerine değer katmak ve işletme faaliyetlerini 

geliştirmek için düzenlenmiş, bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık 

faaliyetidir. İç denetim, işletmenin risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için sistematik ve disiplinli bir 

yaklaşım getirerek işletmenin amaçlarına ulaşmasında yardımcı olur.”  

 

Bu tanım ile birlikte iç denetimin iç kontrol sistemini inceleme ve 

değerlendirmesinden çok, işletme faaliyetlerine değer katma ve geliştirme işlevi ön 

plana çıkmaktadır. İç denetimden bir şeyler olduktan sonra tespitte bulunması değil, 

öngörülerde bulunması ve sadece riskleri değil, bunun yanında fırsatları da ortaya 

koyması beklenmektedir.13

 

1.3. İÇ DENETİMİN UNSURLARI 

 

 Bağımsız ve tarafsız bir faaliyet olması: Bağımsızlık, iç denetim 

bölümlerinin; diğer işletme faaliyetlerinden tamamen bağımsız olmasını ve iç 

denetim faaliyetlerini bağımsız olarak yürütebilecek derecede  yeterli yetkiye 

sahip bir kişiye bağlı olmasını ifade etmektedir. Tarafsızlık, iç denetçilerin 

faaliyetlerini yürütürken ön yargısız ve çıkar çatışmalarından uzak bir şekilde 

davranmalarını ifade etmektedir. 

 

 Güvence ve Danışmanlık: İç denetim, işletme amaçları, faaliyetleri ve 

kaynaklarını etkileyebilecek risk unsurları ile ilgili kontrollerin yeterliliği ve 

etkinliği hakkında incelemeler yaparak  güvence verir, ancak tam bir garanti 

veremez. İç denetim faaliyetlerinin yeterli ve etkili bir şekilde yürütülmesi, 

yönetimin hedeflerinin gerçekleşmesinde bir güvence oluşturur.14 

Danışmanlık, üst yönetimin ihtiyaçları doğrultusunda ve işletme faaliyetlerine 

                                                 
13 Münevver Yılancı, İç Denetim Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Araştırma, 
Eskişehir, T.C. Osmangazi Üniversitesi Yayınları No:086, 2003, s. 11. 
14 Nuran Cömert Doyrangöl, “İşletme Çevresindeki Olumsuz Gelişmeler Karşısında İç Denetimin 
Yeri ve Önemi,” Mali Çözüm, Yıl:12, Sayı:60, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002, s. 37. 
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değer katmak, geliştirmek için öneri ve tavsiyelerde bulunmak15 yolu ile iç 

denetimin üst yönetime sorumluluklarını yerine getirmelerinde yardımcı 

olmasıdır. İç denetçiler önemli potansiyel riskleri de değerleyerek yönetimi 

bilgilendirip önerilerde bulunabilmektedirler.  

 

 Bütün İşletmeyi Göz Önünde Bulundurma: İç denetçi, işletme ihtiyaçlarını 

anlamalı, işletme hedef ve amaçları hakkında bilgi sahibi olmalı ve işletmenin 

ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmelidir. 16 

 

 Sistematik ve Disiplinli Bir Yaklaşım: İç denetçiler, iç denetim 

faaliyetlerini İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun olarak 

yürüterek sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla çalışmalarını tamamlarlar.17 

2040 numaralı iç denetim mesleki uygulama standardı, iç denetim bölümünün 

yol göstermek ve iç denetim faaliyetlerinin sistematik ve disiplinli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak amacı ile iç denetim yöneticisinin politika ve 

prosedürler oluşturmasını gerektirmektedir. 

 

1.4. İÇ DENETİMİN AMAÇLARI 

 

İç denetim tanımında da belirtildiği gibi, iç denetimin amaçları; işletme faaliyetlerine 

değer katmak ve geliştirmek, risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve işletmenin amaçlarına ulaşmasında yardımcı olmaktır. 

 

1.4.1. İŞLETME FAALİYETLERİNE DEĞER KATMAK VE GELİŞTİRMEK  

 

İşletmeye amaçlarına ulaşmasında yardımcı olmak iç denetimin en temel 

görevlerinden biridir. İç denetim, başta uygunluk denetimleri olmak üzere işletmenin 

iç kontrol yapısının durumu ve güvenilirliği hakkında yönetime bilgi vererek yarar 
                                                 
15 Pickett, a.g.e., s. 240. 
16 Christy Chapman, Urton Anderson,  İmpelementing The Professional Practices Framework, 
Florida, The Institute of Internal Auditors, 2003, s. 4. 
17 Pickett, a.g.e., s. 240. 
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sağlar.18 Güçlü iç denetim, kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı 

olmanın yanında risklerin azaltılması, hata ve hilelerin önlenmesi, dolandırıcılığın 

tespiti, tasarruf olanaklarının belirlenmesi gibi faaliyetlerle de işletmeye ilave değer 

kazandırır. 

 

1.4.2.  RİSK   YÖNETİM   SÜREÇLERİNİN  ETKİNLİĞİNİ 

DEĞERLENDİRMEK 

 

İç denetçiler, işletme amaçlarına ulaşılmasına engel olabilecek risklerin azaltılması 

veya önlenmesi için oluşturulmuş olan standart ve prosedürleri dönemsel olarak 

gözden geçirerek, standart ve prosedürlerin geçerliliğini inceleyerek, gerekli olduğu 

takdirde geliştirme amacına yönelik tavsiyelerde bulunularak19 işletmenin risk 

yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirir. 

 

1.4.3. KONTROL SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRMEK 

 

İç denetçiler, işletme varlıklarının korunması, mali tablolara kaynak oluşturacak 

bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliliğinin sağlanması amacı ile işletme içerisinde 

oluşturulmuş iç kontrol sisteminin etkinliğini inceler ve iç kontrol sisteminin 

etkinliğinin arttırılması amacı ile öneri ve tavsiyelerde bulunur. 

 

1.4.4. KURUMSAL YÖNETİM SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİNİ 

DEĞERLENDİRMEK 

 

İç denetçi, işletmenin yönetim temel prensiplerine uymak, hissedarların çıkarlarını 

korumak, hesap verme sorumluluğunu yerine getirmek, doğru ve tam bilgi vermek 

amacı ile oluşturmuş olduğu strateji ve prosedürlerin etkinliğini incelemekte20 ve 

                                                 
18 Chapman, Anderson, a.g.e., s. 3. 
19 Çetin Özbek, “İç Denetimde Yeni Uygulamalar,” İç Denetim Kongresi, 29.Mayıs.2003, s. 3. 
20 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama 
Çerçevesi, İstanbul, Deloitte, 2004, s. 250. (Uygulama Önerisi, 2130-1) 
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gerekli olduğu takdirde etkinliğin arttırılması için öneri ve tavsiyelerde 

bulunmaktadır. 

 

1.4.5. İŞLETMENİN AMAÇLARINA ULAŞMASINDA YARDIMCI OLMAK 

 

İç denetim, işletme amaç ve hedeflerine ulaşmak için oluşturulmuş politika ve 

prosedürlerin uygunluğunu ve faaliyetlerin bu politika ve prosedürlere uygun bir 

şekilde yerine getirilip getirilmediğini incelemektedir. 

 

1.5. İÇ DENETİM VE ÇEŞİTLİ İŞLETME FONKSİYONLARI İLE 

BAĞLANTISI 

 

1999 yılında kabul edilen iç denetim tanımı ve 2004 yılında yürürlüğe giren iç 

denetim mesleki uygulama standartları iç denetimin risk yönetimi, kontrol ve 

kurumsal yönetim süreçleri ile ilişki içerisinde olduğunu açıklamaktadır. 

 

1.5.1. İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ İLİŞKİSİ 

 

İç kontrol, işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve 

güvenilirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini arttırmak, saptanmış yönetim 

politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen ve uygulamaya konulan 

tüm önlem ve yöntemleri içerir. 21

 

İşletmelerin büyümesi sonucunda yöneticilerin işletme faaliyetlerini doğrudan 

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

çıkmaktadır.22 İç kontrol sisteminin kurulması, yönetilmesi ve gözden geçirilmesi 

sorumluluğu üst yönetime aittir. Ancak iç kontrol sistemi ne kadar etkili bir biçimde 

                                                 
21 Güredin, a.g.e., s. 166. 
22 Şaban Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar 
Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Ankara, Sermaye 
Piyasası Kurulu Yayın No:132, 1999, s. 49.  
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tasarlanmış olursa olsun hataların ortaya çıkarılması ve önlenmesi bakımından tam 

bir güvence sağlamaz. Bu nedenle yöneticilerin iç kontrol sistemini düzenli olarak 

izlemeleri gerekmektedir.  

 

İç denetçilerin iç kontrol sistemini gözden geçirmelerindeki temel amaç, yönetim 

tarafından saptanmış politika ve kurallara uygun davranıldığının; yönetim kararlarına 

esas olan çeşitli raporların doğru, zamanlı ve eksiksiz olarak yönetime sunulduğunun 

belirlenmesidir.23 İç denetçiler aynı zamanda sistemin etkinliği ve başarı düzeyini 

araştırarak, sistemin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığını ve işletmenin amaç ve 

hedeflerini hangi düzeyde karşıladığını araştırmaktadır. 

 

1.5.2. İÇ DENETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLİŞKİSİ 

 

Kurumsal yönetim, bir işletmenin yönetiminin, yasalara, piyasa kurallarına ve 

yönetimin temel prensiplerine uygun olarak ve şirket ortaklarının, piyasa 

katılımcılarının ve toplumun beklentilerini karşılayabilecek şekilde 

gerçekleştirilmesidir.24

 

Enron, Worldcom gibi dev firmaların denetim usulsüzlükleri sonrasında meydana 

gelen iflaslar kurumsal yönetimin hukuksal anlamda desteklenmesini gerekli 

kılmıştır.25 Bunun sonucunda kurumsal yönetim alanında dünyada pek çok çalışma 

yapılmış ve yapılmaktadır. Bu çalışmalar, her ülke için geçerli tek bir kurumsal 

yönetim modelinin olmayacağını önemle vurgulamaktadır. Oluşturulacak olan model 

ülkeye özgü koşulları da dikkate almalıdır.26 İlk olarak 1999 yılında “OECD 

Kurumsal Yönetim İlkeleri” yayınlanmıştır. Adı geçen ilkeleri Türkiye Sanayicileri 

ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 2000 yılında Türkçeye çevirerek “Kurumsal 

Yönetim İlkeleri” adı altında kitap olarak yayınlamıştır. Dünyada benimsenmiş ve 
                                                 
23 A.e., s. 165. 
24 Doğan Cansızlar, “Kurumsal Yönetim,” Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar, Yıl: 40, Sayı: 474 
Eylül 2003, s. 29-30. 
25 Hergüner Bilgen Özeke, “Kurumsal Yönetim ve Türkiye’de Hukuki Boyutu,” İç Denetim 
Kongresi, 29 Mayıs 2003. 
26 Sermaye Piyasası Kurulu, “Kurumsal Yönetim İlkeleri,” s. 2. (Çevrimiçi) 
www.spk.gov.tr/ofd/has.html?tur=kurumsalyonetim, 22 Nisan 2005. 
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tavsiye edilen genel esaslara paralel olarak ve ülkemizin kendine özgü koşulları 

dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, kurumsal yönetim 

ilkeleri oluşturulmuştur.27 Sermaye Piyasası Kurulu, kurumsal yönetim ilkelerini ilk 

olarak Temmuz 2003’te yayınlamış, düzeltilmiş ikinci yayınını ise Şubat 2005’te 

yapmıştır. İlkeler öncelikle halka açık anonim şirketler için hazırlanmıştır. Ancak bu 

ilkelerde yer alan prensipler kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren diğer 

işletmeler tarafından da uygulanabilmektedir. İlkelerde yer alan prensiplerin 

uygulanması isteğe bağlıdır. Ancak ilkelerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin 

açıklama yıllık faaliyet raporunda belirtilmek zorundadır.28  

 

Genel kabul gören tüm uluslararası kurumsal yönetim yaklaşımlarında, eşitlik, 

şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ele alınmaktadır. Eşitlik; 

işletme  yönetiminin tüm faaliyetlerinde, çalışanlara alacaklılara, müşterilere yani 

işletmelerle menfaat ilgileri bulunanlara eşit davranmasını ve olası çıkar 

çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder. Şeffaflık; ticari sır niteliğindeki ve 

henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, işletme ile ilgili finansal ve 

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

düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması yaklaşımıdır. 29 

Hesap verebilirlik; yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı olan hesap verme 

zorunluluğunu, kararların açıklanabilirliğinin, karaların haklı bir sebebi olduğunun 

açıklanmasını ifade etmektedir.30 Sorumluluk ise; işletme yönetiminin işletme adına 

yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve işletme içi düzenlemelere 

uygunluğunu ifade etmektedir. 

 

Bir işletme toplumun hukuk kurallarına uymak, toplumda genel kabul gören iş 

hayatına dair kuralları, etik kuralları ve sosyal beklentileri karşılamak, topluma 

faydalı olmak, hissedarların çıkarlarını korumak, hesap verme sorumluluğunu yerine 

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

                                                 
27 A.e., s. 4.  
28 A.e., s. 4.  
29 A.e., s. 3.  
30T.C. Adalet Bakanlığı, “TTK Yasa Tasarısı,”  (Çevrimiçi) 
http://www.mugla.smmmo.org.tr/turktickantasindex.htm, 1 Haziran 2005. 
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uygular. İşletmenin bu sorumluluklarını yerine getirmek için seçtiği iş yapma 

usullerinin bütününe kurumsal yönetim31 süreci denir.32 İç denetim bölümü, 

işletmenin bu amaçlara ulaşmak için uygulayacağı stratejilerin, taktiklerin, 

raporlamaların ve diğer süreçlerin etkinliğini dönemsel olarak incelemelidir.  

 

1.5.3. İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ 

 

Planlanan amaçlara ulaşmayı etkileyen her türlü engel risktir. Risklerin kontrol 

edilebilmesi için öncelikle tanımlanması, ölçülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi 

gerekmektedir.33 Önemli risk ve olası risklere karşı önlem alınabilmesi için alınan 

her kararın doğurabileceği riskler tanımlanarak belirlenmelidir. Risklerin 

belirlenmesi, elde edilen getirinin alınan risk karşılığında yeterli olup olmadığının 

belirlenmesinde de önem kazanmaktadır.  

 

İşletmelerin mevcut ve potansiyel riskleri işletmenin içinde bulunduğu sektöre, 

yapısına  ve  büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu nedenledir ki tüm işletmelere 

uygulanabilecek bir risk sınırlandırması yapmak mümkün değildir. Ancak genel 

olarak işletmelerin karşı karşıya kaldıkları risk türlerine örnek olarak; yasal riskler, 

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

verilebilmektedir.34 İşletmeler risk yönetimi uygulamaları için standart bir yöntem 

yerine, kurumun kendi yapısına uygun bir yöntem geliştirmelidir. 

 

Risk yönetimi sürecinde ilk aşama, risklerin tanımlanması ve risklerin 

büyüklüğünün, öneminin ve gerçekleşme olasılığının değerlendirilerek önceliklerin 

belirlenmesidir. Riski meydana getiren unsurların sayısal olarak belirlenmesi şart 

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

                                                 
31 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında kullanılan “yönetişim”  kelimesinin yerine tez 
çalışmasının bu bölümünde “kurumsal yönetim”  kelimesi kullanılmıştır. 
32 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 251. (Uygulama Önerisi, 2130-1) 
33 Yasemin Tüzün, “Risk Nedir?,” İç Denetim, Yıl:4, Yaz 2002, s. 26.   
34 Özbek, a.g.e., s. 4. 
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çok sayıda değişken vardır.35 Gerçekleşme olasılığı yüksek olan ve gerçekleşmesi 

durumunda işletmeye yüksek zarara yol açabilecek riskler öncelik sırası yüksek olan 

riskler olarak kabul edilmektedir. Gerçekleşme olasılığı düştükçe ve gerçekleşmesi 

durumunda işletmeye düşük zarara yol açabilecek riskler ise öncelik sırası düşük 

olan riskler olarak kabul edilmektedir.36  

 

Bu aşamada, tanımlanan risklerin gerçekleşmesi durumunda işletme faaliyetlerinin 

ne ölçüde etkileneceği ve meydana gelebilecek maddi zararın boyutunun 

belirlenmesi gerekmektedir. Riskler tanımlandıktan sonra, bu risklerin azaltılabilmesi 

ve/veya oluşmasının engellenmesi için bir risk yönetimi sistemi oluşturulmalı ve 

yapılabilecek çalışmalar planlanmalıdır. Hangi riskin ne biçimde yönetileceğine 

karar verirken işletmenin tanımlamış olduğu risklerin öncelik sıraları ve fayda 

maliyet analizleri dikkate alınmalıdır.37

 

Risklerin azaltılması veya önlenmesi için oluşturulmuş olan standart ve prosedürler 

dönemsel olarak iç denetçiler tarafından gözden geçirilmeli, standart ve prosedürlerin 

geçerliliği incelenerek gerekli olduğu takdirde geliştirme amacına yönelik 

tavsiyelerde bulunulmalıdır. Etkin bir iç denetim sisteminin en önemli görevlerinden 

biri tüm risklerin tespit edilmesi ve azaltılması için uygun öneriler geliştirilmesidir.38

 

Risk yönetimi süreci aşağıdaki gibi şematik olarak gösterilebilmektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
35 Lerzan Kavut, “Finansal Tabloların Denetiminde Risk Faktörü ve Değerlemesi,” T.C. İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı:1, Nisan 1988, s. 55. 
36 Özbek, a.g.e., s. 5. 
37 Tüzün, a.g.e., s. 27. 
38 Özbek, a.g.e., s. 5. 
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ŞEKİL 1. RİSK YÖNETİM SÜRECİ 

 

 

Takip ve 

Geliştirme 

Risklerin Oluşması 

Durumunda Yapılacakların 

Planlanması 

Risklerin Belirlenmesi ve 

Değerlendirilmesi 

Risk Yönetim 

Teknikleri 

RİSK 

YÖNETİM 

SÜRECİ 

 

Kaynak: Yasemin Tüzün, “Risk Nedir?,” İç Denetim, Yıl:4, Yaz 2002, s.31.   

 

 

Risk yönetim süreçlerinin denetiminde iç denetçiler aşağıdaki konularda inceleme 

yapmalıdır: 39

 

• İşletmenin karşı karşıya olduğu tüm risklerin tanımlanması, önem sırasına 

konulması ve kabul edilebilir bir risk seviyesinin belirlenmesi, 

• Saptanan risklerin azaltılması için gereken önlemlerin belirlenmesi ve 

uygulanması, 

• Risk yönetim süreçlerinin denetim sonuçları hakkında üst yönetime düzenli 

rapor sunulması, 

                                                 
39 A.e., s. 7.  
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• Risk yönetim süreçlerinin işletmenin yapısına, kültürüne, büyüklüğüne, 

yönetim şekline ve hedeflerine uygun olması, 

• Risk yönetiminde kullanılan metotların faaliyet konusuna uygun olması, 

• Risk izleme faaliyetlerinin ve raporlamasının yeterliliği ve zamanlamasının 

uygun olması, 

• İşletmenin risk yönetim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi. 

 

1.5.4. İÇ DENETİM FAALİYETLERİ İLE BAĞIMSIZ DENETİM 

ÇALIŞMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

2050 numaralı iç denetim mesleki uygulama standardına göre, iç denetim yöneticisi, 

aynı çalışmaların gereksiz yere tekrarlanmasını azaltmak ve yapılacak olan iç 

denetim faaliyetinin kapsamını en uygun şekilde belirlemek için  bağımsız denetçiler 

ile mevcut bilgileri paylaşmalı ve iç denetim faaliyetlerini bağımsız denetçiler ile 

koordineli olarak yürütmelidir. 

 

İç denetim faaliyetleri ile bağımsız denetim çalışmalarının  eşgüdümünün sağlanması 

iç denetim komitesinin sorumluluğundadır. Ancak fiilen eşgüdümün sağlamaktan iç 

denetim yöneticisi sorumlu olmalıdır. İç denetim yöneticisi faaliyetlerin etkin 

eşgüdümünü sağlamak için yönetim kurulu ve denetim komitesinden destek talep 

etmelidir.40  

 

İç denetçiler, bağımsız denetim çalışmalarının sonuçlarını, kendi denetim 

faaliyetlerinde kullanmanın uygun olup olmadığına karar vermek için bağımsız 

denetçilerin çalışma kağıtlarına erişim hakkında sahip olmalı ve gözden 

geçirmelidir.41 İç denetçiler bağımsız denetim raporlarını incelemelidir. Raporda ele 

alınan sorun ve konular, iç denetçilerin gelecek iç denetim faaliyetinde üzerinde 

durulması gereken alan konuları planlamasında yardımcı olur.42

 
                                                 
40 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 142. (Uygulama Önerisi, 2050-1) 
41 A.e., s. 144. (Uygulama Önerisi, 2050-1) 
42 A.e., s. 145. (Uygulama Önerisi, 2050-1) 
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Etkin bir iç denetim, bağımsız denetçinin uygulayacağı yöntem ve tekniklerinin 

içeriği ve zamanlamasında değişikliklere, kapsamın daraltılmasına imkân 

sağlayacaktır.43 Bağımsız denetçi, iç denetim faaliyetlerini yeteri kadar anlamalı ve 

değerlendirmelidir.44 Bağımsız denetçi iç denetim faaliyetlerinin değerlendirmesini 

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

denetimin tarafsızlığı üzerindeki etkisini, iç denetim faaliyetlerinin niteliği ve 

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

denetçilerin mesleki yeterliliğini, yeterli çalışma kağıtlarının var olup olmadığını 

kısaca iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilirken mesleki dikkat ve özenin 

gösterilip gösterilmediğini dikkate almalıdır.45 Bağımsız denetçi iç denetim 

çalışmalarından yararlanmayı planladığında olabildiğince erken iç denetim yöneticisi 

ile iletişime geçerek iç denetçilerin kesin olmayan planlamalarını göz önünde 

bulundurmalıdır.46 İç denetim sonuçlarını içeren rapor ve yönetimin bu rapor ve 

yazılara verdiği yanıtlar bağımsız denetçilere de açık olmalıdır.47  

 

İç denetçi ve bağımsız denetçiler belirli zaman aralıklarıyla irtibat kurmalıdır. İç 

denetçi ve bağımsız denetçilerin planladıkları denetim faaliyetleri tartışılmalı ve 

görüşülmelidir.48 Bağımsız denetçi, iç denetçilerin karşılaştıkları ve bağımsız 

denetim çalışmasını etkileyecek önemli olaylardan haberdar edilmelidir. Aynı şekilde 

bağımsız denetçi de karşılaştıkları iç denetim çalışmalarını etkileyecek önemli 

hususları iç denetçiler ile paylaşmalıdır.49

 

1.6. TÜRKİYEDEKİ DÜZENLEMELERDE İÇ DENETİM 

 

Son yıllarda yaşanan gelişmeler sonucunda, Türkiyede iç denetim ile ilgili çeşitli 

yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. 

                                                 
43 Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK) , Uluslararası Denetim Standartları, Ankara, 
Türmob Yayınları No:238, 2004, UDS 610, Md.10, s. 5. 
44 A.e., Md 9, s. 5. 
45 A.e., Md.13, s. 6. 
46 A.e., Md.14, s. 6. 
47 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 145. (Uygulama Önerisi, 2050-1) 
48 A.e., s. 144. (Uygulama Önerisi, 2050-1) 
49 Türkiye Denetim Standartları Kurulu, a.g.e., Md.14, s. 9. 
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1.6.1. BANKALARDA  İÇ DENETİM 

 

Bankaların, karşılaştıkları risklerin izlenmesini ve kontrolünü sağlamak üzere 

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

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

Yönetmelik” hazırlanmış ve 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren bu yönetmelik ile, bankaların iç 

denetim ve risk yönetim sistemlerini 1 Ocak 2002 tarihine kadar yönetmelik 

hükümlerine uygun hale getirmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. 

Yönetmelik, banka adı altında Türkiye’de kurulan işletmeler ile yurtdışında kurulu 

bankaların Türkiye’deki şubelerini ve özel finans kurumlarını kapsamaktadır.  

 

Bankanın kontrol faaliyetlerine ilişkin önemli strateji ve politikalarını oluşturmaktan, 

uygulanmasını dönemsel olarak incelemekten ve bankanın bünyesinde etkin bir iç 

denetim sistemi ile risk yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesinden yönetim 

kurulu sorumludur.50 Yönetim kurulu, bir üyesini iç denetim işlevinin sürdürülmesi 

için görevlendirmek zorundadır.51 Söz konusu yönetim kurulu üyesinin görevleri 

yönetmeliğin 21. maddesinde belirtilmiştir. 

 

Yönetmeliğin 2. maddesinde iç denetim sistemi, iç kontrol sistemi ile teftiş 

sisteminden oluşan bütünleştirilmiş süreç olarak tanımlanmaktadır. İç denetim 

sisteminin amacı, faaliyetlerin verimliliğinin ve etkinliğinin sağlanması, finansal ve 

idari konulara ait bilgilerin güvenirliliğinin, bütünlülüğünün ve zamanında elde 

edilebilirliliğinin, banka faaliyetlerinin  yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere tam 

anlamıyla uygunluğunun sağlanmasıdır. İç denetim sistemi amaçlarına ulaşabilmek 

için;52

 

                                                 
50 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi 
Sistemleri Hakkında Yönetmelik,” Resmi Gazete, 08.02.200 Sayı: 24312,  Md. 6. 
51 A.e., Md. 21. 
52 A.e., Md. 24. 
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• Banka faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, yönetim kurulunca tespit edilmiş 

strateji ve politikalara uygun olarak, etkin bir şekilde planlanmasının ve 

yürütülmesinin kontrolünü,  

• Risklerin tanımlanabilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını,  

• Yönetim kurulunun, bankanın sermaye yeterliliğini, likiditesini, aktiflerinin 

kalitesini, bütçesine uygun kậrlılık performansını ve bankacılıkla ilgili 

mevzuat hükümlerine tam anlamıyla uygunluğunu düzenli ve zamanında 

izlemeye yetkili olmasını,  

• Risk yönetim sisteminin etkin bir biçimde çalışmasını temin edecek şekilde 

oluşturulmalıdır. 

 

İç kontrol merkezi; iç kontrol sürecinin etkinliğini izleyerek değerlendirir ve 

gerektiğinde bu süreçte kontrol etkinliğini koruyacak şekilde değişiklikler yapar.53 

Yönetim kuruluna bağlı olan iç kontrol merkezinde bir başkan ile yeteri kadar iç 

kontrol elemanı görev yapar.54 İç kontrol merkezine bağlı iç kontrol elemanları, 

görevlerini fiziken bankaların şubelerinde gerçekleştirirler.55 İç kontrol elamanları, 

inceleme konuları ile ilgili işlemlerin yasal düzenlemelere, banka mevzuatına, banka 

yönetiminin hedef ve politikalarına uygunluğunu kontrol etmekte ve bankada 

standartların yerine getirilip getirilmediğini, kurallara ve sınırlamalara uyulup 

uyulmadığını incelemektedirler.56 Bu elemanlar, bankacılık ve diğer finansal 

hizmetlerin verilmesinde çalıştırılamazlar.57  

İç kontrol mekanizmasının sağlıklı ve etkin bir şekilde kurmak ve çalıştırabilmek 

için; 58  

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

bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  

• Kredi dokümantasyonunun yeterliliğinin tespiti ile kredinin onaylanmasından 

sonra müşterinin takibi ile kredinin pazarlanmasına yönelik faaliyetler,  

                                                 
53 A.e., Md. 2. 
54 A.e., Md. 24. 
55 A.e., Md. 25. 
56 Sinan Aslan, Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim, İstanbul, Avcıol Basım Yayın, 2003, 
s.132. 
57 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, a.g.e., Md. 25. 
58 A.e.,  Md. 13. 
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• Ödemelere ilişkin işlemlerde; ödemenin onaylanması ile fiili olarak 

gerçekleştirilmesi,  

• Menkul kıymet alım satım işlemlerinde; işlemin fiilen gerçekleştirilmesi ile 

kaydedilmesi gibi işlevler için tanınan yetkiler ve sorumluluklar birbirinden 

ayrılmalıdır. 

 

Teftiş sistemi;  bankanın günlük faaliyetlerinden bağımsız olarak finansal, faaliyet ve 

uygunluk denetimlerinin müfettişler tarafından gerçekleştirilmesidir. Teftiş sistemi; 

iç kontrol sistemi ile risk yönetim sisteminin işleyişi başta olmak üzere bankanın tüm 

faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan ve bu alanlara ilişkin değerlendirme 

yapılmasını sağlayan süreçtir.59 Teftiş, banka içinde tüm maddi konuların, hesap ve 

kayıtların, belgelerin, personelin ve banka personelini etkileyebilecek diğer tüm 

unsurların yerinde incelenmesinin yanı sıra, merkezden de inceleme ve denetleme 

faaliyetlerinde bulunulmasını, gerektiğinde soruşturma yapılmasını, ifade alınmasını, 

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

sorumlu personelin inceleme sonuçlandırılıncaya kadar iten uzaklaştırılması gibi 

eylemleri de kapsar.60

 

Yönetim kurulu tarafından teftiş yönetmeliği hazırlanmalıdır. Teftiş yönetmeliğinde 

müfettişlere hangi konularda yetkiler verilmesi gerektiği yönetmeliğin 27. 

maddesinde belirtilmiştir.  

 

Genel olarak teftiş kurulu tarafından planlanan incelemeler aşağıdaki gibidir:61

 

• Muhasebe ve iç raporlama sistemlerinin, finansal bilgilerin ve mali tabloların 

güvenilirliğini ve tutarlılığını incelemeye yönelik finansal denetim, 

• Yasal düzenlemelere, politikalara ve usullere uygunluğu inceleyen uygunluk 

denetimi, 

                                                 
59 Aslan, “Türk Bankacılık Sektöründe…a.g.e., s. 143. 
60 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, a.g.e., Md. 27. 
61 Aslan, “Türk Bankacılık Sektöründe…a.g.e., s. 150. 
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• Banka bünyesinde yer alan ve görevler ve faaliyetlerle ilgili olarak, bankada 

kullanılan sistemlerin kalitesini ve uygunluğunu incelemeye, organizasyon 

yapılarını, iş süreçlerini analiz etmeye yönelik faaliyet denetimi, 

• Bankanın yönetim fonksiyonunun kalitesini değerlendirmeye yönelik 

yönetim denetimi. 

 

Teftiş sonuçlarını içeren raporlar, önemine ve öncelik sırasına göre, doğrudan banka 

yönetim kuruluna ya da üst düzey yönetime gönderilir.62

 

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

sistemlerini ve risk yönetim sistemlerini inceler ve değerlendirir.63

 

1.6.2. ARACI KURUMLARDA İÇ DENETİM 

 

Aracı kurumların karşılaştıkları risklerin izlenmesi ve risklerin kontrolünü sağlamak 

üzere kuracakları iç denetim sistemlerine ilişkin esas ve usuller Sermaye Piyasası 

Kurulu Seri: V No: 69 “Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin 

Esaslar Hakkında Tebliğ”  ile düzenlenmiş ve 14.07.2003 tarih ve 25168 sayılı 

R.G.’de yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile aracı kurumların bünyelerinde faaliyetlerinin 

kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik 

ve etkinlikte iç denetim sistemlerini kurmak, idame ettirmek ve geliştirmek zorunda 

oldukları hükme bağlanmıştır64. 

 

Tebliğin 3. maddesinde iç denetim sistemi, iç kontrol sistemi ile teftiş sisteminden 

oluşan bütünleştirilmiş bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Etkin bir iç denetim 

sisteminin kurulmasından yönetim kurulu sorumludur. Aracı kurum yönetim kurulu; 

bir üyesini “İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi” olarak belirlemelidir. Bu 

üyenin sorumlulukları yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilmiştir. 

                                                 
62 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, a.g.e., Md. 26. 
63 A.e., Md. 44. 
64 Sermaye Piyasası Kurulu, “Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ,” Seri:V, No: 68, Resmi Gazete, 14.07.2003, Sayı: 25168, Md. 4. 
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İç kontrol birimi, iç kontrol sistemine ilişkin politika ve prosedürlerin uygulanmasını 

gözler ve kontrol eder. İç kontrol birimi iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu 

üyesine  bağlı olarak faaliyet gösterir65 ve hazırladıkları raporları iç kontrolden 

sorumlu yönetim kurulu üyesine gönderir.66 Aracı kurum faaliyetlerin kapsam ve 

yapısıyla uyumlu yeterli sayıda iç kontrol elemanı çalıştırabilir. İç kontrol 

elemanları, iç kontrol dışındaki başka görev ve sorumluluklar yüklenemezler. Aracı 

kurum tarafından oluşturulan iç kontrol sistemine ilişkin tüm politika ve 

prosedürlerin yazılı hale dönüştürülmesi ve yönetim kurulu tarafından onaylanması 

zorunludur. Bu prosedürlerde hangi konularda düzenlemeler olacağı kanunun 10. 

maddesinde belirtilmiştir.  

 

Aracı kurumların bünyelerinde yönetim kuruluna bağlı bir teftiş birimi oluşturmaları 

ve yeterli sayıda müfettiş çalıştırmaları zorunludur. Müfettişler tarafından yapılan 

denetim çalışmaları rapora bağlanarak yönetim kuruluna sunulur.67 Teftiş biriminde 

görev alan müfettişler, aracı kurum faaliyetlerinin; sermaye piyasası mevzuatı, ilgili 

diğer yasal düzenlemeler ve iç kontrole yönelik yazılı prosedürler çerçevesinde 

yürütülmesinin kontrol ve denetiminden sorumludurlar.68  Teftiş birimi, aracı 

kurumun mali durumunu zayıflatacak veya olağan dışı sonuçlar doğuracak herhangi 

bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda 

yönetim kuruluna sunar.69 Müfettişlerin aracı kurum bünyesindeki tüm bilgi ve 

belgelere ulaşma yetkisi, yazılı politikalar arasında açıkça yer almalıdır.70

 

Etkili bir iç kontrol ortamı yaratmak, sonuçlardan sorumluları tespit etmek ve 

verimliliği arttırmak amacıyla, işletmede oluşturulan her bölümün ve her mevkiin 

                                                 
65 A.e., Md. 21. 
66 Sinan Aslan, “Aracı Kurumlarda Etkin İç Denetim Sisteminin Oluşturulması ve İşleyişi,” 
Yaklaşım, Yıl:12, Sayı:137, s. 199. 
67 Sermaye Piyasası Kurulu,  a.g.e., Md. 12. 
68 Aslan, “Aracı Kurumlarda…a.g.e., s. 199. 
69 Nuran Cömert Doyrangöl, Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında Etkili Bir İç Kontrol Sistemi 
ve İç Denetim Fonksiyonu, İstanbul, Lebib Yalkın, 2001, s. 95. 
70 Sermaye Piyasası Kurulu,  a.g.e., Md. 14. 
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görev ve sorumluluklarının açık ve kesin olarak tanımlanması gerekmektedir.71 İç 

kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalıştırılabilmesi için; 72

• Kredilendirme sürecinde; talep sahibinin kredi değerliliğinin tespitine 

yönelik gerekli belgelerin temini, söz konusu belgelerin yeterliliğinin ve 

talep sahibinin kredi değerliliğinin incelenerek onaylanması ve müşterinin 

takibine yönelik faaliyetler,  

• Ödemelere ilişkin işlemlerde; ödemenin onaylanması ile fiili olarak 

gerçekleştirilmesi,  

• Menkul kıymet alım satım işlemlerinde; işlemin fiilen gerçekleştirilmesi ile 

kaydedilmesi, menkul kıymet fiziki teslimlerinde; işlemin onaylanması ile 

fiili olarak gerçekleştirilmesi işleri için belirlenen yetkiler ve sorumluluklar 

birbirinden ayrılmalıdır.  

 

1.6.3. SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNDE İÇ DENETİM 

 

“Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Ocak 2004 tarih ve 25359 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte sigorta ve reasürans 

şirketlerinin bünyelerinde, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen 

koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte, iç denetim sistemlerini 

kurmak, idame ettirmek ve geliştirmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.73 

Sigorta ve reasürans şirketleri; 31 Aralık 2004 tarihine kadar, doğrudan yönetim 

kuruluna bağlı olacak şekilde iç denetim birimi oluşturmak zorundadırlar. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından “Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç 

Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge” yayınlamıştır. 

  

                                                 
71 Doyrangöl, Sermaye Piyasası…a.g.e., s. 86. 
72 Sermaye Piyasası Kurulu,  a.g.e., Md. 9. 
73 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı,  “Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle İlgili Genelge,” 
Md. 3. 
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Genelgede iç denetim sistemi, sigorta ve reasürans şirketinin tüm iş ve işlemlerinin; 

yürürlükteki kanun, yönetmelik, tebliğ, tarife ve talimatlar, şirketin iç yönergeleri ile  

yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi ile hata,  

hile, usulsüzlüklerin  önlenmesi  ve  tespiti  amacıyla oluşturulan sistem olarak 

tanımlanmıştır.74 Sigorta ve reasürans şirketi  bünyesinde  etkin  bir  iç  denetim 

sisteminin  kurulması  yönetim kurulunun sorumluluğundadır. 

 

İç denetim; sigorta ve reasürans şirketinin tüm varlıklarını, hesap  ve  kayıtlarını,  

belgelerini ve  şirketin güvenliğini etkileyebilecek  diğer  tüm  unsurları inceler, 

sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez teşkilatındaki birimler, bölge ve şubeleri ile 

acentelerinin sigortacılık mevzuatına şirket hedef ve politikalarına, şirketçe alınan 

kararlara uygun çalışıp çalışmadığını tespit eder, yönetici ve personelin verilen 

hedeflere uyum bakımından başarılı olup olmadıklarını belirler.75

 

Sigorta ve reasürans şirketlerinde  oluşturulan  iç  denetim  sistemine  ilişkin tüm 

politika ve prosedürlerin  yazılı  hale  dönüştürülerek yönetim kurulu tarafından 

onaylanması  zorunludur.  Prosedürler her düzeyde personelin etkin bir  şekilde iç  

denetim sistemine katılımını sağlayacak şekilde oluşturulur.76 Yönetim kurulu bu 

prosedürlerin uygulanmasını dönemsel olarak izlemelidir. Yönetim kurulu, bir 

üyesini iç denetimden sorumlu üye olarak görevlendirmelidir.77

 

İç denetim bölümü; genel müdürlükteki tüm bölümler, bölge müdürlükleri ve şubeler 

ile taşra teşkilatı için yılda en az bir kez, tüm acenteleri için en az üç yılda bir kez 

raporlama yapmalıdır.78

 

İç denetim kapsamındaki faaliyetler,  iç denetimden sorumlu elemanlar tarafından 

yürütülür. İç denetim elemanları sigorta ve reasürans şirketinin tüm bölümlerinin 

faaliyetlerinin sigortacılık mevzuatı hükümleri  yanında, sigorta ve reasürans şirketi  

ana sözleşmesi ve şirketin iç yönergeleri ile iç denetime yönelik yazılı prosedürler 
                                                 
74 A.e., Md. 1. 
75 A.e., Md. 6. 
76 A.e., Md. 3. 
77 A.e., Md. 8. 
78 A.e., Md. 5. 
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çerçevesinde yürütülmesinin kontrol ve denetiminden sorumludur.79 İç denetim 

elemanları tarafından  yapılan  denetim  ve kontrol çalışmaları  rapora bağlanarak, 

yönetim kuruluna sunulur. İç denetim elemanlarının her türlü bilgi  ve  belgelere  

ulaşma  yetkisi,  yazılı politikalar arasında açıkça yer almalıdır. İç denetim yöneticisi 

ve iç denetim elemanları görevlerini tarafsız olarak  yerine getirmelerini 

engelleyecek görev ya da ilişkiler içinde yer alamazlar. Çalışmaları sırasında  

tarafsızlığını etkileyebilecek  bir durum ortaya çıktığında, bu durumu çalışma 

sonuçları ile birlikte tarafsızlıklarını bozan durumu da açıklamakla yükümlüdürler. İç 

denetim elemanları görevleri gereği eriştikleri bilgilerin meslek etiğine aykırı 

biçimde kullanamazlar.80  

 

1.6.4. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINDA  İÇ DENETİM 

 

Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasların düzenlenmesi 

amacı ile “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” 28.02.2002 tarihinde 24682 sayılı resmi gazetede 

yayınlanmıştır. 

 

Emeklilik yatırım fonları; faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, mali ve 

idari konularda sağlam bilgi akışını zamanında temin etmek amacıyla bünyelerinde 

bir iç denetim sistemi oluşturmakla yükümlüdür. İç denetim sisteminin kapsamında 

şu hususlar yer almaktadır:81

 

• Emeklilik şirketi faaliyetlerinin mevzuata, şirket stratejisi ve politikalarına, 

emeklilik sözleşmesine ve ana sözleşmeye uygunluğu, 

• Emeklilik şirketi adına yürütülen faaliyetlerin sözleşmelere uygunluğu, 

• Tüm faaliyetlere ilişkin belgelerin  düzenlenmesi, 

• Muhasebe belge ve kayıt düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesi,  

                                                 
79 A.e., Md. 5. 
80 A.e., Md. 10. 
81 Sinan Aslan, Bireysel Emeklilik İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul, Der, 2004, s. 91.  
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• Risklerin en aza indirilmesi amacı ile risklerin tanımlanması ve gerekli 

önlemlerin alınması, 

• Kayıtların zamanında ve doğru tutulması, 

• Yapılan harcamaların belgeye dayandırılması. 

