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İŞLETMELERDEKİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN VE İÇ DENETİM 
FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DENETİMDEKİ ÖNEMİ
Zehra Esma AKGÜL - Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.

MUHASEBE VE 
DENETİM DÜNYASI

GİRİŞ

İşletme dünyasında yer alan ve dünya 
piyasalarına yön veren dev işletmeler başta 

olmak üzere, tüm işletmeler farklı sermaye 
gruplarına hizmet etmekle, farklı ölçeğe ve 
farklı mali tablolara sahip olmakla birlik-
te, esasında her birinde ortak olan tek şey 
“kontrol” ve “denetim” kavramlarıdır. Bu 
kavramlardan birinin etkinsizliği işletmeler 
için sınırsız kabul edilen işletme ömrünün 
devamlılığının sağlanmasını tehlikeye dü-
şürmekte ve yarattığı Kelebek Etkisiyle1 de 
ciddi finansal krizlere neden olmaktadır. 
Nitekim 2000’li yıllarda yaşanan bu krizler 
sonucunda uzun ve zorlu bir çabayla geli-
şen işletme itibarlarının ve kaynaklarının bir 
günde yok olduğu görülmüştür. 

 Gelinen süreçte “kontrol” ve “denetim” 
kavramları günümüzün artık en çok önem 
arz eden konuları arasında yer almış ve tari-
hi süreç içerisinde işletmelerin ve kurumla-
rın gelişmesi, bu kavramlar ve aralarındaki 
ilişkilerin de gelişmesine neden olmuştur. 
Bu kavramlar arasındaki ilişkiler, işletme 
finansal tablolarında yer alan hata, hile ve 
yolsuzlukların tespit edilmesinin yanında,  
işletmelerdeki faaliyet süreçlerinin etkinliği 
ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin 
güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk 

1 Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki 
hesaplanmayan, önceden bilinmeyen, ön görülme-
yen küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez so-
nuçlar doğurabilmesine verilen addır.

konularında makul güvencenin sağlanması-
na yönelik anlayışı da ortaya çıkarmıştır. Bu 
anlayışa ilişkin olarak kontrollerin tasarımı 
işletmedeki iç kontrol sistemi içinde kendini 
göstermekte, denetimin iç kontrol sistemin-
deki yeri ise daha çok iç denetim fonksiyo-
nu ve bağımsız denetim aracılığıyla ortaya 
çıkmaktadır. Bu bağlamda işletme yönetimi 
tarafından tasarlanan iç kontrol sisteminin 
etkinliği, öncelikle işletme içerisinde olu-
şan iç denetim fonksiyonu ile ölçülmekte ve 
daha sonra işletme dışında yer alan üçüncü 
bir kişi tarafından gerçekleştirilen bağımsız 
denetim faaliyetiyle değerlendirilmektedir. 
Diğer yandan bağımsız denetim faaliyetini 
yürüten denetçi, hem işletmenin finansal 
tablolarında yer alan hata ve hilenin tespit 
edilmesinde hem de denetim sürecinin çe-
şitli aşamalarında işletmenin iç kontrol sis-
teminden ve iç denetim fonksiyonundan ya-
rarlanmaktadır.

Son olarak, taşıdığı anlam ve önem iti-
bariyle bağımsız denetim, iç denetim fonk-
siyonu ve iç kontrol sistemi başta ISA kodlu 
uluslararası bağımsız denetim standartları 
olmak üzere çok çeşitli ulusal ve uluslara-
rası standartların ve düzenlemelerin içinde 
önemli ölçüde yer bulmuştur. Standartlar 
denetim ve iç kontrol yapısının uygulanması 
esnasında başvurulan temel ilkeler olup, bir-
çok uluslararası kuruluş bunların kurulma-
sına ve gelişmesine ilişkin çeşitli düzenle-
meler yapmaktadır. Bu çalışmada bağımsız 
denetim, iç denetim fonksiyonu ve iç kontrol 
arasındaki ilişkiler için, IFAC tarafından ya-
yımlanan ve ülkemizde de benimsenen ulus-
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lararası bağımsız denetim standartlarından 
yararlanılmış ve bu standartlar kapsamında 
incelenmiştir. 

1. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim 
Fonksiyonunun Bağımsız Denetimdeki 
Önemi

İç kontrol sistemi, işletmelerde yer 
alan kontroller tarafından şekillenmekte ve 
işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 
etkin bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda ISA 
315’e göre iç kontrol sistemi; finansal ra-
porlamanın güvenirliği, faaliyetlerin etkinli-
ği ve verimliliği ile ilgili mevzuata uygunluk 
açısından işletmenin amaçlarına ulaştığına 
dair makul güvence sağlamak amacıyla üst 
yönetimden sorumlu olanlar, yönetim ve di-
ğer personel tarafından tasarlanan, uygula-
nan ve sürekliliği sağlanan bir süreçtir. Ben-
zer şekilde O’Regan (2004 : 149) ve Hepworth 
(2003 : 3) tarafından da, iç kontrol sisteminin 
işletmenin örgütsel  hedeflerinin gerçekleş-
tirilmesine makul güvence sağlamak için 
yönetim tarafından kurulan bir süreç olduğu 
belirtilmiştir.

İç kontrol sisteminin denetimdeki 
önemi ise ilk defa, 1892 yılında İngiliz De-
netim Uzmanı Lawrence Dicksee tarafın-
dan yazılan “Denetim” kitabında dile geti-
rilmiştir. Dicksee’ye göre denetçinin amacı, 
işletmedeki kontrol sistemini incelemek ve 
zayıf noktaları tespit etmektir. Bununla bir-
likte Dicksee, iç kontrol yapısının işletmele-
rin kendi kendilerini check etmek2 amacıyla 
bünyelerine yükledikleri bir sistem olduğu-
nu ve denetçinin işletmenin yıllık hesapları-
nı gözden geçirmeden önce, bu sistemi göz 
önünde bulundurması gerektiğini belirtmiş-
tir (Arwinge : 2013). Böylece ilk defa, bağım-
sız denetçi işletmenin iç kontrol sisteminin 
dışardan bir göz olarak kontrolünü sağlayan 
kişi olmuştur. Ancak Dicksee tarafından ifa-
de edilen denetçinin amaçlarının, o zaman-
larda çok basite indirgendiği söylenebilir. 

2  Control kelimesi, İngilizcede “check et-
mek” manasına gelen control kelimesin-
den türetilmiş Fransızca bir kelimedir.

Gelinen süreçte yaşanılan iktisadi ve sosyal 
hareketlenmeler denetçinin amaçlarını ge-
nişletmiş ve ISA 200 tarafından bu amaçlar 
aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

	Bir bütün olarak finansal tabloların, 
hata veya hile kaynaklı önemli bir yan-
lışlık içerip içermediğine ilişkin makul 
güvencenin elde edilmesi, 

	Finansal tabloların tüm önemli yön-
leriyle geçerli finansal raporlama 
çerçevesine uygun olarak hazırlanıp 
hazırlanmadığına dair bir görüşün 
bildirilmesi ve 

	Bulgularına uygun olarak, finansal 
tablolar hakkında raporlamanın ya-
pılması ve ISA’ lerin zorunlu tuttuğu 
bildirimlerde bulunulmasıdır. 

Yukardaki açıklamalardan anlaşılacağı 
üzere, denetçinin öncelikle amacı finansal 
tabloların bağımsız denetiminde hata ve hile 
kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermedi-
ğine ilişkin makul bir güvencenin elde edil-
mesidir. Bu bağlamda denetçi, işletmenin 
finansal raporlama sürecine ilişkin olarak 
hata ve hile kaynaklı önemli bir yanlışlığın 
olup olmadığını değerlendirmektedir. Diğer 
yandan denetçi bu değerlendirmeyi yapar-
ken veya finansal tablolar hakkında görüş 
oluştururken, işletmenin önemli bir unsu-
ru haline gelen iç kontrol sistemini tanı-
makta ve bu sistemde yer alan kontrollerin 
etkinliğini ölçmektedir. Çünkü, denetçinin 
doğruluğu ve güvenirliği konusunda görüş 
oluşturmaya çalıştığı finansal tablolar esa-
sında işletmenin iç kontrol sisteminin bir so-
nucudur. Bununla birlikte denetçi işletmeyi 
tanıma sürecinde kimi zaman işletmenin 
iç denetim fonksiyonunun çalışmalarından 
faydalanmakta, kimi zaman da işletme için-
deki bu fonksiyondan doğrudan yardım da 
talep etmektedir. Dolayısıyla, iç kontrol sis-
temi ve iç denetim fonksiyonu işletmenin fi-
nansal bilgilerinin doğrululuğu ve güvenirli-
ği ile doğrudan ilgili olup, denetçi işletmenin 
iç kontrol sisteminden ve iç denetim fonksi-
yonundan edindiği bilgilere göre de denetim 
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sürecini şekillendirmektedir. Bu kapsam-
da, denetçinin işletmenin iç kontrolünü - iç 
kontrolün etkinliğini ve iç denetim fonksiyo-
nunun yeterliğini ve tarafsızlığını anlaması, 
bu konuda görüş vermek amacından ziyade 
içinde bulunan şartlar altında uygun olan 
denetim prosedürlerini tasarlamasına yö-
neliktir. Denetçi de söz konusu denetim pro-
sedürlerini tasarlarken ve yürütürken, ISA 
setinde yer alan ISA 300, ISA 315, ISA 330 ve 
ISA 610’da yer alan düzenlemelerden fayda-
lanmakta ve bu düzenlemeler denetçiye de-
netim sürecine ilişkin olarak önemli bir yol 
haritası sunmaktadır.