 

Yönetmelikte  iç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin, 

finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde 

edilebilirliğinin sağlanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, emeklilik 

sözleşmesine, fon iç tüzüğüne uygun yürütülmesini, hata, hile ve usulsüzlüklerin 

önlenmesini ve tespitini, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve 

finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek 

amacıyla uygulanan esas ve usuller olarak tanımlanmıştır. Fon iç kontrol sistemine 

ilişkin tüm esas ve usuller yazılı hale getirilmek zorundadır. Fon iç kontrol sistemine 

ilişkin prosedürlerde bulunması gereken asgari unsurlar yönetmeliğin 14. 

maddesinde açıklanmıştır. Fon faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun 

olarak yürütülüp yürütülmediği şirketin atayacağı en az bir fon denetçisi tarafından 

kontrol edilir. Fon denetçilerinin tespitleri ve denetleme sonuçlarını içeren raporlar 

yılda en az bir kere yönetim kuruluna ve fon kuruluna iletilir.82

 

1.6.5. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 

KAPSAMINDA İÇ DENETİM 

 

Özel sektör kuruluşları tarafından yoğun olarak kullanılan iç denetim faaliyeti, son 

yıllarda kamu iç mali kontrol sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Özellikle Avrupa Birliği’ne aday ülkelerde, kamu yönetiminde hesap verebilirliğin 

ve mali saydamlığın sağlanması amacıyla etkili bir iç denetim sisteminin kurulması 

zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali 

                                                 
82 Sermaye Piyasası Kurulu, “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 
Hakkında Yönetmelik,” Resmi Gazete, 28.02.2002, Sayı: 24681, Md. 14. 
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saydamlığı sağlamak amacıyla “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 

düzenlenmiş ve 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 

Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve 

mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali 

yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır.83

Kanunun 63. maddesine göre iç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer 

katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına 

göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek amacıyla yapılan bağımsız ve tarafsız 

güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve 

kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir 

yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.  

İç denetim, iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir. İç denetçilerin görevleri kanunun 

64. maddesinde açıklanmıştır. Bunlardan bazıları; kamu idarelerinin yıllık iç denetim 

programını hazırlamak, risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve 

kontrol yapılarını değerlendirmek, harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi 

yapmak, idarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç 

ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmektir.84 İç denetçiler, raporlarını 

doğrudan üst yönetime sunar. Kanunun 65. maddesine göre, iç denetçi olarak 

atanacakların, ilgili alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması,  kamu 

idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya kanunda belirlenen alanlarda 

en az sekiz yıl çalışmış olmaları zorunludur. Kamu idarelerine iç denetçi olarak 

atanacaklar, Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tabi tutulur. Bu eğitimi 

başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. İç denetçiler, üst yöneticiler tarafından, 

sertifikalı adaylar arasından atanır.85

Kamu idarelerinin iç denetim sistemleri, Maliye Bakanlığı’na bağlı İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından izlenir.86

                                                 
83 “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,” Resmi Gazete, 24.12.2003, Sayı: 25326, Md. 2. 
84 A.e., Md. 64. 
85 A.e., Md. 65. 
86 A.e., Md. 67. 
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1.7. DÜNYADAKİ DÜZENLEMELERDE İÇ DENETİM 

1.7.1. FOREİGN CORRUPT PRACTİCES ACT 1977 

 

Amacı işletmelerin, işletme dışındaki memurlara rüşvet tarzında yaptıkları 

ödemelerin önlenmesi ve iç denetçiler için iç kontrolün önemini arttırmaktır. Rapora 

göre, illegal ödemelerin, muhasebe sistemi veya iç kontrol ile ortaya çıkartılabilmesi 

için işletmelerin uygun bir iç kontrol sistemine sahip olmaları gerekmektedir. 87

 

1.7.2. TURNBULL RAPORU 

 

İngiltere Muhasebeciler Enstitüsü (The Institute of Chartered Accountants in 

England-Wales) tarafından yayınlanan Turnbull Raporu, risk, risk yönetimi, iç 

kontrol, kurumsal yönetim, iç denetim ve bağımsız denetçiler ile ilgili açıklamalar 

yaparak, yönetim kuruluna sorumluluklarını yerine getirmesinde yol göstermeyi 

hedeflemektedir.88 Rapor kurumsal yönetim ve risk yönetimi konusunda iç denetimin 

rolünün çerçevesini çizmektedir .89

 

Raporun amaçlarından bir tanesi yönetim kurulu tarafından risk tabanlı bir  iç kontrol 

sisteminin kurulması ve etkinliğinin sürekli olarak gözden geçirilmesinin 

sağlanmasıdır.90  Rapora göre iç kontrol sistemi etkili bir risk yönetimini sağlayacak 

yapıda olmalıdır. İç denetimin, tarafsız güven ve tavsiyelerde bulunma yolu ile 

işletmenin risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinde çok büyük bir 

rolü vardır.91

                                                 
87 Cangemi, Singleton, a.g.e., s. 30. 
88 Christina Brune, “Guide Aims to Help Executives Manage Risk,” The İnternal Auditor, Vol. 57, 
Iss. 5, Ekim 2000, s. 15. 
89 A.e., s. 15-17. 
90 The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, “Internal Control Guidance  for 
Directors on the Combined Code: Turnbull Report”,  Md. 9. (Çevrimiçi) 
http://www.icaew.co.uk/viewer/index.cfm?AUB=TB2I_6342&tb5=1&CFID=2545814&CFTOKEN=
92897054, 9 Şubat 2005. 
91 Brune, a.g.e., s. 15. 
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1.7.3. TREADWAY KOMİSYONU RAPORU 

 

İç  Denetçiler Enstitüsü, Amerikalı Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü 

(American Institute of Certified Public Accountants-AICPA), Amerikalı 

Muhasebeciler Birliği (American Accounting Association-AAA), Finansal 

Yöneticiler Enstitüsü (Financial Executives International - FEI) ve Ulusal 

Muhasebeciler Birliği (National Accounting Associatiion - NAA) tarafından 1987 

yılında bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon, finansal tablolarda hilelerin 

azaltılması ve güvenilir finansal raporlama sürecinin oluşturulabilmesi için çeşitli 

öneriler sunarak bir rapor yayımlanmıştır.92 Raporda iç denetim ile ilgili olarak 

yapılan öneriler kısaca şöyle özetlenebilir; halka açık şirketler, şirketin niteliği ve 

büyüklüğüne uygun sayıda nitelikli personeli bulunan etkili bir iç denetim bölümü 

oluşturmalı ve iç denetim bölümünün tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlamalıdır. İç 

denetçiler finansal olmayan alanlarda elde edilen denetim bulgularının, yolsuzluk 

içeren raporlamaların ortaya çıkartılmasında etkili olabileceğini göz önünde 

bulundurmalıdır. İşletmelerde iç denetim komitesi oluşturulmalı ve denetim komitesi 

bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin birlikte çalışmasını sağlamalıdır.93

 

1.7.4. COSO RAPORU 

 

Organizasyonları Destekleme Komitesi (Comitee of Sponsoring Organization – 

COSO) 1992 yılında “İç Kontrol Bütünleşik Sistem” adlı bir rapor yayınlayarak iç 

kontrol sisteminin tanımını yapmıştır. Organizasyonları Destekleme Komitesi 

raporuna göre etkili iç kontrol sisteminin beş bileşeni aynı anda içermesi 

gerekmektedir. Bunlar, kontrol çevresi, risklerin tespiti, kontrol faaliyetleri, bilişim 

ve iletişim ve izleme’dir. İşletme içerisinde güçlü bir iç kontrol sisteminin 

kurulmasından yönetim ve yönetim kurulu sorumludur. Organizasyonları 
                                                 
92 Süleyman Uyar, “Denetim Komitesi ve Türkiye Uygulaması,” İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal  
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2004, s. 10. 
93 “Report of the National Comission on Fraudulent Financial Reporting : Treadway Report”, October 
1987. 
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Destekleme Komitesi raporu iç denetçilerin yeterli, etkin ve verimli iç kontrol 

sistemi kurulması, muhafaza edilmesindeki ve geliştirilmesindeki rolünün üzerinde 

durmaktadır. İç denetçiler, iç kontrolün ve iç kontrol amaçlarının tanımlanması, 

güçlü bir iç kontrol ve öğelerinin oluşturulması, uygun değerleme araçlarının 

oluşturulması ve oluşturulan iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin izlenmesi 

konusunda yönetim ve bağımsız denetçiler ile birlikte çalışmalıdır.94

 

1.7.5. CADBURY KOMİTESİ RAPORU 

 

1992 yılında İngiltere’de kurulan “Cadbury Komitesi” işletmelerde etkili kurumsal 

yönetimin sağlanması konusunda rapor düzenlemiş ve önerilerde bulunmuştur. 

Raporda, borsada işlem gören işletmeler tarafından denetim komitesi kurulması 

gerektiği belirtilmiştir.95 İç denetimin amacı işletme içerisindeki kontrollerin ve 

prosedürlerin düzenli olarak izlenmesi ve etkinliğinin arttırılmasıdır. İç denetim, 

denetim komitesi adına çeşitli araştırmalar yaparak yolsuzluk şüphesi olan olayların 

takibini yapar. İç denetim bölümünün bağımsızlığını sağlayabilmesi açısından iç 

denetim yöneticisinin iç denetim komitesi başkanına erişimi kısıtlandırılmamış 

olmalıdır.96 İç denetim yöneticisi denetim komitesi toplantılarına katılmalı, denetim 

alanı ve türü konusunda görüşmeler yapmalıdır. 97

 

1.7.6. BASLE KOMİTESİ 1998 

 

Basle komitesi 1998 yılında “Bankalarda İç Kontrol Sistemlerinin Çerçevesi” 

(Framework for Internal Control Systems In Banking Organisations) başlıklı bir 

rapor yayınlamıştır. Raporda, etkili bir iç kontrol sisteminin banka faaliyetlerinin 

etkili bir şekilde yürütülmesinde en önemli etkenlerden birisi olduğu ve her bankanın 

                                                 
94 Zabihollah Rezaee, “What the Coso Report Means for Internal Auditors,” Managerial Auditing 
Journal, vol.10, Iss.6, 1995, s. 5. 
95 Uyar, a.g.e., s. 12. 
96 “The Financial Aspects of Corporate Governance: Cadbury Report,” December 1992. (Çevrimiçi) 
http://www.iia.org.uk/knowledgecentre/professionalguidance/businessguidance.cfm?Action=1&ARTI
CLE_ID=1243, 08 Ekim 2004. 
97 Uyar, a.g.e., s.12. 
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kendi yapısı, riskleri ve faaliyetleri ile uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulması 

gerektiği belirtilmiştir.  

 

Aynı raporda, iç kontrol sisteminin en önemli bileşenlerinin, 98

• Yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin gözetim ve incelemeleri ile kurumsal 

denetim kültürü, 

• Bankanın varlıklarına zarar verebilecek ve hedeflerin gerçekleşmesini 

engelleyecek her türlü riskin belirlenmesi ve ölçülmesi, 

• İşlevsel görev ayrımlarının ve sorumlulukların belirlenmesi, 

• Güvenilir ve iyi işleyen bir bilişim ve iletişim sisteminin kurulması ve bu 

sistemin sürekli kontrolü, 

• Kontrol ve denetim faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, aykırılık ve aksaklıkların 

zamanında düzeltilmesi olarak belirtilmiştir. 

 

1.7.7. SARBANES OXLEY YASASI 

 

Senatör Serbanes Oxley tarafından hazırlanan yasa Temmuz 2002’de kabul edilmiş 

ve Sarbanes Oxley Yasası olarak yayımlanmıştır.  

 

Yasada iç denetçilerin sorumluluğu ile ilgili özel düzenlemeler bulunmamaktadır. 

Ancak, iç denetçilerin üst yönetim ve denetim komitesinin Sarbanes Oxley yasasında 

belirtilen sorumluluklarını yerine getirmelerinde yardımcı olmaları dolayısıyla 

yasanın iç denetçilere de önemli etkileri vardır.99 Örneğin, yönetim finansal 

raporlama için yeterli iç kontrolleri oluşturmaktan, uygulanmasını sağlamaktan ve bu 

kontrollerin etkinliğini değerlemesini içeren yıllık iç kontrol raporu yayınlamaktan 

sorumludur. Yönetim bu raporu hazırlarken iç denetim bölümünden iç kontrollerin 

etkinliğinin test edilmesi ve değerlendirilmesi aşamasında yardımcı olmasını talep 

edebilir. Üst yönetim ve denetim komitesi karışık finansal raporlama konularının 

                                                 
98 Salih Tanju Yavuz, “İç Kontrol Fonksiyonu’nun Bileşenleri,” Bankacılar Dergisi, Sayı: 42, 2002, 
s.39. 
99 George R. Aldhizer v.d., “Ten Months Later: İnternal Audit Directors Assess the Impact of the 
Sarbanes-Oxley Act,” İnternal Auditing, Vol.18, Iss.3, Mayıs – Haziran 2003, s. 3. 
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anlaşılması ve üç aylık ve yıllık raporlara etkileri konusunda iç denetimden yardım 

talep edebilir. 

 

 31

 



BÖLÜM 2.  

İÇ DENETİM MESLEĞİNDE YAPILANMA VE MESLEKİ 

UYGULAMA STANDARTLARI 

 

 

2.1. İÇ DENETİM MESLEĞİNDE YAPILANMA 

 

Bir meslekte bulunması gereken niteliklerin başlıcaları, mesleğin topluma hizmet 

etme özelliğine sahip olması, bu mesleği yerine getirenlerin eğitim ve sistematik 

çalışmayla sağlanacak olan yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olması, mesleğe 

girmek için gerekli eğitim sürecinden geçmiş olmak ve uzmanlık sınavlarına 

katılmak, meslek örgütüne sahip olmak, mesleki yayınlar, araştırmalar yayınlamak 

ve mesleki standartlara sahip olmaktır. İç denetimin bu niteliklerin birçoğuna sahip 

olması, onun bir meslek olarak kabul edilebilmesinin bir göstergesidir.  

 

İç denetim, kaynakların kullanımında etkinlik ve verimliliği arttırması yolu ile 

topluma hizmet etmektedir.1 İç denetçilerin meslek odası olarak 1941 yılında İç 

Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors - IIA)  kurulmuştur ve enstitü 

iç denetim faaliyetlerinin standardizasyonu amacı ile İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları ve etik kurallarını oluşturmuştur. İç Denetçiler Enstitüsü üyelerinin ve iç 

denetim mesleğini yapan diğer kişilerin bu standartlara ve etik kurallara uygun olarak 

hareket etmesi gerekmektedir. İç Denetçiler Enstitüsü tarafından mesleki 

gelişmelerin ve yeniliklerin takip edilebileceği mesleki dergi, çeşitli teknik kitaplar 

ve araştırma çalışmaları yayınlamaktadır.  

 

İç denetim mesleğinin Türkiye’de gelişmesi 1995 yılında Türkiye İç Denetim 

Enstitüsü’nün (TİDE) kurulmasıyla büyük hız kazanmıştır. Türkiye İç Denetim 

Enstitüsü iç denetçilerin kendilerini geliştirebilmeleri, iç denetimdeki gelişmelerin iç 

                                                 
1 Lawrence B. Sawyer v.d., Sawyer’s Internal Auditing, 5.bs., Florida, The Institute of Internal 
Auditors, 2003,  s. 10. 
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denetçiler tarafından takip edilmesini sağlamak amacı ile Türkiye’de çeşitli eğitim 

programları ve seminerler düzenlemekte ve mesleki bir dergi yayınlamaktadır. İç 

Denetçiler Enstitüsü tarafından düzenlenen ve dünya çapında geçerliliği kabul edilen 

uzmanlık sınavlarının Türkiye’de yapılmasını sağlayarak iç denetçilerin mesleklerini 

daha profesyonel şekilde yürütmelerini sağlamaktadır. 

 

İç denetim mesleğinde aşağıdaki uzmanlık alanları gelişmiştir: 

 

Sertifikalı Finansal Hizmetler Denetçisi: (Certified Financial Services Auditor -

CFSA) Bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymetler ile ilgili finansal hizmet 

kuruluşlarında denetim görevi yapan kişilerdir.2

 

Sertifikalı Kamu Denetçisi: (Certified Goverment Auditing Professional - CGAP) 

Kamu sektöründe çalışan iç denetçilerdir. 3

 

Kontrol Öz Değerlendirme Denetçileri: (Certified in Control-Self Assesment - 

CSSA) İç denetim bölümleri tarafından yerine getirilen iç denetim faaliyetlerini 

gözden geçirerek, faaliyetlerin İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına 

uygunluğunu değerlendiren iç denetçilerdir.  

 

Sertifikalı İç Denetçi: (Certified Internal Auditor - CIA), İç denetim faaliyetlerinin 

yerine getirilebilmesi için yeterli mesleki bilgi, deneyim ve profesyonelliğe sahip 

denetçilerdir. Sertifikalı iç denetçi hakkında daha ayrıntılı bilgi aşağıdadır. 

 

2.2. İÇ DENETÇİ 

 

İç denetçiler, mevcut kontrollerin etkinliğini ve yeterliliğini gözden geçirerek 

değerlemek ve uygun maliyetli etkin kontrol  sistemleri geliştirmek, faaliyetlerin 

politika, prosedür ve yönergelere uygunluğunu soruşturmak, işletme varlıklarının her 

                                                 
2 (Çevrimiçi) http://www.theiia.org/iia/index.cfm?doc_id=3735, 12 Kasım 2004. 
3 (Çevrimiçi) http://www.theiia.org/iia/index.cfm?doc_id=926, 18 Aralık 2004. 
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türlü zarara karşı korunmakta olduğunu araştırmak, yönetime sunulan bilgilerin 

zamanlı, doğru ve güvenilir olduğunu araştırmak, faaliyetlerle ilgili gerekli 

iyileştirme önlemlerini üst yönetime sunmak,4 muhtemel hata ve hileleri ortaya 

çıkartmak, muhasebe bilgilerinin ve raporlarının güveniliriliğini incelemek5 gibi 

faaliyetlerle görevlidirler. 

 

İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarından nitelik standartları bir iç denetçide 

bulunması gereken genel özellikleri belirtmektedir. Standartlara göre iç denetçiler iç 

denetim faaliyetini yürütürken bağımsız, tarafsız ve önyargısız davranmalı, 

sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalı, sürekli 

mesleki eğitime özen göstererek denetim kalitesinin yükseltilmesini sağlamalıdır. İç 

denetçiler beklenen mesleki dikkat ve özeni göstermeli ve sır saklama 

sorumluluğunu yerine getirmelidirler. Kişilerle ilişki kurmada ve etkin iletişim 

sağlamada beceri sahibi olmalıdırlar. 

 

İç denetim faaliyetinin ve dolayısıyla iç denetçilerin amaç, yetki ve sorumlulukları, 

denetim komitesi ve yönetim kurulu tarafından onaylanmış yazılı bir yönetmelikte 

tanımlanmalı ve açıklanmalıdır.6

 

İç denetçiler yapmış oldukları iç denetim faaliyeti sonucunda elde ettikleri sonuç, 

öneri ve tavsiyelerini bir rapor hazırlayarak üst yönetime sunarlar. İç denetçi yalnız 

eleştiren, sorun bulan değil aynı zamanda çözüm üreten kişidir. 

 

Bağımsız denetçiler ve iç denetçilerin yapmakta olduğu denetim çalışmalarının bir 

kısmı ortak faaliyetler içermektedir. Ancak bu iki denetçinin denetim amaçlarına 

bakıldığında birbirlerinden büyük farklılıklarının olduğu görülmektedir.7

 

                                                 
4 Ersin Güredin, Denetim, 10.bs., İstanbul, Beta, 2000, s. 10. 
5 Osman Altuğ, Finansal Yönetim, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayın No:466 Meslek Yüksek 
Okulu Yayın No:1998/001, 1988, s. 345. 
6 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama 
Çerçevesi, İstanbul, Deloitte, 2004, s. 39. (Uygulama Önerisi, 1000-1) 
7 Sawyer, a.g.e., s. 6. 
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Bağımsız denetçinin öncelikli amacı, finansal tabloların bir bütün olarak işletmenin 

finansal durumu, faaliyet sonuçları ve finansal durumdaki değişmeleri genel kabul 

görmüş muhasebe ilkeleri ışığında, dürüst bir biçimde yansıtmakta olduğu hususunda 

bir yargıya ulaşmaktır.8 İç denetçinin amacı ise; kontrollerin yeterliliğini, işletme 

faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek amacı ile faaliyetleri gözden 

geçirmek ve bağımsız olarak değerlendirmektir.9

 

Bağımsız denetçiler işletmeden tamamen bağımsız, müşterilerine bir sözleşme ile 

profesyonel denetim hizmeti sunan, tek başına çalışan veya bir denetim işletmesinde 

görevli uzman kişilerdir.10 İç denetçi ise; işletme içerisinde çalışan bir kişi 

olabileceği gibi, dış kaynaktan yararlanma sözleşmesi ile iç denetim faaliyetlerinin 

tümü veya bir bölümü ile ilgili profesyonel iç denetim hizmeti sunan uzman kişiler 

olabilmektedir.11  

 

İç denetçiler işletme ihtiyaçları için hizmet ederlerken, bağımsız denetçiler güvenilir 

finansal bilgiye ihtiyaç duyan üçüncü taraflara hizmet eder.12 Hem iç denetçiler hem 

de bağımsız denetçiler, denetim sırasında uygulayacakları testlerin genişliğini ve 

sonuçların değerlendirilmesi aşamasında denetim risk modeli ve önemliliği göz 

önünde bulundururlar. Ancak, bağımsız denetçilerin sorumlu olduğu üçüncü taraflar 

ile, iç denetimin sorumlu olduğu yönetimin ihtiyaçlarının farklılığı nedeni ile 

belirlenen önemlilik ve riskler farklıdır.13  

 

İç denetçiler, işletmenin amaç ve hedeflerini başarabilmek için oluşturulmuş 

kontrolleri değerleme yoluyla gelecekteki olaylara odaklanır. Bağımsız denetçiler ise 

finansal tablolarda açıklanmış olan geçmişteki olaylara ait bilgilerin doğruluk ve 

anlaşılabilirliği ile ilgilenmektedir. 14

                                                 
8 Güredin, a.g.e., s. 11. 
9 Sawyer, a.g.e., s. 6. 
10 Güredin, a.g.e., s. 9. 
11 Başak Ataman Akgül, “İç Denetim ve Outsourcing,” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:17, 
Ocak 2003, s. 46. 
12 Sawyer, a.g.e., s. 8. 
13 Alvin A. Arens, James K. Loebbecke, Auditing an Integrated Approach, 7. bs., New Jersey, 
Prentice-Hall, 1980, s. 788. 
14 Sawyer, a.g.e., s. 8. 
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2.3. MESLEKİ UYGULAMA STANDARTLARI VE ETİK KURALLAR 

 

İç Denetçiler Enstitüsü  Haziran 1978’de yapılan uluslararası bir konferansta dünya 

çapındaki iç denetçilere kılavuzluk edecek olan “İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları”nı kabul etmiştir. Bu standartların çerçevesini bağımsızlık, mesleki 

yeterlilik, çalışma sahası, iç denetim çalışmasının yürütülmesi ve iç denetim 

bölümünün yönetimi olmak üzere beş genel standart ve bunların tamamlayıcısı olan 

yirmi beş özel standart oluşturmaktaydı.  15

 

21. yüzyılda iç denetim mesleği ile ilgili ortaya çıkan yeni gereksinimler nedeni ile İç 

Denetim Enstitüsü Yönetim  Kurulu 1999 yılında yeni bir iç denetim tanımı ve yeni 

Mesleki Uygulama Çerçevesi oluşturmaya karar vermiştir.16 Etik Kurallar ve İç 

Denetim’in yeni tanımı Haziran 1999’da, bunu takiben yeni İç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartları Şubat 2001’de onaylanmıştır.17 Enstitü yeni standartların 

yürürlüğe girme tarihini 1 Ocak 2002 olarak  belirlemiş, bu tarihe kadar ise daha 

önce Kırmızı Kitapta (Red Book) yayınlamış olduğu standartların ve açıklamaların 

geçerli olacağını bildirmiştir.18 Standartlardaki en son revizyon çalışması 2003 

yılında yapılmış ve bugün geçerli olan standartlar 1 Ocak 2004’te yürürlüğe 

girmiştir. Standartların revize edilmesi ile iç denetimin yeni tanımına uygun 

standartlar oluşturulmuş, risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim gibi 

kavramların iç denetim boyutuna önem verilerek günün gelişen koşullarına cevap 

verebilecek kalitede bir iç denetim faaliyetinin çerçevesi çizilmiştir. 

 

Mesleki Uygulamalar Çerçevesi 

 

Mesleki Uygulama Çerçevesi üç faklı bölümden oluşmaktadır. Bunlar; 19

 
                                                 
15 A.e., s. 23. 
16 The Institute of Internal Auditors, The Professional Practices Framework, Florida, The Institute 
of Internal Auditors, 2002, s. iii. 
17Christy Chapman, Urton Anderson,  İmpelementing The Professional Practices Framework, 
Florida, The Institute of Internal Auditors, 2003, s. 15. 
18 Nuran Cömert Doyrangöl, Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında Etkili Bir İç Kontrol Sistemi 
ve İç Denetim Fonksiyonu, İstanbul, Lebib Yalkın, 2001, s. 58. 
19 Chapman, Anderson,  a.g.e., s. 1.  
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1) Zorunlu Kılavuz (Mandatory Guidance) 

2) Uygulama Önerileri (Practice Advisories) 

3) Gelişme ve Pratiğe Yönelik Yardımlar (Development And Practice Aids) 

 

Zorunlu Kılavuz: Mesleki Uygulamalar Çerçevesi’nin zorunlu öğesini; iç denetimin 

tanımı, iç denetim etik kuralları ve İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

oluşturmaktadırlar. Bunlar, iç denetim mesleğinin uygulanmasında dikkate alınması 

gereken prosedür ve faaliyetlerin çerçevesini çizmektedir. İç Denetim Enstitüsü 

üyelerinin, sertifikalı iç denetçilerin ve mesleği icra edenlerin bu kılavuza göre 

hareket etmeleri zorunludur. 20

 

Uygulama Önerileri: İç Denetçiler Enstitüsü tarafından onaylanarak tavsiye edilen 

bildirilerdir ancak  zorunlu değildir. Bunlar daha çok standartların açıklanmasında ve 

yorumlanmasında iç denetçilere yardımcı olmakta ve bunun yanında standartların 

özel denetim alanlarında uygulanabilirliği ile ilgili tavsiyeler vermektedir.21

 

Gelişme ve Pratiğe Yönelik Yardımlar: Araştırma çalışmaları, seminerler, 

konferanslar gibi çeşitli materyallerden oluşmaktadır. Bunlar İç Denetçiler Enstitüsü 

tarafından onaylanarak tavsiye edilen ve iç denetim standartlarının yerine getirilmesi 

için önerileri anlatmaktadır. 22

 

Bu tez çalışmasında, Mesleki Uygulamalar Çerçevesinin zorunlu öğeleri olan iç 

denetimin tanımı, etik kurallar ve İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ele 

alınarak incelenmektedir. İç denetim tanımı 1. Bölüm’de ayrıntıları ile ele alındığı 

için, çalışmanın bu bölümünde İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ve Etik 

Kurallar ele alınarak incelenecektir. 

 

 

 

 
                                                 
20 A.e., s. 1. 
21 A.e., s. 1. 
22 A.e., s. 1. 
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İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

 

Standartlar, Mesleki Uygulamalar Çerçevesinin bir parçasıdır ve iç denetim 

uygulamasındaki temel prensipleri oluşturmak, iç denetim faaliyetlerinin işletmeye 

değer katacak bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için bir çerçeve oluşturmak, iç 

denetim faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği, kalitesi ve başarısının değerlendirilmesi 

için temel oluşturmak, organizasyonel süreç ve faaliyetlerin gelişmesini sağlamak 

amacı ile oluşturulmuştur.23

 

İç denetim standartları, denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde 

yardımcı olan, ona denetim faaliyetlerinde ışık tutan genel ilkelerdir. Bir denetim 

çalışmasının kalitesi, standartlara uygunluk derecesiyle ölçülmektedir. Denetimin 

planlanması, programlanması, yeterli sayıda ve güvenilir denetim kanıtının 

toplanması ve denetim görüşünün raporlanması aşamalarında gerekli mesleki özen ve 

titizliğin gösterilmesi, yapılacak incelemenin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir.24 

Standartlar denetimin güvenilirliğini etkileyen asgari koşullardır. İç denetim 

faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi ve kalitesinin ölçülebilmesi iç 

denetim standartları ile mümkündür.25

 

İç Denetim Melskei Uygulamalar Standartlarının Genel Yapısı   

 

İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları üç kategoriden oluşmaktadır: 

 

• Nitelik Standartları (Attribute Standards) (1000 - 1340) 

• Performans Standartları (Performance Standards) (2000 – 2600) 

• Uygulama Standartları (İmplementation Standards) (XXXX. NX - Diğer 

Standartlarla Bütünleştirilmiştir.) 

                                                 
23 Irvin N. Gleim, CIA Rewiew Part 1 Internal audit Role in Governence, Risk and Control, 11. 
bs., Florida, Gelim Publications, 2004, s. 24-25. 
24 Lerzan Kavut, “Bağımsız Denetim Hizmetinden Yararlanan Firmaların Aldıkları Hizmetin 
Kalitesine İlişkin Görüşleri,” Yönetim, Yıl:12, S:40, Ekim 2001, s. 7-18. 
25 Münevver Yılancı, İç Denetim Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Araştırma, 
Eskişehir, T.C. Osmangazi Üniversitesi Yayınları No:086, 2003, s. 119. 
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Nitelik Standartları: İç denetim bölümünün nitelikleri ve iç denetim faaliyetini 

yürütecek olan iç denetçilerin karakterleri, davranışları ve mesleki eğitimleri ile ilgili 

esasları içerir.  

 

Performans Standartları: İç denetim faaliyetletlerinin niteliğini ve bu faaliyetlerin 

başarısının ölçülebilmesi için kalite kriterlerini tanımlamaktadır.26

 

Uygulama Standartları: Nitelik standartları ve performans standartlarının 

genişletilmesiyle ortaya çıkan bu standartlar, hile ve suistimal araştırması gibi özel 

görevler için uygulanır.27 İç denetim faaliyetlerinin asli görevleri olan danışmanlık ve 

güvence hizmetlerinde uygulanabilmesi açısından uygulama standartları değişik 

gruplarda yayınlanmıştır. Danışmanlık faaliyetleri için düzenlenen uygulama 

standartları A kodlaması ile (örnek:1210.A1), güvence hizmetleri için düzenlenen 

uygulama standartları ise C kodlaması ile (örnek:1210.C1) belirtilmektedir. 28

 

Nitelik ve performans standartları tüm iç denetim hizmetlerinde uygulanırken, 

uygulama standartları belirli görev türlerine tatbik edilir.29

 

Terimler Sözlüğü: İç denetim standartlarının en sonunda yer alan terimler sözlüğü 

standartlar  içerisinde yer alan terminolojiyi içermekte ve açıklamaktadır. 

Kullanıcıların standartlarda yer alan önemli terimleri ve dolayısıyla önemli kavram 

değişikliklerini de anlamalarına yardımcı olur. 

 

İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarındaki Revizyon Çalışmaları  

 

Haziran 1999’da iç denetimin yeni tanımı ve yeni İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları İç Denetçiler Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.  Aralık 2000’de yeni 

standartlar revize edilerek 1 Ocak 2002 de yürürlüğe girmiştir. Standartların revize 

edilmesindeki temel amaç, iç denetimin yeni tanımına uygun standartlar oluşturmak 

                                                 
26 A.e., s. 128. 
27 A.e., s. 131. 
28 Gleim, “CIA Review Part I…a.g.e., s. 25. 
29 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 4. 
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ve risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim gibi kavramların iç denetim boyutuna 

önem vermektir. Ayrıca bu standartlar iç denetim faaliyetinin danışmanlık ve 

güvence hizmetlerini ayırarak bu konularla ilgili uygulama standartlarını yürürlüğe 

sokmuştur. 2003 yılında revize edilerek 1 Ocak 2004’te yürürlüğe giren yeni 

standartlarda ise bazı standartların içeriklerinde ve terimler sözlüğünde küçük 

değişiklikler yapılmıştır. 30  

 

Standartlarda Önemli Kavram Değişiklikleri 

 

Yeni standartlarda “iç denetim bölümü” (internal audit departmant) yerine “iç 

denetim faaliyeti” (internal audit activity) ve “iç denetim bölüm müdürü” (director of 

internal auditing)  yerine  “iç denetim yöneticisi” (Chief Audit Executive-CAE) 

terimleri kullanılmaktadır.31 Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi iç denetimin işletme 

içerisinde oluşturulmuş bir  fonksiyon olmaktan çıkıp, dış kaynaklardan yararlanma 

faaliyetine dönüşmeye başladığı görülmektedir. Ayrıca yeni standartlarda “iç 

denetim” (internal audit) teriminin yerine “görev” (iç denetim)32 (engagement) 

kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. Revize edilen standartlarda risk, risk 

yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim terimleri ise yeni kullanılmaya başlanılan 

terimlerdir. 

 

Standartlarda Önemli İçerik Değişiklikleri 

 

Eski standarttaki 100 No’lu bağımsızlık standardı hem iç denetim bölümünün hem de 

iç denetçinin bağımsız olması gerektiğini ifade etmekte idi. Bu konu yeni 

standartlarda 1110 Bağımsızlık ve Tarafsızlık Standardında düzenlenmiştir. Bu 

standartta bağımsızlık iç denetim bölümünün bir niteliği olarak, tarafsızlık ise iç 

denetçilerin bir niteliği olarak tanımlanmıştır. Ayrıca yeni standartlarda bu konuya 

                                                 
30 Gleim, “CIA Review Part I…a.g.e., s. 24-25. 
31 A.e., s. 25. 
32 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında yer alan “görev”  kelimesi için tez çalışmasının bu 
bölümünde “iç denetim”  kelimesi kullanılmıştır. 
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1130 no’lu “Bağımsızlık ve Objektifliği Bozan Etmenler” isimli bir standart ilave 

edilmiştir.33

 

Yeni  standartlara 1300 no’lu “Kalite Güvence ve Geliştirme Programı” isimli 

standart eklenerek, iç denetim faaliyetleri için bir kalite güvence ve geliştirme 

programı oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. 

 

Daha önce 300 nolu standartta ifade edilen iç denetimin kapsamı, yeni standartlarda 

2100 no’lu “İşin Niteliği” standardı ile tanımlanmıştır. 2100 no’lu standart iç 

denetimin yeni tanımını yansıtmakta,34 risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim 

süreçlerinde iç denetimin rolünü belirtmektedir. 

 

2.3.1. NİTELİK STANDARTLARI  

 

Nitelik Standartları, iç denetim faaliyetini yürütecek olan iç denetçilerin karakterleri, 

davranışları ve mesleki eğitimleri ile ilgili esasları içeren standartlardır. 

 

2.3.1.1. 1000 AMAÇ, YETKİ ve SORUMLULUK 

 

“İç denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları standartlara uyumlu olmalı 

ve denetim komitesi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan bir yönetmelik ile 

açıkça belirlenmelidir.”35

 

İç denetim bölümünün amaç, yetki ve sorumlulukları, denetim komitesi ve yönetim 

kurulu tarafından onaylanmış yazılı bir yönetmelikte tanımlanmalı ve açıklanmalıdır. 

Yönetmelik yazılı olmalı ve iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi için bütün 

fiziksel unsurlara, personele ve kayıtlara erişim yetkisini düzenlemelidir.36 İç 

denetim yönetmeliği iç denetimin amacını, işletmeye değer katmak, işletme 
                                                 
33 Yılancı, a.g.e., s. 131-132. 
34 A.e., s. 132. 
35 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 7.  
36 A.e., s. 39. (Uygulama Önerisi, 1000-1) 
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faaliyetlerini geliştirmek, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini 

geliştirmek olarak tanımlamalıdır.37

 

Yönetmelik, iç denetimin amaç, yetki ve sorumlulukları ile ilgili herhangi bir soru 

ortaya çıktığında, iç denetimin yetki ve sorumluluklarını belirten ve üst yönetim 

tarafından onaylanmış yazılı bir doküman olma özelliğini taşır. Örneğin, işletme 

içerisinde bazı birimler, iç denetçinin bir takım belgelere erişim izni olmadığı 

düşüncesi ile bilgi ve belgeleri iç denetçilere vermek istemeyebilir. Bu gibi 

durumlarda üst yönetim tarafından onaylanmış olan yazılı iç denetim yönetmeliği iç 

denetimin amaç, yetki ve sorumluluğunu belirten yazılı bir kanıt olmaktadır.  

 

Yönetmelik ile iç denetçilere yeterli ölçüde yetki verilmediği takdirde, iç denetçi 

çalışmasının sınırlandırılmış olduğunu görecektir.38 Örneğin, iç denetçinin 

denetlemekte olduğu bölümün kayıtlarının bir kısmına erişim hakkı olmadığı 

takdirde, iç denetim çalışmasının çok sağlıklı sonuçlar sağlayacağı düşünülemez. 

 

İç Denetçiler Enstitüsü tarafından önerilen örnek iç denetim yönetmeliği EK: 1’de 

sunulmuştur.  

 

2.3.1.2. 1100 BAĞIMSIZLIK ve OBJEKTİKLİK 

 

“İç denetim faaliyeti (bölümü)39 bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini 

yaparken objektif davranmalıdır.”40

 

Bağımsızlık ve tarafsızlık iç denetçi bağımsızlığı organizasyonel statüsüne ve 

bireysel tarafsızlığına bağlıdır. 

 

                                                 
37 Chapman, Anderson, a.g.e., s. 15. 
38 Celal Kepekçi, İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü, 
Eskişehir, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 251/17, 1982, s. 43. 
39 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında yer alan “faaliyet”  kelimesi için tez çalışmasının bu 
bölümünde “bölüm”  kelimesi kullanılmıştır. 
40 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 7. 

 42

 



1100 KURUM İÇİ BAĞIMSIZLIK 

 

“İç denetim yöneticisinin, kurum (işletme)41 içinde iç denetim departmanının 

(bölümünün)42 sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlayan bir yönetim 

kademesine bağlı olması gerekir.”43

 

İç denetim yöneticisi, iç denetim raporlarına yeterli ilginin gösterilmesini sağlamak 

ve denetim sonucunda verilen tavsiyelere göre uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak 

konusunda yeterli yetkiye sahip bir kişiye bağlı olmalıdır.44

 

Standartlar, bütün işletme için uygulanabilir olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle 

standart iç denetim yöneticisinin uygun ve yeterli bir yetkiye sahip bir kişiye bağlı 

olması gerektiğini ifade ederek, her işletmede uygulanabilmesi açısından geniş çaplı 

bir açıklama yapmıştır. Ancak İç Denetçiler Enstitüsü, iç denetim yöneticisinin 

işlevsel olarak denetim komitesine ve yönetim kuruluna, idari olarak da icra 

sorumlusuna (Chief Executive Officer - CEO) bağlı ve sorumlu olmasını tavsiye 

etmektedir.  

 

İşlevsel hiyerarşide ilgili yönetim yetkilisinin; iç denetim bölümünün yönetmeliğini 

onaylama, iç denetim risk değerlendirmeleri ve iç denetim planını onaylama, iç 

denetim yöneticisinden rapor alma, iç denetim yöneticisinin işe alınması, ücret 

değişikliği ve işten ayrılması ile ilgili kararları onaylama yetkilerine sahip olması 

gerekir. İdari hiyerarşi ise işletmenin yönetim yapısı içinde kurulan ve iç denetim 

bölümünün günlük iş ve işlemlerini kolaylaştıran hiyerarşik ilişkidir.45

 

İç denetim yöneticisi muhasebe veya finansman gibi herhangi bir fonksiyonel alan 

içinde sorumluluklara sahip bir yöneticiye sorumlu olmamalıdır. Çünkü, denetçi 

                                                 
41 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında yer alan “kurum”  kelimesi için tez çalışmasının bu 
bölümünde “işletme”  kelimesi kullanılmıştır. 
42 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında yer alan “departman”  kelimesi için tez çalışmasının 
bu bölümünde “bölüm”  kelimesi kullanılmıştır. 
43 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 7. 
44 A.e., s. 57. (Uygulama Önerisi, 1100-1) 
45 A. e., s. 59-60. (Uygulama Önerisi, 1110-2) 
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böyle bir durumda zaman zaman eleştirmek zorunda kalacağı bir kişiye karşı 

sorumlu olacaktır.46  

 

1120 BİREYSEL OBJEKTİFLİK  

 

“İç denetçilerinin tarafsız ve ön yargısız bir şekilde davranması ve her türlü çıkar 

çatışmasından kaçınması gerekir.”47

 

İç denetçiler, iç denetim faaliyetlerini yerine getirirken çıkarlarını düşünmeksizin, 

tarafsız bir tutum içerisinde olmalı ve menfaat çatışmalarından kaçınmalıdırlar.48  İç 

denetçilerin tarafsızlığının bozulması, yapılan iç denetim çalışmalarına duyulan 

güveni azaltacaktır. Bu nedenle tarafsızlık iç denetçilerin vazgeçemeyecekleri en 

önemli niteliktir. 

 

İç denetim yöneticisi, mevcut veya muhtemel çıkar çatışmalarını önlemek amacı ile 

iç denetim personeli arasında görev dağılımı yaparken dönemsel olarak rotasyona 

tabi tutmalıdır.49

 

1130 BAĞIMSIZLIK VE OBJEKTİFLİĞİ BOZAN ETKENLER 

 

“Denetçilerin bağımsızlığı ve objektifliği fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi 

olduğu taktirde, bozulmanın ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmalıdır bu açıklamanın 

kapsamı, bozucu etkenin niteliğine bağlıdır.”50

 

Bazı koşullar altında iç denetçilerin tarafsızlığı bozulabilir veya bozulduğuna dair 

izlenim oluşabilir. Böyle bir durumda iç denetçinin tarafsızlığının bozulma nedenleri 

iç denetim raporunda açıklanmalıdır. İç denetçinin tarafsızlığını bozacak etmenler 

standartlarda ayrıntıları ile açıklanmış ve aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

 
                                                 
46 Kepekçi, “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin…a.g.e., s .44. 
47 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 7. 
48 Yılancı, a.g.e., s. 149. 
49 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 67. (Uygulama Önerisi, 1120-1) 
50 A.e., s. 7. 
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İşletme içerisinde başka bölümde çalışan bir personel sürekli veya geçici olarak iç 

denetim bölümünde görevlendirilmiş ise, bu kişi en az bir yıl olmak üzere makul bir 

süre geçmeden, daha önce yürüttüğü bir faaliyeti denetlemekle 

görevlendirilmemelidir.51 İşletme yönetimi bazen iç denetçilerin denetim dışı 

görevler yerine getirmesini talep edebilir. Yönetim, iç denetçiye kendisinin 

denetleyebileceği bir süreç ile ilgili faaliyeti yürütmesini talep ediyorsa, bu durumda 

iç denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığı bozulabilir. Ancak, iç denetçinin bazen 

hiçbir zaman denetimini üstlenmeyeceği denetim dışı işleri yapması ve bunu 

raporlama sürecinde tam ve eksiksiz açıklaması denetçinin bağımsızlığını 

zayıflatmaz.52 İç denetçinin işletme içerisinde oluşturulmakta olan yeni sistemler için 

kontrol standartları, prosedürleri tavsiye etmesi veya uygulanmadan önce  

prosedürleri gözden geçirmesi iç denetçinin tarafsızlığını olumsuz etkilemez. Fakat 

iç denetçinin sistem tasarlaması, kurması ve bu sistemlerin prosedürlerini yazmasının 

tarafsızlığını bozacağı düşünülür.53

 

İç denetçinin personel, müşteri veya işle ilgili başka kişilerden herhangi bir ücret, 

hediye veya eğlence kabul etmesi etik bir davranış sayılmamaktadır ve denetçinin 

objektifliğinin bozulmasına neden olabilir. 

 

2.3.1.3. 1200 MESLEKİ YETERLİLİK VE MESLEKİ DİKKAT ve ÖZEN  

 

“Görevlendirmeler, yeterli ve azami mesleki özen ve dikkat ile yerine 

getirilmelidir.”54

 

1210 YETERLİLİK 

 

“İç denetçiler, kişisel olarak sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, 

beceri ve diğer vasıflara sahip olmalıdır. İç denetim bölümü de toplu olarak, kendi 

                                                 
51 A.e., s. 72. (Uygulama Önerisi, 1130 A1-1) 
52 A.e., s. 74. (Uygulama Önerisi, 1130.A1-2) 
53 A.e., s. 120. (Uygulama Önerisi, 1312-2) 
54 A.e., s. 8. 
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sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip 

olmalı veya bunları edinmelidir”55

 

Mesleki yeterlilik; eğitim ve staj yoluyla kazanılan teknik bilgiyi, sektörel ve mesleki 

deneyimi ve koşullara uyum sağlama yeteneğini kapsamaktadır.56 İç denetçilerin 

görevlerini gereği gibi yerine getirebilmeleri için İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları, iç denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanmasında mesleki 

yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Sertifikalı iç denetçi unvanına sahip iç 

denetçilerin gerekli mesleki yeterliliğe sahip olduğu kabul edilir. 

 

İç denetçilerin ilgili bütün bilim dallarında uzman olması beklenemez. İç denetim 

yöneticisi gerektiğinde mühendis, istatistik uzmanı, bilgisayar uzmanı, vergi ve 

hukuk konularında eğitim görmüş danışmanlardan yardım alabilir.57

 

İç denetim bölümünde görev yapmakta olan iç denetçilerin bilgi ve becerilerinin 

yıllık bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu değerlendirme iç denetim personelinin 

ihtiyacı olan eğitim alanlarının belirlenmesi, iç denetim bölümünün mevcut 

kaynaklarını tanıyarak gerekli denetim alanlarında daha etkin bir şekilde 

kullanılması, işe alma veya belirli bir hizmeti işletme dışından alma kararlarında iç 

denetim yöneticisine yol gösterici olacaktır.58

 

Denetim ekibi içerisinde sağlanan güçlü bir takım çalışması, denetim faaliyetlerinin 

etkinliğini ve verimliliğini arttıracaktır. Bu nedenle iç denetçiler kişiler arası 

ilişkilerde başarılı ve takım çalışmasında uyumlu olmalıdır. İç denetçiler, denetim 

sonuçlarını ve tavsiyelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade etme konusunda etkin 

iletişim kurma becerilerine sahip olmalıdırlar. 

 

 

                                                 
55 A.e., s. 8. 
56 Lerzan Kavut, “Ulusal  ve Uluslararası Bağımsız Denetim Firmalarında Çalışan Denetçilerin 
Bağımsız Denetim Hizmetinin Kalitesine İlişkin Tutumları,” Yönetim, Yıl:13, S:41, Ocak 2002, s. 7-
21. 
57 Sinan Aslan, Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim, İstanbul, Avcıol Basım Yayın, 2003, s.23. 
58 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 80. (Uygulama Önerisi, 1210-1) 
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1220  MESLEKİ ÖZEN VE DİKKAT 

 

“İç denetçiler, makul sınırlar içinde tedbirli (basiretli)59 ve ehil bir iç denetçiden 

beklenen beceriye sahip olmalı, azami özen ve dikkati göstermelidir. Azami mesleki 

özen ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı anlamına gelmez.”60

 

Azami mesleki özen ve dikkat, aynı ve benzer durumlarda tedbirli bir iç denetçiden 

beklenen beceri, özen ve dikkatin gösterilmesi anlamına gelir.61 Dikkat ve özenin 

gösterilmesi bir yerde denetçinin tüm denetim standartlarına eksiksiz bir biçimde 

uyması ile sağlanır.62 Bir iç denetçi, dikkat ve özen ile görevini yürütürken yanlış 

işlemler, hatalar, ihmaller ve çıkar çatışması gibi durumlarla karşılaşmaya hazır 

olmalıdır.63 İç denetçi düzensizliklerin meydana geldiği durumlara ve faaliyetlere 

daha çok dikkat etmelidir.64

 

Güvenilir ve kaliteli bir denetim görüşüne ulaşmak için denetçinin belirli bir mesleki 

eğitime, deneyime, yeteneğe sahip olması, faaliyetleri yerine getirirken azami 

mesleki dikkat ve özeni göstermesi ve faaliyetlerini tam bir bağımsızlık ile yürütmesi 

zorunludur.65

 

1230 SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM 

 

“İç denetçiler mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarını sürekli mesleki gelişimle 

arttırmalı ve güçlendirmelidir.”66

 

Başarılı bir denetçi kendini sürekli yeniler.67 İç denetçiler de mesleki yeterliliklerini 

korumak için eğitimlerini sürdürmekten sorumludurlar. Denetçiler İç Denetim 
                                                 
59 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında kullanılan “tedbirli” kelimesi için tez çalışmasının 
bundan sonraki bölümlerinde  bölümlerinde “basiretli”  kelimesi  kullanılmıştır. 
60 A.e., s. 9. 
61 A.e., s. 97. (Uygulama Önerisi, 1220-1) 
62 Güredin, a.g.e., s. 29. 
63 Aslan, “Türk Bankacılık Sektöründe…a.g.e., s. 25. 
64 Cemal Elitaş, “Kontrol Önlem ve Yordamlarının İç Denetçi Açısından Rolü ve Önemi,” İç 
Denetim, Yaz 2004, Sayı:8, s. 36. 
65 Güredin, a.g.e., s. 28. 
66 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 10.  
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Mesleki Uygulama Standartlarındaki, prosedürlerindeki ve tekniklerindeki güncel 

gelişmelerden haberdar olmalıdır. Mesleki derneklere üye olmak, konferanslara, 

seminerlere katılmak yoluyla mesleki yeterliliklerini korumalıdırlar.  

 

2.3.1.4. 1300 KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 

                                          

 “İç denetim yöneticisi, iç denetim bölümünün tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini 

sürekli gözleyen bir kalite güvencesi ve geliştirme programı hazırlamalı ve bunu 

sürdürmelidir. Bu program, dönemsel iç ve dış kalite değerlendirmelerini ve devamlı 

iç gözlem faaliyetini içermelidir. Programın her parçası, iç denetim bölümünün 

katma değer yaratmasına, işletmenin faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmalı 

ve iç denetim bölümünün etik kurallarına ve standartlara uyması konusunda güvence 

sağlamalıdır.”68

 

İç denetim faaliyetlerinin  planlanmasından iç denetim yöneticisi sorumludur. İç 

denetim yöneticisi aynı zamanda, iç denetim faaliyetlerinden yararlanan çeşitli 

taraflara iç denetim faaliyetlerinin İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına, etik 

kurallara ve iç denetim yönetmeliğine uygun yerine getirildiği, etkin ve verimli bir 

şekilde faaliyet gösterdiği konusunda güven sağlamak için iç denetim bölümünde 

kalite güvence ve geliştirme programı  (Quality Assurance and Improvement 

Program -  QA&IP) uygulanmasından sorumlu olmalıdır. 

 

1310 KALİTE PROGRAMI DEĞERLENDİRMELERİ 

 

“İç denetim bölümü, kalite programının genel etkinliğini gözlemek ve 

değerlendirmek amacına yönelik bir süreç uygulamalıdır. Bu süreç, hem iç hem de 

dış değerlendirmeleri içermelidir.”69

 

                                                                                                                                          
67 Güredin, a.g.e., s. 28. 
68 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 10. 
69 A.e., s. 11. 
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İç denetim mesleki uygulama standartlarında kalite programı değerlendirmeleri 

aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır; 70

 

• İç Değerlendirme 

o Devamlı İç Değerlendirmeler,  

o Dönemsel İç Değerlendirmeler 

• Dış Değerlendirme 

 

İç Değerlendirme: (İç Gözden Geçime - Öz Değerlendirme) İç denetim bölümü 

çalışmalarının, iç denetçilerin kendi değerlendirmeleri yoluyla veya işletme içinde iç 

denetim uygulamaları ve standartlarını bilen kişilerce gözden geçirilmesidir. İç 

değerlendirmeler devamlı ve dönemsel iç değerlendirmeler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Devamlı iç değerlendirmeler, denetimin gözetim ve kontrolü, 

çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesi, kontrol listelerinin oluşturulması gibi 

süreçlerin bölüm içerisinde uygun bir şekilde yerine getirildiğinin 

değerlendirilmesidir. Dönemsel iç değerlendirmeler ise iç denetim bölümünün 

yerine getirmiş olduğu faaliyetlerin iç denetim yönetmeliğine, iç denetim mesleki 

uygulama standartlarına ve etik kurallara uygun olup olmadığının 

değerlendirilmesidir. İç değerlendirme çalışması sonrasında elde edilen sonuçlar iç 

denetim yöneticisine bildirilir. İç denetim yöneticisi de bu sonuçları, üst yönetim, 

denetim komitesi, yönetim kurulu ve bağımsız denetçi ile paylaşmalıdır.71

 

İç denetim bölümünün iç değerlendirme yapma mecburiyeti 1 Ocak 2002’de 

yürürlüğe girmiştir. Ancak, iç denetim bölümü dış değerlendirme yaptırdıkları yıl, iç 

değerlendirme yapma mecburiyetinden muaf olurlar.72

 

Dış değerlendirme; işletmeden ve iç denetim bölümünden tamamen bağımsız, ve 

yetkin dış değerlendirme uzmanları tarafından iç denetim faaliyetlerinin İç Denetim 

Mesleki Uygulama Standartlarına uygunluğunun değerlendirilerek, gerekirse 

                                                 
70 A.e., s. 106. (Uygulama Önerisi, 1310-1) 
71 A.e., s. 110. (Uygulama Önerisi, 1311-1)  
72 A.e., s. 106. (Uygulama Önerisi, 1310-1) 
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geliştirme amacına yönelik tavsiyeler verilmesidir.73 Dış değerlendirme çalışması 

bittikten sonra görüşler ve tavsiyeleri içeren bir rapor yönetim kuruluna, denetim 

komitesine, üst yönetim ve bağımsız denetçilere gönderilmelidir. 

 

 İç denetim bölümünün, dış değerlendirme yaptırma zorunluluğu 1 Ocak 2002’de 

yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren beş yıl içinde en az bir ve ilk dış 

değerlendirmeyi yaptırdıktan sonraki her beş yılda da en az bir dış değerlendirme 

yapılması gerekmektedir. 74

 

1 Ocak 2007’ye kadar bir dış değerlendirme çalışması yapılması zorunludur. Ancak 

küçük çaplı iç denetim bölümleri için bağımsız bir dış denetim ekibi tarafından 

yapılacak “dış değerlendirme” çalışmasının maliyetli olabileceği düşüncesiyle İç 

Denetçiler Enstitüsü alternatif bir süreç olarak “bağımsız dış onaylı öz 

değerlendirme” sürecini geliştirmiştir. Bağımsız dış onaylı öz değerlendirmede, iç 

denetim bölümü iç değerlendirme sürecini yürütmeli ve bir rapor taslağı 

hazırlamalıdır. Bağımsız onaylayıcı taslak raporu gözden geçirmeli, ulaşılan 

sonuçları değerlendirmek için testler yapmalı  ve iç denetim bölümünün standartlara 

uygunluğu konusunda görüş belirtmelidir. Rapor, iç değerlendirme ekibi ve bağımsız 

onaylayıcı tarafından imzalanmalı ve iç denetim yöneticisi tarafından  üst yönetime, 

denetim komitesi ve yönetim kurulu üyelerine sunulmalıdır. 75

 

1320 KALİTE PROGRAMI HAKKINDA RAPORLAMA 

 

“İç denetim yöneticisi, dış değerlendirme sonuçlarını denetim komitesi ve yönetim 

kuruluna raporlamalıdır.”76

 

İç denetim yöneticisi dış değerlendirme sonuçlarına göre hazırlanan raporu üst 

yönetime, denetim komitesi ve yönetim kurulu üyelerine sunulmalıdır. 

 

                                                 
73 A.e., s. 114. (Uygulama Önerisi, 1312-1) 
74 A.e., s. 114. (Uygulama Önerisi, 1312-1) 
75 A.e., s. 120. (Uygulama Önerisi, 1312-2) 
76 A.e., s. 11. 
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1330 RAPORLAMADA “STANDARTLARA UYGUN YAPILMIŞTIR” 

İBARESİNİN KULLANILMASI 

 

“İç denetçilerin, faaliyetlerinin “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartlarını uygun yapıldığını” belirtmeleri teşvik edilir. Ancak iç denetçilerin bu 

ibareyi kullanabilmesi için, işletmenin kalite geliştirme programı sonucundaki 

değerlendirmelerin, iç denetim faaliyetlerinin standartlara uygunluğunu göstermesi 

gerekir.”77

 

İç ve dış değerlendirme çalışmaları sonucunda hazırlanacak olan raporda, 

“standartlara uygun yapılmıştır” ibaresinin kullanılabilmesi için, iç 

değerlendirmelerle birlikte her beş yılda en az bir defa dış değerlendirme yapılmalı 

ve iç denetim faaliyetinin standartlara ve etik kurallara uygun olduğu kanaatine 

varılmalıdır.78

 

1340 RAPORLAMADA AYKIRILIKLARIN AÇIKLANMASI 

 

“İç denetim faaliyetlerinin 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 hale geldiğinde üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna özel 

durum açıklaması yapılmalıdır.”79

 

                                                 
77 A.e., s. 11. 
78 A.e., s. 126. (Uygulama Önerisi, 1330-1) 
79 A.e., s. 12. 
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2.3.2. PERFORMANS STANDARTLARI  

 

Performans Standartları, iç denetim faaliyetlerinin niteliğini tanımlar ve bu 

faaliyetlerin başarısının ölçümü için kalite kriterleri sağlar.80

 

2.3.2.1. 2000 İÇ DENETİM BÖLÜMÜNÜN YÖNETİMİ 

 

“İç denetim yöneticisi, iç denetim bölümünü, bölümün işletmeye değer katmasını 

sağlayacak etkili bir tarzda yönetmelidir.”81

 

Standartlarda iç denetim yöneticisi; iç denetim faaliyetlerinden en üst seviyede 

sorumlu olan kişi olarak tanımlanmaktadır. İç denetim faaliyetlerinin işletme 

içerisindeki bir bölüm tarafından verilmesi durumunda bu kişi iç denetim müdürü 

veya direktörüdür. İç denetim faaliyeti işletme dışındaki hizmet sağlayıcılarından 

temin edildiği durumda, iç denetim yöneticisi, hizmet sözleşmesini ve söz konusu 

faaliyetlerin tüm kalite güvence çalışmalarını gözeten, iç denetim faaliyetleri ile ilgili 

üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna raporlama yapan ve iç 

denetim sonuçlarının takibini yürüten kişidir.82

 

İç denetim yöneticisi, faaliyetleri iç denetim yönetmeliğinde tanımlanan amaç ve 

sorumlulukları yerine getirmesini, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılmasını, denetim çalışmasının standartlara uygun yapılmasını yani kısaca 

faaliyetin İşletmeye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmekten 

sorumludur.83

 

 

 

 

                                                 
80 Yılancı, a.g.e., s. 128. 
81 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 13. 
82 A.e., s. 27. (Terimler Sözlüğü) 
83 A.e., s. 127. (Uygulama Önerisi, 2000-1) 
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2010 PLANLAMA 

 

“İç denetim yöneticisi işletmenin hedeflerine uygun olarak iç denetim bölümünün 

önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmalıdır.”84

 

İç denetim yöneticisi tarafından işletmenin amaçlarına ve iç denetim yönetmeliğine 

uygun bir iç denetim planı oluşturulmalıdır. Planlama yapılırken  ulaşılabilir, 

gerçekçi ve ölçülebilir hedefler belirlenmeli, faaliyetlerin ne zaman yapılacağı ve 

tahmini iş tamamlama süresini içeren zaman planları hazırlanmalıdır. Uygun denetim 

planlaması yapabilmek için işletmenin finansal yapısı, organizasyon yapısı, konumu, 

ürettiği mal ve hizmetlerin niteliği  gibi konularda bilgi toplanmalı,85 işletmeyi 

etkileyen ve etkileyebilecek riskler değerlendirilmelidir. Risk değerlemesi sonucunda 

mevcut kaynakların ne şekilde kullanılacağına karar verilmeli ve iç denetim 

faaliyetinin öncelikleri belirlenmelidir. İç denetim yöneticisinin öncelikleri tespit 

etmesine yardımcı olabilecek risk etkenlerine örnek olarak varlıkların likiditesi, iç 

kontrollerin kalitesi, son denetim görevinin tarihi, faaliyetlerin karmaşıklık düzeyi ve 

personel yapısı verilebilir.  

 

Bir iç denetim faaliyetinin işletmeye değer katabilmesi için iç denetim planının 

yönetim amaç ve hedeflerine uygun olması gerekmektedir. Yönetimin amaç ve 

hedeflerindeki değişikler karşısında, denetim planının güncelliğini sağlamak 

amacıyla, en azından yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenmesi gerekmektedir.  

 

2020 BİLDİRİM VE ONAY 

 

“İç denetim yöneticisi, önemli ara değişikliklerde dahil, iç denetim bölümünün 

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.”86

 
                                                 
84 A.e., s. 13. 
85 Güredin, a.g.e., s. 29. 
86 Türkiye İç Denetim Enstitüsü,  a.g.e., s. 13. 
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İç denetim yöneticisi, iç denetim bölümünün iş programı, personel kadro planı ve 

bütçe planlarını en az yılda bir kere gözden geçirerek onay vermesi için denetim 

komitesine ve yönetim kuruluna sunmalıdır.  

 

2030 KAYNAK YÖNETİMİ  

 

“İç denetim yöneticisi, onaylı iç denetim planının uygulanabilmesi için iç denetim 

kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını  ve etkin bir şekilde kullanılmasını 

sağlamalıdır.”87

 

İç denetim yöneticisi; onaylı planın uygulanabilmesi için iç denetim kaynaklarının 

uygun ve yeterli olmasını sağlamalı, her seviyede bulunan iç denetim elemanı için 

yazılı iş tanımları geliştirmeli, iç denetim faaliyetlerinin niteliğine uygun olarak 

yeterli bilgi ve deneyime sahip kişileri görevlendirmeli, iç denetçilere sürekli eğitim 

fırsatları vermeli, her iç denetçinin performansını en az yılda bir kere  

değerlendirmelidir. 88

 

Etkin kaynak yönetimi özel uzmanlık bilgisi gerektiren görevlerde iç denetim 

yöneticisinin ilgili konuda uzman dış hizmet sağlayıcılarından destek ve tavsiye 

almasını öngörmektedir.89

 

2040 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

 

“İç denetim yöneticisi, iç denetim bölümünü  yönlendirmek amacına yönelik politika 

ve prosedürleri belirlemelidir.”90

 

İç denetim yöneticisi, iç denetçilerin İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına 

uymasını sağlamak amacıyla iç denetim bölümünün yapısına, büyüklüğüne ve işin 

karmaşıklık düzeyine uygun politika ve prosedürler belirlemelidir. Büyük çaplı iç 

                                                 
87 A.e., s. 13. 
88 A.e., s. 137-138. (Uygulama Önerisi, 2030-1) 
89 Chapman, Anderson,  a.g.e., s. 69. 
90 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 14. 
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denetim bölümlerinde resmi ve yazılı politika ve prosedürlerin olması şarttır ancak 

küçük çaplı iç denetim bölümleri yazılı ve resmi olmayan yollarla örneğin günlük 

yakın kontrol ve gözetim ile yönetilebilir.91

 

2050 EŞGÜDÜM 

 

“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 bunlarla eşgüdüm içinde sürdürmelidir.”92

 

İç denetim yöneticisi, benzer güvence ve danışmanlık faaliyeti sunan iç ve dış hizmet 

sağlayıcıları ile koordineli olarak faaliyetlerini yürütmeli ve bilgi paylaşımında 

bulunmalıdır. Faaliyetlerde koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması, aynı 

çalışmaların gereksiz yere tekrarlanmasını önleyerek, faaliyetin kapsamının en uygun 

şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Faaliyetlerin koordineli yürütülebilmesi için, iç 

denetim yöneticisinin diğer hizmet sağlayıcılarının çalışmalarına güvenmesi,  iç 

denetim teknik ve metotlarının genel olarak anlaşılabilmesi, denetim programlarına, 

çalışma kâğıtlarına, denetim raporlarına ve yönetim mektuplarına erişim izninin 

verilmesi gerekmektedir.93 İç denetim yöneticisi aynı zamanda iç denetçiler ve 

bağımsız denetçiler arasındaki eşgüdüm hakkında düzenli değerlendirmeler 

yapmalıdır. 

 

2060 YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE ÜST YÖNETİME 

RAPORLAMALAR 

 

“İç denetim yöneticisi, iç denetim bölümünün amacı, yetkileri, görev ve 

sorumlulukları ve plana kıyasla performansı konularında, denetim komitesine, 

yönetim kuruluna ve üst yönetime dönemsel raporlar sunmalıdır. Bu raporlar, 

önemli riskleri, kontrol sorunlarını, kurumsal yönetim sorunlarını ve denetim 
                                                 
91 A.e., s. 139. (Uygulama Önerisi, 2040-1) 
92 A.e., s. 14. 
93 Chapman, Anderson,  a.g.e., s. 69-70. 
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komitesinin, yönetim kurulunun ve üst yönetimin ihtiyaç duyabileceği veya talep 

edebileceği başka konuları da içermelidir.”94

 

İç denetim yöneticisi yapmış oldukları denetim çalışmaları ilgili tespit  ve tavsiyeleri, 

onaylanmış iç denetim programlarını, personel kadro planlarını ve bütçelerden 

önemli sapmaları dönemsel olarak üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim 

kuruluna sildirmelidir.95

 

İç denetim yöneticisi, tespit, sonuç ve öneriler içeren iç denetim raporlarını öncelikle 

üst yönetime bildirmeli ve tartışmalıdır. Üst yönetim ile incelenen sorunlar tatmin 

edici bir şekilde çözümlenmiş olsun ya da olmasın daha sonra denetim komitesi ve 

yönetim kuruluna bildirilmelidir. 

 

İç Denetçiler Enstitüsü etkin kurumsal yönetim sistemlerinin, yönetim kurulu, 

yönetim, iç denetçiler ve bağımsız denetçiler arasında yaratılan sinerjiye bağlı 

olduğuna inanmaktadır. Denetim komitesi terimi ile işletmenin denetim ve kontrol 

işlevlerinin gözetim ve denetiminden sorumlu yönetim kademesi anlaşılmalıdır.96 İç 

denetim yöneticisinin denetim komitesi ile düzenli ilişki içerisinde olması, denetim 

komitesinin iç denetimin amaç ve hedeflerini anlamasını, desteklemesini ve ihtiyaç 

duyulan konularda denetim faaliyetlerinden yardım talep etmesini sağlar. 

 

İç denetim yöneticisi;97

 

• Denetim komitesinin iç denetim yönetmeliğini yılda bir kere gözden 

geçirmesini temin etmeli, 

• Organizasyon yapısının iç denetçilerin bağımsızlığına gölge düşürmemesi 

veya bozmaması amacı ile iç denetim bölümünün işlevsel ve idari bakımdan 

bağlı bulunduğu yönetim kademelerini denetim komitesi ile birlikte 

incelemeli, 

                                                 
94 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 14. 
95 A.e., s. 153. (Uygulama Önerisi, 2060-1) 
96 A.e., s. 155. (Uygulama Önerisi, 2060-2) 
97 A.e., s. 157-159. (Uygulama Önerisi, 2060-2) 
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• İç denetim yöneticisinin işe alınması, tayin edilmesi, işten çıkartılması, ücret 

politikası, performans değerlendirmesi kararlarının denetim komitesi 

tarafından incelenmesini öngören hükmü denetim komitesi yönetmeliğine 

koyulmasını sağlamalı, 

• İç denetim hizmetlerinin dışarıdan alınmasına ilişkin tekliflerin denetim 

komitesi tarafından incelenerek onaylanmasını öngören bir hükmü denetim 

komitesi yönetmeliğine koyulmasını sağlamalı, 

• İç denetim faaliyetlerinin kapsamı ve sonuçları konularının 

değerlendirilmesinde denetim komitesine yardımcı olmalı, 

• Risk yönetimi, bağımsız denetim gibi diğer kontrol ve gözlem işlevlerinin 

gözetimi ve eşgüdümü hakkında denetim komitesine bilgi vermeli, 

• İşletmenin ve bağlı şirketlerinin kontrol süreçleri ile ilgili önemli sorunları ve 

tavsiyeleri içeren denetim raporunu denetim komitesine sunmalı, 

• Yıllık esnek bir iç denetim planı hazırlayarak ve dönemsel güncellemeler 

yaparak, planın gözden geçirilmesi ve onaylanması için denetim komitesine 

sunmalı, 

• Yıllık iç denetim planı ve sonuçları, denetim bölümünün kaynaklarının 

yeterliliği hakkında denetim komitesine bilgi vermeli, 

• Denetim komitesinin kalite değerlendirmeleri hakkında bilinçlendirmeli ve iç 

denetim bölümünün her beş yılda bir kalite değerlendirmesine tabi 

tutulmasını sağlayarak iç denetim bölümü tarafından yerine getirilen 

faaliyetlerin standartlara uygun olduğu konusunda denetim komitesine 

güvence vermelidir. 

 

İç denetim yöneticisi ile denetim komitesi arasındaki ilişkinin etkin olmasında en 

büyük etken aradaki iletişimdir. Denetim komitesi, iç denetim yöneticisi ile düzenli 

olarak özel toplantılar yapmalıdır. İç denetim yöneticisi, tamamlanmış denetim 

çalışmaları ile ilgili olarak yıllık özet bir rapor ve değerlendirme çalışmasını denetim 

komitesine sunmalıdır.  
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2.3.2.2. 2100 İŞİN NİTELİĞİ 

 

“İç denetim bölümü, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol ve 

kurumsal yönetim sistemlerini değerlendirmeli ve bu sistemlerin iyileştirilmesine 

katkıda bulunmalıdır.”98

 

Revize edilen standartlarda iç denetimin niteliği ve faaliyet alanı genişletilerek, risk 

yönetimi ve kurumsal yönetim kavramları konusundaki gelişmeler iç denetim 

faaliyet alanına yansıtılmıştır.  

 

Risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin planlanması, tasarlanması, 

örgütlenmesi ve yönlendirilmesi yönetimin sorumluluğundadır. İç denetim 

faaliyetleri,  yönetimin uyguladığı risk yönetimi sisteminin etkin olduğu, iç kontrol 

sisteminin yeterli, etkin ve verimli olduğu, kurumsal yönetim sürecinin gerekli 

değerleri belirlemek ve korumak, hedefleri tespit etmek, faaliyetleri ve iş 

performansını izlemek ve sorumluluklarla ilgili tedbirleri tanımlamak açısından etkin 

olduğu konusunda makul güvence sağlamalıdır.99

 

Standartlar, aşağıdaki faaliyetlerin genişletilmiş iç denetim faaliyet alanının bir 

parçası olmasını gerektirmektedir.100

 

 İşletmenin risk yönetimine yardımcı olmak: 

 

• İşletmenin olası risklerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi,  

• Risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin gelişimine katkıda bulunmak,  

• Risk yönetimi ve kontrol sistemlerini izlemek ve değerlendirmek.  

 

 İşletmenin etkin kontroller geliştirmesine yardımcı olmak: 

 

                                                 
98 A.e., s. 14. 
99 A.e., s. 161. (Uygulama Önerisi, 2100-1) 
100 Chapman, Anderson,  a.g.e., s. 91. 
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• Kontrollerin etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek, 

• Kontrol çevresinin sürekli gelişimini arttırmak. 

 

 Etkin kurumsal yönetim sürecine sahip olmasına yardımcı olmak: 

 

• Hedef ve amaçların belirlenmesi, 

• Hedeflere ulaşılabilmesini ve amaçların başarılabilmesini izleme, 

• Hesap verilebilirliğin sağlanması, 

• Değerlerin korunması ve muhafaza edilmesi süreçlerinin 

değerlendirilerek, geliştirilmesi içim önerilerde bulunmak. 

 

Bu üç temel faaliyet alanı birbiri ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Bir sistemin 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aynı zamanda diğer iki sistemin de geliştirilip 

değerlendirilmesine katkıda bulunur. İşletmelerin faaliyetlerinin büyüklüğüne ve 

karmaşıklık düzeyine bağlı olarak her işletmede uygulanan sistemler farklı olabilir. 

İç denetim bölümleri kendi işletmelerinin işletme kültürüne bağlı olarak bu amaçları 

en şekilde nasıl yerine getirebileceklerine karar vermelidir. Bunun bir sonucu olarak 

bu gerekliliklerin yerine getirilmesine özgü süreçler işletmeden işletmeye 

değişmektedir.101

 

2110 RİSK YÖNETİMİ 

 

“İç denetim bölümü; önemli risk maruziyetini (olası riskleri)102 tespit edip 

değerlendirerek ve risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda 

bulunarak işletmeye yardımcı olmalıdır.”103

 

Risk, İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları terimler sözlüğünde “amaçlara 

ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir olayın meydana gelme ihtimali” olarak 

tanımlanmıştır. Genel olarak riskin her zaman kötü olduğu düşünülür ancak bazen 

                                                 
101 A.e., s. 92. 
102 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında yer alan “risk maruziyeti”  kelimeleri için tez 
çalışmasının bu bölümünde “olası  risk”  kelimeleri kullanılmıştır. 
103 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s.14. 
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başarıların kazanılabilmesi için bazı riskler gereklidir. Risk, kötü bir olayın meydana 

gelmesinden daha kapsamlı bir kavramdır. Örneğin başarılı bir iş fırsatının 

kaçırılması da işletmeye fiilen olumsuz bir zarar vermemesine rağmen, işletmenin 

çeşitli başarılara imza atmasında hayati bir öneme sahip olabilir. Çoğu zaman 

stratejik ve faaliyetsel başarıların kazanılabilmesi için işletme varlıkları ve kaynakları 

riske maruz kalır. İşletme içerisindeki etkin risk yönetiminin rolü bu olumlu ve 

olumsuz işletme risklerinin dengesini kurarak işletmenin minimum maliyetle 

amaçlarına ulaşabilmesini sağlamaktır.104

 

Risk yönetimi sürecinin etkin ve  verimli bir şekilde kurulması ve uygulanması 

kurum yönetiminin sorumluluğundadır. İç denetçiler ise yönetimin uyguladığı risk 

süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğini inceleyerek değerlendirerek, rapor ederek ve bu 

konuda iyileştirici önlemler tavsiye ederek hem yönetime hem de denetim 

komitesine yardımcı olmalıdır. 105

 

Bir işletme risk yönetim süreci oluşturmamışsa, iç denetçi böyle bir sürecin 

oluşturulmasına ilişkin tavsiyelerde bulunarak, bu konuyu yönetimin dikkatine 

sunmalıdır. İç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin oluşturulmasında yardımcı 

olabilir fakat tespit edilen ve tanımlanan risklerin  yönetimini üstlenmemeli veya bu 

konuda sorumluluk almamalıdır, aksi takdirde iç denetçilerin bağımsızlığı 

bozulabilir. 106

 

İç denetçiler işletmenin risk yönetim süreçlerinin yeterliliği konusunda yönetime ve 

denetim komitesine güvence hizmeti sunabilir. İç denetçiler, işletmenin risk yönetimi 

süreçlerinin genel yeterliliği hakkında bir görüş belirtebilmek için, işletmenin risk 

yönetimi süreçlerinin aşağıdaki beş temel hedefe uygun olduğundan emin olmalı ve 

bu konuda yeterli kanıt toplamalıdır.107

 

                                                 
104 Chapman, Anderson,  a.g.e., s. 92. 
105 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 167. (Uygulama Önerisi, 2100-3) 
106 A.e., s. 172. (Uygulama Önerisi, 2100-4) 
107 A.e., s. 204-205. (Uygulama Önerisi, 2110-1) 
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• İş stratejileri ve faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin belirlenmesi, 

tanımlanması ve öncelik sırasının tespit edilmesi, 

• İşletmenin kabul edebileceği risklerin düzeyini tespit etmesi, 

• Riskleri yönetimin ve yönetim kurulunun kabul edilebilir bulduğu seviyelere 

düşürmek veya başka yollarla yönetmek amacına yönelik risk azaltma 

faaliyetleri ve çalışmalarının düzenlenmesi, yapılması ve uygulanması, 

• Riskleri ve risk yönetimi amacına yönelik kontrollerin etkinliğinin 

sağlanabilmesi için izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Risk yönetimi süreçlerinin etkinliği hakkında, yönetime ve yönetim kuruluna 

dönemsel rapor verilmesi. 

 

İç denetçiler risk yönetim süreçlerinin yeterliliğini inceleyip değerlendirirken;108

 

• Risk yönetimi yöntemlerine ilişkin bilgileri araştırmalı ve incelemelidir, 

• Riskleri önlemek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan kontrol 

prosedürlerini incelemelidir, 

• Olası riskleri tespit etmek amacıyla işletmenin faaliyet alanı ile ilgili sektör 

gelişmelerini ve eğilimlerini araştırmalı ve gözden geçirmelidir, 

• İşletmenin iş stratejilerini, risk yönetimi tekniklerini, risk alma isteğini tespit 

etmek amacıyla kurumsal politikaları, denetim komitesinin ve yönetim 

kurulunun tutanaklarını gözden geçirmeli, 

• Yönetim ve bağımsız denetçiler tarafından daha önce düzenlenmiş olan risk 

değerlendirme raporlarını gözden geçirmeli, 

• İş bölümlerinin hedeflerini, ilgili riskleri ve işletme yönetiminin riskleri 

azaltma, kontrol ve izleme çalışmalarını tespit etmek amacı ile üst yönetimle 

ve bölüm yöneticileri ile görüşmeler yapmalı,  

• Risk yönetimi sonuçları ile ilgili raporlamanın yeterliliğini ve zamanında 

yapılıp yapılmadığını gözden geçirmeli, 

• Hiyerarşik örgütlenmenin risk gözleme faaliyetleri için uygunluğunu 

değerlendirmeli, 

                                                 
108 A.e., s. 206-207. (Uygulama Önerisi, 2110-1) 
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• Yönetimin risk analizlerinin tam olup olmadığını gözden geçirmeli ve 

iyileştirici eylemler önermeli, 

• Yönetimin uyguladığı iç değerlendirme süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmeli, 

• Risk yönetimindeki zayıflıkları, riskle ilgili sorunları incelemeli ve denetim 

komitesi ve yönetim kuruluyla  tartışmalıdır. 

 

2120 KONTROL 

 

“İç denetim bölümü, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli 

gelişimi teşvik etmek suretiyle, işletmenin etkin  kontrollere sahip olmasına yardımcı 

olmalıdır.”109

 

İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları terimler sözlüğünde kontrol; “yönetimin, 

denetim kurulunun ve yönetim kurulunun riski yönetmek ve belirlenen amaç  ve 

hedeflere ulaşma ihtimalini arttırmak amacıyla aldığı tedbirler” olarak 

tanımlanmıştır. Kontrol süreçleri ise “riskin, risk yönetim süreçleri ile belirlenen risk 

toleransları içinde  kalmasını sağlamak amacıyla tasarlanan politika ve prosedürler” 

olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlardan da anlaşılabileceği üzere, revize edilmiş 

standartlar iç kontrol sisteminin amacının prosedürlere uygunluğun ötesinde işletme 

amaçlarına minimum maliyetle ulaşılabilmesi için uygun bir risk yönetim süreci 

sağlamak olduğunu ifade etmektedir. 110

 

Risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak, iç denetim bölümü, işletmenin 

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, sözleşmelere ve düzenlemelere uyum konularını kapsamalıdır.111 İç 

denetçiler, faaliyetlerin hedef ve amaçlarının kapsamını ve bunların işletmenin hedef 

ve amaçlarına uyum derecesini değerlendirmelidirler. İç denetçiler, yönetimin hedef 
                                                 
109 A.e., s. 15. 
110 Chapman, Anderson,  a.g.e., s. 107. 
111 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 216. (Uygulama Önerisi, 2120.A1-1) 
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ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için oluşturduğu kıstasların yeterlilik 

derecesini tespit etmelidir. 112

 

Bu değerlendirmeler sonucunda iç denetçi elde ettiği sonuçları ve görüşlerini içeren 

bir raporu üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna iletmelidir.  

 

İç denetçi, işletmenin kontrol süreçlerinin genel etkinliği hakkında bir değerlendirme 

yaparken, yapılan denetim çalışmasıyla önemli eksiklik veya zayıflıklar tespit edilip 

edilmediğini, eğer tespit edilmişse bu eksiklikleri düzeltici veya iyileştirici 

tedbirlerin alınıp alınmadığını, bu tespit ve sonuçların kabul edilemez bir iş riskine 

yol açıp açmadığını dikkate almalıdır. Önemli bir kontrol eksikliği veya zayıflığının 

geçici bir süre ile oluşması sorunun mutlaka yaygın olduğu ve kabul edilemez bir iş 

riski taşıdığı anlamına gelmez.113

 

2130  KURUMSAL YÖNETİM 

 

“İç denetim bölümü aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla kurumsal 

yönetim sürecinin iyileştirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmalı ve tavsiyeleri 

değerlendirmelidir. 

 

• İşletme içinde gerekli etik ve diğer değerlerin geliştirilmesi, 

• Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirlik, 

• Risk ve kontrol bilgilerinin işletmenin 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.”114 

 

                                                 
112 A.e., s. 219. (Uygulama Önerisi, 2120-A1-1) 
113 A.e., s. 218. (Uygulama Önerisi, 2120-A1-1) 
114 A.e., s. 16. 
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Kurumsal Yönetim İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları  terimler sözlüğünde 

“Üst yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından işletmenin amaçlarına 

ulaşmaya yönelik olarak, işletmenin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, yönetilmesi ve 

gözlenmesi amacıyla uygulanan yapı ve süreçlerin birleşimi” olarak tanımlanmıştır.  

 

Kurumsal yönetim sürecinin işletme amaç ve hedeflerine uygun olarak 

kurulmasından ve çalışmasından  işletme yönetimi sorumludur. İç denetim 

bölümü, işletmenin etikle ilgili amaç, program ve faaliyetlerinin tasarımını, 

uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirmelidir.115 İç denetçiler, işletmenin 

stratejilerinin açıkça belirlenmiş olup olmadığını, işletme içerisinde resmi davranış 

kuralları ve politikaların mevcut olup olmadığını, sorumlulukların açıkça belirlenmiş 

ve dağıtılmış olup olmadığı gibi konuları incelemelidir.   