1.2. Denetimin Planlanmasında İç Kontrol 
Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonunun Rolü

Planlama, denetimin ayrı bir safhası 
olmayıp genellikle bir önceki denetimin ta-
mamlanmasından hemen sonra başlayan 
ve cari denetim tamamlanıncaya kadar de-
vam eden ve yinelenen bir süreçtir. Plan-
lama faaliyetlerinin kapsamı ve niteliği ise, 
genellikle denetlenecek işletmenin büyük-
lüğüne, yapısına ve varsa denetçinin işlet-
me hakkındaki deneyimlerine bağlı olarak 
değişmektedir. Şüphesiz ki etkin ve doğru 
bir şekilde yapılan planlama faaliyetleri, 
denetçiye denetimin her aşamasında büyük 
bir kolaylık sağlamaktadır. 

Benzer şekilde ISA 300’e göre planlama, 
denetçiye denetimin önemli alanlarına dik-
katini yoğunlaştırması, olası problemlerin 
zamanında belirlenmesi ve çözüme kavuştu-
rulması, denetim ekibi üyelerinin, öngörülen 
risklere karşılık verecek uygun seviyede ka-
biliyet ve yeterlik sahibi kişilerden seçilmesi 
ile bu kişiler arasında uygun bir iş dağılımı 
yapılması konularında yardımcı olmaktadır. 

Denetçinin denetime başlamadan 
önce denetimin kapsam, zamanlama ve 
yönünü belirleyen ve planlama faaliyetleri-
nin denetçinin genel denetim stratejisinin 
oluşturmasında işletmenin iç kontrol sis-
temini anlaması ve değerlendirmesi önem-

li bir faktördür (Eilifsen ve Diğerleri 2015 : 
176). Benzer şekilde denetçi, genel dene-
tim stratejisini oluştururken işletmenin iç 
denetim fonksiyonunun bulunup bulunma-
dığı, -varsa- denetim amacıyla; iç denetim 
çalışmalarının kullanılıp kullanılamayaca-
ğı, kullanılacaksa hangi alanlarda ve hangi 
ölçüde kullanılabileceği veya iç denetçilerin 
doğrudan yardım sağlamak üzere kullanı-
lıp kullanılamayacağına karar vermektedir. 
Diğer yandan denetçi, işletmenin iç kontro-
lünün işleyiş etkinliğinin değerlendirilmesi 
kapsamında belirlenen eksikliklerin niteliği 
ve işletmenin bunlara karşı alınan önlem-
ler dâhil önceki denetimlerin sonuçlarını, iç 
kontrole güvenmesinin daha etkin olup ol-
madığını belirlemesi bakımından işlemlerin 
hacmini göz önünde bulundurmaktadır (ISA 
300 : Ek 1). 

İşletmelerdeki iç kontrol bileşenleri-
nin oluşturduğu iç kontrol sisteminin ya-
pılandırma modeli ve yönetimin bu model 
karşısındaki tutumu denetçinin işletmenin 
iç kontrolünü anlaması açısından önemli 
bir faktördür (Shim, 2012 : 25).  Bu neden-
le denetçi, işletme faaliyetlerinin başarılı bir 
biçimde yürütülmesi için işletme genelinde 
iç kontrole verilen önemin ne şekilde oldu-
ğunu ve işletmenin iç kontrol yapısının nasıl 
bir model üzerine inşa edildiğini anlamaya 
çalışmaktadır. Böylece denetçi, denetimin 
planlama aşamasında denetim prosedürle-
rinden hangilerini uygulaması gerektiğine 
yönelik muhakemesini bu anlayış üzerine 
inşa edecektir.