 

2.3.2.3. 2200 İÇ DENETİM  PLANLAMASI 

 

“İç denetçiler, her iç denetim için, kapsam, amaçlar, zamanlama ve kaynak dağılımı 

hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamalı ve kaydetmelidir.”116

 

İç denetim planını hazırlama sorumluluğu iç denetçinin kendisindedir. Bir denetimi 

planlarken iç denetçiler denetlenecek olan faaliyetin hedeflerini, önemli riskleri, 

risklerin muhtemel etkilerini, risk yönetim ve kontrol sisteminin etkinlik ve 

verimliliğini dikkate almalıdır.117

 

Standartlar iç denetçinin planlama yaparken dört unsuru ele alması gerektiğini 

belirtmektedir. 

• İç Denetim  Amaçları (2210) 

• İç Denetim Kapsamı (2220) 

• İç Denetim Kaynaklarının Tahsisi (2230) 

• İç Denetim Programı (2240) 
                                                 
115 A.e., s. 251-252. (Uygulama Önerisi, 2130.1) 
116 A.e., s. 17. 
117 A.e., s. 259. (Uygulama Önerisi, 2210-1) 
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2210-2220 İÇ DENETİM AMAÇLARI VE KAPSAMI 

 

“İç denetim amaçları denetlenen faaliyet ile ilgili riskleri, kontrolleri ve kurumsal 

yönetim süreçlerini kapsamalıdır.”118

 

Denetim amaçları, denetim çalışması ile başarılmak istenen sonuçlardır. Denetim 

prosedürleri ise, denetim amaçlarına ulaşmak için kullanılacak araç ve yollardır.119 

Amaç ve prosedürler, birlikte, denetim faaliyetinin kapsamını belirler. Denetim 

çalışmasına başlanılmadan önce denetlenecek olan faaliyetler ile ilgili riskler 

belirlenerek, denetim amaç ve prosedürlerinin bu riskleri kapsayacak şekilde 

oluşturulmasına özen gösterilmelidir. Denetçi, denetim faaliyetleri ile ilgili riskler 

doğrultusunda, denetim faaliyetlerinin amaç ve kapsamını belirten yazılı iç denetim 

planı hazırlamalıdır. 

 

Bir iç denetim planı; denetimin amaçlarını açıklamalı, riskleri, işlemler ve süreçleri 

tanımlamalı, iç denetçinin denetim sırasında bilgi toplamak, analiz etmek, 

yorumlamak ve kaydetmek için uygulayacağı prosedürleri belirtmeli, denetim 

çalışması sırasında yapılacak olan testlerin kapsamını içermelidir. Denetim planı 

denetim çalışması başlamadan önce hazır olmalı ve denetim çalışması sırasında 

meydana gelebilecek değişikler karşısında değiştirilebilecek, esnek bir yapıya sahip 

olmalıdır. 120

 

Denetim çalışmasının yürütüleceği bölümlerin yöneticileri ile toplantılar yapılmalı, 

denetim çalışmasının amacı, planlanan denetimin kapsamı, varsa, yönetimde veya 

sistemde meydana gelen değişikler ve bunların denetlenen bölüme etkileri gibi 

konular tartışılmalıdır. 121

 

 

                                                 
118 A.e., s. 18. 
119 A.e., s. 259. (Uygulama Önerisi, 2110-1) 
120 A.e.,.s. 256. (Uygulama Önerisi, 2200-1) 
121 A.e., s. 256. (Uygulama Önerisi, 2200-1) 
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2230 İÇ DENETİM KAYNAKLARININ TAHSİS EDİLMESİ 

 

“İç denetçiler, iç denetimin amaçlarına ulaşmak için gereken kaynakları tespit 

etmelidir. Denetim kadrosu, denetimin niteliği, karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve 

mevcut kaynaklar dikkate alınarak tespit edilmelidir.”122

 

İhtiyaç duyulan iç denetim personelinin sayısı ve deneyim düzeyi belirlenirken; iç 

denetim faaliyetlerinin niteliği, karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut 

kaynakların durumu dikkate alınmalıdır. Denetim için uygun iç denetçilerin 

seçilmesinde ise iç denetim personelinin bilgi, beceri ve diğer kabiliyetleri dikkate 

alınmalıdır. Ek bilgi, beceri ve kabiliyetlerin gerektiği durumlarda işletme dışı 

kaynakların kullanılması da düşünülmelidir. 123

 

2240 İÇ DENETİM PROGRAMI 

 

“İç denetçiler, iç denetim amaçlarına yönelik iç denetim programları hazırlamalıdır. 

Bu iç denetim programları, kayıtlı hale getirilmelidir.”124

 

İç denetim programı, iç denetim planını gerçekleştirmeye yönelik hazırlanan ve bir 

denetim sırasında takip edilmesi gereken prosedürleri sıralayan bir belgedir.125 İç 

denetim programları, denetim sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, 

değerlendirme ve kayıt prosedürlerini içermeli ve göstermelidir. Denetim 

faaliyetlerinin yerine getirilmesinde uygulanacak olan denetim prosedürleri (test 

teknikleri, örnekleme teknikleri vb.) önceden belirlenerek bir iç denetim planı 

oluşturulmalıdır. İç denetim planı iç denetim yöneticisi veya onun belirlediği kişi 

tarafından işe başlanmadan önce onaylanmalıdır. İç denetim planlarda yapılan 

değişiklikler onaydan geçirilmelidir.126

 

                                                 
122 A.e., s. 19. 
123 A.e., s. 265. (Uygulama Önerisi, 2230-1) 
124 A.e., s. 19. 
125 A.e., s. 26. (Terimler Sözlüğü) 
126 A.e., s.273-274. (Uygulama Önerisi, 2310-1) 
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2.3.2.4. 2300 İÇ DENETİMİN YAPILMASI 

 

“İç denetçiler üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgi (kanıt)127 

belirlemeli, analiz etmeli, değerlendirmeli ve kaydetmelidir.” 128

 

2310 KANITLARIN TESPİTİ VE TANIMLANMASI 

 

“İç denetçiler iç denetim amaçlarına ulaşmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı 

olan bilgileri tespit etmeli ve tanımlamalıdırlar.”129

 

2310 numaralı standarda göre iç denetçiler denetim amaçlarına ulaşmak için yeterli, 

güvenilir, ilgili ve yararlı olan kanıtları tespit etmelidir. Toplanacak kanıtların 

taşıması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir: 130

 

Kanıtın nesnel olması; bir kanıtın farklı denetçileri aynı görüşe ulaştırma niteliğidir.  

Kanıtın güvenilir olması; kanıtın uygun denetim teknikleri kullanılarak elde edilmesi 

niteliğidir. 

Kanıtın ilgili olması; yapılan denetimin amacıyla ilişkili olması ve denetçi görüşüne 

etki yapması niteliğidir. 

Kanıtın yararlı olması;  işletmeye hedeflerine ulaşmasında yardımcı olması 

özelliğidir.. 

 

İç denetçinin elde etmek istediği veya elde ettiği kanıtların yeterli, güvenilir, ilgili ve 

faydalı olması iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde amacına ulaşmasını 

sağlamaktadır. Aksi takdirde, iç denetçinin denetim amacına uymayan kanıtların elde 

edilmesi için yaptığı çalışmalar gereksiz bir zaman kaybına yol açacaktır. 

 

                                                 
127 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında yer alan “bilgi”  kelimesi için tez çalışmasının bu 
bölümünde “kanıt”  kelimesi kullanılmıştır. 
128 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 20. 
129 A.e., s. 20. 
130 Irvin N. Gleim, CIA Review Part II: Conducting the Internal Audit Engagement, 11.bs. 
Florida, Gelim Publicatiıns Inc., 2004, s. 25. 
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İç denetçi elde edilen kanıtların standartlara uygun olup olmadığına karar vermek 

için kendisine şu soruları sormalıdır:131

 

• Kanıt, gerçeklere dayanan bir kanıt mıdır? 

• Kanıt, tedbirli bir insanın da denetçi ile aynı görüşe ulaşmasını sağlayacak 

kadar yeterli ve inandırıcı mıdır? 

• Kanıt, uygun denetim tekniklerinin kullanımı sonucunda mı elde edilmiştir? 

• Kanıt, iç denetim tespit ve tavsiyelerini desteklemekte midir? 

• Kanıt, iç denetim amaçlarıyla uyumlu mudur? 

• Kanıt, işletme hedeflerine ulaşılmasında yardımcı olmakta mıdır? 

 

2320 ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 

 

“İç denetçiler vardıkları sonuçları uygun analiz ve değerlendirmelere 

dayandırmalıdır.”132

 

İç denetçiler, kanıtların elde edilmesi, tanımlanması ve incelenmesinde analitik 

denetim prosedürlerini uygulayabilmektedirler. Analitik denetim prosedürleri; 

mevcut döneme ait bilgilerin geçmiş dönemlere ilişkin benzer bilgilerle 

karşılaştırılması, mevcut döneme ilişkin bilgilerin bütçelerle veya tahminlerle 

karşılaştırılması, mali bilgiler ile mali olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi, bilgilerin işletmenin  faaliyet gösterdiği sektörle ilgili benzer bilgilerle 

karşılaştırılması gibi işlemleri içerir. Analitik denetim prosedürleri; parasal tutarlar, 

fiziksel miktarlar, orantılar veya yüzdeler kullanılarak uygulanabilir.133 Analitik 

denetim prosedürleri, iç denetçilere denetim sırasında topladıkları bilgileri verimli ve 

etkin bir şekilde değerlendirme olanağı sağlar. 

 

 

 

                                                 
131 Chapman, Anderson,  a.g.e., s. 163. 
132 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 20. 
133 A.e., s. 275-276. (Uygulama Önerisi, 2320-1) 
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2330 KANITLARIN KAYDEDİLMESİ 

 

“İç denetçiler vardıkları kanaatlere ve iç denetim sonuçlarına dayanak teşkil eden 

bütün kanıtları kaydetmelidir.”134

 

İç denetçiler, iç denetim sonuçlarını destekleyecek kanıtları toplayıp analiz etmek ve 

daha sonra bunları yorumlamak ve ulaştıkları sonuçları belgelendirmek 

zorundadırlar. Toplanan kanıtlar ve yapılan analizler çalışma kâğıtlarına 

kaydedilmelidir. Çalışma kâğıtları iç denetçi tarafından hazırlanmalı ve iç denetim 

yöneticisi tarafından gözden geçirilmelidir. 135

 

Çalışma kâğıtlarını içeren dosyalar, iç denetim bölümünün kontrolünde kalmalı ve 

sadece yetkili kişilerin erişimine açık olmalıdır. İşletmenin yönetimi ve diğer 

elemanlar veya bağımsız denetçiler çalışma kâğıtlarına ve raporlara erişim hakkı 

talep edebilir. Bu erişim taleplerinin kabul edilebilmesi için, iç denetim yöneticisinin 

onayı gerekmektedir. İşletme dışından başka tarafların da denetim çalışma 

kâğıtlarına ve raporlara erişim talebinde bulunması mümkündür. Bu durumda iç 

denetim yöneticisi üst yönetimin ve/veya hukuk danışmanının onayını almalıdır.136

 

İç denetim bölümü içerisinde çalışmaları düzenleyen, denetim kayıtları ve çalışma 

kâğıtları ile ilgili kuralları belirleyen, kayıtların saklanma süresini, denetim 

kayıtlarına erişim izni olan kişileri, işletme dışından gelen kayıtlara erişim 

taleplerinin değerlendirme usulünü, denetimin soruşturma açılmasını gerektirdiğinde 

hangi prosedürlerin uygulanması gerektiğine ilişkin süreçleri kapsayan bölüm içi 

yazılı politikalar hazırlanmalıdır. Bu politikalar denetim komitesi tarafından 

incelenmelidir.137

 

İşletme dışına bir açıklama yapmak gerektiğinde; sadece istenen belgeler 

verilmelidir. Kanaat ve tavsiyeler içeren denetim kayıtları işletme dışına 

                                                 
134 A.e., s. 20.  
135 Aslan, “Türk Bankacılık Sektöründe…a.g.e., s. 28. 
136 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 279. (Uygulama Önerisi, 2330-1) 
137 A.e., s. 286. (Uygulama Önerisi, 2330.A1-2) 
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verilmemelidir. Verilecek olan belgelerin suretleri verilmeli, orijinalleri ise denetim 

bölümünde kalmalıdır. Her belgeye “gizli” damgası basılmalı ve başka kişilere 

izinsiz verilmesinin ve dağıtılmasının yasak olduğunu belirten bir not 

eklenmelidir.138

 

2340 İÇ DENETİMİN GÖZETİM VE KONTROLÜ 

 

“İç denetimler, iç denetim amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin güvence altına 

alınmasını ve personelin geliştirilmesini sağlayacak bir tarzda gözetlenmeli ve 

kontrol edilmelidir.”139

 

İç denetim faaliyetlerinin uygun ve yeterli bir şekilde gözetim ve kontrolünün 

yapılmasından iç denetim yöneticisi sorumludur. İç denetim yöneticisi bu 

sorumluluğu iç denetim bölümünden yeterli tecrübeye sahip kişilere devredebilir. 

Gözetim ve kontrol sürecinde; iç denetim personelinin eğitim ve gelişim çalışmaları 

ile gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak, iç denetim programını 

onaylamak ve programın onaylandığı haliyle uygulanıp uygulanmadığını kontrol 

etmek, denetim çalışma kâğıtlarının raporlarda belirtilen tespitleri, sonuçları ve 

tavsiyeleri yeterince destekleyip desteklemediğini değerlendirmek için gözden 

geçirmek, raporlamaların açık, doğru, objektif, özlü ve yapıcı olmasını ve zamanında 

yazılmasını sağlamak yer almaktadır.140

 

Gözetim ve kontrolün yapıldığını gösteren teknikler arasında, denetim çalışma 

kâğıtlarını inceleyen kişi tarafından paraflanması ve üzerine tarih atılması, gözden 

geçirme kontrol listesi kullanılması, gözden geçirmenin niteliği, kapsamı ve 

sonuçlarını gösteren bir not hazırlanması ve/veya elektronik çalışma kâğıdı 

yazılımlarında değerlendirme ve onaya yer verilmesi sayılabilir.141

 

 

                                                 
138 A.e., s. 288. (Uygulama Önerisi, 2330.A1-2) 
139 A.e., s. 21. 
140 A.e., s. 291-292. (Uygulama Önerisi, 2340-1) 
141 A.e., s. 293. (Uygulama Önerisi, 2340-1) 
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2.3.2.5. 2400 SONUÇLARIN RAPORLANMASI 

 

“İç denetçilerin, iç denetim sonuçlarını raporlaması gerekir.”142

 

İç denetim yöneticisi iç denetim ile ilgili tespit, sonuç ve öneriler içeren iç denetim 

raporunu üst yönetimine sunmalıdır.143  

 

2410 RAPORLAMA KISTASLARI 

 

“Raporlamalar, varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilerin yanında iç 

denetimin hedeflerini ve kapsamını da içermelidir.”144

 

İç denetim faaliyeti sonucunda hazırlanan raporların formatı ve içeriği işletmeden 

işletmeye veya denetimin türüne göre değişmesine rağmen her raporda en azından 

denetimin amacı, kapsamı ve sonuçlarını ifade eden bölümler olmalıdır. 

 

Raporun amaç bölümünde; denetim faaliyetlerinin hedefleri açıklanmalı ve 

denetimin neden yapıldığı belirtilmelidir. 

 

Raporun kapsam bölümünde; denetlenen faaliyet alanları, denetimin başlangıç ve 

bitiş süresi, denetimi yapan iç denetçilerin isimleri gibi bilgiler yer almalıdır. Gerekli 

olduğu takdirde denetlemeye konu olmayan faaliyetler de belirtilebilir. 

 

Denetim raporunda belirtilecek olan denetim sonuçları; iç denetçinin çalışması 

sırasında elde ettiği tespitleri, iç denetçinin kanaat ve tavsiyelerini ve düzeltici 

faaliyet planlarını içermelidir. 

 

İç denetim raporu gönderilmeden önce, iç denetim yöneticisi tarafından gözden 

geçirilmeli, onaylanmalı ve kimlere dağıtılacağına karar verilmelidir.145

                                                 
142 A.e., s. 21. 
143 A.e., s. 21. 
144 A.e., s. 21. 
145 Aslan, “Türk Bankacılık Sektöründe…a.g.e., s. 29. 
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2420 RAPORLAMANIN KALİTESİ 

 

“Raporlamalar, doğru, objektif, açık, özlü, yapıcı, tam olmalı ve zamanında 

sunulmalıdır.”146

 

Kaliteli bir raporlamanın sağlanabilmesi için, objektif, açık, özlü, yapıcı ve zamanlı 

raporlar hazırlanmalıdır. 147

 

Doğru Raporlama: Denetçinin ilgili veri, bilgi ve delilleri dikkat ve titizlikle 

toplayıp değerlendirerek herhangi bir hata veya sapma olmadan denetim raporunda 

özetlemesidir. 

 

Objektif Raporlama: Denetçinin görev ile ilgili tespitlerini, sonuçları ve 

tavsiyelerini tarafsız, önyargısız, kişisel çıkarlarını göz önünde tutmadan ve 

başkalarının etkisi altında kalmadan ilettiği raporlardır. 

 

Açık Raporlama: Denetçinin raporu hazırlarken kolay anlaşılır, yalın ve fazla teknik 

terimler kullanılmadan hazırladığı raporlardır.  

 

Özlü Raporlama: Denetçinin raporu hazırlarken gereksiz ve fazla ayrıntılardan 

kaçınarak sadece konunun özünü açıkladığı raporlardır. Raporlarda gereksiz 

tekrarlardan ve laf kalabalığından kaçınılmalıdır. 

 

Yapıcı Raporlama: Denetlenenler ve işletme için gerekli iyileştirme ve 

geliştirmelerine yardımcı olan önerileri içeren raporlardır. 

 

Tam Raporlama: Denetçinin elde ettiği tespitleri, sonuçları ve tavsiyeleri 

desteklemek için gereken bütün bilgi ve tespitleri içeren raporlardır. 

 

Zamanında Sunulan Raporlamalar: Uygun zamanda verilen raporlardır. 

                                                 
146 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 21. 
147 A.e., s. 305. (Uygulama Önerisi, 2420-1) 
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2430 STANDARTLARA AYKIRILIKLARIN AÇIKLANMASI 

 

“Standartlara aykırılıklar belli bir denetimi etkilediğinde, sonuçlar raporlanırken şu 

hususlar özel durum olarak açıklanmalıdır: 

 

• Tam olarak uyulmayan standartlar, 

• Aykırılık sebepleri, 

• Aykırılığın göreve etkisi.”148 

 

2440 SONUÇLARIN RAPORLANMASI 

 

“İç denetim yöneticisi, iç denetim sonuçlarını uygun taraflara raporlamalıdır.”149

 

İç denetim sonuçlarının raporlanmasından iç denetim yöneticisi sorumludur. İç 

denetim raporları, denetlenen faaliyetin yönetimine ve denetim sonuçları karşısında 

gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek pozisyonda olan kişilere ulaştırılmalıdır. 

Denetim komitesi ve yönetim kurulu gibi daha üst düzey yetkililere ise özet bir rapor 

sunulabilir. 150

 

Raporlar, bağımsız denetçiler gibi diğer ilgili taraflara da iletilebilir. İç denetim 

yöneticisi, iç denetim sonuçlarını işletme dışındaki taraflara iletmeden önce işletme 

için doğabilecek muhtemel riskleri belirlemeli, üst yönetim ve/veya hukuk danışmanı 

ile tartışmalı ve sonuçların raporlanmasını, kullanımını kısıtlayarak, kontrol 

etmelidir.151  

 

İşletme dışından bilgi talepleri daha önce hazırlanmış bir iç denetim raporu gibi 

mevcut bilgilere yönelik olabilir. Bu durumda mevcut bilginin işletme dışına 

çıkartılmaya müsait hale getirilmesi amacıyla kısmen tadil edilmesi mümkündür. 

                                                 
148 A.e., s.22. 
149 A.e., s.22. 
150 A.e., s.308. (Uygulama Önerisi, 2420.1) 
151 A.e., s.309-311. (Uygulama Önerisi, 2440.2) 
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Bazı durumlarda ise daha önce yapılmış bir çalışmaya dayanarak yeni bir rapor 

düzenlenebilir.152

 

Bilgiler işletme dışına raporlanırken; bilgilerin ne amaçla verileceği, bilgilerin 

niteliği, hangi kapsamda ve hangi prosedürler takip edilerek oluşturulacağı ve bilgiyi 

alanların kimlikleri belirlenmeli ve yazılı bir anlaşma yapılmalıdır. 

 

2.3.2.6. 2500 İLERLEMENİN GÖZLENMESİ 

 

“İç denetim yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi için 

bir sistem kurmalı ve uyarlamalıdır.”153

 

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. 

Böylece iç denetçiler, rapor sonucunda düzeltici işlemlerin yapıldığını veya üst 

yönetimin düzeltici işlemler yapılmaması riskini göze alıp almadığını 

izleyebilmektedirler.154

 

İlerlemenin etkili bir şekilde gözlenmesi için; tespit ve tavsiyeler düzeltici tedbirleri 

almaktan sorumlu olan yönetim kademelerine iletilmeli, yönetimin tespit ve 

tavsiyelerle ilgili cevapları makul bir süre içinde alınmalı ve değerlendirilmeli, 

yönetimin, raporlanan durumları düzeltmeye yönelik çabalarını değerlendirmek için 

yönetimden düzenli olarak güncel bilgi alınmalıdır.155

 

 

 

 

                                                 
152 A.e., s. 310. (Uygulama Önerisi, 2440.A2) 
153 A.e., s. 23. 
154 Aslan, “Türk Bankacılık Sektöründe…a.g.e., s. 29. 
155 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 321. (Uygulama Önerisi, 2500-1) 
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2.3.2.7. 2600 YÖNETİMİN RİSKLERİ ÜSTLENMESİ 

 

“İç denetim yöneticisi, üst yönetimin işletme için kabul edilemeyecek bir risk 

düzeyini üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst yönetim ile 

tartışmalıdır. Artık risk ile ilgili bir karara varılamazsa, iç denetim yöneticisi, 

konuyu çözümlenmesi için denetim komitesi ve yönetim kuruluna rapor etmelidir.”156

 

Rapor edilen tespit ve tavsiyeler karşısında alınması gereken uygun tedbirlerin 

uygulanıp uygulanmama kararını vermekten yönetim sorumludur. Yönetim, maliyet 

veya başka düşüncelerle, rapor edilen bir sorunu düzeltici önlemler almayarak, riski 

üstlenmeye karar verebilir. 157  İç denetçi yönetimin üstlendiği bu risklerin işletme 

için kabul edilemeyecek boyutta olduğuna karar verirse, bu konuyu öncelikle 

yönetim ile görüşmelidir. İç denetçiler ve yönetim bu konuda herhangi bir uzlaşmaya 

varmaz ise, iç denetim yöneticisi konuyu yönetim kurulu ve denetim komitesine 

raporlamalıdır.  

 

2.3.3. ETİK KURALLAR 

 

İç Denetçiler Enstitüsü’nün etik kurallarının amacı, iç denetim mesleğinin etik 

kültürünü geliştirmektir. Etik kurallar iç denetçilere kılavuzluk görevi yaparak, 

mesleklerini icra ederken etik kültürünü benimsemelerini sağlamaktadır. Etik 

kuralları, iç denetim hizmeti veren işletme ve kişiler tarafından uyulması zorunlu 

olan kurallardır.158

 

Etik kurallar iki önemli unsuru içermektedir:159

 

• İlkeler:İç denetim mesleği ve uygulaması ile ilgilidir. 

                                                 
156 A.e., s. 23. 
157 A.e., s. 154. (Uygulama Önerisi, 2060-1) 
158 A.e., s. 33. 
159 A.e., s. 34-35. 
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• Davranış Kuralları: İç denetçiden beklenen davranış tarzını tanımlar. Bu 

kurallar önemli prensiplerin yorumlanmasında yardımcı olarak, iç 

denetçilerin etik davranışları konusunda rehberlik etmektedir. 

 

2.3.3.1. İLKELER 

 

İç denetçilerin dürüstlük, objektiflik, gizlilik ve yetkinlik (ehil olma) ilkelerini 

uygulamaları beklenir.160

 

Dürüstlük: İç denetçilerin dürüst olması, denetim faaliyet sonuçlarına güven 

duyulmasını sağlar.  

 

Objektiflik: İç denetçiler inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi 

toplarken, değerlendirirken ve raporlarken mesleki objektifliği en üst seviyede 

tutarlar. 

 

Gizlilik: İç denetçiler elde ettikleri bilginin değerine ve sahipliğine saygı 

göstererek, hukuki ve mesleki bir mecburiyet olmadığı sürece ve gerekli 

yetkilendirmeyi almaksızın bilgiyi açıklamaz. 

 

Yetkinlik (Ehil Olma): İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyar. 

 

2.3.3.2. DAVRANIŞ KURALLARI 

 

Davranış kuralları, ilkelerin nasıl uygulanacağı konusunda yorumlar sunar.161

 

Dürüstlük: Dürüstlük ilkesinin uygulanabilmesi için iç denetçiler; 

 

• Çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar, 

                                                 
160 A.e., s. 34. 
161 A.e., s. 34-35. 
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• Hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapar, 

• Kanun dışı bir faaliyete bilerek veya isteyerek taraf olmaz veya iç denetim 

mesleği ve işletme açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmezler, 

• İşletmenin etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar. 

 

Objektiflik: Objektiflik ilkesinin uygulanabilmesi için iç denetçiler; 

 

• Değerlendirmelerinin tarafsızlığına zarar verebilecek veya zarar vereceği 

varsayılabilecek herhangi bir ilişkiye ve faaliyete katılmazlar,  

• Mesleki yargılarını zayıflatabilecek veya zayıflatacağı varsayılabilecek 

herhangi bir şeyi kabul etmezler, 

• Tespit ettikleri ve açıklanmadığı takdirde faaliyetlerinin raporlanmasını 

bozacak tüm önemli bulguları açıklarlar. 

 

Gizlilik: Gizlilik ilkesinin uygulanabilmesi için iç denetçiler; 

 

• Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanımı 

konusunda ihtiyatlı olurlar, 

• Sahip oldukları bilgileri kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak 

veya işletmenin etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmazlar. 

 

Yetkinlik (Ehil Olma): Yetkinlik ilkesinin uygulanabilmesi için iç denetçiler; 

 

• Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları 

işleri üstlenmelidirler, 

• İç denetim hizmetlerini Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartlarına uygun bir şekilde yerine getirirler, 

• Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerin etkinlik ve kalitesini devamlı 

değiştirirler. 
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BÖLÜM 3.  

İÇ DENETİM FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ 

 

 

İç denetim yöneticisi, iç denetim bölümü kaynaklarının  etkin bir biçimde 

kullanılmasını sağlamak amacı ile iç denetim bölümü tarafından yerine getirilecek 

olan  iç denetim faaliyetlerinin planlamasını, kaynak ve görev dağılımını yapmalıdır. 

İç denetçiler de, kendi görevlendirildikleri denetim faaliyetine başlamadan önce; iç 

denetim planlı oluşturmalı, denetlenecek işletme veya bölüm ile ilgili ön araştırma 

yapmalı, ön araştırma aşamasında edindiği bilgiler doğrultusunda denetim sırasında 

uygulayacakları çalışmaları listeleyen bir denetim programı oluşturmalıdırlar. İç 

denetçiler, faaliyet, işlem veya süreçlerin olması gerektiği gibi yerine getirilip 

getirilmediğini değerlendirebilmek için faaliyetlerin uygunluğunu test etmelidirler. 

Test sonuçlarını değerlendirerek, faaliyet, işlem veya süreçler ile ilgili tespit ve 

önerilerini yazılı iç denetim raporu ile birlikte üst yönetime sunmalıdırlar. 

 

3.1. PLANLAMA 

 

2010 no’lu standart, iç denetim yöneticisinin, işletmenin hedeflerine uygun olarak iç 

denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmasını 

gerektirmektedir.  

 

3.1.1. UZUN VADELİ DENETİM PLANI 

 

İç denetim yöneticisi üst yönetim ile görüşmeler yaparak kurumsal risk değerlemesi 

doğrultusunda uzun vadeli planlar yapmalıdır. Kurumsal risk değerlemesine dayalı 

yapılan uzun vadeli planlar işletme düzeyindeki yani işletmenin bütün faaliyet 

alanları ile ilgili olan risklerin kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca denetlenecek 

alanların öncelik sırasının belirlenerek etkin bir denetim planının oluşturulmasına 
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yardımcı olarak iç denetim kaynaklarının en etkili ve verimli bir şekilde 

kullanılmasını sağlar. Bu amaçla uzun dönem planlama prosesinde iki farklı model 

uygulanmaktadır. Birincisi risk değerlemesi ile başlayarak şirketin ihtiyaç duyduğu 

yeterli kaynakların temin edilmesi, diğeri ise mevcut ve elde edilebilir kaynakların 

belirlenerek denetim alanlarında en etkin şekilde tahsis edilmeleridir.1

 

3.1.2. YILLIK DENETİM PLANI  

 

Denetim faaliyetlerinin işletmenin en yeni ve güncel stratejilerini ve yönelimlerini 

yansıtmasını sağlamak amacıyla denetim planları en azından yılda bir defa gözden 

geçirilerek güncellenmelidir.2 Yıllık denetim planı, genellikle takvim yılı için 

hazırlanan ve ilerideki oniki aylık dönem içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 

denetim faaliyetlerinin belirlenmesidir. Yıllık denetim planında denetim 

faaliyetlerinin ayrıntılı bir planı hazırlanmadan sadece temel çerçevesi oluşturulur. 

Yıllık planlamada anahtar denetim alanları belirtilerek, denetim faaliyetlerinin temel 

hedefleri ve tahmin edilen süresinin belirtilmesi yeterlidir. Denetim faaliyetleri için 

herhangi bir görev dağılımı yapılmaz.3 Planın hazırlanmasında kaynak ve işyükü 

optimizasyonu yapılmalı ve buna bağlı olarak yıllık bütçe hazırlanmalıdır. Yıllık 

bütçe hazırlanırken iç denetim eleman sayısı, maaşları, ulaşım ve konaklama 

masrafları dikkate alınmalıdır.4 2020 no’lu standarda göre iç denetim yöneticisi, 

yıllık iç denetim faaliyet planlarını ve kaynak ihtiyaçları doğrultusunda hazırlamış 

olduğu yıllık mali bütçeyi yılda bir kere onaylaması için üst yönetime, denetim 

komitesine ve yönetim kuruluna sunmalıdır. İç denetim yöneticisi bütün önemli ara 

değişiklikleri de onay ve bilgi için yönetim kuruluna sunmalıdır. 

 

                                                 
1 K.H. Spencer Pickett, The Internal Auditing Handbook, 4.bs., England, John Willey and Sons, 
2000, s. 602. 
2 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Uluslarası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, 
İstanbul, Deloitte, 2004, s. 210. (Uygulama Önerisi. 2010-2) 
3 Pickett, a.g.e., s. 605. 
4 Michael P. Cangemi, Tommie Singleton, Managing The Audit Function: A Corporate Audit 
Department Procedures Guide, 3. bs., New Jersey, John Wiley & Sons, 2003, s. 232. 
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3.1.3. ÜÇ AYLIK DENETİM PLANI  

 

Üç aylık denetim planı, şirketin maruz kaldığı yeni risklerin de dikkate alınarak yıllık 

denetim planının üç aylık dönemler halinde daha ayrıntılı planlanmasıdır. Üç aylık 

denetim planında denetim faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmeli, her 

denetim faaliyeti için iç denetim elemanlarının görev dağılımları yapılmalıdır.5 İç 

denetim yöneticisi tarafından ihtiyaç duyulan iç denetim personelinin sayısı ve 

deneyim düzeyi belirlenirken; denetim faaliyetlerinin niteliği, karmaşıklığı, zaman 

kısıtlamaları ve mevcut kaynakların durumu dikkate alınmalıdır. Denetim için uygun 

nitelikteki iç denetçilerin seçilmesinde ise, iç denetim personelinin bilgi, beceri ve 

diğer kabiliyetleri dikkate alınmalıdır. Ek bilgi, beceri ve kabiliyetlerin gerektiği 

durumlarda işletme dışı kaynakların kullanılması da düşünülmelidir. 6

 

Plan üç aylık periyodun başlamasından onbeş gün önce yapılır.7 Risklerde meydana 

gelen değişiklikler sonucunda üç aylık denetim planında yapılan güncellemeler yıllık 

denetim planında da yapılmalıdır.8

 

3.1.4. DENETİM PLANLAMASI 

 

2200 nolu standarda göre; iç denetçiler her denetim9 için kapsam, amaçlar, 

zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamalı 

ve kaydetmelidirler. 

 

İç denetim planı iç denetim yöneticisi veya onun belirlediği kişi tarafından işe 

başlanmadan önce onaylanmalıdır. Denetim planları gelişen koşullara göre 

değiştirilebilecek bir yapıda oluşturulmalı ve planlarda yapılan değişiklikler onaydan 

geçirilmelidir. Bir denetimi planlarken iç denetçiler; denetlenecek olan faaliyetin 

                                                 
5 Pickett, a.g.e., s. 606. 
6 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e. s. 249. (Uygulama Önerisi 2230-1) 
7 Cangemi, Singleton, a.g.e., s. 232. 
8 Pickett, a.g.e., s. 606 
9 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında kullanılan “görev” kelimesi için tez çalışmasının 
bundan sonraki bölümlerinde  bölümlerinde “denetim”  kelimesi  kullanılmıştır. 
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hedeflerini, faaliyetler, hedefler, kaynaklar ve operasyonlara yönelik önemli riskler 

ve bu potansiyel risklerin etki veya ihtimallerini kabul edilebilir bir seviyede 

tutmanın yol ve araçlarını, ilgili faaliyetin risk yönetimi ve kontrolü sistemlerinin 

yeterlilik ve etkinliğini, faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli 

gelişme sağlama imkânlarını dikkate almalıdırlar. 10

 

Planlama aşamasında:11

 

• Denetim amaçları ve faaliyet alanı belirlenmeli, 

• Denetlenecek faaliyetlerle ilgili önceki bilgiler incelenmeli, 

• Denetimin yürütülmesi için gerekli olan kaynaklar belirlenmeli, 

• Denetim hakkında bilgi ihtiyacı duyan herkes ile iletişim sağlanmalı, 

• Faaliyetlerle ve kontrol yordamları hakkında bilgi edinmek için araştırma 

yapılmalı, denetimin önemli alanları belirlenmeli ve denetlenecek olan bölüm 

veya fonksiyon yöneticileri yorumları ve önerileri için davet edilmeli, 

• Denetim programı yazılmalı, 

• Denetim sonuçları için nasıl, ne zaman ve kiminle iletişime geçileceği 

belirlenmeli, 

• Onaylı denetim planı sağlanmalıdır. 

 

Denetim amaçları, denetim çalışması ile başarılmak istenen sonuçlardır.12 Denetim 

prosedürleri ise, denetim amaçlarına ulaşmak için kullanılacak araç ve yollardır.13 

Denetim amacı, faaliyet amacının gerçekleştirilmesi için oluşturulmuş sistemin 

etkinliğini değerlendirmektir. Örneğin amaç; doğru miktarda hammadde satın almak 

ise, denetim prosedürü; örnek satın alma talepleri, satın alma emirleri, fatura ve 

irsaliyelerdeki miktarların karşılaştırılması olacaktır.14 Amaç ve prosedürler, birlikte, 

denetim faaliyetinin kapsamını oluşturur. İç denetçi, denetim çalışmasına 

başlanmadan önce denetlenecek olan bölüm ile ilgili riskleri belirlemeli, denetim 
                                                 
10 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e. s. 249. (Standart 2201) 
11 Lawrence B. Sawyer v.d., Sawyer’s Internal Auditing, 5.bs., Florida, The Institute of Internal 
Auditors, 2003, s. 221. 
12 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e. s. 259. (Uygulama Önerisi 2210-1) 
13 A.e., s. 259. (Uygulama Önerisi 2210-1) 
14 Sawyer, a.g.e.,  s. 226. 
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amaç ve prosedürlerinin bu riskleri kapsayacak şekilde oluşturulmasına özen 

göstermelidir. Denetçi, denetim faaliyetleri ile ilgili riskler doğrultusunda, denetim 

faaliyetlerinin amaç ve kapsamını belirten yazılı görev planı hazırlamalıdır.15  

 

3.1.5. ÖN ARAŞTIRMA   

 

İşletmelerin karmaşık faaliyetleri iç denetçinin denetime başlamadan önce detaylı bir 

ön araştırma yapmasını gerekli kılar. İyi şekilde yapılmış bir ön araştırma, iyi bir 

denetim programının oluşturulmasına yardımcı olur ve bunun sonucu olarak da iyi 

bir denetim faaliyeti yerine getirilmiş olur.16  

 

Ön araştırmanın amacı, iç denetçinin şirketin hedefleri, organizasyon yapısı, 

faaliyetleri, fiziksel özellikleri, risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim 

sistemleri, personel yapısı ve bilgi sistemleri hakkında bilgi toplamasıdır. Ön 

araştırma etkin ve verimli bir görev programının oluşturulmasına temel oluşturur, 

önemli konuların üzerine yoğunlaşmasını sağlar, daha az riskli olan alanlarda 

yapılacak olan çalışma zamanının azaltılmasını sağlar.17

 

Sürekli Dosyaların Gözden Geçirilmesi: İç denetçi ön araştırmaya daha önceki 

denetime ait çalışma kâğıtlarını gözden geçirerek başlar. Çalışma kâğıtları iç 

denetçiye, daha önceki denetim bulgularını, önerileri, sorunları ve sorunların 

giderilmesi için denetlenen bölüm yöneticisi tarafından yapılan çalışmalara 

ulaşılmasında yardımcı olur.18 Denetçi organizasyon şemasını, yetki ve 

sorumluluklarla ilgili prosedürleri de gözden geçirerek şirket hakkında bilgi 

edinebilir. 

 

Denetim o alanda gerçekleştirilecek olan ilk denetim ise, denetçiler konu ile ilgili 

literatür taraması yaparak, araştırma çalışmalarını inceleyerek, çeşitli eğitim ve 

                                                 
15 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e. s. 259. (PA. 2210-1) 
16 Sawyer, a.g.e., s.169. 
17 Irvin N. Gleim, CIA Review Part I: Internal Audit Role  in Governance, Risk and Control, 
11.bs. Florida, Gelim Publicatiıns Inc., 2004, s. 212. 
18 Sawyer, a.g.e., s. 169. 
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seminerlere katılarak, mesleki yayınları takip ederek ve mesleki örgütler ile ilişkiye 

girerek yeni denetim alanı konusunda bilgilerini geliştirebilmektedir. 19

 

Ön Toplantı: Denetim hakkında bilgi edinmeye ihtiyacı olan herkesle iletişim 

kurmak için, iç denetçiler incelenen faaliyetten sorumlu yönetimle toplantılar 

yapmalıdır. Bu toplantılar planlanmış denetim faaliyetinin amaçlarını ve çalışmanın 

kapsamını, denetim çalışmasının zamanını, denetim süresi boyunca kullanılacak 

yöntemleri, öngörülen zamanı ve sorumlu denetim elemanlarını da içeren bir 

haberleşme sürecini içermelidir. Ayrıca, yönetimin talepleri, problemleri ve iç 

denetçinin ilgilendiği özel konular varsa bunlar belirtilmeli ve iç denetim bölümünün 

raporlama prosedürleri ve izleme süreçleri açıklanmalıdır.20

 

İç denetçi görüşmeye başlamadan önce denetim hakkında mümkün olduğunca çok 

bilgi edinmelidir. Bu bilgileri önceki denetimlerin çalışma kâğıtlarından, 

yönetmeliklerden, önceki iç denetimi yapan iç denetim elemanından ve raporlardan 

elde edebilir.21

 

Denetçi elde ettiği bilgiler doğrultusunda bir soru kitapçığı hazırlar. Soru kitapçığının 

hazırlanmasındaki en önemli neden; incelenen faaliyetlerin anlaşılması, üzerinde 

durulması gereken alanların tespit edilmesi, denetimin gerçekleştirilmesi için 

kullanılacak bilgilerin toplanması ve denetim faaliyetinin yoğunlaştırılmasına gerek 

olup olmadığının belirlenmesidir. İç denetim bölümü kaynaklarının etkin 

kullanılabileceği yerlere yönlendirilmesine imkân sağlar. Soruların odak noktası 

denetimin yapısına göre değişiklik gösterecektir. Sorular denetimin içeriğine göre 

genişletilip daraltılabilir. Sorular, ihtiyaç olan bilgileri elde edecek biçimde 

hazırlanmalıdır. 22

 

                                                 
19 A.e., s. 169. 
20 Tuğçe Uzun, “Toplam Kalite Yönetimi ve İç Denetimin Toplam Kalite Yönetimindeki Rolü,” 
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış  Yüksek lisans Tezi, 2001, s. 
50.  
21 Gleim, “CIA Review Part I…a.g.e., s. 213. 
22 A.e., s. 213. 
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Denetçi görüşme sırasında denetim amaçlarını belirtirken açık ve dürüst olmalıdır. 

Sorularını sorgulayıcı bir tarzda değil, bilgileri araştırmak niyetinde olduğunu belli 

eden bir şekilde sormalıdır.23 Denetçinin soru sorma tarzı görüşmenin başarılı veya 

başarısız olmasını etkileyebilir. Denetçi soruların içerisinde cevabını vermemeye 

özen göstermelidir, örneğin soruları sorarken “Depoyu gece kilitliyorsunuz, değil 

mi?” tarzında sorular yerine “Depoyu geceleri nasıl koruyorsunuz?” biçiminde 

sorular olmalıdır. Sorular genelde “Kim?”, “Nasıl?”, “Neden?” ile başlamalıdır.24 

Sorular evet/hayır cevabı verilecek biçimde olmamalıdır. Eğer böyle bir soru 

sorulması gerekiyorsa hemen arkasından bu konuyu açıklayıcı bir soru sorulmalıdır. 

“Yeni depolama sistemi geliştirildi mi?” sorusunun arkasından “Önceki sistemden 

farklılıkları nelerdir?” şeklinde bir soru sorulmalıdır. 25 Görüşmeyi yapacak olan iç 

denetçi kişilerle etkin iletişim becerisine sahip olmalıdır. İç denetçi görüşmenin kritik 

noktalarını kavrayabilecek yetenekte olmalıdır. 

 

Ön görüşme toplantısında elektronik kayıt cihazlarının kullanımı bilgi sunan tarafın 

kendini rahatsız hissetmesine veya işletmenin gizlilik ilkesine aykırı olabilir. Bu 

nedenle genel olarak toplantı sırasında not tutulması yolu ile sözlü bilgiler 

kaydedilmelidir. 

 

Denetim yapılacak olan saha uzakta ise, sorular imzalı bir önyazı altına ilave edilerek 

cevap verebilecek yetkiye sahip kişiye gönderilebilir. Kapak yazısı denetim ekibinin 

isimlerini, denetim alanına ne zaman varacaklarını bildirmelidir. Denetlenecek şirket 

denetçilerin neden geldiğini açıkça anlamalıdır.26 Denetim hedefi, denetim alanı, 

gerekli belgelerin listesi, denetim elemanlarının isimleri bildirilmelidir. Daha sonra 

bu soru kâğıtları çalışma dosyalarına kaldırılır. 

 

Çoğu riskleri tespit etmek çok güçtür. Ancak görevlerin ayrılığı kapsamındaki gibi 

bazı riskler vardır ki; artık muhasebe ve denetim için genel ve standart risklerdir. Ön 

araştırma sırasında bu riskler tanımlanmalı ve önlenmesi için gerekli olan kontrol 

                                                 
23 Sawyer, a.g.e., s. 188. 
24 A.e., s. 192. 
25 A.e., s. 192. 
26 A.e., s. 181. 
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prosedürleri değerlendirilmeli ve tanımlanmalıdır.27 Mevcut riskler veya olası riskler 

belirlendikten sonra bunları engellemek için kontrol prosedürleri belirlenmelidir. 

Uygun olmayan kontrol prosedürleri derhal yönetim ile konuşulmalıdır. 28

 

Gözlem: İç denetçinin sözlü olarak anlatılan bazı bilgileri fiziksel olarak 

gözlemlemesi konuyu daha somut bir şekilde kavramasına yardımcı olur. Denetçi, 

fiziksel yapıyı, üretim ve faaliyetlerin yürütülme sürecini, belgelendirme sürecinin 

nasıl işlediğini fiziksel olarak gözlemlemelidir. Bu iki şekilde yapılabilir: (1) iç 

denetçi yapıyı anlamak için genel bir fiziksel inceleme yapabilir, (2) iç denetçi örnek 

birkaç faaliyet seçerek faaliyetleri, aşamaları, süreçleri ve çalışmaları başlangıcından 

sonuna kadar izleyerek inceleyebilir.29 Buna “yeniden izleme” (walk-through) denir. 

Bu teknik iç denetçiye faaliyetlerin prosedürlere, yönetmeliklere uygun olarak 

yapılıp yapılmadığını gözlemlemesinde yardımcı olur. Bu, faaliyetlerin ne kadar iyi 

yapıldığını göstermez, bunu anlayabilmek için denetçinin uygunluk testleri yapması 

gerekmektedir. Bu teknik genel gözlemlerden daha etkin bir yoldur ancak her alanda 

değil, işletme için önemli olan faaliyet alanlarında yapılması daha uygundur.30  

 

Analitik Denetim Prosedürlerinin Kullanılması: Planlama aşamasında analitik 

denetim prosedürlerinin kullanılma nedeni gerekli kanıtların toplanmasında 

kullanılacak olan denetim prosedürlerinin yapısının, kapsamının ve zamanının 

planlanmasında denetçiye yardımcı olmaktır. Planlama sürecinde analitik inceleme 

yapılması, müşterinin işinin, ait olduğu endüstri kolunun, işlemlerin ve son denetim 

tarihinden bu yana meydana gelen olayların denetçi tarafından daha iyi bir şekilde 

anlaşılmasını, beklenmeyen dalgalanmaların ve normal olmayan ilişkilerin 

belirlenmesini sağlar. 31

 

Sistem Akış Diyagramı Hazırlanması: İşletme hakkında bilgi toplamak için 

denetçinin başvuracağı bir yol da sistem akış diyagramlarının hazırlanmasıdır. 

Sistem akış diyagramları işletmede kıymet hareketi doğuran bir olayın doğuşundan 
                                                 
27 A.e., s. 202. 
28 A.e., s. 203. 
29 A.e., s. 208. 
30 A.e., s. 209. 
31 Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, Ankara, Yetkin Hukuk Yayınları, 2002, s. 154. 
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muhasebe kayıtlarına geçirilmesine ve ait olduğu hesaba yansıtılmasına kadar geçen 

tüm işlemleri şematik olarak gösterir. Akış diyagramı yardımıyla işlemin 

tamamlanma sırası, işlemin tamamlanmasında kullanılan belgeler ve işlemin 

tamamlanmasına katılan bölüm veya kişiler ile bunlar arasındaki ilişkiler şemalar 

yardımıyla kavranmış olur. Akış diyagramının yararı; ayrı bölümün veya kişinin 

sorumluluğuna verilmesi gereken faaliyetleri ve iç kontrol sisteminin diğer 

aksaklıklarını göstermesidir. Böylece fonksiyonlar arasındaki uyumsuzluklar ve 

sistemin aksayan yanları ortaya çıkartılmış olur.32

 

3.1.6.  İÇ DENETİM PROGRAMI 

 

2240 nolu standarda göre iç denetçiler, denetim amaçlarına yönelik yazılı iç denetim 

programları hazırlamalıdır. İç denetim programı; denetimlerin yerine getirilmesine 

yönelik hazırlanan ve işin gerçekleştirilmesinde takip edilmesi gereken prosedürleri 

listeleyen bir belgedir.33 Denetim programı saha çalışması ile ön araştırma arasındaki 

bağlantıyı oluşturur. Denetim programı ön araştırma çalışmasının arkasından zaman 

kaybetmeden yapılmalıdır.34 Denetim programı denetim faaliyeti başlamadan önce 

hazır olmalı ve belgelendirilmelidir. Program denetim sırasında meydana gelebilecek 

değişikler karşısında değiştirilebilecek esnek bir yapıya sahip olmalıdır. İç denetim 

bölümü yöneticisi veya onun yetkilendirdiği bir kişi denetim programını ve denetim 

programında yapılan bütün değişiklikleri onaylamalıdır. 

 

Denetim programı iç denetçilere neyin, ne zaman, kim tarafından, nasıl yapılacağını 

ve ne kadar süre içerisinde yapılacağını belirtmelidir.35 Program, denetim amaçlarına 

ulaşılabilmesi için denetçilerin hangi denetim prosedürlerini uygulamaları gerektiğini 

göstermelidir. Denetçi hangi prosedürlerin uygulanması gerektiğini öznel yargısına 

ve deneyimine bağlı olarak belirleyecektir.36 Denetim programı denetim çalışmasının 

her bölümü için ayrılması düşünülen zamanı belirtmelidir. Bu bir tahmindir ancak bu 

                                                 
32 Ersin Güredin, Denetim, 10.bs., İstanbul, Beta, 2000, s.187. 
33 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e. s.19. (Terimler Sözlüğü) 
34 Sawyer, a.g.e., s. 221 
35 A.e., s. 219. 
36 A.e., s.226. 
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denetimin makul bir sürede tamamlanması için kaç denetçinin görevlendirileceğinin 

belirlenmesinde, iç denetim yöneticisinin denetim sürecini kontrol etmesinde ve 

gözlemlemesinde yardımcı olur.37

 

Bir iç denetim programı;38

 

• İç denetçinin görevi sırasında ilgili bilgileri toplamak, analiz etmek, 

yorumlamak ve kaydetmek için uygulayacağı prosedürleri göstermeli, 

• Denetimin amaçlarını açıklamalı, 

• Denetimin her safhasında denetimin amaçlarına ulaşmak için gereken 

testlerin derecesi ve kapsamını belirtmeli, 

• İncelenmesi gereken teknik özellikleri, riskleri, süreçleri ve işlemleri 

tanımlamalıdır. 

 

İç denetim programının faydaları aşağıdaki gibidir : 39

 

• İç denetim çalışmasının bütün evreleri için sistematik bir plan oluşturur, 

• İç denetçiler için yapılacak olan çalışmanın temelini oluşturur, 

• İç denetim çalışmasının süreçlerinin değerlendirilerek kontrol edilmesini 

sağlar, zaman bütçesinin yapılmasına yardımcı olur, 

• İç denetim yöneticisinin planlanan ve yürütülen faaliyetleri karşılaştırmasına 

olanak tanır, 

• Deneyimsiz iç denetçiler için iç denetim faaliyetlerinin her aşamasında yol 

gösterici olur, 

• Yapılan çalışmaların özetini gösterir. 

 

İç denetim programında yapılacak olan testler belirlendikten sonra her birini çalışma 

kâğıtları ile ilişkilendirmek yapılmış veya yapılacak olan denetim çalışmasının 

                                                 
37 A.e., s. 246 
38 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e. s. 255. (Uygulama Önerisi 2200-1) 
39 Sawyer, a.g.e., s. 220. 
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özetinin görülmesini sağlar. Atlanılmış bir denetim çalışması var ise nedenleri 

açıklanmalıdır.40

 

3.2. İÇ DENETİM KAPSAMINDA UYGULANAN DENETİM TÜRLERİ 

 

İç denetçiler tarafından yerine getirilen denetim türleri aşağıdaki gibidir. 

 

3.2.1. FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİ 

 

İç denetimin finansal tabloların denetimi ile ilgili boyutu bir bütün olarak mali 

tabloların gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı hususundan çok tablolara temel 

oluşturan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini araştırmak ve bu bilgileri 

elde etmek için kullanılan kayıt ortamını ve raporlama sistemini gözden geçirmektir. 

Finansal tablo denetimi yerine getiren iç denetçilerin temel amaçları işletmede 

üretilen muhasebe bilgilerinin güvenilirlik derecesini saptamak, işletme varlıklarının 

doğru bir biçimde muhasebeleştirildiğini, işletme varlıklarının her türlü zarara karşı 

korunup korunmadığını incelemek, saptanmış plan, politika ve yöntemlere ne ölçüde 

uyulduğunu araştırmaktır.41 İç denetçiler muhasebe bilgilerinin, muhasebe 

kayıtlarının, kayıtlara dayanak teşkil eden belgelerin doğru ve güvenilir olup 

olmadıklarını araştırmaktadır. İç denetçiler, incelemelerini yaparken kayıt ve 

belgelerdeki hata, hile ve yolsuzluk ihtimallerini de göz önünde bulundurmalıdır. 

Finansal tablo denetimi hata, hile ve yolsuzlukları ortaya çıkartmak kadar, 

önlenmesini sağlayacak uygun koruma yöntemlerinin geliştirilmesine de yardımcı 

olmaktadır. 

 

 

 

                                                 
40 A.e., s. 247. 
41 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 2. bs., Ankara, Cem Web Ofset, 1996, s. 3. 

 88

 



3.2.2. UYGUNLUK DENETİMİ 

 

Bütün işletmeler faaliyet amaçlarına ulaşmak için, kural, politika ve prosedürler 

oluşturarak uygulamaktadırlar. Ayrıca yasalarca yapılan düzenlemeler de işletmeler 

tarafından uygulanmak zorundadır. Uygunluk denetiminin amacı, işletme içi ve ya 

dışı yetkili üst makam tarafından oluşturulmuş olan kurallara uyulup uyulmadığının 

araştırılmasıdır.42 Bu kurallar denetçiler için ölçüt, yani standartları oluşturmaktadır. 

Denetçiler işletmenin bu ölçütlere uyma ve uygulama derecesini inceleyerek üst 

yönetime raporlar. 

 

Uygunluk denetimi yapan denetçiler işletme yönetimi tarafından konulmuş olan 

politikalar, kurallar ve yönergelere, şirket çalışanlarınca uyulup uyulmadığı inceler.43 

Örneğin, işletmenin kasada nakit olarak belirli bir miktar parayı bulundurması kural 

olarak benimsenmiş olabilir. Bunun amacı günlük gereksinim dışındaki nakdin 

bankaya aktarılarak hırsızlık, zimmete para geçirme gibi risklerin azaltılmasıdır. 

İşletmenin koymuş olduğu bu kurala uyulup uyulmadığı denetçi tarafından 

incelenmelidir. Ayrıca denetçi konmuş olan kuralların uygunluğunu ve etkinliğini de 

gözden geçirmeli ve üst yönetime iletmelidir.44

 

Uygunsuzluk, talimatlarda, politika ve yönergelerde açıkça tanımlanmış olabilir. 

Aynı zamanda belgelendirilmemiş ancak, genel kabul görmüş kurallarla ve sözlü 

olarak tanımlanmış talimatlarda da açık ve net bir uygunsuzluk tanımlanmış 

olabilir.45

 

Son yıllarda özenle üzerinde durulmaya başlanan noktalardan biri de yasal 

düzenlemelerin gerektirdiği ve talep ettiği durumlarla uygunluktur. İşlemlerin ve 

faaliyetlerin yasal otoriteler tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 

gerçekleştirilmiş olması ve bunların uyumlu olup olmadıklarının belirlenmesi 

                                                 
42 Güredin, a.g.e., s. 14. 
43 Melih Erdoğan, Denetim, 2.bs., Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, Şubat 2005 s. 4. 
44 A.e., s. 5. 
45 A.e., s. 5. 
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gerekmektedir. 46 Örneğin, ödenen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatlarının yasal 

düzenlemerle uygun olup olmadığı denetçiler tarafından incelenmelidir.  

 

3.2.3. FAALİYET  DENETİMİ 

 

Faaliyet denetimi, bir işletmenin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini 

değerlemek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının 

gözden geçirilmesidir.47 Faaliyet denetiminde iç denetçi, işletmenin saptanmış hedef 

ve amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı ölçülmeye çalışır.48 Faaliyet denetimi yapan iç 

denetçiler, işletme politikası ve belirlenmiş stratejiler ışığında amaçlara ne derece 

ulaşılmış olduğunu araştırır. Denetçi bölüm yöneticisinin, mevcut kaynaklarla 

işletmenin amaçlarına ne derece ve nasıl ulaştığı ile ilgilenir.49  

 

Etkinlik, amaçların başarılma derecesini, verimlilik ise bu amaçlara ulaşmak için 

kullanılan kaynakları ifade etmektedir. Etkinlik fire vermeden kusursuz bir şekilde 

yapılan üretim, verimlilik ise bu üretimin minimum maliyetle gerçekleştirilmesidir.50 

Ancak faaliyet denetimindeki en büyük zorluk faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin 

nesnel olarak saptanmasındadır.51 Bu tür denetim çalışmasının yapılışında, temel 

alınacak standartlar ile belirlenmiş kesin ölçütler yoktur. Denetçi ölçüt olarak 

bütçeleri, başarı ölçütlerini, oranları ve sektör ortalamalarını kabul edebilmektedir. 52

 

Verimlilik rekabetçi çevrede işletmenin ayakta kalabilmesi için kilit noktadır. Bu 

nedenle her işletme verimlilik bakımından gözden geçirilmelidir.  Verimliliğe değer 

biçebilmek için denetçi öncelikle işletmenin verimlilikle ilgili hedeflerini 

bilmelidir.53 İşletmenin verimlilikle ilgili hedefleri; tekrarlanan işlerin azaltılması, 

                                                 
46 A.e., s. 5. 
47 Seval Kardeş Selimoğlu, “Faaliyet Denetimi,” Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, C.X, No: X, Ay Yıl, s. 193-206.  
48 Güredin, a.g.e., s. 15. 
49 Sawyer, a.g.e.,  s. 301. 
50 Alvin A. Arens, James K. Loebbecke, Auditing an Integrated Approach, 7. bs., New Jersey, 
Prentice-Hall, 1980,  s. 791. 
51 Güredin, a.g.e., s. 15. 
52 Selimoğlu, a.g.e.,  s. 194. 
53 Sawyer, a.g.e., s. 302. 
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belirli bir sürecin zamanının azaltılması, tahsil edilmemiş alacakların azaltılması, 

yeni ürünler üretmek veya satış hacmini arttırmak olabilir. Verimlilik hedef ve 

amaçları belirlendikten sonra verimliliğin objektif biçimde değerlendirilebilmesi için 

“Nerdeyiz?”, “Nerde olmalıyız?”, “Belirlediğimiz hedef ve amaçların neresinde 

olduğumuzu nasıl anlatırız?” sorularına cevap verilmelidir.54 Örneğin, denetçi 

hurdaların artışındaki nedeni araştırıyor ise nedeni, satın alma bölümünden, kalitesiz 

malzeme alımından veya teslim almadaki kalite kontrol zayıflıklarından 

kaynaklanıyor olabilir.55

 

Faaliyet denetiminde denetçiler sadece işletme içerisinde yürütülen faaliyetler değil 

bunun yanında yönetsel kontrollerle de ilgilenir.56 Faaliyet denetiminde denetçi, 

işletme politikalarının, iç kontrolün ve işletmenin belirlenmiş amaçlarına ulaşmasını 

etkileyecek her türlü faaliyetin başarısını ve etkinliğini değerlemektedir. Bu nedenle 

iç denetçilerin işletme amaçlarının belirlenmesi, politikaların geliştirilmesi gibi 

işletmenin planlama prensipleri konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

Denetçiler sorumlulukların belirlenmesi, yetkilerin verilmesi gibi konularda işletme 

prensiplerini yakından tanımalıdır.57

 

Faaliyet denetiminin inceleme alanına işletmenin örgüt yapısı, satın alma prensipleri, 

üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, bilgi işlem faaliyetleri girmektedir.58 

Denetçi, bu konulara ilişkin yönetim karar ve politikaları ile faaliyet sonuçlarının 

uyum içerisinde olup olmadığını araştırır.  

 

Faaliyet denetimi yerine getiren iç denetçi öncelikle işletmenin amaçlarını 

tanımlamalı ve bu amaçlarla ilişki içerisinde olan politika ve prosedürleri 

belirlemelidir. Denetime başlamadan önce denetçi örgüt yapısı, faaliyet politikaları 

ve prosedürleri, belirlenmiş yetki ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olarak 

işletmeyi yakından tanımalıdır. Örneğin, satın alma fonksiyonu ile ilgili önaraştırma 

                                                 
54 A.e.,  s. 302. 
55 A.e.,  s. 303. 
56 A.e.,  s. 301. 
57 A.e.,  s. 301. 
58 Murat Kiracı, “Faaliyet Denetimi ile İç Kontrol İlişkisi,” Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, C.4, Sayı.2, Aralık 2003. 
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yapan bir denetçi, hangi maddelerin hangi miktarda satın alınacağına ilişkin 

kararların nasıl alındığını, en uygun fiyat araştırması yapılırken uygulanan işlemleri 

ve satın alınan malzemelerin doğru kalitede ve miktarda olup olmadığının 

belirlenmesinde kullanılan metotların neler olduğu gibi konuları araştırmalıdır. Ön 

araştırma sırasında denetçi problemli alanları belirlemelidir. Denetçi faaliyetleri 

incelerken, belirlenen sorumlulukların, verilen yetkilerin ve temel anlaşmaların 

işletmenin politikalarına uygun olup olmadığını, etkinlik ve ekonomiklik 

çerçevesinde yönetim tarafından belirlenen politika ve prosedürlerin yönetim 

kontrollerince başarılıp başarılmadığını, yönetim ve muhasebe kontrollerinin 

işletmenin kaynaklarına, hasılatına ve giderlerine yeterli güvenilirliği sağlayıp 

sağlamadığını da inceler.59

 

Denetçi; problemin, hatanın, eksikliğin, kusursun ne olduğunun tanımlamalı, 

maliyetlerdeki kayıp büyüklüğünü, performans düşüklüğünü ve diğer etkenleri 

belirlemeli, durumun nedenlerini araştırmalı, hatalar için işletmedeki kişilerin 

sorumluluklarını belirlemeli, düzeltici ve koruyucu faaliyetleri belirleyerek yapıcı 

öneriler oluşturmalıdır.60

 

Denetçi, tespit ettiği bulguları raporlamadan önce işletme yönetimi ile toplantı 

yaparak elde ettiği bulguları tartışmalıdır. Yapılan toplantı sonrasında denetçi 

bulgularını ve önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak üst yönetime sunmalıdır. 

Faaliyet denetiminde temel amaç başarısızlıklara neden olan faktörlerin tespit 

edilerek bu faktörlerin iyileştirilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır. Bu nedenle üst 

yönetime sunulan raporlarda önerilerin bulunması ayrı bir önem kazanmaktadır. 

 

3.2.4. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 

İç denetimin temel amaçlarından bir tanesi üst yönetime sorumluluklarını yerine 

getirmekte yardımcı olmaktır. Danışmanlık hizmetleri, üst yönetimin ihtiyaçları 

                                                 
59 Selimoğlu, a.g.e.,  s. 195. 
60 A.e., s. 196. 
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doğrultusunda belirlemiş olduğu faaliyet alanları için, iç denetçiler tarafından 

inceleme yapılması ve bu incelemeler sonucunda üst yönetimin ihtiyaç duyduğu 

bilgi, tavsiye ve önerilerin üst yönetime sunulmasıdır. Örneğin, işletme yönetimi 

işletmeye bağlı bir fabrikayı kapatma kararını vermeden önce iç denetçilerden 

fabrika ile ilgili özel bir konuda bir inceleme yaparak, tespit ve önerilerini 

sunmalarını talep edebilir.  

 

Güvence ve danışmanlık hizmetleri, birbirlerini tamamlayıcı oldukları gibi, pek çok 

denetim hizmetinin hem güvence hem de danışmanlık rolü vardır. Danışmanlık 

hizmetleri genellikle güvence hizmetlerinin doğrudan bir sonucudur ve iç denetimin 

katma değer sağlayıcı yönünü zenginleştirir.61 İç denetçiler danışmanlık hizmetlerini 

normal  veya rutin çalışmalarının bir parçası olarak ya da işletme yönetiminin 

talepleri üzerine yürütebilirler.62

 

2010.C1 no’lu standarda göre, danışmanlık görevleri, iç denetim planına dahil 

edilmelidir. İç denetim yöneticisi denetim faaliyetlerini yönetimin isteği 

doğrultusunda problemlerin çözümü üzerine yönelterek, problemli alanların 

iyileştirilmesi için önerilerde bulunabilir. Problem, iç denetçinin çözebileceği bir 

yapıda olmalıdır. Tamamen teknik veya tamamiyle uzman görüşüne ihtiyaç 

duyulabilecek konulardan kaçınılmalıdır. 

 

Danışmanlık faaliyeti yerine getiren iç denetçi aşağıdaki soruların cevabını 

araştırmalıdır:63

 

• Temel problem nedir? 

• Konu ile ilgili olaylar nelerdir? 

• Problemin sebepleri nelerdir? 

• Muhtemel çözümler nelerdir? 

 

                                                 
61 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 41. (Uygulama Önerisi, 1000.C1-1.) 
62 A.e., s. 45. (Uygulama Önerisi, 1000.C1-2.) 
63 Sawyer, a.g.e.,  s. 305. 
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Her danışmanlık faaliyeti tamamlandıktan sonra sonuç ve öneriler bir rapor ile üst 

yönetime sunulmalıdır. Raporların şekli ve içeriği görevin niteliğine ve yönetimin 

ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir. Danışmanlık hizmetleri sonucunda iç denetçinin 

önerilerinin uygulanıp uygulanmama kararını işletmenin yöneticileri verir. 

 

3.2.5. PROGRAM DENETİMLERİ 

 

Üst yönetimin özel isteği doğrultusunda iç denetçiler yeni sözleşme, genişleme 

programı, yeni bilgisayar uygulaması gibi devam eden özel programları gözden  

geçirme ve inceleme görevi üstlenebilirler.64 Program denetiminin amacı üst 

yönetime programın maliyeti, yönetimi ve sonuçları hakkında bilgi vermek, 

kullanılabilir ve objektif değerlemeler yapmaktır. 65

 

Program denetiminde iç denetçiler esasen üç konuya karar vermek isterler: 66

 

1) Ne tamamlandı? 

2) Program başarılı mıydı? 

3) Gelecek başarısı için uygun ve yeterli sistem var mı? 

 

Program denetiminde iç denetçiler aşağıdaki soruların cevabını ararlar.67

 

• Program amaçları, arzu edilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının 

belirlenmesine olanak sağlayacak derecede açık ve belirgin midir? 

• Girdi, çıktı ve sonuç bilgisi makul ölçüde yeterli midir? 

• Program, maliyet bütçelerine uygun mudur? 

• Program maliyetleri programdan elde edilen faydalar ile ne kadar 

bağlantılıdır? 

• Program devam ettirilemeyecek olursa ne yapılmalıdır? 

                                                 
64 A.e.,  s. 308. 
65 A.e.,  s. 308. 
66 A.e.,  s. 308. 
67 A.e.,  s. 309. 
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• Benzer programlarla, değerlendirilen program arasında farklılıklar ve 

çatışmalar var mıdır? 

 

3.2.6. YOLSUZLUK DENETİMLERİ 

 

Yolsuzluk,68 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları terimler sözlüğünde hile, 

sahtekârlık, emniyeti kötüye kullanma ile nitelendirilebilecek hukuk dışı fiiller olarak 

tanımlanmıştır. Yolsuzluk işletmeler için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Büyük 

işletmelerde kontrolün zorlaşması, karmaşık işlem yapılarının olması, büyük çaplı 

faaliyetlerde işletme çalışanlarının birbirleri ile veya üçüncü kişiler ile anlaşmaları 

gibi nedenlerle işletme yapıları büyüdükçe yolsuzluk daha büyük bir risk 

oluşturmaktadır.69

 

Yolsuzluklara örnek olarak, rüşvet gibi yasa dışı ödemelerin kabul edilmesi, 

işletmeye kậr getirme olasılığı yüksek bulunan bir işlemin başka kişilere 

kaydırılması, para veya malların zimmete geçirilmesi, aslında işletmeye teslim 

edilmeyen mallar ve hizmetler için ödeme yapılması eylemleri verilebilir.70

 

Son dönemlerde tüm dünyayı sarsan işletmelerdeki hile olayları iç denetçilere de hile 

ve yolsuzluk ile ilgili sorumluluklar getirilmesine neden olmuştur. 1210.A2 

Standardına göre iç denetçiler, yolsuzluk belirtilerini tespit edebilecek yeterli bilgiye 

sahip olmalıdır. 

 

İç denetçi tarafından herhangi bir usulsüzlükten şüphelenildiği takdirde, yolsuzluğun 

yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacı ile yolsuzluk soruşturması başlatılmalıdır. 

İç denetçiler yolsuzluk soruşturması yaparken yolsuzluğu yapan kişileri, yolsuzluğun 

                                                 
68 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında yer alan “suistimal”  kelimesi için tez çalışmasının 
bu bölümünde “yolsuzluk”  kelimesi kullanılmıştır. 
69 PricewaterhouseCoopers, “İşletmelerde Suistimal: Riskler ve Önlemler Simülasyon,” Eğitim 
Notları, Swissotel İstanbul, 11-12 Aralık 2002. 
70Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e.,  s. 41. (Uygulama Önerisi, 1210.A2-1.) 
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kapsamını, kullanılan teknikleri,  yolsuzluğun işletme içerisinde ulaşmış olabileceği 

düzeyi ve suç ortaklarını belirlemelidir. 71

 

İç denetçiler yolsuzluk soruşturması sırasında elde ettikleri bilgi ve bulguları 

değerlendirmelidir. Değerlendirme sonucunda bu tür olayları önlemek için kontrol 

önlemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı belirlenmeli, gelecekte benzer 

yolsuzlukları ortaya çıkartabilecek sistemler önerilmelidir. 

 

İç denetçiler yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili olarak üst yönetime ara raporlar veya 

sonuç raporları hazırlayarak sunmalıdır. Önemli bir yolsuzluk tespit edildiğinde üst 

yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna derhal bildirilmelidir. 72

 

Yolsuzluğun önlenmesi için kullanılabilecek asıl mekanizma kontroldür. İyi 

düzenlenmiş bir iç kontrol sistemi yolsuzluğu önleyebilmelidir. Ancak hiçbir kontrol 

sistemi tüm yolsuzlukları önleme konusunda tam bir güvence vermez.73 Kontrol 

tedbirlerini almak ve uygulamak esas olarak yönetimin sorumluluğundadır. İç 

denetçiler iç kontrol sisteminin yeterliliğini ve etkinliğini inceleyip değerlendirerek, 

yolsuzlukların önlenmesine yardımcı olmaktan sorumludur.74

 

3.2.7. BİLGİ SİSTEMLERİNİN DENETİMİ 

 

 “Bilgi sistemi”, verileri girdi olarak kabul ederek işleyen, kontrol eden, saklayan ve 

bilgi çıktısı olarak veren bir sistemdir.75 Bilgi sistemleri denetimlerinin amacı 

bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojileri üzerindeki kontrollerin yeterli olup 

olmadığının belirlenmesidir.76 Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için, bilgi sistemleri 

üzerinde güçlü kontroller olması gerekmektedir. Bilgi sistemlerindeki kontrol 

zayıflıkları işletmenin finansal ve operasyonel kayıtları üzerinde olumsuz etkiler 
                                                 
71 A.e.,  s. 87. (Uygulama Önerisi, 1210.A2-1.) 
72 A.e.,  s. 87. (Uygulama Önerisi, 1210.A2-1.) 
73 PricewaterhouseCoopers, a.g.e., s. 5. 
74 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e.,  s. 87. (Uygulama Önerisi, 1210.A2-1.) 
75 Erdoğan, a.g.e.,  s. 138. 
76 Orkun İçten, “Bilgi Sistemlerinin Denetimi ve Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması,” İstanbul, 
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Basılmamış Doktora tezi, 2002,  s. 20. 
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yaparak işletme için büyük riskler oluşturabilmektedir. Örneğin, bilgi sistemindeki 

kontrol zayıflıklarından kaynaklanan doğru veya yeterli olmayan bir bilgi, üst 

yönetimin yanlış kararlar vermesine, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde 

kullanamamasına neden olabilir.  

 

İç denetçilerin işletme içerisinde uygulanmakta olan bilgi sistemleri üzerindeki 

kontrolleri incelerken kullanabileceği kontrol yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:77

 

• İşletme yedeklenmiş dosyalarını koruyor mu? 

• Dosyalara erişim sınırlandırılmış mı? 

• Dosyalara erişim kimlerle sınırlandırılmış? 

• Kullanılan bir arşivleme sistemi var mı? 

• Donanım arıza ve kayıplarına karşı alınmış önlemler var mı? 

• Acil durumlar için yedek sistem bulunduruluyor mu? 

• Veritabanına girebilmek için şifre mevcut mu? Bu şifreler düzenli aralıklarla 

değiştiriliyor mu? 

• Kullanılıcılar belirlenerek ayrı ayrı şifreler verilmiş mi? 

• Virüs ve çeşitli saldırılara karşı önlemler alınmış mı? 

• Veri tabanına girebilen eski firma çalışanları var mı? 

 

3.2.8. SÖZLEŞME  DENETİMLERİ 

 

Sözleşmeler genellikle yüksek tutarlar içermekte ve işletme için büyük mali ve yasal 

yükümlülükler getirebilmektedir. Bu nedenle önemli sözleşmeler de işletmeler için 

önemli bir risk unsuru oluşturabilmektedir. İç denetçiler sözleşme metinlerini 

ayrıntıları ile okumalı, sözleşmelerin işletmeye getirdiği mali ve yasal 

yükümlülükleri belirlemeli, sözleşmelerin işletme amaçlarına uygun olarak 

düzenlenip düzenlenmediğini incelemelidir. Denetçi sözleşmelerin onaylanma yetki 

ve prosedürlerini de inceleyerek, sözleşmelerin yetkili kişiler tarafından 

                                                 
77 Cengiz Toraman, “Gelişen Bilgi Teknolojilerinin Denetime Olan Etkisi,” Mali Çözüm, Yıl: 12, 
Sayı: 61, Ekim-Kasım-Aralık 2002, s. 125-135. 
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imzalandığını kontrol etmelidir. Ayrıca denetçi sözleşme şartlarına uygun 

davranılmadığı takdirde işletmenin hak ve yükümlülüklerini de incelemelidir. 

 

Sözleşmeler genellikle üç kategoriden oluşmaktadır: 

 

1) Götürü Fiyat Sözleşmeleri  

2) Maliyet Artı Kar Sözleşmeleri   

3) Birim Fiyat Sözleşmeleri  

 

Götürü fiyat sözleşmesi işin veya hizmetin götürü olarak belirlenmiş bir fiyattan 

tamamlanması esasına dayanır.. Başka bir deyişle, işlem sabit bir fiyattan yapılır. 

Belirlenmiş olan bu maliyetin üzerinde maliyet söz konusu ise denetçi bu 

maliyetlerin neden kaynaklandığını, bu ek maliyetler ile ilgili olarak yeni bir anlaşma 

yapılıp yapılmadığını ve ek maliyetlerin kabul edilebilmesi için onay prosedürlerini 

incelemelidir. Denetçi, işin veya hizmetin tamamlanmadan bitmiş gibi gösterilme 

ihtimalini, alınmayan hizmetler veya teçhizatlar ile ilgili maliyetlerin sözleşmede 

belirtilen maliyete dahil edilebilme olasılığını, ürün veya hizmetin sözleşmedeki 

özelliklerinden farklı olma olasılığını da göz ardı etmemelidir.78

 

Maliyet artı kậr sözleşmelerinde maliyete ek olarak belirli bir tutarda veya maliyetin 

belirli bir oranında kậr ödenmesi söz konusudur. Bu tür sözleşmelerde maliyetlerin 

artması genellikle ödenecek olan kậr tutarını da arttıracağı için, maliyetlerin 

incelenmesi daha büyük önem taşımaktadır. Bu tür sözleşmelerde sözleşme yapılan 

tarafın insan, servis ve malzeme maliyetlerinin takip edilmesi konusunda etkin iç 

kontrol sistemine sahip olup olmadığı, gereksiz proje, işlem ve süreçlerin yapılıp 

yapılmadığı, gerekenden fazla insan gücü ve malzeme kullanılıp kullanılmadığı, 

malzeme maliyetlerinin normalin üzerinde belirtilip belirtilmediği, teçhizat ve 

malzemelerin uygun olmayan fiziksel koruma altında olup olmadığı, kullanılan 

malzemelerin gerekli kalite koşullarını sağlayıp sağlamadığı gibi konular özellikle 

incelenmelidir.  

 
                                                 
78 Sawyer, a.g.e.,  s. 312. 

 98

 



Birim fiyat sözleşmeleri genellikle çok sayıda aynı tipte ürüne ihtiyaç olduğu 

takdirde işletmeler açısından avantajlı olmaktadır. Bu tür sözleşmelerde fiyat her bir 

birim için belirlenir. Bu tür sözleşmelerde denetçiler,  tamamlanmış birimlerin sayısı 

ile ilgili uygunsuz raporlamalara, ürün kalitesinin sözleşmedeki şartlar ile uygun olup 

olmadığına, fiyatta yapılan zamların sözleşme ile uyum içerisinde olmasına ve fiyat 

değişikliklerinin yetkilendirilmiş kişiler tarafından onaylanmış olmasına dikkat 

etmelidir.79 Denetçiler yapılan anlaşma ile ilgili olarak birkaç firmadan fiyat teklifleri 

alınarak piyasa araştırması yapılıp yapılmadığını incelemelidir. Sözleşmede belirtilen 

tutarın piyasa fiyatları ile uyum içerisinde olup olmadığını araştırılmalıdır. 

 

3.2.9. ÇEVRE DENETİMLERİ 

 

İnsan sağlığının ve doğal yaşamın işletmenin ürün ve hizmet üretiminden 

kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korunabilmesi için, işletme yapısı içinde etkin 

bir çevre yönetim sistemi kurması gerekmektedir. Çevre yönetim sistemi, çevre 

korumaya dönük politikalar, bu politikaların gerçekleştirilmesi için konulmuş hedef 

ve amaçlar, bu hedeflere ulaşılması için belirlenmiş plan ve prosedürler, çalışanların 

eğitimi, üretim süreçlerinin dizaynı, sistemin denetlenmesi, düzeltilmesi ve 

geliştirilmesinden oluşan dinamik bir yapıdır.80

 

Çevre yönetim sistemlerinin amaca ulaşmadaki başarı derecesinin ölçülebilmesi, 

başarının devamlılığın sağlanması ve geliştirilebilmeleri için denetime tabii 

tutulmaları gerekmektedir. Bu durumda çevre denetimi bir yandan işletme dışı 

İşletmeler tarafından belirlenmiş kanunlar ve düzenlemelere diğer yandan da işletme 

tarafından saptanmış politikalara bağlı olarak işletme faaliyetlerinin uygunluğunu 

değerleyen, çevre uygulamalarının yönetsel kontrolünü kolaylaştıran, çevreyi 

korumaya yardımcı olmak amacıyla kurulan sistemin daha iyiye erişebilmek 

                                                 
79 A.e.,  s. 312. 
80 Lerzan Kavut, “İç Denetim Mesleğinin Çevresel Sorumlulukların Yerine Getirilmesindeki Rolü ve 
Önemi,”  Yönetim,  Yıl:10,  Sayı:34,  Ekim 1999,  s. 15-23. 
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amacıyla nasıl uygulanabileceğini sistematik olarak programlayan belgeleyen ve 

objektif olarak değerleyen bir yönetim bilgi sistemidir.81

 

Çevre denetimi aşağıdaki alanlarda uygulanabilmektedir: 82

 

• Çevre kanunlarına ve düzenlemelerine uygunluğun denetimi, 

• İşletmenin çevre politikaları, planları ve prosedürleri ile uygunluğunun 

incelenmesi, 

• Çevre yönetim sisteminin incelenmesi, 

• Tehlikeli atıkların arıtılması için yapılan işlemlerin, depolama ve elden 

çıkarılma ile ilgili tesislerin ve programların kontrol edilmesi, 

• Kirliliği önleme ve atıkları minimize etme programlarının denetimi, 

• Çevresel yükümlülükler için yapılması gereken finansal muhasebe 

uygulamalarının incelenmesi. 

 

Çevre denetiminin en büyük yararı, işletmeleri çevresel sorunlar doğduktan sonra 

çözümler arama zorunluluk ve yükümlülüğünden kurtararak, önceden tedbir alınarak 

çıkabilecek çevre sorunlarını önlemek ya da en aza indirgemek olanağı 

sağlamasıdır.83

 

3.3. İÇ DENETİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ 

3.3.1. TEST ETMENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 

2120A-3 numaralı standarda göre iç denetçilerin faaliyet, işlem ve süreçlerin 

amaçlandığı gibi uygulandığını belirlemek, faaliyetlerin tespit edilen amaçlarla ne 

kadar uyumlu olduğunu anlayıp değerlendirebilmek için,84 uygun analiz ve 

değerlendirme çalışmaları yapmaları gerekmektedir.85

                                                 
81 A.e.,  s. 17. 
82 A.e.,  s. 19. 
83 A.e.,  s. 19. 
84 Türkiye İç Denetim Enstitüsü,  a.g.e.,  s.16. (Uygulama Önerisi, 2120.A3) 
85 A.e.,  s. 20. (Uygulama Önerisi, 2320) 
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İç denetçiler denetim yargısına ulaşmak için yapacakları analiz ve 

değerlendirmelerde işlem, faaliyet ve süreçlerin olması gerektiği gibi uygulanıp 

uygulanmadığını incelerler. Bunu yaparken iç denetçiler incelenecek olan işlem, 

süreç ve faaliyetlerden istatistikî veya yargısal olarak örnekleme yapar ve bunların 

faaliyet amaç ve hedefleri ile ne kadar uygun olduğunu inceler. Denetçinin yapmakta 

olduğu bu çalışmaya test etme denir.  