1.3. İşletme ve Çevresini Tanımak 
Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin 
Belirlenmesinde ve Değerlendirilmesinde 
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonk-
siyonunun Rolü 

Yürürlükteki ISA’ler tarafından hem fi-
nansal tabloların geneli düzeyinde hem de 
işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıkla-
malara ilişkin yönetim beyanı düzeyine iliş-
kin yürütülen denetim çalışmalarında “Risk 
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Tabanlı Denetim Yaklaşımı” esas alınmak-
tadır. Risk Tabanlı Denetim Yaklaşımı üç 
aşamadan oluşmakta olup, birinci aşama 
“Riskin Belirlenmesi ve Değerlendirilme-
si”, ikinci aşama “Riske Karşılık Verilmesi” 
ve üçüncü aşama “Raporlama”dır (İnaltong 
ve Taş, 2015 : 76). Denetçi riskin belirlenme-
si ve değerlendirilmesi aşamasında işletme 
ve çevresini tanımak suretiyle ISA 315’e uy-
gun olarak, müteakip denetim prosedürleri-
nin tasarlanması ve uygulanmasına dayanak 
teşkil etmesi amacıyla: 

	Finansal tablo düzeyinde ve 

	İşlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve 
açıklamalara ilişkin yönetim beyanı 
düzeyinde 

“önemli yanlışlık” risklerini belirlemekte ve 
değerlendirmektedir. Finansal tablo düze-
yinde “önemli yanlışlık” riskleri, bir bütün 
olarak finansal tablolarla yaygın bir şekilde 
ilgili olan ve çok sayıda yönetim beyanını et-
kileme potansiyeli bulunan riskleri ifade et-
mektedir. Dolayısıyla bu nitelikteki risklerin; 
işlem sınıfları, hesap bakiyeleri veya açıkla-
malar düzeyinde belirli yönetim beyanlarıy-
la ilişkilendirilebilir riskler olması zorunda 
değildir. Bu tür riskler daha ziyade, örneğin 
yönetimin iç kontrolü ihlâl etmesindeki gibi, 
yönetim beyanı düzeyinde “önemli yanlışlık” 
risklerini artırma ihtimali olan durumları 
yansıtmaktadır (ISA 315 : A118 paragrafı). 

ISA’lere göre finansal tablo düzeyinde 
riskler, bozulan ekonomik şartlar gibi başka 
faktörlerle de ilgili olmakla birlikte, özelikle 
yetersiz bir iç kontrol sisteminden kaynakla-
nabilmektedir. Bununla birlikte, denetçinin 
işletmenin iç kontrol sistemini tanıma sü-
recinde bu sistem hakkında edindiği bilgiler 
veya iç denetim fonksiyonunun çalışmala-
rından edindiği bilgiler, aşağıdaki durumla-
ra yönelik finansal tabloların denetlenebi-
lirliğine ilişkin şüpheleri ortaya çıkarmakta 
denetçi de bunu dikkate alarak riskin oluşup 

oluşmadığını değerlendirmektedir.

Örneğin: 

	İşletme yönetiminin 
dürüstlüğüyle ilgili endişelerin; 
denetçinin, finansal tablolarda 
yönetimin yanlış açıklamalarda 
bulunma riskinin denetimin 
yürütülmesini engelleyebilecek 
düzeyde olduğu sonucuna 
varmasına sebep olacak kadar 
ciddi olması, 

	İşletme kayıtlarının durumu ve 
güvenilirliğiyle ilgili endişelerin; 
denetçinin, finansal tablolara 
ilişkin olumlu görüş vermesini 
destekleyebilecek yeterli 
ve uygun denetim kanıtı 
elde edilmesinin muhtemel 
olmadığı sonucuna varmasına 
sebep olması                 (ISA 315 
: A120 paragrafı). 