 

İç denetimde test işlevi, ana kütleyi temsil eden parçaların, kayıtların, faaliyetlerin, 

fonksiyonların ölçülmesini ve bu ölçümler sonucunda ortaya çıkan sonuçların 

oluşturulmuş standartlar ve kriterler ile karşılaştırılarak değerlendirilmesini  içerir.86 

Test etme denetçinin denetim yargısına ulaşmasını sağlayan uygun kanıtların elde 

edilmesini sağlar.87

 

Denetlenen faaliyetin bütün kayıtlarının incelenmesi hem ekonomik hem de etkinlik 

açısından zordur. Bilgisayar destekli denetim teknikleri gün geçtikçe artan biçimde 

uygulamada kullanılmaktadır. Denetçiler, bilgisayar ve denetim yazılımları ile 

günümüzde, ana veriye hiçbir zarar vermeden, işletme muhasebe bilgilerinin yer 

aldığı veritabanına görsel olarak erişebilmekte, incelemekte ve gerekirse örneklemeyi 

de ortadan kaldırıp veritabanındaki bilgilerin tamamını kapsayarak incelenen hususa 

ilişkin ana kütlenin tamamının tarama usulü incelemesini mümkün kılmaktadır.88

 

3.3.2. TEST ETME SÜRECİ 

1.1.1.1 TEST ÇALIŞMASININ PLANLANMASI 

 

Test çalışmasına başlanılmadan önce yazılı planlama yapılmalıdır. Test çalışmasının 

planlanması aşamasında:89

 
                                                 
86 Sawyer, a.g.e.,  s. 280. 
87 A.e.,  s. 280. 
88 Aksoy, a.g.e.,  s. 196 
89 Sawyer, a.g.e.,  s.281. 
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• Test çalışmasının amacı tanımlanmalı, 

• Amaç ve hedeflere cevap verecek test çeşitleri tanımlanmalı, 

• Personel ihtiyacı belirlenmeli, 

• Test etme sürecinin sırasına karar verilmeli, 

• Standartlar veya kriterler belirlenmeli, 

• Ana kütle belirlenmeli, 

• Kullanılacak olan örnekleme tekniğine karar verilmeli 

• Seçilmiş işlem ve süreçlerin incelenme teknikleri belirlenmeli ve dökümante 

edilmelidir. 

 

1.1.1.2 TEST AMACININ BELİRLENMESİ 

 

Testlerin yapılış amacı denetim amacına göre değişir. Bazı testler kontrollerdeki 

zayıflıkları ortaya çıkartmak için yapılırken bazıları da prosedürlere uyumsuzlukları 

ortaya çıkartmak için yapılabilir. Testin yapılış amacı açıkça belirlenmelidir.90

 

Testlerin yerine getirilmesinde amaç kontrol zayıflıklarının ortaya çıkartılması ise; iç 

denetçi öncelikle incelenecek olan işlem süreç veya faaliyet ile ilgili genel kontrol 

amaçlarını belirlemelidir. 91 Genel kontrol amaçları; tüm işlemlerin yetkiye dayalı 

olarak gerçekleştirilmesi, gerçek olmayan işlemlerin kayıtlara geçirilmemesi, 

gerçekleşen bütün işlemlerin kayıtlara geçirilmesi, işlemlerin tutar bakımından doğru 

olarak hesaplanıp belgelere doğru geçirilmesi, işlemlerin mali tablolarda doğru 

hesaplarda gösterilmesi veya işlemlerin doğru muhasebe dönemine kaydedilmesi92 

olabilir. Denetçi denetlemekte olduğu bölüm veya faaliyet ile ilgili olarak özel 

kontrol amaçları belirleyecek ve bu kontrol amaçlarına ulaşmak amacı ile işletme 

içerisinde oluşturulmuş olan kontrol sisteminin planlandığı gibi işleyip işlemediğini 

araştırmak için bunlarla ilgili testleri yerine getirecektir. 

 

                                                 
90 Pickett,  a.g.e.,  s. 662. 
91 Münevver Yılancı, İç Denetim Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Araştırma, 
Eskişehir,  T.C. Osmangazi Üniversitesi Yayınları No:086,  2003,  s. 162. 
92 Kepekçi, Bağımsız…a.g.e., s. 48-50. 
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İç denetçilerin bazı faaliyet alanlarında belirleyebilecekleri genel kontrol amaçları 

aşağıdaki gibidir:  

 

Nakit Tahsilatı: Peşin satışlardan tahsil edilen para ile elden alınan çek veya 

senetler yönetimin belirlediği yetkilere uygun olarak tahsil edilmelidir. Muhasebe 

kayıtları, işletmenin gerçekleşen tahsilât işlemlerinin tamamını göstermelidir. 

Tahsilat işlemleri, tutar, hesap adı ve muhasebe dönemi bakımından muhasebe 

kayıtlarına doğru aktarılmalıdır. Eldeki para, çek ve senetler güvenli bir yerde 

saklanmalı ve bunlara erişim sınırlandırılmalıdır.93  

 

Nakit Ödemeleri: Küçük kasadan yapılan önemsiz ödemeler dışında tüm ödemeler 

bankadan hesabından yapılmalıdır. Ödemeler gerçekten teslim alınmış mal ve 

hizmetler için yapılmalı ve ödemeler için gerekli onaylar alınmalıdır.94  Nakit 

ödemeleri ile ilgili kaynak belgeler düzenlenmeli, kaynak belgesi olmayan ödemeler 

için yazılı talimat ya da karar olmalıdır.95 Seçilmiş ödemeler için kaynak belgeler 

ödeme tarihi, ödemenin yapıldığı kişi, tutar bakımından ödemeyi destekleyen fatura 

ile karşılaştırılmalıdır.96

 

Alacaklar ve Satış İşlemleri: Krediyi onaylayacak personel, kredi koşulları, vadesi 

ve limitleri yönetim tarafından önceden belirlenmelidir. Kredili satış yapılacak 

müşteriler ve bunlara tanınan kredi limitleri ve vadeler işletme politikalarına uygun 

olarak belirlenmelidir.97 Yapılan bütün satış işlemleri için fatura düzenlenmeli, 

faturalara fiyat, miktar ve vade bilgileri doğru olarak yansıtılmalıdır.98 Yapılan satış 

işlemleri ile ilgili kayıtlar, gerçek satış işlemlerini göstermelidir. Tüm satış işlemleri 

ilgili belgelere ve muhasebe kayıtlarına kaydedilmiş olmalıdır.99  

 

                                                 
93 Celal Kepekçi, İç Kontrol Sistemi, Ankara, Tesmer Eğitim ve Staj Merkezi Yayınları:6, 1994, 
s.65-66. 
94Güredin, a.g.e., s. 237. 
95 A.e.,  s. 227. 
96 A.e.,  s. 239. 
97 Kepekçi, “İç kontrol…a.g.e.,  s. 58. 
98 A.e.,  s. 60. 
99 A.e.,  s. 58-62. 
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Stoklar ve Satın Alma İşlemleri: İşletmeye hangi stok kaleminden, ne kadar ve ne 

zaman stok alınması gerektiğini belirleyen prosedürler mevcut olmalıdır. Satın alma 

işlemleri için satın alma emirleri düzenlenmelidir. İşletmeye gelen malzeme ve 

mamuller sayım ve kalite kontrol yapılarak teslim alınmalıdır. Stoklar fiziki olarak 

güvenilir bir ortamda muhafaza edilmelidir. İşletmenin elinde bulunan fiziki stoklar, 

muhasebe kayıtlarında gözüken kaydi stoklar ile karşılaştırılmalıdır.100

 

Personel: Zaman içerisinde ücretlerde meydana gelen değişiklikler yetkili kişiler 

tarafından  işletme politikalarına uygun olarak yapılmalıdır. Çalışma süreleri ve 

özellikle de fazla mesai çalışma süreleri incelenmeli, ücret bordrosu ile uygunluğu 

araştırılmalıdır. Ücretler gerçekten işletmede çalışan kişilere ödenmelidir. Ücretlere 

ilişkin vergi ve diğer kesintilerin zamanında ve dikkatli hazırlanması, işletmeyi bu 

konularda gelebilecek cezalardan korumak için gereklidir. Ücretlerin hazırlanması, 

ödenmesi, çalışma zamanlarının kontrolü ve işe alımlarla ilgili fonksiyonlar 

arasındaki görevlerin ayrılığı hayali bir ücret işleminin sistemde yer almasını önlemiş 

olur. Bankaya yapılan ücret ödemeleri incelenmeli. 101

 

Testlerin yapılış amacı faaliyetlerin prosedürlere uygun olarak yerine getirilip 

getirilmediğinin belirlenmesi ise, iç denetçi öncelikle standartlar yani kriterler 

belirleyecektir. Standartlar, yönergelerde, iş talimatlarında veya kurallarda açıkça 

belirtilebilir. Örneğin, iş talimatlarında “1.000 YTL üzerindeki satın alımlarda, 

rekabete dayalı satın alma işlemleri yapılarak kıyas tablosu oluşturulacaktır.”, 

“Yapılan satın alma faaliyetlerinde satın alınan ürünlerde hata oranı %5’i geçince 

gelen ürünler geri gönderilecektir.”, “Reklâm bütçesi tasarlanan satışların %1’ini 

aşmayacaktır.”102  gibi prodesürler bulunduğu takdirde bunlar standartları oluşturur. 

Denetçi yerine getirilmekte olan faaliyetlerin bu standartlara uygunluk derecesi test 

edecektir. 

 

                                                 
100 Güredin, a.g.e., s. 279. 
101 Şaban Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar 
Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Ankara, Sermaye 
Piyasası Kurulu Yayın No:132, 1999, s. 189. 
102 Sawyer,  a.g.e., s. 281. 
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Denetçi test amacını belirledikten sonra, testin en iyi şekilde amacına ulaşabilmesi 

için hangi verileri, bilgileri ve belgeleri kullanacağını belirlemelidir.103 Örneğin; test 

etmenin amacı satış işlemlerinin üst yönetim tarafından onaylanmış fiyat listeleri ile 

uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi ise iç denetçi satış 

faturalarındaki fiyatlar ile üst yönetim tarafından onaylanmış listedeki fiyatları 

karşılaştırarak test edecektir. 

 

1.1.1.3 TEST BÜYÜKLÜĞÜNÜN TANIMLANMASI 

 

Denetim amaçlarına göre test büyüklüğüne karar verilmelidir. Amaç daha önceki 

denetim çalışmasında yer alan işlemler hakkında bir görüşe varmak ise, bütün 

işlemler test büyüklüğünü oluşturur. Amaç mevcut kontrol sisteminin yeterlilik, 

etkinlik ve verimliliği hakkında bir görüşe ulaşmak yani sistemin olması gerektiği 

gibi çalışıp çalışmadığı ve nasıl geliştirilebileceği konusunda yargıya varmak ise test 

büyüklüğü biraz daha sınırlandırılabilir.104 Bu noktada iç denetçinin yapacağı testin 

büyüklüğü denetçinin kontrol risk düzeyi için yapacağı belirlemelere bağlıdır. Eğer 

denetçi mevcut kontrol tekniğinin uygun iç kontrol sistemi sağlayacağına inanır ise 

test büyüklüğü daha küçük olacaktır.105 İç denetçi denetim riskini değerleyerek, 

incelemenin maliyeti ile faydasını karşılaştırarak uygulayacağı testlerin kapsamını 

belirlemelidir.106 Bu iki durumda da denetçi işlemlerin önemliliği ve sayısının içeriği 

hakkında bilgi elde etmelidir107

 

Denetçi herhangi bir dokümanı kaçırmamak ve göz ardı etmemek için dokümanların 

karakteristikleri, özellikleri ve dosyalanma sistemleri hakkında bilgi edinmelidir. 

Denetçi dokümanların dosyalanma sistemlerini, dokümanların rastgele mi yoksa 

numara sırası veya tarih sırası gibi belirli bir düzene göre mi dosyalanıp 

dosyalanmadığını, dosyaların nerede ve nasıl muhafaza edildiğini, dosyalar üzerinde 

                                                 
103 Pickett,  a.g.e., s. 662. 
104 A.e.,  s. 282. 
105 Yılancı, a.g.e., s. 165. 
106 Sawyer, a.g.e., s. 293. 
107 A.e.,  s. 282. 
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uygun kontroller olup olmadığını, dokümanların seri numarası olup olmadığını 

işletme personeline sorarak öğrenmelidir.108

 

Denetçi ana kütleyi denetim testlerinin amaçlarına uygun olarak tanımlamalıdır. 

Örneğin amaç kasa tahsilât makbuzlarının tamamının kaydedilmiş olup olmadığını 

belirlemek ise, ana kütle tüm kasa tahsilât makbuzları olmalıdır. Yevmiye kayıtları 

veya kasa hesabının borç tarafına yapılan kayıtlar ana kütle olarak seçilemez.109 

Örneğin sevkiyat yapıldığı halde fatura kesilmemesi nedeniyle nakit tahsilâtındaki 

eksikliği saptayabilmek için, örnekleme ana kütlesi olarak satış faturaları değil, sevk 

irsaliyelerinin seçilmesi gerekir.110

 

Denetim testlerinin amaçları göz önüne alınarak tanımlanan ana kütle ve planlanan 

denetim prosedürlerine uygun bir örneklem birimi seçilir. Örneklem birimi bir belge,  

bir yevmiye maddesi veya bilgisayar dosyasındaki bir kayıt olabilir.111 Örneğin amaç 

satış işlemlerini test etmek ise örneklem birimi olarak satış faturaları seçilebilir. 

 

Örnekleme olarak seçilen birimlerin adedi ana kütlenin büyüklüğüne ve niteliğine 

bağlıdır. Farklı nitelikte inceleme birimlerinden oluşan, homojen olmayan bir ana 

kütleden alınacak örnek sayısı daha fazla olacaktır çünkü daha fazla kanıt toplanması 

gereği vardır.112

 

Denetim amacına en uygun örnekleme metodolojisi seçilmelidir. İç denetçiler 

yargısal veya istatiksel örnekleme yöntemlerini kullanabilirler.  

 

1.1.1.4 SEÇİLMİŞ İŞLEM VE SÜREÇLERİN İNCELENME TEKNİKLERİ 

 

İç denetçiler seçtikleri işlem ve süreçleri incelerken öncelikle gözlemleme yolu ile 

faaliyet, işlem ve süreçler hakkında genel bilgi edinirler. Elde ettikleri ön bilgiler ve 

                                                 
108 A.e.,  s. 282. 
109 Kepekçi, Bağımsız…a.g.e., s. 123. 
110 Aksoy, a.g.e., s. 223. 
111 Kepekçi, Bağımsız…a.g.e., s. 124. 
112 Güredin, a.g.e., s. 111. 
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yaptıkları gözlemler sonucunda ihtiyaç duydukları ek bilgileri sağlamak amacıyla 

çeşitli sorular hazırlayarak işletme çalışanlarına sorarlar. Elde ettikleri bilgileri analiz 

ederek yapacakları incelemelerin ayrıntılarını belirlerler. Daha sonra test 

prosedürlerini belirleyerek faaliyet, işlem ve süreçlerin uygunluğunu araştırırlar. 

Yaptıkları doğrulamalar sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları soruşturup 

araştırarak uygunsuzluğun nedenini, boyutunu ve önemini inceleyip değerlendirerek 

denetim yargısına ulaşırlar.   

 

Gözlem; özellikle fiziksel yapı, süreçler, iş akışları hakkında bilgi toplanması için ön 

araştırma sırasında sıkça kullanılır.113 Gözlem tekniğinde denetçi olaya herhangi bir 

müdahale etmeden114 belirli faaliyetlerin tamamlanması sırasında hazır bulunur ve 

faaliyetlerin yürütülmesini gözlemleyerek işlerin ne şekilde tamamlandığına tanık 

olur.  

 

Denetçi gözlem yaparak iç kontrol sisteminin etkin çalışıp çalışmadığı, işlemlerin 

şekil ve usül esasları doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği, görev ayrılığı ilkesinin 

etkin olarak uygulanıp uygulanmadığı görüşüne ulaşır. 115

 

Örneğin, denetçi ambarda dolaşarak gözlemleme yolu ile reddedilerek geri 

gönderilmiş malzemeleri, atıl teçhizatları, güvenlik önlemlerini, kilitlenmemiş 

ambarları, dağınık stok ambarlarını, tehlikeli depolanmış stokları ve ihmal edilmiş 

işlemleri görüp inceleyebilir. 116

 

Gözlem tekniğinin kullanılabilirliği bazı nedenlerden dolayı sınırlıdır. Örneğin, 

gözlemi yapan iç denetçinin deneyimi güvenilir bilgi toplamaya yeterli 

olmayabilir.117

 

                                                 
113 Sawyer, a.g.e.,  s. 283. 
114 Aksoy, a.g.e.,  s. 209. 
115 A.e.,  s. 209. 
116 Sawyer, a.g.e.,  s. 283. 
117 Irvin N. Gleim, CIA Review Part II: Conducting the Internal Audit Engagement, 11.bs.                   
Florida, Gelim Publications Inc., 2004,  s. 35. 
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Gözlemleme sonucu elde edilen bilgiler ve düşünceler; notlar, diyagramlar ve 

şemalar aracılığı ile çalışma kâğıtlarında belgelenmelidir. 

 

Bilgi Toplama; iç denetçi denetim çalışmasını yürütürken ihtiyaç duyacağı bazı 

bilgileri soru sorma yolu ile elde edebilir.118 Denetçi yapacağı test çeşitlerini ve 

prosedürlerini belirlerken, dokümanların içerikleri hakkında bilgi edinmek 

isteyebilir. Örneğin faturalarda hangi bilgileri ve verileri bulabileceğini soru sorma 

yoluyla öğrenebilir. Daha sonra test aşamasında bu bilgilerin doğruluğunu 

inceleyebilir. 

 

Denetçi elde etmiş olduğu ön bilgiler doğrultusunda sorular hazırlar ve bu soruları 

ilgililere sorarak çalışmalarını yönlendirmek için ek bilgi toplar. Soru sorma tekniği 

planlı bir şekilde yürütülebileceği gibi, denetçi günlük sohbetler ve resmi olmayan 

görüşmeler sırasında da denetim için çok önemli bilgiler toplayabilir.119

 

Denetçiler tarafından yazılı veya sözlü soru sorma tekniği kullanılabilir. Verilen 

cevaplar da yazılı veya sözlü olabilir. Denetçi konuyu veya verilecek cevapları 

önemli gördüğünde, yazılı cevaplar ister ve soru sorulan kişinin de imzaladığı bir 

tutanak düzenlenir. Sorulara alınan cevapların sınırlı güvenilirliği vardır.120

 

Sorular genellikle prosedürlerin yerine getirilip getirilmediği ile ilgili olmaktadır. İç 

denetçiler yazılı prosedürleri okumalı, ilgili olup olmadığına, bugünün koşullarına 

geçerli olup olmadığına ve uygun olup olmadığına karar vermek için anlamalıdır.  

 

Denetçi, görevlerin ayrılığı ilkesi gibi her işletme için risk oluşturan temel ilkelere 

uyulup uyulmadığına soruşturma yolu ile kanaat getirilebilir. Örneğin; ani kasa 

sayımı sonucunda kasada açık olduğunu fark eden denetçi, soruşturma yolu ile kasa 

sorumlusunun  satışlardan tahsilat yapmak ve tahsilatı muhasebe kayıtlarına 

geçirmek yetkilerinin olduğunu öğrenmiştir. Denetimin sonucunda ise görevlerin 

                                                 
118 Sawyer, a.g.e.,  s. 287. 
119 Güredin, a.g.e.,  s. 126. 
120 Kepekçi, Bağımsız…a.g.e., s. 97. 
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ayrılığı ilkesinin ihmali nedeni ile kasa sorumlusunun yolsuzluk yaptığı ortaya 

çıkmıştır.121  

 

Denetçi soru sorma sırasında işletme içindeki kişilerden bilgi toplayabileceği gibi, 

zaman zaman işletme dışındaki uzmanlardan da bilgi alma yoluna gidebilir. 

 

Analiz Etme; analiz etmenin amacı, daha ayrıntılı bir araştırma yapmak veya 

denetim yargısının temellerini oluşturmak için  neden, sebep ve etkileri ortaya 

çıkartmaktır.122  

 

Finansal bilgilerin analizi yapılırken; iç denetçi analitik inceleme tekniği uygulayarak 

analitik denetim prosedürlerinden yararlanır. Analitik incelemenin amacı, veriler 

arasında anlamlı ilişkilerin var olduğunu doğrulamak ve bunlar arasında olağan kabul 

edilmeyecek sapmaları bulup ortaya çıkartmaktır.123 Analitik denetim prosedürleri 

beklenmeyen farklılıklar, beklenen farklılıkların bulunmaması, olası hatalar, 

düzensizlikler ve yasal olmayan faaliyetler, olağan olmayan işlemler veya olayların 

belirlenmesi için faydalıdır.124  

 

İç denetçiler analiz yaparken başka yöntemler de kullanabilirler. Denetçiler örnek 

satın alma emirlerini fiyat tekliflerine, onaylarına, nakliye koşullarına, maliyet 

analizlerine, fiyat listesine, üretim veya imal etme koşullarına bakarak analiz 

edebilirler. 125

 

Aynı şekilde denetçiler yönerge, talimat, sözleşme, politika ve prosedürlere bakarak 

da analiz yapabilirler. İlgili dokümanları dikkatlice okuyup, dokümanın 

gerekliliklerinin mevcut uygulamada yerine getirilip getirilmediğini ölçebilirler.126 İç 

                                                 
121 Sawyer, a.g.e., s. 286. 
122 Sawyer, a.g.e.,  s. 289. 
123 Güredin, a.g.e.,  s. 77. 
124 Gleim, “CIA Review Part II…a.g.e.,  s. 26. 
125 Sawyer, a.g.e.,  s. 289. 
126 A.e., s. 289. 
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denetçi aşağıdaki unsurları değerlendirerek denetim amacına ulaşabilmek için gerekli 

ek prosedürlere gerek olup olmadığına karar vermelidir. 127

 

• İncelenen alanının önemi, 

• İç kontrol sisteminin yeterliliği, 

• İşletmenin faaliyet gösterdiği endüstri hakkındaki bilgileri ile 

karşılaştırılabilirliği, 

• Finansal ve finansal olmayan bilgilerin elde edilebilirliği ve güvenilirliği, 

 

Doğrulama; incelenen işlem veya süreçlerin doğruluğunun ve geçerliliğinin 

incelenmesidir.128 Bu aşamada, karşılaştırma,  kayıt sistemini yeniden izleme, 

yeniden hesaplama, fiziksel inceleme ve teyit etme teknikleri kullanılabilir. 

 

Denetçi, bir dokümanı kanıtlayıcı diğer dokümanlar ile karşılaştırmak, kaynak 

belgeler üzerindeki onay, miktar ve tutar bilgilerini inceleyip bunların muhasebe 

kayıtlarını doğru aktarıldığını kontrol ederek, örnekleme olarak seçtiği muhasebe 

kayıtlarından kaynak belgelerine ulaşıp inceleyerek, işletme personeli tarafından 

hazırlanmış tabloların yeniden hesaplamasını yaparak, üçüncü kişilerden gelen 

doğrulama mektuplarını işletme bilgileri ile karşılaştırarak ve belgelerde kayıtlı olan 

mevcut varlıkların işletme içerisinde gerçekten var oldukarını inceleyerek doğrulama 

yapabilir.  

 

Soruşturma; iç denetçi yaptığı doğrulamalar sonucunda ortaya çıkan 

uygunsuzlukları soruşturarak nedenlerini araştırır. Soruşturma genel olarak saklanan 

gerçekleri ortaya çıkararak doğruyu oluşturmayı amaçlayan bir araştırma 

uygulamasıdır. Genellikle yanlış giden konular araştırılarak soruşturulur.129 Denetçi, 

bazı uygunsuzlukların nedenlerini ve boyutlarını ek denetim prosedürleri 

uygulayarak belirleyebilir. Ancak bazı uygunsuzluklarda yönetimle veya ilgili 

kişilerle görüşmeler yaparak bunların nedenlerini sorarak açıklayıcı cevaplar 

                                                 
127 A.e., s.289. 
128 A.e.,  s. 290. 
129 A.e.,  s. 291. 
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almalıdır. Açıklanamayan sonuç veya ilişkiler, bir potansiyel hata, usulsüzlük, 

yolsuzluk veya mevzuata aykırılık gibi önemli bir durumun işareti olabilir.130 

Denetçiler uygunsuzluğu belirlediklerinde, uygunsuzluğu ve bu nedenle ortaya 

çıkabilecek riskleri nasıl hafifletebileceklerine karar vermelidir.  

 

Değerlendirme: Ölçüler ve normlardan sapmayı değerleyen denetçiler şu sorulara 

cevap aramalıdır: 131

 

• Bu sapmalar ne kadar önemli? 

• Kim veya ne zarar gördü veya görebilir? 

• Zarar ne kadar kötü oldu veya olabilir? 

• Doğru önlemler alınmazsa sapmalar tekrarlanabilir mi? 

 

3.3.3. İÇ DENETİMDE  BELGELENDİRME  

 

İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, iç denetçilerin ulaştıkları denetim 

sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün bilgileri kaydetmesini gerektirmektedir. 

 

Çalışma kâğıtları iç denetim sürecinin planlama, iç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesi, yürütülen iç denetim prosedürleri sonucunda elde edilen bilgiler 

ve ulaşılan sonuçların kaydedilmesi, gözden geçirme, görüşme ve iç denetim 

raporlarının hazırlanması safhalarını dökümante etmelidir.132

 

İç denetim faaliyetleri yürütülürken yapılan her çalışma özen ve titizlikle çalışma 

kâğıtları üzerinde belgelendirilmelidir. Çalışma kâğıtları denetim sonucunu 

destekleyici nitelikte olmalıdır. İç denetim çalışma kağıtları planlama belgelerini, 

denetim programlarını, denetim soru kitapçıklarını, iş akış tablosunu, karşılaştırma 

listelerini, açıklayıcı denetim notlarını, görüşmelerden elde edilen notları, 

organizasyon şemasını, görev tanımlamaları gibi örgütsel bilgileri, önemli 
                                                 
130 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e.,  s. 275. (Uygulama Önerisi, 2320-1.) 
131 Sawyer, a.g.e., s. 294. 
132 Gleim, “CIA Review Part II…a.g.e.,  s. 69. 
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kontratların ve anlaşmaların nüshalarını, operasyonel ve finansal politikalar 

hakkındaki bilgileri, kontrol değerlendirmelerinin sonuçlarını, doğrulama 

mektuplarını, işlemlerin, süreçlerin ve hesap kalanlarının test ve analizlerini, analitik 

denetim prosedürlerinin sonuçlarını, kapanış toplantısı notlarını, denetim raporlarını 

ve denetlenen bölüm yönetimi tarafından verilen cevapları içermelidir.133

 

Çalışma Kâğıtlarının Sağladığı Yararlar: Çalışma kâğıtları uluslararası iç denetim 

standartlarına uygun bir denetim faaliyetinin tamamlanmasında denetçiye yardımcı 

olmaktadır. Bununla birlikte çalışma kâğıtları; denetime ilişkin raporlamaların temel 

desteğini oluşturur, denetim planlarının uygulanmasına ve gözden geçirilmesine 

yardımcı olur, denetim amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir, iç denetim 

faaliyetinin kalite programının incelenmesi ve değerlendirilmesine temel oluşturur, 

yolsuzluk iddiaları ve davalar gibi durumlarda kanıt niteliği taşır ve iç denetim 

faaliyetinin Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uyup 

uymadığını gösterir. 

 

Çalışma Kâğıtlarının Düzenlenmesi: Çalışma kâğıtlarının düzeni, tasarımı ve 

içeriği görevin niteliğine bağlıdır.  Ancak bir çalışma kâğıdında en az aşağıdaki 

bilgiler bulunmalıdır:134

 

• Denetimin adı, çalışma kâğıdının içeriği veya amacı, 

• Denetçinin imzası veya parafı, 

• Tarih, 

• Dizin veya referans numarası, 

• Denetim doğrulama sembollerinin açıklaması, 

• Veri kaynaklarının açıkça belirtilmesi. 

 

Çalışma kâğıtları yeniden gözden geçirmeyi kolaylaştıracak biçimde etkin 

düzenlenmelidir. Bunun için de çalışma kâğıtları tertipli, düzgün bir biçimde 

yazılmış  ve kâğıdın tek tarafı kullanılmış bir biçimde olmalıdır. Tek tip boyutta ve 

                                                 
133 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 279-281. (Uygulama Önerisi, 2330-1) 
134 A.e., s. 281. (Uygulama Önerisi, 2330-1.) 
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görüntüde çalışma kâğıtları kullanılmalıdır. Çalışma kâğıtlarında gereksiz 

tekrarlardan kaçınılmalı, kısa özlü, açık, yalın bir dille ve tam olarak yazılmalıdır. 

Uygun olduğu takdirde işletmenin kayıtlarını da çalışma kâğıdı olarak 

kullanılabilir.135

 

Çalışma kâğıtlarında düzenin sağlanabilmesi için indeksleme sistemi kullanılmalıdır. 

İndeksleme sistemi kolay anlaşılabilir ve kolayca yerine getirilebilir olmalıdır. Etkin 

çapraz referanslama iç denetim yöneticisinin incelemelerini, sonraki denetimleri, 

çalışma kâğıtlarında bilgi bulmayı ve rapor yazımını kolaylaştırır.136

 

Çalışma Kâğıtların Dosyalanması: Denetçi çalışma kâğıtlarını iki farklı dosyada 

saklar.137

 

Devamlı Dosyalar:138 Birden fazla denetim sürecinde yararlanılacak olan bilgileri 

içeren çalışma kâğıtlarının saklandığı dosyalardır. 

 

Cari Dosyalar139: Denetçinin incelemenin yapıldığı denetim ile ilgili olarak 

düzenlemiş olduğu çalışma kâğıtlarını kapsar. 

 

Çalışma Kâğıtlarının Gözden Geçirilmesi: Denetim sırasında hazırlanmış olan 

çalışma kâğıtları iç denetim yöneticisi veya onun yetkilendirdiği bir kişi tarafından 

gözden geçirilmelidir. 

 

Çalışma kâğıtları incelenirken şu noktalara dikkat edilir:140

 

• İç denetçi denetim programına uygun incelemelerde bulunmuş mudur? 

                                                 
135 Gleim, “CIA Review Part II…a.g.e.,  s. 73. 
136 A.e.,  s. 73. 
137 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 281. (Uygulama Önerisi, 2330-1) 
138 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında yer alan “sürekli dosyalar”  kelimesi için tez 
çalışmasının bu bölümünde “devamlı dosyalar”  kelimesi kullanılmıştır. 
139 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında yer alan “görev dosyaları”  kelimesi için tez 
çalışmasının bu bölümünde “cari dosyalar”  kelimesi kullanılmıştır. 
140 Sawyer, a.g.e.,  s.393. 

 113

 



• Çalışma kâğıtları denetimin uygun bir biçimde yerine getirildiğini 

yansıtmakta mıdır? 

• Ulaşılan sonuçlar elde edilen bilgiler ile uyum içerisinde midir? 

• Planlanmış bütün işlemler gerçekleştirilmiş midir? 

• Bölümün çalışma kâğıdı hazırlama prosedürlerine uyulmuş mudur? 

 

Çalışma kâğıtları tamamlandıktan sonra en kısa zamanda gözden geçirilmelidir. 

Yapılan gözden geçirme; gözden geçiren kişinin çalışma kâğıdının üzerine tarih ve 

imza atması yolu ile kanıtlanmalıdır. Bu çalışmanın bölünmesini azaltır, sorunlar 

rapor yazılmadan önce düzeltilmiş olur. 

 

Çalışma Kâğıtlarına Erişim: Çalışma kâğıtlarını içeren dosyalar iç denetim 

bölümünün kontrolünde kalmalıdır.141

 

3.4. KAPANIŞ TOPLANTISI  

 

İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına göre, iç denetçiler nihai iç denetim 

raporlarını hazırlamadan önce, denetim sonuçları ve tavsiyelerini uygun yönetim 

kademesi ile tartışmalıdır. Sonuçların ve tavsiyelerin tartışılması genellikle denetim 

sırasında ve/veya denetim sonrası toplantılarında yapılabileceği gibi denetlenen 

faaliyetin veya bölümün yöneticilerinin iç denetim bölümü tarafından hazırlanmış 

olan taslak raporu incelemeleri yolu ile de olabilir. Bu tartışma ve gözden 

geçirmelerin amacı denetlenen faaliyet veya bölüm yöneticileri için özel konuları 

açığa kavuşturma ve tespit, sonuç ve tavsiyeler hakkında görüşlerini ifade etme 

fırsatı vererek, belge ve bulguların yanlış anlaşılmasını veya yanlış 

yorumlanmamasını sağlamaktır. Bu tartışma ve gözden geçirmelere katılanların 

düzeyi işletmeden işletmeye farklılık göstermekle birlikte, katılanlar, genellikle 

faaliyetlerin ayrıntıları hakkında bilgi sahibi veya gerekli tedbirlerin alınmasın izin 

ve yetki verebilecek kişilerdir. Denetçi kapanış toplantısında, denetlenen işletme 

                                                 
141 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e.,  s. 283. (Uygulama Önerisi, 2330.A1-1) 
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yönetimi ile denetim sonuçları hakkında mutabakata varmalı, faaliyetleri 

iyileştirmeye yönelik bir iş programı ve zaman planı oluşturmalıdır. 142

 

İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına göre, iç denetçiler nihai iç denetim 

raporlarını hazırlamadan önce, denetim sonuçları ve tavsiyelerini uygun yönetim 

kademesi ile tartışmalıdır. 

 

3.5. İÇ DENETİM RAPORU 

 

Etkin bir raporlama, daha önce yapılan gözden geçirme, inceleme ve değerleme 

faaliyetlerinin kalitesine bağlıdır. Fakat şu da bir gerçektir ki, raporlama zayıf olursa, 

iyi bir denetim çalışması değerini yitirebilir.143

 

3.5.1. İÇ DENETİM RAPORUNUN AMACI 

 

İç denetim raporunun üç temel amacı vardır; ikna etmek, bildirmek ve kaydetmek. 144 

Rapor okuyucuları önemli mevcut ve olası riskler, bu riskleri azaltmak için 

iyileştirici faaliyetlerin gerekliliği konusunda bilgi verici, ikna edici ve inandırıcı 

olmalıdır. Rapor, denetim ve denetim sonucu ile ilgili bir kayıt olmalı ve çalışma 

dosyalarında saklanmalıdır. 

3.5.2. İÇ DENETİM RAPORU ÇEŞİTLERİ 

 

İç denetim raporları; raporun hazırlanma zamanı ve iletim biçimi kıstaslarına göre iki 

şekilde yapılır. 

 

 

                                                 
142 A.e., s. 307. (Uygulama Önerisi, 2440-1) 
143 Kepekçi, “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin…a.g.e.,  s. 78. 
144 Sally F. Cutler, Designing and Writing Message Based Audit Reports, Florida, The Institute of 
Internal Auditors, 2001, s. 2. 
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3.5.2.1. HAZIRLANMA ZAMANINA GÖRE İÇ DENETİM RAPORLARI 

 

Yıllık İç Denetim Raporları: İç denetim yöneticisi tarafından denetim komitesine 

yapılan yıllık raporlamalardır. Yıllık raporlamalarda iç denetim yöneticisi yıllık 

denetim planı doğrultusunda iç denetim bölümünün yapmış olduğu çalışmaları 

özetler, plandan sapmalar olup olmadığını ve sapmalar varsa bunların nedenlerini 

açıklar. İç denetim yöneticisi işletmenin önemli riskler ve olası riskleri özetleyip, yıl 

içerisinde üstesinden gelinmiş veya iyileştirici önlemler alınmış riskleri belirtir ve 

önlem alınması gereken önemli riskleri üst yönetimin bilgisine sunar.145

 

Üç Aylık İç Denetim Raporları: Yıllık raporlamaların biraz daha ayrıntılı olanıdır. 

İç denetim yöneticisi denetim faaliyetleri sonucunda belirlenen önemli riskleri ve 

olası riskleri yönetimin bilgisine sunar. Burada amaç önemli riskler ve olası risklerin 

kurumsal risk yönetimi sürecine dahil edilmesi ve bu doğrultuda risklerin 

yönetilmesidir. Bu raporlamaların bir diğer amacı ise denetim komitesine yıllık 

denetim planına uygun olarak denetim faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediğinin 

belirtilmesidir.  

  

İç Denetim Raporları: Denetçinin tamamlamış olduğu denetim faaliyeti sonucunda 

denetim ile ilgili tespit, bulgu ve önerilerini içeren raporlardır.  

 

Ara Raporlar: Derhal ilgilenilmesi ve işlem yapılması gereken bilgileri raporlamak 

için, denetlenen faaliyetle ilgili bir değişikliği bildirmek için veya denetimin uzun bir 

süre devam etmesi halinde denetimin seyri hakkında yönetimi bilgilendirmek için ara 

raporlar düzenlenebilir. Ara raporlar yazılı veya sözlü olabilir ve resmi veya gayri 

resmi olarak raporlanabilir. Ara raporların düzenlenmesi nihai rapor yazma ihtiyacını 

ortadan kaldırmaz.146

 

 

                                                 
145 Pickett, a.g.e., s. 705. 
146 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 302. (Uygulama Önerisi, 2410-1) 
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3.5.2.2. İLETİM BİÇİMİNE GÖRE İÇ DENETİM RAPORLARI 

 

2400 nolu standart raporlamanın yazılı olmasını zorunlu kılmamaktadır. Sadece 

sonuçların  uygun iletişim ile iletilebilmesini önermektedir. 

 

Sözlü Raporlar: Denetçinin denetim ile ilgili tespit, bulgu ve önerilerini sözlü 

olarak raporlamasıdır. Sözlü raporlamalar mümkün olduğunca kısa, öz ve gereksiz 

ayrıntılardan uzak olmalıdır. Sözlü raporlamalarda özetlenen konular  yazılı iç 

denetim raporlarını destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.147 Sözlü 

raporlamalarda özetlenen konular  yazılı denetim raporlarında ayrıntıları ile 

açıklanmalıdır.148

  

Sözlü raporlar genellikle; 

• Risklerin çok büyük olduğu alanlarda düzeltici faaliyetin zaman 

kaybedilmeden yerine getirilmesi gerektiği durumlarda,  

• Uzun süren denetim faaliyetleri hakkında yönetimin bilgilendirilmesinde,  

• Denetim faaliyetlerinin denetim planları ile uyum içerisinde yürütülüp 

yürütülmediği konusunda yönetimin bilgilendirilmesinde, 

• Üç aylık veya yıllık raporların iletilmesinde kullanılır.  

 

Yazılı Raporlar: Denetçinin denetim ile ilgili tespit, bulgu ve önerilerini yazılı 

olarak raporlamasıdır.  

 

3.5.3. İÇ DENETİM RAPORU İÇERİĞİ 

 

Standart bir iç denetim rapor formatı mevcut değildir. Raporların formatı ve içeriği,  

denetimin türüne, sonuçlara, yönetimin ihtiyaçlarına ve işletmenin yapısına göre 

değişiklik gösterebilmektedir. Ancak her raporda en azından görevin amacı, kapsamı 

ve sonuçları ifade edilmelidir.  

                                                 
147 Gleim, “CIA Review Part II…a.g.e., s. 113. 
148 Sawyer, a.g.e., s. 407. 
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Başlık: Denetim raporlarının en başına, işletmenin ismini, denetlenen bölüm, saha 

veya faaliyetin ismini, denetim çalışmasının başlangıç ve bitiş tarihini, denetim 

raporunun hazırlanma tarihini, denetim faaliyetini yerine getiren denetçilerin 

isimlerini ve rapor numarasını içeren bir başlık bölümü eklenebilir.   

 

Temel Bilgiler: Denetlenen bölümlerin ve faaliyetlerin okuyucu tarafından 

anlaşılmasını sağlayacak temel bilgiler de denetim raporuna eklenebilir. Temel 

bilgilerde; daha önceki denetim raporunda belirtilen tespitlere, sonuçlara, tavsiyelere, 

bunlara ilişkin alınan düzeltici önlemlerin şimdiki durumu hakkında denetçinin 

düşüncelerine, denetimin önceden programlanmış bir inceleme mi, yoksa yönetimin 

özel bir isteğinin karşılanması için mi olduğu belirtilebilir. 

 

Özet Raporlar: Çeşitli rapor okuyucularının rapordan edinmek istediği bilgiler 

farklıdır. Üst yönetimin rapordaki ayrıntılar içerisinde boğularak önemli risk 

alanlarını atlamasını önlemek amacı ile nihai denetim raporuna bağlantılı veya ayrı 

olarak özet bir rapor hazırlanabilir.  Ancak özet raporlar raporun esasını verecek 

nitelikteki ifadelerden ibaret olmalıdır. 

 

Raporun “Amaç” Bölümü: Raporda okuyucular görevin neden yapıldığı ve 

görevden ne beklendiği konusunda bilgilendirilmelidir. İç denetçiler, raporun amaç 

bölümünde; “İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi”, “Risk yönetiminin 

değerlendirilmesi”, “İşletme amaçlarına ulaşılması için bölümün etkinlik ve 

verimliliğinin değerlendirilmesi” gibi standart ifadeleri kullanabilmektedirler. 149

 

Raporun “Kapsam” Bölümü: İç denetim raporunda denetlenen işlem, süreç ve 

faaliyetler belirtilmelidir. Gerekli olduğu takdirde denetlemeye konu olmayan 

faaliyetler de belirtilebilir.150

 

                                                 
149 Cutler, a.g.e., s. 32. 
150 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 300 (Uygulama Önerisi, 2410-1) 
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Raporun “Sonuç” Bölümü: Sonuçlar, faaliyet veya bölüm hedeflerinin ve 

amaçlarının işletmenin hedef ve amaçlarına uyup uymadığını ve inceleme konusu 

olan faaliyetin amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını kapsayabilir. İç denetçinin 

görüşü gözden geçirilen alan veya kontrollerin genel bir değerlendirmesini içine 

alabileceği gibi, gözden geçirmenin belli yönleriyle veya belirli kontrollerle sınırlı da 

kalabilir. 151  

 

Denetim sonuçları, tespitleri, tavsiyeleri, önerileri ve eylem planlarını içermelidir.152

 

Denetimle ilgili tespitler ve tavsiyeler “olanlar” ile “olması gerekenler”in 

karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkar. Tespit ve tavsiyeler aşağıdaki özelliklere 

dayandırılmalıdır. 