Ayrıca yönetim, finansal tabloların 
geçerli finansal raporlama çerçevesine uy-
gun olarak sunumunda, alenen veya zımnen, 
finansal tablolardaki çeşitli unsurların ve il-
gili açıklamaların muhasebeleştirilmesine, 
ölçülmesine, sunulmasına ve açıklanmasına 
ilişkin çeşitli beyanlarda bulunmaktadır. Bu 
nedenle denetçinin, belirli yönetim beyanla-
rına ilişkin önemli yanlışlıkları önleme veya 
tespit edip düzeltme ihtimali olan kontrolle-
ri belirlemesi ve anlaması önemlidir. İşlet-
medeki kontroller tek başına genellikle bir 
riski ele almadığı için, bu kontrollerin içinde 
bulunduğu süreç ve sistemlerle birlikte an-
laşılması ve yönetim beyanlarıyla ilişkilendi-
rilmesi daha uygun olmaktadır.

Görüldüğü gibi, hem finansal tablo 
düzeyinde hem de işlem sınıfları, hesap ba-
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kiyeleri ve açıklamalara ilişkin yönetim be-
yanı düzeyinde “önemli yanlışlık” risklerinin 
belirlenmesi sürecinde, kontrollerin tasarı-
mının değerlendirilmesi ve bu kontrollerin 
uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi 
sırasında elde edilen denetim kanıtları dâ-
hil, işletmenin “Risk Değerlendirme Prose-
dürlerinin” uygulanmasıyla elde edilen bil-
giler, denetçinin “önemli yanlışlık” risklerini 
değerlendirmesini destekleyecek denetim 
kanıtı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle 
denetçi, işletmenin iç kontrol sistemini ta-
nıma sürecinde uyguladığı risk değerlen-
dirme prosedürleri  ile  “önemli yanlışlık” 
risklerinin belirlenmesinden ve değerlen-
dirilmesinden sonra bu risklere nasıl kar-
şılık vereceğine dair uygulayacağı denetim 
prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve 
kapsamını ise ISA 330’a uygun olarak belir-
lemektedir.

1.3.1. Risk Değerlendirme Prosedürleri ve 
İlgili Faaliyetler 

Risk değerlendirme prosedürle-
ri, denetçinin işletmenin iç kontrol siste-
mini ve işletmeyi tanımak için uyguladığı 
prosedürlerdir. Denetçi risk değerlendirme 
prosedürlerinin uygulanmasıyla, gerçekle-
şebilecek önemli yanlışlık türlerini belirle-
meye, önemli kontrolleri anlamaya ve kontrol 
testlerini tasarlamaya çalışmaktadır (Eilif-
sen ve Diğerleri, 2015 : 176). Bu bağlamda 
risk değerlendirme prosedürleri, yönetimin, 
iç denetim fonksiyonunun ve işletmedeki di-
ğer kişilerin sorgulanması, analitik prose-
dürler ile gözlem ve tetkikten oluşmaktadır. 
Denetçi, bu prosedürlerle denetim boyunca 
işletme bilgilerinin toplanmasını, güncellen-
mesini ve analizini içeren dinamik bir süreci 
gerçekleştirmektedir.

İç Denetim Fonksiyonunun Sorgulanma-
sı

Sorgulama, iç kontrol sistemi dahil iş-
letme ve çevresinin tanınması için en yaygın 

kullanılan yöntemlerden biridir ve genellikle 
istenilen bilgiye ulaşmak için Soru – Cevap 
şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlam-
da işletmedeki iç denetim fonksiyonunun, 
çalışmalarını yürütürken işletmenin faali-
yetleri ve iş hayatına ilişkin riskler hakkında 
bir fikir edinmesi ve çalışmaları sonucunda 
belirlenmiş kontrol eksikliklerine veya risk-
lerine yönelik bulgular elde etmesi nedeniy-
le iç denetim fonksiyonunun sorgulanması 
uygun bir denetim prosedürüdür. Edinilen 
bu fikir ve bulgular bazı durumlarda, denet-
çiye iç kontrol sistemi dahil olmak üzere iş-
letmeyi tanıması, risk değerlendirmesi veya 
denetimin diğer yönleri açısından değerli 
girdiler sağlamakta olup, denetçinin iç de-
netim fonksiyonunu ve faaliyetlerini anla-
ması bu açıdan önem taşımaktadır. Böylece 
denetçi, iç denetim faaliyetlerinin işletmenin 
finansal tablolarının denetimiyle olan ilgisi-
ni değerlendirmekte ve bu değerlendirmeyi 
yaparken de, aşağıda sıralanan faktörleri 
göz önünde bulundurmaktadır (Eilifsen ve 
Diğerleri, 2015 : 73):

	İç denetim fonksiyonunun yapısı ve 
iç denetçilerin tarafsızlığını sağlayan 
ilgili politika ve prosedürlerin 
kapsamını, 

	İç denetim fonksiyonun yetkinlik 
düzeyini, 

	Kalite kontrol de dahil, iç denetim 
fonksiyonunun sistematik ve disiplinli 
yaklaşımını. 

ISA 315’e göre denetçinin yukardaki 
konularda bilgi edinmesi ve böylece uygu-
lanacak denetim prosedürlerinin niteliği-
ni veya zamanlamasını değiştirmesi veya 
kapsamını daraltması açısından önemlidir. 
Bu bağlamda iç denetim fonksiyonu içinde 
sorgulanacak uygun kişiler genellikle, iç 
denetim birimi başkanı gibi veya şartlara 
bağlı olarak fonksiyonun diğer personeli 
gibi denetçinin yargısına göre uygun bilgi, 
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deneyim ve yetkiye sahip kişilerdir. Denetçi 
bu kişilerin sorgulanmalarına verilen 
yanıtlara dayanarak finansal raporlama 
ve denetimle ilgili bulguların olabileceği 
sonucuna varması durumunda, iç denetim 
fonksiyonunun ilgili raporlarını da okumayı 
uygun bulmaktadır. Söz konusu raporlar, iç 
denetim fonksiyonunun strateji ve planlama 
belgelerini, iç denetim fonksiyonunun 
incelemelerine ait bulguları tanımlayan ve 
yönetim veya üst yönetimden sorumlu olan-
lar için hazırlanmış raporları içermektedir. 

Analitik Prosedürler 

Analitik prosedürler, finansal ve finan-
sal olmayan veriler arasındaki anlamlı iliş-
kilerin analiz edilmesi yoluyla finansal bil-
gilerin değerlendirilmesidir (ISA 500 : A21 
paragrafı). Risk değerlendirme prosedürleri 
olarak uygulanan analitik prosedürler, sa-
tış alanının büyüklüğü veya satılan malların 
miktarı ile satışlar arasındaki ilişki gibi fi-
nansal ve finansal olmayan bilgiler içermek-
tedir (Cömert ve Diğerleri, 2014 : 6). 

Bu prosedürler, işletmenin denetçinin 
bazı durumlarda farkında olmadığı farklı 
yönlerini ortaya çıkarmakta ve değerlendi-
rilmiş risklere karşı yapılacak işlerin tasar-
lanması ve uygulanmasına dayanak sağla-
mak amacıyla “önemli yanlışlık” risklerinin 
değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Gözlem ve Tetkik 

Gözlem ve tetkike ilişkin prosedürler, 
çok geniş kapsamda olmakla birlikte genel-
likle işletme faaliyetlerine odaklanmaktadır 
(Hayes ve Diğerleri, 2005 : 198). Bununla bir-
likte gözlem ve tetkik, yönetim ve diğerleriy-
le yapılan sorgulamaları desteklemekte ve 
ayrıca denetçiye işletme ve çevresi hakkında 
bilgi sağlamaktadır. Bu tür denetim prose-
dürleri ISA 315’e göre, aşağıdaki hususların 

gözlem veya tetkikini içermektedir: 

	İşletme faaliyetleri, 

	Belgeler (iş plan ve stratejileri 
gibi), kayıtlar ve iç kontrol reh-
berleri, 

	Yönetim tarafından hazırlan-
mış raporlar (üç aylık yöne-
tim raporları ve ara dönem 
finansal tablolar gibi) ve üst 
yönetimden sorumlu olanlar 
tarafından hazırlanmış rapor-
lar (yönetim kurulu toplantı 
tutanakları gibi),

	İşletmenin tesis ve üretim yer-
leri.

1.3.2. İşletmenin İç Kontrol Sisteminin ve 
Bileşenlerinin Tanınması 

İşletmenin iç kontrol sisteminin ve bi-
leşenlerinin tanınması, denetçiye finansal 
tablolarda muhtemel yanlışlık türlerini ve 
“önemli yanlışlık” risklerini etkileyen faktör-
leri belirlemesinde ve denetim prosedürle-
rinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını 
tasarlamasında yardımcı olmaktadır. De-
netçinin işletmenin iç kontrolüne yönelik bir 
anlayış elde ederken dikkate aldığı unsurlar, 
aşağıda yer alan Şekil : 1. tarafından sunul-
muştur.
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Kaynak: ISA 315, “İşletme ve Çevresini Tanımak Su-
retiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve 
Değerlendirilmesi”, A50 paragrafı.