 

• Kıstas  

• Tespit  

• Sorun153  

• Etki  

 

Kıstas: Denetçinin faaliyetleri incelerken ne kadar uygun, ne kadar etkin, ne kadar 

verimli ve ne kadar ekonomik olduğunu değerlendirebilmesi için bazı kriterlere 

ihtiyacı vardır.154 İşletmenin bazı faaliyet alanları için faaliyet standartları 

belirlenmiş olabilir. Örneğin yönetim satın alımlarda %2’den fazla hata bulunan 

malların geri gönderilmesi konusunda bir kararname çıkartmış olabilir. Bu durumda 

çıkartılmış olan kararname denetçi için standartları oluşturur. Zayıf prosedürler de 

tatmin edici olmayan faaliyetlerin yerine getirilmesine neden olabilir. İç denetçi 

prosedürlerin nasıl olması gerektiği konusunda araştırmalar yaparak bilgi sahibi 

olmalı ve gerektiği takdirde iyileştirici önerilerde bulunmalıdır. 

 

                                                 
151 A.e., s. 299. (Uygulama Önerisi, 2410-1) 
152 A.e., s. 299. (Uygulama Önerisi, 2410-1) 
153 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında yer alan “sebep”  kelimesi için tez çalışmasının bu 
bölümünde “sorun”  kelimesi kullanılmıştır. 
154 Sawyer, a.g.e., s. 355. 
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Tespit: İç denetçinin gözlemleri, soruları, analizleri, doğrulamaları ve araştırmaları 

sonucunda elde ettiği sonuçları ve yaptığı tavsiyeleri desteklemek için olaylarla, 

süreçlerle ve işlemlerle ilgili yaptığı açıklamalardır. Tespit, “Mevcut olan nedir?” 

sorusunun cevabıdır. Kısaca tespit, iç denetçinin inceleme sırasında elde ettiği 

bulgulardır.155 Denetçinin örnekleme birimi olarak seçmiş olduğu işlem, süreç veya 

faaliyetler ile ilgili tespitleri ana kütleyi temsil edebilecek durumda olmalıdır. Tespit, 

ana kütleyi temsil edecek özellikte değil fakat çok önemli ve büyük risk taşıyan bir 

uygunsuzluk ise denetçi bunu da raporda belirtmelidir. 

 

Sorun: Beklenen koşullar ile mevcut koşullar arasında tespit edilen farkın 

nedenleridir. Sorun, “Neden böyle bir fark mevcuttur?” sorusunun cevabıdır.156 

Ölçütlerden sapmaların nedenleri ve hedef ve amaçlara ulaşılamamasının nedenlerini 

belirtir.157

 

Soruna karar vermek için aşağıdaki süreç izlenir:158

 

• Bilgilerin toplanması, 

• Problemin tanımlanması, sapmaların belirlenmesi, 

• Problemin ayrıntılarının açıkça belirtilmesi: Sapma nedir? Sapma nerdedir? 

Ne zaman ortaya çıkmaktadır? Ne kadar önemlidir?  

• Olası sorunların test edilmesi: Sorunlar sapmaları tamamen açıklıyor mu? Her 

zaman ortaya bu sonucu çıkartıyor mu? 

• Potansiyel düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi, 

• Alternatif faaliyetlerin karşılaştırılması, 

• En iyi faaliyetlerin düzgün yerine getirilmesi içim kontrol sistemlerinin 

önerilmesi. 

 

Etki: Tespitlerin kıstaslara uygun olmamasından dolayı işletmenin karşı karşıya 

olduğu risk veya karşılaşma ihtimali olan risklerdir. Etki, “Farkın etkisi nedir?” 

                                                 
155 A.e., s. 356. 
156 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 300. (Uygulama Önerisi, 2410-1) 
157 Cutler, a.g.e., s. 13. 
158 Sawyer, a.g.e., s. 357. 
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sorusunun cevabıdır. 159 “Kim ya da ne zarar görecek?”, “Zararın büyüklük ve 

kötülük derecesi nedir?”, “Zararın sonuçları nedir?” Bu soruların cevapları arzu 

edilmeyen durumun devamına izin verildiği takdirde problemi çözmek için gerekli 

olan faaliyetlerin maliyetinden daha fazla/ciddi zarara yol  açacağı konusunda 

yöneticiyi ikna edebilecek kadar önemli olmalıdır. Etki, tespit ve nedenlerin mevcut 

sonuçlarını, tespit ve nedenler devam ettiği takdirde ortaya çıkabilecek potansiyel 

sonuçları okuyucuya anlatır.160

 

Raporun “Öneriler” Bölümü: Öneriler, iç denetçilerin gözlemleri sonucundaki 

değerlendirmeleri ve gözden geçirilen faaliyetlerin iyileştirilmesi ile ilgili olarak 

yaptığı tavsiyelerdir.161 Sonuç ve öneriler raporun en yüksek seviyede mesaj içeren 

kısmıdır. 162

 

Öneriler kısmında mevcut durumun düzeltilmesi veya faaliyetlerin iyileştirilmesi için 

gerekli olan faaliyetlerin neler olduğu belirtilir. Bu kısımda yönetime istenen 

sonuçlara ulaşılması konusunda yol göstermek için, performansın düzeltilmesi veya 

iyileştirilmesine yönelik yaklaşımlar da önerilmelidir.163

 

Raporlarda denetlenenlerin son denetlemeden bu yana sağladığı gelişmeler veya 

sürdürdüğü faaliyetin üzerinde iyi bir kontrol sistemi kurması gibi başarıları da 

yazılabilir. 164

 

Raporlamada, iç denetçinin vardığı sonuç, kanaat ve tavsiyeleri hakkında 

denetlenenlerin ne düşündüğüne de yer verilebilir. 165 Denetlenenin yazılı görüşleri 

bir ek olarak da ilave edilebilir. 

 

                                                 
159 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e. s. 299. (Uygulama Önerisi, 2410-1.) 
160 Cutler, a.g.e., s. 14. 
161 A.e., s. 34. 
162 A.e., s. 34. 
163 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 299. (Uygulama Önerisi, 2410-1.) 
164 A.e., s. 299. (Uygulama Önerisi, 2410-1) 
165 A.e., s. 299. (Uygulama Önerisi, 2410-1) 
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Rapor iç denetim yöneticisi tarafından tayin edilen bir iç denetçi tarafından 

imzalanmalıdır. Sadece kapak mektubu da imzalanabilir. İç denetim raporları 

elektronik yollarla dağıtıldığı takdirde, iç denetim faaliyeti raporun imzalı bir 

nüshasını arşivinde saklamalıdır. 166  

 

Eğer iletilmiş olan raporda önemli bir eksiklik veya hata mevcutsa, iç denetim 

yöneticisi hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri 

iletmelidir.167

3.5.4. İÇ DENETİM RAPORLARINDA “STANDARTLARA UYGUNDUR” 

İBARESİNİN KULLANILMASI 

 

İç denetim bölümünün, dış değerlendirme yaptırma zorunluluğu 1 Ocak 2002 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren beş yıl içinde en az bir ve ilk dış 

değerlendirmeyi yaptırdıktan sonraki her beş yılda da en az bir dış değerlendirme 

yapılması gerekmektedir. 168

 

İç denetçinin yapmış olduğu denetim ile ilgili tespit ve önerilerini sunduğu raporda 

denetim çalışmalarının iç denetim mesleki uygulama standartlarına uygun olarak 

yerine getirildiğini belirtmek amacı ile, raporda “standartlara uygun yapılmıştır” 

ibaresinin kullanılabilmesi için, iç değerlendirmelerle birlikte her beş yılda en az bir 

defa dış değerlendirme yapılmalı ve iç denetim faaliyetinin standartlara ve etik 

kurallara uygun olduğu kanaatine varılmalıdır.169

 

3.5.5. İÇ DENETİM SONUÇLARININ RAPORLANACAĞI TARAFLAR 

 

Denetim raporlarını iletmekten iç denetim yöneticisi sorumludur. Standartlarda 

raporun kimlere gönderilmesi gerektiği belirtilmemiş sadece gerekli tedbirleri 

alabilecek veya alınmasını sağlayabilecek pozisyonda olan kişilere ulaştırılması 
                                                 
166 A.e., s. 299. (Uygulama Önerisi, 2410-1) 
167 A.e., s. 305. (Uygulama Önerisi, 2420-1) 
168 A.e., s. 114. (Uygulama Önerisi, 1312-1) 
169 A.e., s. 126. (Uygulama Önerisi, 1330-1) 
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gerektiği belirtilmiştir. Nihai raporlamalar denetlenen faaliyetin yönetimine de 

verilmelidir. Raporlar, bağımsız denetçiler, denetim komitesi, yönetim kurulu gibi 

diğer ilgili taraflara da dağıtılabilir. 170 Bazı bilgilerin gizliliği nedeni ile tarafların 

tümüne alıcılarına açıklanması uygun olmayabilir. Bu tür bilgiler ayrı bir raporla 

denetim komitesi ve yönetim kuruluna iletilmelidir. 

 

Raporlarla bir çok taraf ilgilenir. Söz konusu ilgililer, işletmenin çeşitli hiyerarşik 

düzeylerinde yer alır ve raporu çeşitli amaçlarla, değişik zamanlarda kullanırlar.171

 

Denetlenen Faaliyetin Yönetimi: Denetlenen faaliyetin yönetimi rapordan 

yararlanacak en önemli taraflardır. Denetlenen faaliyetin müdürü denetlenen 

süreçleri yakından tanır ve bu nedenle konunun ayrıntılarını bilmek ister.. Denetim 

raporunda belirtilen önerilerin hangi konularda olduğunu inceleyerek, o işlem ve 

süreçleri iyileştirecek faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmekten sorumludurlar. 

Riski hafifletmek ve etkinlik ve verimliliği arttırmak için ne yapılması gerektiğini 

bilmek isterler. Geliştirdikleri faaliyetler hakkındaki bilgileri de raporda görmek 

isterler.  

 

Denetlenen Faaliyet  ile Sorumlu Olan Yönetici: Raporda risklerin neler olduğu, 

olası risklerinin neden mevcut olduğu, olası risklerin tehlikesini ve riskin nasıl 

yönetildiğini bilmek isterler. Ayrıca faaliyet içerisinde nelerin iyi yapıldığını da 

bilmek isterler.  

 

Denetlenen Şirkette Faaliyetleri Yerine Getiren Personel: Yerine getirmekte 

oldukları faaliyetleri iyileştirmek, etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacı ile iç 

denetim raporunda belirtilen önerileri faaliyetleri yerine getirirken uygularlar. 

Düzeltici faaliyetlerin nasıl yerine getirilebileceğini bilmek isterler.  

 

Üst Yönetim: Raporda risklerin neler olduğu, olası risklerin neden mevcut olduğu, 

olası risklerin tehlikesini ve riskin nasıl yönetildiğini bilmek isterler. Faaliyetlerin 

                                                 
170 A.e., s. 307. (Uygulama Önerisi, 2440-1) 
171 Cutler, a.g.e., s. 7. 
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ayrıntılarını bilmek istemezler. Yönetim sadece mevcut sorunu giderici değil, diğer 

faaliyetlere de uygulanabilecek temel bir çözüm önerisi bilmek ister. Yani iç 

denetçilerin işletme boyutunda ortaya çıkabilecek riskleri önceden uyarmalarını 

isterler. 

 

İç Denetim Yöneticisi de Dahil İç Denetim Fonksiyonundan Sorumlu Yönetim: Risk 

değerlemesi, denetim planlaması, eleman değerlemesi gibi çeşitli nedenlerle raporla 

ilgilenirler. 

 

Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu risk değerlemesi yapmak amacıyla raporla 

ilgilenir. Raporda risklerin neler olduğu, olası risklerin neden mevcut olduğu, olası 

risklerin tehlikesini ve riskin nasıl yönetildiğini bilmek isterler. Faaliyetlerin 

ayrıntıları ile genelde ilgilenmezler. 

 

3.6. İZLEME  

 

İzleme süreci, iç denetim raporunda belirtilen tespit ve tavsiyeler üzerine yönetimin 

aldığı tedbirlerin yeterliliği, etkinliği ve zamanlamasının iç denetçiler tarafından 

incelenmesidir. 

 

İç denetim yöneticisi, rapor edilen tespit veya tavsiyenin önemi, rapor edilen sorunun 

düzeltilmesi için gereken maliyeti, düzeltici tedbirin yetersiz kalmasının muhtemel 

etkilerini, düzeltici tedbirin karmaşıklığını ve düzeltici tedbirin uygulanabilmesi için 

gerekli süreyi dikkate alarak bir takip programı hazırlamalıdır. İç denetim yöneticisi 

programı hazırlarken işletmenin, departmanın veya fonksiyonun risk ve riske maruz 

kalma olasılığını da dikkate almalıdır. İç denetçiler alınan tedbirlerin, ilgili sorunları 

çözüp çözmediğini araştırmalıdır.172

 

Kapanış toplantısında denetçi ve denetlenen faaliyet müdürü tarafından düzeltici 

faaliyetlerin yerine getirilme zamanı belirlenmiş olmalıdır. Bu süre sonunda iç 

                                                 
172 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s. 299. (Uygulama Önerisi, 2500.A1-1)  
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denetçi aksaklıkların ve problemlerin giderilmiş olduğundan emin olmalıdır. Bunun 

için denetçi riskin boyutuna göre denetlenen bölümlere özel ziyaretler yaparak ilgili 

faaliyetlerin düzeltilmiş olup olmadığını inceleyebilir veya ilgili bölümden aksaklık 

ve problemlerin giderildiğine dair bir yazı veya belge talep edebilir.173

                                                 
173 Ali Güleç, “İşletmelerde İç Denetim Fonksiyonu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,” İzmir, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, 2000, s. 72. 
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BÖLÜM 4.  

“Z HOLDİNG”’TE İÇ DENETİM  UYGULAMASI 

 

4.1. ÇALIŞMANIN AMACI 

 

Uygulama bölümünün amacı; tez çalışmasının önceki bölümlerinde teorik olarak 

anlatılan iç denetim sürecinin uygulamada iç denetçiler tarafından nasıl yerine 

getirildiğinin incelenmesidir. 

 

4.2. ÇALIŞMANIN KAPSAMI 

 

Bu tez çalışmasının uygulama bölümünde, Türkiye’nin en büyük ve güçlü 

holdinglerinden bir tanesinin bünyesinde bulunan iç denetim bölümünün işletme 

içerisindeki yeri, bölümün yapısı ve iç denetim faaliyetleri incelenmiştir.  

 

4.3. “Z HOLDİNG” İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 

1950’li yılların başında temelleri atılmış olan “Z Holding” bugün üretim kapasitesi, 

tesisleri ve teknolojik üstünlükleri ile Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından biridir. 

Holding’e bağlı yurtiçi ve yurtdışında toplam 60 şirket bulunmaktadır. Holding, 

tekstil, beyaz eşya, bilgi teknolojileri ve enerji sektörlerinde faaliyette bulunan 

üretim ve pazarlama şirketlerine sahiptir. Bunun yanında finans ve turizm sektöründe 

de önemli faaliyetleri bulunmaktadır. Merkezi İstanbul’da bulunan Holding’in 

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde üretim, pazarlama, enerji ve turizm şirketleri 

bulunmaktadır. Holding ayrıca yurtdışında da pazarlama, üretim ve Ar-Ge 

şirketlerine sahiptir. 
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4.4. İÇ DENETİM BÖLÜMÜNÜN YAPISI 

 

İç denetim bölümü iç denetim yöneticisi dahil sekiz kişiden oluşmaktadır. Bölümün 

yapılandırılmasında bir iç denetim yöneticisi, bir iç denetim müdürü, üç iç denetim 

müdür yardımcısı ve üç tane iç denetim uzman yardımcısı bulunmaktadır. 

 

4.4.1. İÇ DENETİM BÖLÜMÜNÜN İŞLETME ORGANİZASYON YAPISI  

İÇERİSİNDEKİ YERİ  

 

Holdinge bağlı tüm şirketlerin incelenmesi ve faaliyetlerinin bağımsız olarak 

değerlendirilmesi işlevini yerine getirmek amacı ile 2000 yılında iç denetim bölümü 

kurulmuştur. İç denetim bölümü idari olarak “Z Holding” üst yönetimine (Grup 

Genel Koordinatörü), işlevsel olarak ise yönetim kuruluna bağlıdır. Holding’in finans 

sektörü dışındaki tüm şirketleri bu bölüm tarafından denetlenmektedir. 

 

4.4.2.  İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ VE İÇ DENETİM BÖLÜMÜNÜN 

AMAÇ YETKİ VE SORUMLULUKLARI  

 

“Z Holding” yönetim kurulu tarafından onaylanan yazılı bir yönetmelik ile iç 

denetim bölümünün amaç, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre, 

iç denetim bölümünün amacı, yönetim kurulu üyelerine sorumluluklarını yerine 

getirmelerinde yardımcı olmak amacıyla incelenen faaliyetlerle ilgili analizleri, 

önerileri, fikirleri ve bilgileri raporlamaktır. Bu amaçla, iç denetim bölümünün 

başlıca görevleri iç denetim yönetmeliğinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

 

• İşlemlerin yönetim talimatları, prosedürler, şirket politikaları, şirket hedefleri 

ve genel yönetim standartları ile uygunluğunun gözden geçirilmesi, 

• Bağlı şirketin, yönetsel ve muhasebesel iç kontrollerinin, yeterliliğinin ve 

etkinliğinin tespit edilmesi, 

• Mali bilgilerin, belirlenme, ölçülme, sınıflandırma ve raporlanma 

yöntemlerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin gözden geçirilmesi, 
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• Bağlı şirketlerde kurulmuş olan sistemlerin, politika, prosedür ve kanunlara 

uygunluğun incelenerek gerekli olduğu takdirde önerilerde bulunulması, 

• Bağlı şirket varlıklarının korunma yöntemlerinin incelenmesi, 

• Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımının değerlendirilmesi, şirket 

performansını arttıracak fırsatların belirlenmesi ve uygun olan durumlarda 

önerilerde bulunulması, 

• Faaliyetlerin ve programların, belirlenmiş şirket hedef ve amaçlarına 

ulaşmayı sağlayacak şekilde ve planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediğinin 

incelenerek belirlenmesi, 

• Gözden geçirip onaylanması için yönetim kurulu başkanı ve denetim 

komitesine yıllık iç denetim planı hazırlayarak sunulması, 

• Üç aylık dönemlerde denetim komitesine; 

a) Önemli iç denetim sonuçları ve bunlara ilişkin işlemlerin yapılıp 

yapılmadığını, 

b) İç denetim faaliyetlerinin en yüksek risk alanlarına ve bağlı şirketlerin 

verimliliklerini, etkinliklerini arttıracak şekilde yönlendirilip 

yönlendirilmediğini, 

c) İç denetim planlarının yeterlilik durumunu, 

d) İç denetim bölümünün personel yeterliliği ve denetim sırasında 

karşılaşılan sorunları raporlamak, 

• Gerekli düzeltici faaliyetleri yapması için bağlı şirket yöneticilerine iç 

denetim sonuçlarını, iç denetçi görüşlerini ve önerileri raporlamak, 

• İç denetim raporunda belirtilen sonuçların bağlı şirket yöneticileri tarafından 

iyileştirilmesi için planlamış olan düzeltici faaliyetleri değerlendirmek. 

Bunların yeterli olmadığının görülmesi halinde, daha kabul edilebilir 

çözümler için gerekli görüşmeler yapmak, 

• Düzeltici faaliyetlerin yapılmasını takip etmek ve etkili olduğundan emin 

olmak. 

 

İç denetim yöneticisi, bağlı şirketlerde geniş ve kapsamlı  iç denetim faaliyetlerini 

yönlendirmekle yetkilidir. İç denetim bölümünde çalışan kişiler görev ve 

sorumlulukları nedeni ile bağlı şirketlerdeki tüm kayıtlara, faaliyetlere, teçhizata, 
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stoklara, personele ve bilgilere serbestçe erişim yetkisine sahiptir. Ayrıca, ihtisas 

gereken bazı konularda, yönetim kurulu onayı ile uzmanların danışmanlığına 

başvurulabilir. 

 

“Z Holding” iç denetim yönetmeliğine göre iç denetim yöneticisinin sorumlulukları:  

• İç denetim faaliyetlerine temel oluşturacak politikaları oluşturmak, 

• Kapsamlı iç denetim programları geliştirmek ve yürütmek, 

• Oluşturulmuş iç kontrollerin geliştirilmesi için öneriler hazırlamak, 

• Denetlenen faaliyet ve işlemlerle ilgili planları ve prosedürleri 

değerlendirmek, 

• İç denetim raporlarının dağıtımını onaylamak, 

• İç denetim raporunda bağlı şirket yönetimine bildirilen aksaklıkların 

düzeltilmesini sağlayacak faaliyetlerin yeterliliğini değerlendirmek ve 

onaylamak. 

• Düzeltici faaliyetin yetersiz olduğu durumlarda, yöneticiler ile görüşerek, 

tatmin edici bir çözüme ulaşılmasını sağlamak, 

o Yönetim kurulu ve üst yönetimin isteği üzerine yapılacak özel 

incelemeleri yürütmektedir. 

 

4.4.3. İÇ DENETİM BÖLÜMÜ İÇERİSİNDE KALİTE GÜVENCE VE 

GELİŞTİRME PROGRAMININ OLUŞTURULMASI 

 

İç denetim bölümünde iç denetçiler tarafından hazırlanmış olan çalışma kâğıtlarının 

bölüm içerisinden başka bir iç denetçi tarafından kontrol edilmesi, iç denetçilerin 

yerine getirmekte olduğu denetim faaliyetlerinin gözetim ve kontrolünün yapılması 

yolu ile devamlı iç değerlendirmeler yapılmaktadır. Dış değerlendirme ise “Z 

Holding” iç denetim bölümünde henüz yapılmamıştır. 
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4.4.4. İÇ DENETİM BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPAN İÇ DENETÇİLERİN 

ÖZELLİKLERİ 

 

İç denetim bölümünde görev yapan iç denetçilerden üç tanesi Sertifikalı İç Denetçi 

(Certified Internal Auditor-CIA), bir tanesi Sertifikalı İç Denetçi ve Sertifikalı 

Yolsuzluk Araştırmacıları (Certified Fraud Examiners-CFE), bir tanesi Sertifikalı İç 

Denetçi ve Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (Certified Information Systems 

Auditors-CISA), bir tanesi de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) 

belgelerine sahiptir. İç denetçilerin hepsi yüksekokul mezunu olup bir tanesi doktora 

eğitimi yapmaktadır.  

 

İç denetim yöneticisi iç denetçilerin tarafsızlığı ile ilgili herhangi bir şüphe 

oluşmaması amacı ile bağlı şirketlerin denetiminde iç denetçileri rotasyona tabii 

tutmaktadır. 

 

4.5. İÇ DENETİM BÖLÜMÜ TARAFINDAN UYGULANAN İÇ DENETİM 

TÜRLERİ 

 

İç denetim bölümü tarafından mali tabloların denetimi, uygunluk denetimi, 

danışmanlık hizmetleri, özel program denetimleri, yolsuzluk denetimleri ve sözleşme 

denetimleri yerine getirilmektedir. Bilgi sistemlerinin denetimi için bölüm içerisinde 

yeni bir yapılanma oluşturulması planlanmaktadır. Çevre denetimleri bölüm 

tarafından henüz yapılamıştır. İç denetim bölümü tarafından yerine getirilen denetim 

faaliyetleri çeşitli denetim türlerinin birlikte uygulanması sonucunda 

gerçekleştirilmektedir.  

4.5.1. MALİ TABLOLAR DENETİMİ 

 

Mali tablolara temel oluşturan muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini 

araştırmak amacı ile özellikle riski ve likiditesi yüksek alanlar iç denetim bölümü 
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tarafından incelenmektedir. Mali tablolar denetimi yerine getiren iç denetçiler kasa 

sayımı, mutabakat işlemleri, gider hesaplarının gözden geçirilmesi, kayıtların hesap 

dönemlerinin incelenmesi, muhasebe sistemlerinin ve yöntemlerinin incelenmesi gibi 

faaliyetleri yerine getirmektedirler. İç denetçiler fatura, çek, tahsil ve tediye 

makbuzları, mutabakat mektupları gibi kaynak belgelerde yer alan tutarların 

doğruluğunu ve bu belgelerden muhasebe kayıtlarına tam ve doğru aktarıldığını 

incelemektedirler. 

 

4.5.2. UYGUNLUK DENETİMİ 

 

İç denetim bölümü, faaliyetlerin işletme yönetimi tarafından oluşturulmuş kural, 

politika ve yönergelere ne derece uygun yerine getirildiğini araştırmak amacı ile 

uygunluk denetimleri yerine getirmektedirler. İç denetçiler incelenmekte olan bağlı 

şirket, bölüm veya faaliyet ile ilgili olarak yönetim tarafından hazırlanmış olan 

talimat ve  prosedürleri temin ederek, faaliyetlerin bu kurallara uygun bir biçimde 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırmaktadırlar. 

 

İç denetçiler işletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelerin gerekliliklerini yerine 

getirip getirmediğini ve belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini 

incelemektedir. 

 

4.5.3. FAALİYET DENETİMİ 

 

İç denetim bölümü yerine getirmekte olduğu denetim faaliyetleri içerisinde faaliyet 

denetimi de yer almaktadır. Denetime başlamadan önce iç denetçiler denetlenecek 

olan bağlı şirket, bölüm veya faaliyet yöneticisi ile ön görüşme yaparak genel bilgiler 

elde edinmektedirler. Bağlı şirket, bölüm veya faaliyet amaçlarına ulaşılmak için 

oluşturulmuş politika ve prosedürler mevcut ise temin etmekte, işlemler için 

yetkilendirilmiş kişiler ile görüşmeler yaparak iş akışları hakkında bilgiler elde 

edilmektedir. Örneğin hurdalardaki artışın nedenini araştıran iç denetçi, ilgili 

prosedürleri inceleyerek iş akışları ile ilgili genel bilgi sahibi olmaktadır. Daha sonra 
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ürünlerin hurda olarak değerlendirilmesinde yetkili olan kişiler ile görüşme yaparak 

hangi ürünlerin hurda olarak değerlendirildiğini öğrenmekte, yazılı bir prosedür 

oluşturulmuş ise temin etmektedir. Faaliyetlerin bu prosedürlere uygun olarak 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini incelemektedir. İç denetçi mevcut yıla ait 

hurda miktarını, bağlı şirketin geçmiş yıllardaki hurda miktarları ve sektörün 

ortalama hurda miktar ile karşılaştırmaktadır. İç denetçi, bağlı şirket çalışanlarının 

müşteri işletme ile anlaşma yaparak üretilen malzemelerin hurda adı altında düşük 

fiyatla satışının gerçekleştirilme ihtimalini göz önünde bulundurarak, hurdaların 

satılması ile ilgili prosedür, işlem ve süreçleri incelemektedir. İç denetçi hurdalardaki 

artışın, kalitesiz malzeme satın alımından, üretim sürecindeki aksaklıktan veya 

üretim sürecinde çalışan personelin dikkatsizliğinden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığını araştırarak üst yönetime faaliyetlerin iyileştirilmesi için öneriler 

sunmaktadır. 

 

4.5.4. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 

Üst yönetimin özel istekleri doğrultusunda iç denetim bölümü tarafından danışmanlık 

hizmetleri verilebilmektedir. Örneğin, Holding’e bağlı bir fabrika yine holding 

bünyesinde bulunan üretim şirketine fason olarak mamul üretmektedir. Fabrika, 

bütün satışlarını bu üretim şirketine yapmaktadır. Ancak üst yönetim bu sistemi 

değiştirilip fabrikanın farklı işletmeler ile ticari ilişkiye girmesi ile ilgili karar alma 

aşamasındadır. Üst yönetim iç denetçilerden bu konu ile ilgili olarak inceleme 

yaparak görüş ve tavsiyelerini bir rapor ile üst yönetime iletmelerini talep etmiştir. 

 

4.5.5. ÖZEL PROGRAM DENETİMLERİ 

 

İç denetim bölümü tarafından bugüne kadar bir tane özel program denetimi yerine 

getirilmiştir. Bu denetimde amaç, daha önce bir yıl süre için imzalanmış olan hizmet 

sözleşmesinin süresinin beş yıl daha uzatılması için yeni bir sözleşme imzalanmadan 

önce verilen hizmetin maliyeti, yönetimi ve sonuçları hakkında üst yönetime bilgi 

vermektir. Maliyet artı kậr kapsamında olan sözleşme ile ilgili yapılan denetimde 
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özellikle maliyetler incelenmiştir. Denetçi sözleşme maddelerini büyük bir titizlikle 

okuyarak hangi maliyetlerin sözleşme kapsamında olduğunu incelemiştir. 

 

Yapılan sözleşme karşılığında alınan hizmette maliyeti oluşturan en büyük etken 

çalışan personel maaşlarıdır. Bu nedenle yapılan denetim çalışmasında ağırlıklı 

olarak çalışan personel ile ilgili incelemeler yapılmıştır. İlk olarak verilen hizmet ile 

ilgili çalışan personel listesi temin edilmiştir. Personel listesinden örnek personel 

seçilerek bu personelin gerçekten hizmet sağlanmasında çalıştığı gözlem yolu ile 

incelenmiştir. Personel maaşları ve fazla mesai bedelleri ücret bordroları ile 

karşılaştırılmıştır. Personelin maaş bordrolarının aritmetik doğruluğu  iç denetim 

bölümü tarafından hazırlanmış olan bir bilgisayar programı ile yeniden hesaplanarak 

doğrulanmıştır. Personele yapılan maaş ödemelerinin gerçekleştiğinin saptanması 

amacı ile banka maaş ödeme talimatları temin edilerek, belirlenmiş olan personele ait 

ödeme talimatları kontrol edilmiştir. Ayrıca ilgili aya ait icmal bordrolarının net 

ödenebilir tutarları ile banka ödeme talimatlarının toplam tutarı karşılaştırılmıştır. 

 

Sözleşme kapsamında olan eğitim, seyahat, gıda, telefon, elektrik, bakım onarım gibi 

maliyetlerin incelenmesinde, harcamanın yapıldığını kanıtlayan destekleyici belgeler 

incelenerek söz konusu giderin ilgili dönemde gerçekleştiği, belgelerin geçerliliği, 

masrafın kimin tarafından yapıldığı araştırılmıştır. 

 

İç denetçi verilen hizmet ile faturalanan maliyetlerin uygunluğunu incelemiş, verilen 

hizmetin maliyeti ile hizmetin holdinge sağladığı faydaları karşılaştırarak üst 

yönetime rapor etmiştir. 

4.5.6. YOLSUZLUK DENETİMLERİ 

 

İç denetim bölümü yolsuzluk konularında da denetim yapmaktadır. Sertifikalı 

Yolsuzluk Araştırmacıları sertifikasına da sahip olan ve  bu konuda tecrübeli bir 

personeli bulunmaktadır.  

 

Yolsuzluk ile ilgili denetimler genel olarak üst yönetimden gelen talepler, duyumlar 

ve doğrudan bölüme yapılan ihbarlar doğrultusunda yapılmaktadır. Yolsuzluk ile 
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ilgili bir iç denetim yapılacağı zaman iç denetim yöneticisi iç denetçilerin uzmanlık, 

bilgi, tecrübe ve yeteneğine göre görev dağılımı yaparak iç denetim ekibini 

yönlendirir. Ayrıca gerekiyorsa hukuk bölümüne danışılarak, öneri ve tavsiyeleri 

dikkate alınmaktadır. Başka bilim dallarında uzmanlık gerektiren konularda da bir 

uzman danışman iç denetim ekibine dahil edilerek görüşlerine başvurulabilmektedir. 

 

İç denetim bölümünün böyle bir denetimde temel hedefleri; yolsuzluğa karışanları, 

yolsuzluğun boyutlarını, yolsuzluk için kullanılan yöntemleri ve yolsuzluğa nelerin 

sebepiyet verdiğini çıkarmaktır. Bu hedefler doğrultusunda iç denetim ekibi uygun iç 

denetim yaklaşımını ve programını belirleyerek çalışmaya başlamaktadır. 

 

Yolsuzluğun aydınlatılmasına yönelik olarak aşağıdaki konularda detaylı çalışmalar 

yapılmaktadır:  

 

• Yolsuzluğun meydana geldiği organizasyon yapısının tanınması, 

• Yolsuzluğun meydana geldiği organizasyon yapısında görevlerin ayrılığı 

ilkesinin  ne derece dikkate alındığının araştırılması, 

•  İzne çıkmayan personel, personelin hayat standardındaki ani değişiklikler 

gibi önemli göstergelerin araştırılması, 

• Muhasebe kayıtları incelenerek, usulsüz işlemlerin kanıt olarak ortaya 

çıkarılması, 

• Yolsuzluk etrafındaki kişi veya işletmelerden konu ile ilgili bilgi ve belgeler 

elde ederek çapraz kontroller yapılması, 

• Yolsuzluğun nasıl, ne zaman ve kimler tarafından yapılmış olabileceğine dair  

fikirler elde edebilmek için denetim alnında fiziksel gözlemler yapılması, 

• Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda detaylı çalışmaların yapılması. 

 

4.5.7. BİLGİ SİSTEMLERİNİN DENETİMİ 

 

İç denetim bölümü tarafından yerine getirilen bilgi sistemlerinin denetimi yok 

denebilecek kadar azdır. Yapılan incelemeler çoğunlukla bilgi sistemleri bölümü 
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desteği ile gerçekleştirilmektedir. İç denetçiler genellikle bilgisayar kayıtlarına 

erişimin yetkilendirilmesi, yedekleme ve arşivleme sistemlerinin mevcudiyeti gibi 

teknik bilgi gerektirmeyen konularda araştırma yapmaktadır. 

 

İç denetim yöneticisi Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi sertifikasına sahiptir. İç 

denetim bölümünün yapılandırılmasında bilgi sistemleri denetimi için bölüm 

içerisinden bir grubun uzmanlaşması veya bu konuda uzman birkaç kişi istihdam 

edilerek bilgi sistemleri denetimlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi 

planlanmaktadır. 

 

4.5.8. SÖZLEŞME DENETİMİ 

 

İç denetim bölümü bağlı şirketler tarafından imzalanan önemli sözleşmeleri temin 

ederek, sözleşmelerin şirket amaç ve hedeflerine uygun olarak düzenlenip 

düzenlenmediğini incelemektedir. İç denetçiler sözleşme şartlarının bağlı şirketlere 

getireceği hak ve yükümlülükleri belirleyerek, sözleşme şartlarının uygun bir şekilde 

yerine getirilip getirilmediğini araştırmaktadır. 

 

4.5.9. ÇEVRE DENETİMİ 

 

“Z Holding” iç denetim bölümü tarafından bugüne kadar çevre denetimi yerine 

getirilmemiştir. 

 

4.6. İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI 

 

İç denetim bölümünde denetimler genellikle bağlı şirketler bazında yapmaktadır. İç 

denetim yöneticisi, üst yönetimin özel talepleri, önceki denetimden bu zamana kadar 

geçen süre, bağlı şirketlerde meydana gelen önemli değişiklikler ve bağlı şirketlerin 

genel yapısına göre öncelikler belirleyerek yıllık iç denetim planı oluşturmaktadır. 
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Yılık iç denetim planında iç denetim faaliyetlerinin tahmini süreleri belirlenmektedir. 

Bu süre genellikle bir hafta ile üç hafta arasında değişmektedir. 

 

Üç aylık iç denetim planının hazırlanmasında iç denetim yöneticisi, iç denetim 

faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek iç denetim faaliyetlerini 

yerine getirecek iç denetçileri görevlendirmektedir. Bir iç denetim ekibinde görev 

alacak iç denetçilerin sayısı ve deneyimi incelenecek olan bağlı şirketin yapısı, 

yapılacak olan denetimin amacı ve kapsamına göre değişmektedir. Ancak genellikle 

denetim ekibi bir müdür yardımcısı ve bir uzman yardımcından oluşmaktadır. 

 

İç denetim planını hazırlarken iç denetçiler önceki raporlarda belirtilen iç denetim 

sonuçları, önceki denetimi gerçekleştiren iç denetçilerin gözlemleri ve riskli alanlar 

tespit edildiğinde iç denetçi tarafından alınan notları inceleyerek risk değerlemesi 

yapmaktadır. Bu şekilde belirlenen riskli alanlar iç denetim kapsamına alınmaktadır. 

Bununla birlikte denetim yapılacak bağlı şirket üretim şirketi ise satın alma ve stok, 

pazarlama şirketi ise satış ve alacaklar işlemlerinin incelenmesi önem kazanmaktadır. 

 

4.7. ÖN ARAŞTIRMA YAPILMASI 

 

İç denetim faaliyeti başlamadan önce iç denetim yöneticisi tarafından denetlenecek 

olan bağlı şirket yönetimine iç denetim faaliyetinin yapılacağı yazı ile bildirilir. Bu 

yazıda iç denetim faaliyetinin başlangıç ve bitiş tarihi, açılış toplantısı tarihi, 

denetimden sorumlu iç denetçilerin isimleri, denetim alanı, denetim amaç ve 

hedefleri açıkça belirtilmektedir. Bu yazıda ön araştırma ve iç denetim faaliyetinin 

yürütülmesi sırasında gerekli olan bilgi ve belgelerin listesi de bulunmaktadır. 

Böylece ön araştırmanın daha sağlıklı yapılması ve denetim süresinin daha etkin 

kullanılması sağlanmaktadır. 

 

Holding bünyesinde yaklaşık beş yıldır iç denetim bölümünün bulunuyor olmasından 

dolayı, iç denetçiler denetlenecek olan bağlı şirketleri yakından tanımaktadırlar. İç 

denetçiler, bağlı şirketlerin faaliyet konuları, personel yapısı, fiziksel özellikleri gibi 

temel bilgilere daha önceki deneyimleri sırasında sahip olmuşlardır. Ancak yeni 
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denetime başlamadan önce bağlı şirket hakkında daha fazla bilgi edinmek, önceki 

denetimden bu zamana kadar geçen sürede meydana gelen değişiklikleri öğrenmek 

amacı ile detaylı bir ön araştırma yapmaktadırlar. Denetim yinelenen bir denetim ise, 

öncelikli olarak çalışma kâğıtları gözden geçirilmektedir. Önceki iç denetim 

raporlarında tanımlanmış problemler, şirketin rapora verdiği cevap ve bağlı şirket 

yöneticisi tarafından planlanmış bulunan iyileştirici önlemlerin incelenmesi bağlı 

şirket için temel risk oluşturan alanların belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.  

 

İç denetim şirkette yapılacak olan ilk denetim ise, şirketin faaliyet alanları, fiziksel 

özellikleri, organizasyon şeması gibi bağlı şirket hakkında temel bilgiler bağlı şirket 

yönetiminden istenilmektedir. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili sektör araştırması 

yapılarak bilgi sahibi olunmakta, riskli olabilecek alanları belirlenmeye 

çalışılmaktadır. 

 

İç denetçiler ön araştırma aşamasında bağlı şirketin faaliyetleri hakkında daha 

ayrıntılı bilgi edinmek amacı ile bir soru formu hazırlayarak cevap verebilecek 

yetkili kişilerle görüşmeler yapmaktadırlar. Sorulara alınan cevaplar, iç denetim 

faaliyetinin hangi alanlarda yoğunlaştırılması gerektiği ve riskli alanların 

belirlenmesinde iç denetçiye yardımcı olmaktadır. Denetim yapılacak olan saha 

uzakta olsa dahi, sorular elektronik posta veya posta yolu ile gönderilmemekte yüz 

yüze yapılması tercih edilmektedir. Görüşmeler, iç denetçinin denetim sahasına 

ulaşmasından sonra ve denetim çalışmasına başlamasından önce yapılmaktadır.  

 

İç denetçiler, görüşmeler sonucunda elde ettikleri bilgileri mümkün olduğunca 

fiziksel olarak da gözlemlemektedirler. Bu bazen fiziksel yapıyı, süreçleri ve 

çalışmaları gözlemlemek, bazen de örnek olarak seçilen faaliyet, aşama ve süreçlerin 

başlangıcından sonuna kadar gözlemlemek veya incelemek şeklinde olabilmektedir.  

 

4.8. İÇ DENETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI 

 

Yapılan ön araştırma sonucunda edinilen bilgiler doğrultusunda yazılı bir iç denetim 

programı hazırlanarak iç denetim yöneticisi tarafından yetkilendirilen bir kişi 
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tarafından onaylanmaktadır. Hazırlanan iç denetim programı, incelenmesi gereken 

işlem ve süreçleri tanımlamakta, uygulanacak olan iç denetim prosedürlerini 

göstermekte, yapılacak olan test çalışmalarını belirtmektedir. İç denetim programı, 

denetime başlamadan önce hazırlanmakta ve gerekli olduğu takdirde denetim 

sırasında değişiklik yapılabilmektedir.  

 

4.9. İÇ DENETİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ 

4.9.1. TEST ETME 

1.1.1.5 NAKİT TAHSİLATI İŞLEMLERİNİN TEST EDİLMESİ 

 

Nakit sisteminin denetiminde iç denetçiler tarafından kasa sayımı yapılmaktadır. 

Kasa sayımı ile ilgili olarak iç denetim yöneticisi tarafından hazırlanmış olan yazılı 

bir prosedür bulunmaktadır. Prosedüre göre, iç denetçi tarafından bağlı şirket 

kasasında mevcut olan nakit, pul, çek ve diğer bütün kalemler belirlenir. Sayım 

sonunda ise kasa sorumlusu ve sayım yapan iç denetçiler tarafından imzalanan bir 

tutanak düzenlenmektedir. Daha sonra iç denetçiler, sayım sonuçlarının defter 

kayıtları ile uygunluklarını karşılaştırmaktadır. İç denetçi, yabancı para kasasında 

bulunan nakdin döviz alış kuru ile değerlenip değerlenmediğini incelemektedir. 