İç Kontrolün Genel Nitelik ve Özellikleri 

İşletmelerde iç kontrolün genel 
niteliğine bakıldığında, denetçinin  işletmenin 
amaçlarına ulaşmasının önünde tehdit 
oluşturan iş hayatına ilişkin belirlenmiş 
risklere karşılık verecek şekilde iç kontrol 
sistemi tasarlanıp tasarlanmadığını veya 
uygulanıp uygulanmadığını  değerlendirmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte, ISA 315’e 
göre işletmelerin iç kontrol sistemi manuel 
unsurlar içermekle birlikte, genellikle 
otomatik unsurlar da bulundurmaktadır. 
Bu kapsamda iç kontrolde manuel veya 
otomatik unsurların kullanılması işlemlerin 
başlatılma, kaydedilme, işlenme ve 
raporlanma biçimlerini etkilemekte ve aynı 
zamanda her ikisinin de işletme için hem 
faydaları hem de riskleri mevcuttur. Daha 
kolay devre dışı bırakılabilmeleri, göz ardı 
edilebilmeleri, ihlâl edilebilmeleri ve basit 
hata ve yanlışlıklara daha açık olmaları se-
bebiyle iç kontroldeki manuel unsurlar oto-
matik unsurlara kıyasla daha az güvenilirdir. 
İşletme, iç kontrolde otomatik unsurların 
kullanımından veya manuel unsurların kul-
lanımından kaynaklanan risklere, bilgi sis-
teminin özellikleri ışığında etkin kontroller 
oluşturmak suretiyle karşılık vermektedir. 
Denetçi de, işletmenin iç kontrol sistemi-
nin genel niteliğini ve özelliklerini anlamaya 
çalışırken işletme içinde manuel unsurların 

mı yoksa otomatik unsurların kullanıldığını 
dikkate almakta ve işletmenin bu unsurların 
yarattığı risklere karşı uyguladığı kontrolle-
rini  değerlendirmektedir.

Denetimle İlgili Kontroller 

Denetim perspektifinden bakıldığın-
da, istenildiği gibi kontrol faaliyetlerinde 
güvenceyi sağlayan denetlenecek iç kont-
rollerin seçimi, işletmenin olmasını istediği 
hedef ile kontrolün gerçekleştirmeyi istediği 
amaca bağlı olmaktadır. Bu nedenle denet-
çinin, mesleki muhakemesine dayanarak 
denetimle ilgili kontrolleri anlaması gerek-
lidir. Denetimle ilgili kontroller, işletmenin 
finansal raporlarındaki “önemli yanlışlık” 
risklerini önleyen, tespit eden veya düzel-
ten kontrollerdir (Eilifsen ve Diğerleri, 2015 
: 176). Bu kapsamda ISA 315’e uygun olarak 
denetçinin, bir kontrolün tek başına veya di-
ğer kontrollerle birlikte denetimle ilgili olup 
olmadığı konusunda muhakemede bulunur-
ken dikkate alabileceği faktörler, aşağıdaki 
gibi hususları içermektedir:

	Önemlilik, 

	İlgili risklerin önemi, 

	İşletmenin büyüklüğü, 

	Organizasyon ve ortaklık yapısı dâhil 
işletmenin yürüttüğü işin niteliği, 

	İşletme faaliyetlerinin çeşitlilik ve 
karmaşıklığı, 

	İlgili mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülükler, 

	Şartlar ve iç kontrolün geçerli bileşeni, 

	Hizmet kuruluşlarının kullanımı dâ-
hil, işletmenin iç kontrolünün parçası 
olan sistemlerin nitelik ve karmaşık-
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lığı, 

	Belirli bir kontrolün tek başına ve di-
ğer kontrollerle birlikte önemli bir 
yanlışlığı, 

o   Önleyip önlemediği veya tespit ederek 
düzeltip düzeltmediği ve 

o   Nasıl önlediği veya tespit ederek dü-
zelttiği (ISA 315 : A68 paragrafı). 

Denetçi, denetimle ilgili kontrolleri 
anlarken bu kontrollerin tasarımını değer-
lendirmekte ve işletme personelinin sor-
gulanmasına ek prosedürler uygulayarak 
bu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığına 
karar vermektedir.