Düzenlenecek olan kasa sayım tutanağında yer alması gereken asgari bilgiler, iç 

denetim yöneticisi tarafından hazırlanmış olan “Kasa Sayım Prosedüründe” 

belirtilmiştir. Sayıma katılan kişiler tarafından imzalanmış olan tutanak cari dosyada 

muhafaza edilir.  

 

İç denetçiler, nakit giriş çıkışları ile ilgili kontrol sistemi hakkında bilgi sahibi  olmak 

amacı ile kasa sorumluları ile görüşmeler yapmaktadırlar. Bu görüşmeler sırasında, 

kasaya erişim yetkisine sahip kişiler,  kasa sorumlusunun başka görevlerinin de 

bulunup bulunmadığı, kasanın fiziki olarak korunma yöntemleri, kasanın sigortalı 

olup olmadığı gibi konularda bilgiler edinerek iç kontrol yöntemleri ve varlıkların 

korunması hakkında bilgiler edinmektedirler. Ayrıca nakit giriş ve çıkışlarında 

düzenlenen tahsil ve tediye fişlerinde imzaların tam ve eksiksiz olması, tahsil ve 
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tediye fişlerinin yeterli nüshada basılmış olması, basılı sıra numarası takip etmesi, 

atlanmış veya koparılmış sayfa olmadığı, kullanılmış veya kullanılacak olan tahsil ve 

tediye koçanlarının nerede ve kim tarafından muhafaza edildiği gözlemlenerek 

incelenmektedir.  

 

Personele verilen avanslar ile ilgili olarak düzenlenen avans talep formu yetkili 

onayların mevcudiyeti bakımından incelenmekte ve ilgili tediye makbuzları ile 

karşılaştırılmaktadır. Avansın hangi amaçla verildiği araştırılarak verilen paraların 

geri ödenme süreleri incelenmektedir.  

 

İç denetçiler, bağlı şirketin ilişkide bulunduğu bankalardan alınan hesap özetleri ile 

şirket kayıtlarını karşılaştırmakta ve banka mutabakatı yapmaktadır. Bağlı şirket 

kayıtlarında mevcut olduğu halde banka kayıtlarında bulunmayan işlemler, bir 

sonraki banka hesap özetlerinden kontrol edilmektedir. Banka kayıtlarında olup bağlı 

şirket kayıtlarında olmayan işlemlerin ise nedenleri araştırılarak, düzeltilmesi 

gerekenlerin düzeltilip düzeltilmediği takip edilmektedir. Bağlı şirket kayıtlarının 

döviz tevdiat hesaplarının dönem sonu efektif alış kuru ile değerlenip değerlenmediği 

kontrol edilmektedir. Banka ekstrelerindeki ve banka hesabındaki büyük nakit giriş 

çıkışlarının nedeni araştırılmaktadır. 

 

İç denetçi kasa ve nakit sistemi ile ilgili genel bilgileri edindikten sonra bu sistemin 

amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını test etmektedir.  

 

İç denetim bölümü nakit tahsilâtı işlemlerinin test edilmesinde genellikle iki yöntem 

kullanmaktadır. Birincisinde, ana kütle olarak kasa tahsilât makbuzları seçilmektedir, 

tahsilât makbuzları destekleyici belgelerle incelenmekte ve tüm tahsilât 

makbuzlarının muhasebe kayıtlarına geçirilip geçirilmediği kontrol edilmektedir. 

İkinci yöntemde ise, ana kütle olarak kasa büyük defter hesabının borç tarafına 

yapılan kayıtlar seçilmektedir. Kayıtların destekleyici belgeleri incelenerek tahsilât 

makbuzları ile uygunluğu karşılaştırılmaktadır. Burada amaç, yapılan tüm tahsilât 

işlemleri için tahsilât makbuzu düzenlenip düzenlenmediğinin belirlenmesidir.  

 

 139

 



Kasada fazla nakit bulundurulmasının önlenmesi için azami  kasa limitleri 

belirlenmiş ise günlük kasa föyleri incelenerek limit aşımı olup olmadığı 

incelenmektedir. 

 

Çek ile yapılan tahsilatlar ile ilgili olarak, şirket içerisinde yazılı bir prosedür 

bulunmaktadır. Denetçi çekler ile yapılan tahsilatın bu prosedüre uygun olarak 

gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmektedir. Denetçi, çeklerin sadece yetkili 

kişiler tarafından teslim alındığını ve çeklerin fiziken korunma yöntemlerini 

incelemektedir. Prosedürlere göre belirli aralıklarla çek sayımı yapılarak muhasebe 

kayıtları ile karşılaştırılmaktadır. İç denetçi yapılması gereken bu sayımların 

gerçekleştiğini ve tutanakların yetkili kişiler tarafından imzalandığını kontrol 

etmektedir. 

 

1.1.1.6 NAKİT ÖDEMELERİ İŞLEMLERİNİN TEST EDİLMESİ 

 

Nakit ödemelerinin test edilmesindeki amaç nakit ödemeleri ile ilgili olarak 

oluşturulmuş kontrollerin etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığının belirlenmesidir. Bu 

amaçla iç denetçiler, nakit tahsilatında olduğu gibi genellikle iki yöntemi birlikte 

kullanılmaktadır. Bunlardan birincisinde, anakütle olarak tediye makbuzları 

seçilmektedir. İç denetçi mesleki deneyimine ve yargısına dayanarak belirli bir 

sayıda örnek tediye makbuzu seçmektedir. Tediye makbuzları destekleyici belgelerle 

incelenmekte ve tüm tediye makbuzlarının muhasebe kayıtlarına geçirilip 

geçirilmediği kontrol edilmektedir. Diğer yöntemde ise, anakütle olarak kasa büyük 

defter hesabının alacağına yapılan kayıtlar seçilmektedir. Bu kayıtlara destek olan 

belgeler incelenmekte ve tediye makbuzları ile uygunluğu araştırılmaktadır. Burada 

amaç, yapılan tüm ödemeler için tediye makbuzu düzenlenip düzenlenmediğinin 

belirlenmesidir.   

 

İç denetçi nakit ödemelerinde örnekleme yaparken, işletmenin faaliyetlerinin dışında 

yapılmış yüksek tutarlı ödemeleri, faaliyeti ile ilgili olmasına rağmen nisbi olarak 

yüksek tutardaki ödemeleri, sürekli tekrarlanan ödemeleri seçmeye dikkat 

etmektedir. Seçilen ödeme işlemlerinin neden yapıldığını araştırılmaktadır. Ödeme 
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bir demirbaş satın alımından kaynaklanıyor ise bu demirbaş alımı ile ilgili talep 

formu, sipariş formu, tesellüm belgesi, satıcı faturası miktar ve tutar olarak 

incelenmektedir. Alınmış olan demirbaşların işletme içerisinde gerçekten 

kullanıldığının belirlenmesi için fiziki inceleme yapılmaktadır. Yapılan ödeme bir 

sözleşme sonucunda düzenli yapılan bir ödeme olabilmektedir. Bu durumda iç 

denetçi faturanın sözleşme şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olduğunu kontrol 

etmekte, fatura üzerindeki onayları incelemekte ve muhasebe kayıtlarına  doğru bir 

şekilde yansıtıldığını kontrol etmektedir. 

 

1.1.1.7 ALACAKLAR VE SATIŞ İŞLEMLERİNİN TEST EDİLMESİ 

 

İç denetçi satın alma testine başlamadan önce, satış ve pazarlama müdürü ile 

görüşmeler yaparak bağlı şirketin satış politikaları ve stratejileri hakkında bilgi 

edinmektedir. Daha sonra yetkili kişiler ile görüşmeler yaparak ürünlerin 

fiyatlandırılması, siparişin alınması, teslimatın yapılması, satış faturası düzenlenmesi 

ve tahsilâtın yapılması ile ilgili ön araştırma yapmaktadır. 

 

Satış testini yerine getiren iç denetçi örnekleme yoluyla satış işlemleri seçmektedir. 

İç denetçi belirlenmiş olan satış işlemleri ile ilgili mahsup fişleri, fatura ve 

irsaliyeleri temin ederek şekil şartlarına uygun olarak düzenlendiklerini, gerekli 

onayların mevcudiyetini,tarih, fiyat, miktar ve tutar olarak birbirleri ile 

uygunluklarını araştırmaktadır. İç denetçi faturada belirtilmiş olan birim fiyatları üst 

yönetim tarafından onaylanmış ilgili döneme ait fiyat listeleri ile karşılaştırmaktadır. 

Fatura üzerinde belirtilen iskonto oranlarının işletmenin iskonto  politikaları ile, vade 

sürelerinin ise satış politikaları ile uygunluğu araştırmaktadır. İskonto oranlarında 

veya vade sürelerinde işletme politikalarından farklılıklar olduğu takdirde bunun 

nedenleri araştırılmaktadır. 

 

İç denetçi mümkünse yapılan bir sevkiyat sırasında hazır bulunarak sevkiyat işlem ve 

prosedürlerini ve sevk irsaliyelerinin düzenlenmesini gözlemlemektedir. İç denetçi 

depoda yaptığı gözlemler sonucunda malzemelerin uygun fiziki koşullarda depolanıp 

depolanmadığına kanaat getirmektedir. 
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Holding politikası olarak bağlı şirketlerin en az yılda bir defa yurtiçi ve yurtdışında 

bulunan tüm alıcı ve satıcıları ile mutabakat yapmaları gerekmektedir. Mutabakat 

mektupları bağlı şirketler tarafından hazırlanmakta ve gönderilmektedir. Mutabakat 

mektubuna verilen cevaplar da yine bağlı şirkete gönderilmektedir. İç denetçiler 

mutabakat mektubu düzenleme sorumluluğunda olan personelin diğer görevlerle 

ilgili yetkilerini öğrenerek görevlerin ayrılığı ilkesine göre yetki dağılımının 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırmaktadır. İç denetçiler gelen mutabakat 

mektuplarının üzerinde şirket kaşesi olduğunu ve imzaların eksiksiz olup olmadığını 

kontrol etmektedir. Mutabakat mektuplarının üzerinde yazılı olan bakiyeler, gelen 

cevaptaki bakiyeler ve bağlı şirket kayıtlarındaki bakiyeler karşılaştırılmaktadır. 

Mutabakat mektubunda veya şirket kayıtlarında fark olması halinde bu farkın 

nedenleri araştırılmaktadır. Cevap gelen mutabakat mektubunun çok az sayıda 

olması, önemli müşteri veya satıcılardan mutabakat mektuplarının gelmemiş olması 

veya mutabakat mektubu gönderilme işleminin genel ilkelere uygun yapılmadığına 

kanaat getirilmesi durumunda ise iç denetçiler bağlı şirketten tekrar mutabakat 

mektubu gönderilmesini talep edebilmekte veya durumun ciddiyetine göre kendi 

belirledikleri müşteri veya satıcılara doğrudan göndermektedirler. 

 

Alacakların ne zamandan beri tahsil edilmediğinin saptanması ve alacakların tahsil 

edilebilme yeteneğinin belirlenmesi için iç denetçi tarafından alacakların 

yaşlandırılması cetveli hazırlanmaktadır. Bir alacağın tahsili ne kadar gecikmiş ise o 

alacağın tahsil kabiliyetinin o kadar zayıf olduğu kabul edilmektedir. Alacak 

yaşlandırması yapılırken, alıcılar hesabı yardımcı hesaplarının dökümü alınmaktadır. 

Yardımcı hesapların bilanço tarihindeki bakiyelerinin ne kadar bir süredir açık 

bulunduğu hesaplanmaktadır. Alacakların bilançoda tahsil edilebilir değeri ile 

gösterilip gösterilmediğini tespit etmek için, tahsili geciken alacaklar için şüpheli 

alacak karşılığı ayrılıp ayrılmadığı incelenmektedir.  
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1.1.1.8 STOKLAR VE SATIN ALMA İŞLEMLERİNİN TEST EDİLMESİ 

 

Üretim firmalarında satın alma işlemleri çok büyük tutarlarda ve daha yoğun 

gerçekleştiği için satın alma testleri bu firmalarda daha ağırlıklı uygulanmaktadır.  

 

Bu aşamada iç denetçi yetkili kişilerle görüşme yapmakta, satın alma ile ilgili 

prosedür oluşturulmuş ise temin etmekte, satın alma sisteminin işleyişini 

gözlemlemekte ve gerekli gördüğü takdirde örnek bir satın alma işlemi seçerek kayıt 

sistemini yeniden incelemektedir. İç denetçi, satın alma talebinin yapılması, siparişin 

verilmesi, teslim alma ve kayıt etme sorumluluklarının farklı kişilerde olup 

olmadığını incelemektedir. Bu ön araştırma sonucunda iç denetçi yapacağı testin 

kapsamını belirlemektedir. 

 

İç denetçi, örnek olarak belirli bir sayıda satın alma işlemi seçmektedir. Bu satın 

alma işlemleri ile ilgili olarak satın alma sipariş formu, satıcı irsaliyesi,  ambar giriş 

kontrol formu, satıcı faturası, satınalma sözleşmesi ve muhasebe fişlerinin 

mevcudiyeti, belgelerin tarih, tutar ve miktar olarak birbirleri ile uyumu ve 

belgelerdeki yetkili onaylar incelenmektedir. Ayrıca seçilmiş olan her satın alma 

işlemi için yazılı fiyat teklifleri ve satın alma bölümü tarafından hazırlanmış olan 

mukayese tablosu incelenerek, yapılan satın alma işleminin en uygun fiyat ve 

kalitede gerçekleştirildiği araştırılmaktadır. 

 

Satın alınan malzemelerin kalite veya tesellüm eksikliği gibi nedenlerle iade 

edilmeleri ile ilgili prosedür oluşturulmuş ise iç denetçiler teslim alınan 

malzemelerin prosedürlerde belirtilen şartları gerçekleştirip gerçekleştirmediğini de 

incelemektedir.  

 

Satın alma işlevinin denetiminde iç denetçi ayrıca tutar veya miktar olarak en yoğun 

satın alımı yapılan hammadde veya malzemeyi belirleyerek bir örnekleme de 

yapabilmektedir. Bu durumda malzemenin ilgili dönemdeki tüm alımlarına ilişkin 

olarak satıcılar, miktarlar, birim fiyat ve ödeme koşulları incelenmektedir.  
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İç denetim bölümü sene sonlarında bağlı şirketler tarafından oluşturulan stok sayım 

prosedürlerini temin etmektedir. İç denetçiler, sene sonlarında bağlı şirketler 

tarafından yapılan stok sayımlarına iştirak ederek sayımların prosedürlere uygun 

olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini gözlemlemektedir. Stok sayımını 

gözlemleyen iç denetçi örnek stok kalemleri seçerek bağlı şirket yetkilileri ile birlikte 

fiziki sayım yapmaktadır. Fiziki sayım sonuçları bağlı şirket yetkilileri ve iç 

denetçiler tarafından imzalanmış olan bir tutanağa kaydedilmektedir. İç denetçi, sene 

sonu stok sayımları tamamlandıktan sonra kendi sayım sonuçları ile bağlı şirket 

yetkililerinin yapmış olduğu sayım sonuçlarını ve muhasebe kayıtlarını 

karşılaştırmaktadır. 

 

Özellikle üretim şirketlerinde stokların incelenmesi  iç denetçiler için önemlilik arz 

etmektedir. Stokları inceleyen iç denetçi, hammadde ve malzeme ambarını gezerek 

gözlemler yapmaktadır. Mümkün ise hammaddelerin teslim alınmasını sırasında 

hazır bulunarak teslim alma prosedür ve işlemlerini gözlemlemektedir. Bu aşamada 

teslim alınan malların kalite kontrolünün nasıl yapıldığı, sayım veya ölçme 

işlemlerinin nasıl gerçekleştiği konusunda bilgi sahibi olmaktadır. İç denetçi teslim 

alınan hammaddelerin güvenilir bir ortamda depolanıp depolanmadığını 

gözlemlemektedir. Depoların korunma yöntemleri, depolara giriş çıkış yetkisine 

kimlerin sahip olduğu hakkında yetkili kişilere sorular sorarak bilgi toplamaktadır. İç 

denetçi stokların ambara giriş çıkışı sırasında kullanılmakta olan ilk madde malzeme 

giriş formu, istek formu, iade fişi gibi belgeler, belgelerin içerikleri, belgeler 

üzerinde bulunması gereken onaylar ve belgelerin dosyalanma yöntemleri hakkında 

bilgiler toplamaktadır. İç denetçi tarafından stok yaşlandırması yapılarak uzun 

süredir hareket görmeyen stoklar belirlenmektedir.  

 

1.1.1.9 PERSONEL TESTİ 

 

Personel testini yerine getiren iç denetçi tarafından iç denetim tarihi itibari ile 

personel listesi temin edilerek, örnekleme olarak belirli bir sayıda personel 

seçilmektedir. İç denetçi, belirlenmiş olan bu kişilere ait personel dosyalarını temin 

etmekte ve  nüfus cüzdanı, sabıka kaydı, diploma gibi asgari bulunması gereken 
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evrakların mevcudiyetini incelemektedir. Belirlenmiş olan personelin maaş 

bordrolarının aritmetik doğruluğu  iç denetim bölümü tarafından hazırlanmış olan bir 

bilgisayar programı ile yeniden hesaplanarak doğrulanmaktadır. Personele yapılan 

maaş ödemelerinin gerçekleştiğinin saptanması amacı ile banka maaş ödeme 

talimatları temin edilerek, belirlenmiş olan personele ait ödeme talimatları kontrol 

edilmektedir. Ayrıca ilgili aya ait icmal bordrolarının net ödenebilir tutarları ile 

banka ödeme talimatlarının toplam tutarı karşılaştırılmaktadır. 

 

Belirlenmiş olan personelin bordrolarında belirtilen normal çalışma saatleri, fazla 

mesai saatleri ve tatil günlerinin mutabakatı için ilgili personelin puantaj kartları 

temin edilmekte ve bordroda yer alan süreler ile karşılaştırılmaktadır. İç denetçi 

ayrıca bordroda belirtilen normal mesai saatleri ve fazla mesai saatlerinin iş 

kanunlarında belirtilen yasal süreleri aşıp aşmadığını da incelemektedir. İç denetçi, 

personelin mesai saatleri dışında yapmış olduğu çalışmaların belirlenmesi, fazla 

mesai saatlerinin onaylanması ile ilgili belge ve işlem akışını araştırarak gerekli 

belgelerin uygunluğunu incelemektedir. İç denetçi belirlenmiş olan personelin 

şirkette fiilen çalıştığını tespit etmektedir.  

 

Personel testi kapsamında işten ayrılan personel listesinden örnekleme olarak belirli 

miktarda personel seçilmektedir. Belirlenen bu personelden işten ayrılırken imzalı 

ibraname alınıp alınmadığı kontrol edilmektedir. Ayrıca iş akdine son verilen 

personellerin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı tutarları yeniden hesaplanmaktadır. 

Personelin işten ayrıldıkları tarihi takip eden aya ait maaş ödeme talimatları kontrol 

edilerek, maaş ödeme talimatlarında mevcut olmadıkları kontrol edilmektedir. 

 

4.9.2. KANITLAR 

 

İç denetçiler iç denetim faaliyeti sırasında elde ettikleri kanıtlar doğrultusunda 

denetim sonucuna ulaşmaktadır. İç denetçiler elde ettikleri kanıtları çalışma 

kâğıtlarında belgelendirmektedirler. 
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4.9.3. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 

 

 

İç denetçiler yapmış oldukları iç denetim faaliyetleri ile ulaştıkları sonuçları çalışma 

kâğıtlarına kaydetmektedirler. İç denetim bölümü matbu olarak bastırılmış standart 

çalışma kâğıtları kullanmaktadır. Çalışma kâğıtlarında, denetlenen bağlı şirket veya 

bölümün adı, denetim faaliyetinin dönemi ve konusu,  denetim tarihi, çalışma 

kâğıdını hazırlayan kişinin adı ve parafı, çalışma kâğıdında belirtilen bir tutar olduğu 

takdirde bunun döviz cinsi, çalışma kâğıdının referans numarası ve rapor referans 

numarasının yazılacağı özel bir bölüm bulunmaktadır. İç denetçiler, hazırladıkları 

çalışma kâğıtlarında bu bilgileri doldurmak zorundadırlar. Ancak çalışma kâğıtlarının 

içeriği denetimin amacına göre değişmektedir. 

 

Çalışma kâğıtlarının düzenli olarak dosyalanması, gözden geçirilmesinin 

kolaylaştırılması ve rapor yazılması sırasında iç denetçiye yardımcı olması amacıyla 

referanslama sistemi kullanılmaktadır. İç denetçiler çalışma kâğıtlarının hazırlanması 

sırasında çeşitli semboller kullanabilmektedirler. Bu sembollerin açıklaması çalışma 

kâğıtlarının en altına yazılmaktadır. 

 

Çalışma kâğıtları sürekli dosyalar ve cari dosyalar olmak üzere iki farklı dosyada 

saklanmaktadır. Çalışma kâğıtlarının bulunduğu dosyalar iç denetim bölümü çalışma 

alanında bulunan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.  

 

4.9.4. KAPANIŞ TOPLANTISI 

 

İç denetim faaliyeti tamamlandıktan sonra ilgili bağlı şirket veya bölüm yöneticileri 

ile kapanış toplantısı yapılmaktadır. Kapanış toplantısı yapılmasının amacı, iç 

denetim faaliyeti sırasında tespit edilmiş aksaklıkların konuşularak, herhangi bir 

yanlış anlaşılmanın engellenmesi, aksaklıkların iyileştirmesi ve düzeltmesi için 

gerekli önlem ve yöntemlerin konuşularak tartışılmasıdır. Denetim yapılan alan ile 
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ilgili olarak yapılacak olan iyileştirme önlem ve yöntemlerinin uygulanma zamanları 

kapanış toplantısı sırasında konuşulmaktadır. 

 

İç denetim faaliyeti sonucunda tespit edilen aksaklıkların önemli olması, zaman 

kaybetmeden düzeltilmesi gereken bir durum olması veya önemli bir risk unsuru 

oluşturmasına göre iç denetçiler bu aksaklıkları ve iyileştirme yöntemlerini denetim 

faaliyeti sırasında gerekli yönetim kademesi ile görüşebilmektedirler.  

 

Kapanış toplantısı esnasında taslak raporun hazır olması durumunda, görüşme taslak 

rapor üzerinden konuşularak yapılabilmektedir. Bu durumda ilgili yönetim 

kademesinin görüşme sırasında vermiş olduğu bilgi ve cevaplar, taslak rapora verilen 

cevaplar olarak değerlendirilmekte ve nihai rapora eklenmektedir. 

 

Kapanış toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler iç denetçi 

tarafından çalışma kâğıtlarına kaydedilmekte ve cari dosyada muhafaza edilmektedir. 

 

4.10. İÇ DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI 

4.10.1. İÇ DENETİM RAPORU ÇEŞİTLERİ 

 

İç denetim yöneticisi, gerçekleşmiş olan iç denetim faaliyetleri sonucunda tespit 

edilen önemli risk ve olası riskleri üst yönetimin bilgisine sunmak amacı ile üç ayda 

bir yönetim kuruluna sözlü raporlama yapmaktadır.  

 

Büyük risk taşıyan, zaman kaybetmeden düzeltici bir önlem alınması gereken 

durumlarda veya uzun bir süredir devam eden bir iç denetim faaliyetinin durumu 

hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek amacı ile yazılı veya sözlü olarak ara 

raporlamalar yapılabilmektedir. Ara raporlarda belirtilen konular, nihai raporda 

tekrar ele alınmaktadır. 
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İç denetim bölümü tarafından gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonucunda, elde 

edilen sonuçları ve iç denetçi önerilerini içeren yazılı bir iç denetim raporu yönetim 

kuruluna sunulmaktadır. 

 

4.10.2. İÇ DENETİM RAPORUNUN İÇERİĞİ 

 

İç denetim yöneticisi tarafından iç denetim raporunda bulunması gereken asgari bilgi 

ve bölümlerin belirtildiği bir rapor formatı bulunmaktadır. Tamamlanan denetim 

faaliyeti sonucunda elde edilen  sonuçlar ve öneriler bu rapor formatında 

hazırlanmaktadır. 

 

Raporun en başında holding adı, raporun başlığı, rapor referans numarası, denetim 

tarihi, denetlenen bağlı şirket, bölüm veya fonksiyonun adı, denetim konusu olan 

dönem, iç denetim konuları, ekler ve denetim faaliyetini yerine getiren iç denetçilerin 

isimleri belirtilmektedir.  

 

Raporun ilk bölümünde yapılmış olan iç denetim faaliyetinin içeriğinin okuyucular 

tarafından anlaşılmasını sağlayacak genel bilgiler verilmektedir. Bu bölümde, 

denetlenmiş olan bağlı şirket, bölüm veya fonksiyon hakkında genel bilgiler 

verilmekte, iç denetim faaliyetinin hangi tarihler arasında gerçekleştiği belirtilmekte, 

denetime konu olan faaliyet dönemi ve denetime konu olan faaliyet alanları 

belirtilmektedir. 

 

Raporun ikinci bölümü önceki iç denetim sonuçlarını içermektedir. Bu bölümde 

amaç, önceki iç denetim sonuçlarının takip edilerek gerekli iyileştirici önlemlerin 

alınıp alınmadığının belirlenmesi ve raporlanmasıdır. Önceki iç denetim sonuçları bu 

bölümde maddeler halinde sıralanmaktadır. Denetlenmiş olan bağlı şirket veya 

bölüm yöneticilerinin bu sonuçlara verdikleri cevaplar da sonuç ve önerilerin altına 

eklenmektedir. En son olarak ise ilgili sonuç ve öneriler doğrultusunda iyileştirici 

önlemlerin alınıp alınmadığı belirtilmektedir. 

 

 148

 



Raporun üçüncü bölümü “Cari Dönem Denetim Sonuçları ve Önerileri” başlığı 

altında gerçekleşmiş olan denetim faaliyeti sonucunda elde edilen sonuçları ve iç 

denetçilerin görüş ve önerilerini içermektedir. Bu bölüm raporun en başında 

belirtilen denetim konularına göre alt başlıklara ayrılmaktadır.. Daha sonra her konu 

için tespit edilmiş olan sonuçlar ve öneriler maddeler halinde belirtilmektedir. 

Sonuçlar, faaliyetlerin belirlenen hedef ve amaçlara, prosedürlere, yasal 

düzenlemelere ve etkin kontrol yöntemlerine uygun olarak gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğini belirtmektedir. Öneriler ise, faaliyetlerin iyileştirilmesi, 

performansın arttırılması, kontrol sistemlerinin etkinleştirilmesine yönelik öneri ve 

tavsiyeleri içermektedir. Mevcut ise her maddede denetlenmiş olan şirket, bölüm 

veya fonksiyon yöneticisi tarafından verilmiş olan cevap da yer almaktadır. 

 

Rapora ek olarak iç denetim faaliyeti sırasında iç denetçiler tarafından hazırlanmış 

olan çalışma tabloları eklenmektedir. 

Üst yönetim için bir özet oluşturularak, raporun en üstüne eklenmektedir. Yönetim 

özetinde belirtilen konuların yanına referans numarası verilerek konunun 

ayrıntılarının rapor içerisinde rahatlıkla bulunması sağlanmaktadır.  

 

4.10.3. İÇ DENETİM RAPORUNDA “STANDARTLARA UYGUNDUR” 

İBARESİNİN KULLANILMASI 

 

İç denetim bölümü dış değerlendirme yaptırmadığı için iç denetim faaliyetlerinin iç 

denetim mesleki uygulama standartlarına uygun bir şekilde yerine getirildiğini 

belirtmek amacı ile iç denetim raporlarında “standartlara uygundur” ibaresini 

kullanamamaktadır. 

 

4.10.4. İÇ DENETİM SONUÇLARININ RAPORLANACAĞI TARAFLAR 

 

İç denetim faaliyeti sonucunda hazırlanan iç denetim raporları, yönetim kurulu 

başkan ve başkan vekiline gönderilmektedir. İç denetim raporları, iç denetim 

faaliyeti sonuçları ile ilgili bilgi edinmeleri amacı ile yapılan iç denetim çalışması 
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bağlı şirket ise bağlı şirket genel müdürüne, bölüm ise ilgili bölümden sorumlu 

yöneticiye de gönderilmektedir. 

 

4.11. İZLEME 

 

İç denetçiler ve ilgili bağlı şirket veya bölüm yöneticileri, kapanış toplantısında iç 

denetim faaliyeti sonucunda elde edilen sonuçların düzeltici önlemleri hakkında 

konuşmaktadırlar. Düzeltici önlemlerin zaman kaybedilmeden yerinde getirilmesi 

gerektiği durumlarda ve riskin yüksek olduğu alanlarda iç denetim bölümü ilgili 

bağlı şirketten veya bölümden destekleyici belgeleri talep etmekte, düzeltici 

faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini incelemektedir. Riskin nispeten 

düşük olduğu durumlarda ise bir sonraki iç denetim faaliyeti sırasında önceki iç 

denetim sonucunda elde edilen sonuçların düzeltilip düzeltilmediğini incelenmekte 

ve iç denetim raporunda “Önceki Denetim Sonuçları” başlığı altında 

raporlamaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

İç denetim; işletmenin faaliyetlerine değer katmak ve faaliyetleri geliştirmek amacı 

ile tasarlanmış, bağımsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetçiler 

işletme içerisinde oluşturulmuş iç kontrol sistemlerinin etkinliğini incelemenin 

yanında, iç kontrol sistemlerini geliştirmeye yönelik olarak işletme yönetimine öneri 

ve tavsiyelerde bulunur. Etkin iç kontrol sistemi işletme içerisinde güvenilir bilgi 

akışını sağlayarak üst yönetimin doğru kararlar vermesini sağlar. İç denetçiler, 

işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyebilecek mevcut ve olası riskleri tespit 

ederek, bu risklerin azaltılması veya kontrol edilebilmesi için üst yönetime öneri ve 

tavsiyelerde bulunur. Risklerin tespit edilerek gerekli iyileştirici kontrollerin 

oluşturulması, işletme faaliyetlerinin etkinliğini ve işletmenin rekabet gücünü arttırır. 

İç denetçi, risklerin gerçekleşmesi durumunda yerine getirilmesi gereken faaliyetleri 

de belirleyerek, herhangi bir olumsuz durumda işletmenin en kısa zamanda eski 

gücüne kavuşmasını sağlar, bu da işletmelerin uzun süreli ayakta kalabilmesi için en 

önemli etkenlerden bir tanesidir. İç denetçiler iç kontrol sistemi ve risk yönetimi 

dışında işletmenin kurumsal yönetim sistemlerini de inceleyerek, gerekli gördükleri 

takdirde iyileştirici önerilerde bulunabilmektedirler. İşletmelerde kurumsal yönetim 

uygulama kalitesinin yüksek olması; düşük sermaye maliyeti, finansman 

imkânlarının artması ve işletme itibarının yüksek seviyede olmasını sağlar. Bu 

nedenledir ki işletmelerde iç denetim fonksiyonunun önemi gün geçtikçe 

artmaktadır.  

 

İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors - IIA), iç denetim 

faaliyetlerinin genel çerçevesini belirlemek, kaliteli iç denetim faaliyetlerinin yerine 

getirilmesini sağlamak amacıyla İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarını kabul 

etmiştir. İç denetim faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi ve kalitesinin 

ölçülebilmesi ancak İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun bir şekilde 

yerine getirilebilmesi ile mümkündür.   

 

Tezin uygulama bölümünde “Z Holding” bünyesinde oluşturulan bir iç denetim 

bölümünün yapısı, organizasyon yapısı içerisindeki yeri, gerçekleştirmekte olduğu iç 
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denetim faaliyetleri incelenmiştir. İç denetim bölümü işletme organizasyon yapısı 

içerisinde iç denetim raporlarına yeterli ilginin gösterilmesini ve denetim sonucunda 

verilen tavsiyelere göre uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak konusunda yeterli 

yetkiye sahip bir kişiye bağlı olduğu söylenebilmektedir. Ancak işletme 

organizasyon yapısı içerisinde iç denetim komitesinin oluşturulması iç denetçilerin 

bağımsızlığını daha çok arttıracaktır. İç denetim bölümünün amaç, yetki ve 

sorumluluklarını belirten ve üst yönetim tarafından onaylanmış yazılı bir iç denetim 

tüzüğü bulunmaktadır. İç denetim yöneticisinin ve bölümde görev yapmakta olan iç 

denetçilerin uluslararası uzmanlık sertifikalarına sahip olmaları mesleki 

yeterliliklerini kanıtlayan en büyük belgedir. İç denetim bölümünde sürekli iç 

değerlendirmelerin yapılması yapılan iç denetim faaliyetlerinin güvenilirliliğini 

arttırmaktadır.  İç denetim yöneticisi tarafından yıllık, üç aylık ve aylık planlamalar 

yapılmakta, iç denetçiler ise denetim faaliyetlerine başlamadan önce yazılı denetim 

plan ve programlarını oluşturmaktadırlar. Bu da iç denetim bölümünün faaliyetlerini 

sistematik ve disiplinli bir yaklaşım ile yerine getirdiğini göstermektedir. Bütün bu 

değerlendirmeler sonucunda “Z Holding” iç denetim bölümünün iç denetim 

faaliyetlerini iç denetim mesleki uygulama standartlarına uygun olarak yerine 

getirdikleri görülmektedir. 
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EK 1: ÖRNEK İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ 

 

Misyon ve Çalışma Alanı1

 

İç denetim bölümünün misyonu işletmenin faaliyetlerini geliştirmek ve işletmeye 

değer katmak için tasarlanmış bağımsız ve tarafsız güvence ve danışmanlık 

hizmetlerinin sağlanmasıdır. Sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek, risk 

yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek geliştirir. 

 

İç denetim bölümünün çalışma alanı, işletmenin risk yönetimi, kontrol ve yönetim 

süreçlerinin yönetim tarafından tasarlanıldığı gibi ve aşağıdakileri sağlayacak uygun 

bir biçimde yerine getirildiği konusunda karar vermektir. 

 

• Riskler uygun bir biçimde tanımlanmış ve yönetilmektedir. 

• Çeşitli yönetim gruplarıyla gerekli etkileşim sağlanmaktadır. 

• Önemli finansal, idari ve faaliyetsel bilgiler doğru, güvenli ve zamanlı 

iletilmektedir. 

• Çalışanların faaliyetleri politika, standart, kurallar, yasalar ve yönetmelikler 

ile uyum içerisindedir. 

• Kaynaklar ekonomik olarak elde edilmekte, etkin kullanılmakta ve uygun 

olarak muhafaza edilmektedir. 

• Programlar, planlar ve hedefler başarılmaktadır. 

• Kalite ve sürekli gelişim işletmenin kontrol süreçlerinde yer almaktadır. 

 

Yönetim kontrolü, kậrlılık ve organizasyonun imajının geliştirilmesi ile ilgili 

fırsatlar denetim sırasında tanımlanabilmektedir. Bu konularda uygun yönetim 

kademesi ile iletişime geçilmelidir. 

 

 

                                                 
1 (Çevrimiçi) http://www.theiia.org/iia/index.cfm?doc_id=383),  7 Ocak 2005. 
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Amaç 

 

İç denetim yöneticisi yönetim kurulu ve denetim komitesine aşağıdaki konularda 

sorumludur: 

 

• Faaliyetlerin kontrol edilmesi ve risklerin yönetilmesinin etkinlik ve 

yeterliliği ile ilgili yıllık değerlendirme sunmak, 

• İşletme faaliyetlerinin kontrol edilmesi süreci ile ilgili önemli sorunlar 

hakkında bilgi sunan, bu süreçlerin potansiyel gelişmeleri hakkında bilgi 

içeren ve ilgili önemli sorunlardan çözümüne kadar bilgi içeren rapor 

sunmak,. 

• İç Denetim bölümünün kaynaklarının yeterliliği ve yıllık iç denetim 

planının durumu ve sonuçları hakkında periyodik olarak bilgi sunmalıdır. 

 

Bağımsızlık 

 

İç denetim bölümünün bağımsızlığının sağlanabilmesi için, iç denetim yöneticisinin 

işlevsel olarak denetim komitesine, idari olarak da icra sorumlusuna (Chief 

Executive Officer-CEO) bağlı ve sorumlu olması gerekmektedir. 

 

Sorumluluk 

 

İç denetim yöneticisi ve iç denetim bölümü çalışanları aşağıdakileri yerine 

getirmekle sorumludur: 

• Uygun risk tabanlı metedolojiler ile esnek yıllık iç denetim planı oluşturmak, 

yıllık iç denetim planının ve periyodik güncellemelerin gözden geçirilerek 

onaylanması için denetim komitesine sunmak. 

• Üst yönetim veya denetim komitesi tarafından talep edilmiş uygun proje veya 

özel görevleri de içeren onaylı yıllık iç denetim planının uygulanması. 
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• Bu yönetmeliğin gerekliliklerini karşılayabilecek, yeterli bilgi, beceri, 

deneyim ve mesleki sertifikaya sahip iç denetçiler yetiştirmek, 

• Önemli fonksiyonların birleşmelerini, yeni veya değişen hizmetleri, süreçleri, 

faaliyetleri ve kontrol süreçlerinin gelişmesini değerlemek, 

• Denetim faaliyeti sonuçlarını denetim komitesi ve üst yönetime periyodik 

olarak özetlemek, 

• İç denetimde meydana gelen değişimleri ve başarılı uygulamaları denetim 

komitesine bildirmek, 

• Önemli hedef ölçütleri ve sonuçların listesini denetim komitesine sunmak, 

• Önemli hileli faaliyet şüphelerini araştırmaya yardımcı olmak ve sonuçları 

denetim komtesi ve yönetime sunmak, 

• İşletmeye makul maliyet ile optimal denetim zamanı sağlamak amacı ile 

bağımsız denetçilerin faaliyet alanlarını göz önünde bulundurmak. 

 

Yetki 

 

İç denetim yöneticisi ve elemanlarının yetkileri aşağıdaki gibidir: 

• Tüm fonksiyon, kayıt, varlık ve personele  sınırlandırılmamış erişim yetkisine 

sahiptir. 

• Denetim komitesine tam erişim yetkisine sahiptir. 

• Denetim amaçlarının başarılması için gerekli olan kaynakları tahsis etmek, 

faaliyet alanına karar vermek ve gerekli teknikleri uygulamak. 

 

İç denetim yöneticisi ve elemanları aşağıdaki konularda yetkili değildir: 

• İşletme içerisinde operasyonel görevler yürütmek. 
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Denetim Uygulamalarının Standartları 

 

İç denetim bölümü faaliyetlerini İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal 

Auditors-IIA) tarafından yayınlanmış olan İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartlarına uygun bir şekilde yerine getirecektir. 

 

_________________________________ 
İç Denetim Yöneticisi   

_________________________________ 
İcra Sorumlusu  

________________________________ 
Denetim Komitesi Başkanı    

Tarih ___________________________ 
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EK 2: ÖRNEK ÇALIŞMA KAĞIDI 

 

 

Z HOLDİNG
İç Denetim Bölümü

Şirket Adı : Hazırlayan :
Dönem   : Tarih ve Paraf : Referans :
Konu     : Tutar Birimi : Rapor Ref. :
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EK 3: ÖRNEK İÇ DENETİM RAPORU 

 

 

YÖNETİM ÖZETİ 

 
Raporun ilk sayfası, Yönetim Özeti başlığı altında rapordaki en önemli bulguları ve 

ilgili önerileri Yönetim Kurulu üyeleri için özet bir biçimde aktarmalıdır. Yönetim 

özetinde belirtilen her maddenin yanına rapor içinde yer aldığı kısım referans olarak 

verilmelidir. Sonraki sayfa aşağıdaki gibi başlamalı ve bölüm bölüm ilerlemelidir : 

 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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Z HOLDİNG A.Ş. 

 
İÇ DENETİM RAPORU 

 

 

RAPOR    : (Rapor referans numarası) 

TARİH  : (Rapor yazımının bittiği tarih) 

ŞİRKET  : (Denetlenen şirket/bölüm/faaliyet)   

DÖNEM  : (Denetim çalışmasının yapıldığı tarih aralığı) 

KONU  : (Denetlemenin konuları: hesaplar, faaliyetler v.b.)  

EK   : (Ekler: çalışma tabloları, test sonuçları v.b.) 

İÇ DENETÇİLER : (Denetim ekibinin baş harfleri : E.Ş. v.b.) 

 

 
 

I. GENEL BİLGİ 

 

Bu bölümde, denetim çalışmasının hangi şirket/bölüm/faaliyet için, hangi tarihlerde 

ve özellikle ne için yapıldığının özetlenmelidir. 

 

II. ÖNCEKİ DENETİM SONUÇLARI 

 

Bu bölümde, önceki denetimlerde raporlanan sonuçların önemli ve ilgili olanları 

belirtilmeli ve bu denetim çalışması sonucu en son ne durumda oldukları 

açıklanmalıdır. 

 

•  
•  
•  
•  
•  
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III. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, denetim çalışmasının sonuçları, konularda belirtilen alt başlıklar altında 

raporlanmalıdır. Sonuçlar ile ilgili kriter, durum, sorun ve etkiler belirtilir ve gerekli 

durumlarda öneri ve yorumlar yapılmalıdır.   

 

•  
•  
•  
•  
•  
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