İlgili Kontrollerin Anlaşılmasının Nitelik 
ve Kapsamı 

İşletmelerdeki bir kontrolün 
uygulanması, kontrolün mevcut olduğu 
ve bu kontrolün kullanılıyor olduğu 
anlamına gelmektedir. ISA 315’e göre 
işletmede uygulanan kontrolün tasarımının 
değerlendirilmesi, kontrolün tek başına veya 
diğer kontrollerle birlikte önemli yanlışlıkları 
etkin bir şekilde önleme veya tespit edip 
düzeltme kapasitesinin olup olmadığının 
dikkate alınmasını içermektedir. Denetçi için 
etkin olmayan bir kontrolün uygulamasını 
değerlendirmenin bir anlamı yoktur. Bunun 
sonucunda denetçi öncelikli olarak kontro-
lün tasarımını dikkate almakta, daha sonra 
kontrolün uygulanıp uygulanmadığını değer-
lendirmektedir. Bu süreçte işletmede uygun 
olmayan şekilde tasarlanan bir kontrolün 
belirlenmesi, işletmede önemli bir iç kontrol 
eksikliğinin olabileceğine işaret etmekte ve 
ISA 265’e uygun olarak denetçinin de tespit 
ettiği önemli iç kontrol eksikliklerini yöneti-
min uygun kademesine bildirme sorumlulu-
ğu mevcut olmaktadır. 

Denetçi, işletmedeki ilgili kontrollerin 
tasarımı ve uygulanması hakkında işletme 
personelinin sorgulanması, belirli kontrol-
lerin uygulanmasının gözlemlenmesi, belge 
ve raporların tetkik edilmesi veya finansal 
raporlamaya ilişkin bilgi sistemi üzerinden 
işlemlerin takip edilmesi gibi risk değerlen-
dirme prosedürleri ile denetim kanıtı elde 
etmektedir (ISA 315 : A74 üncü paragraf). Bu 
süreçte denetçi, elde ettiği denetim kanıt-
larına dayanarak da uygulayacağı denetim 
prosedürlerine karar vermektedir.

İç Kontrol Bileşenleri 

ISA 315 etkin iç kontrol sisteminin; 
kontrol çevresi, risk değerlendirme süreci, 
bilgi sistemi ve iletişim, kontrol faaliyetleri, 
kontrollerin izlenmesi olmak üzere beş bile-
şene ayrıldığını belirtmektedir. Bu bağlamda 
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işletmedeki iç kontrol sistemini tasarlama, 
uygulama ve sürdürme şekli işletmenin bü-
yüklük ve yapısına göre farklılık göstermek-
le birlikte, bu bileşenler iç kontrolün farklı 
yönlerinin denetimi nasıl etkileyebileceğini 
dikkate almaları açısından denetçiye faydalı 
bir çerçeve sağlamaktadır.

Denetçi tarafından “önemli yanlışlık” 
risklerinin değerlendirilmesinde, işletmenin 
kontrol çevresindeki bazı unsurların geniş 
bir etki alanı vardır. Tatmin edici bir kontrol 
çevresinin mevcudiyeti, denetçinin “önem-
li yanlışlık” risklerini değerlendirmesinde 
olumlu bir faktördür (ISA 315 : A82 paragra-
fı). Diğer yandan, işletmenin iç kontrolü tara-
fından önlenemeyen yönetim hilesinin tespit 
edilmesi ve yönetimin daha önceden ken-
disine bildirilen önemli eksikliklere yönelik 
uygun düzeltici adımları atmaması kontrol 
çevresinin etkin olmayan yanlarına işaret-
tir. Bu nedenle işletmenin kontrol bilinci, 
üst yönetimden sorumlu olanlar tarafın-
dan önemli ölçüde etkilenmektedir. Çünkü 
üst yönetimden sorumlu olanların görevle-
rinden biri, yönetim üstündeki finansal ra-
porlamaya ilişkin piyasa taleplerinden veya 
ücret rejiminden kaynaklanabilecek baskıyı 
dengelemektir (ISA 315 : A80 paragrafı). Bu 
kapsamda denetçi ISA 315’e uygun bir şe-
kilde işletmenin kontrol çevresini anlamaya 
çalışmakta ve bunun bir parçası olarak;

 

	Üst yönetimden sorumlu olanların 
gözetiminde yönetimin, dürüstlük ve 
etik davranış kültürü oluşturarak bu 
kültürü devam ettirip ettirmediğini ve 

	Kontrol çevresi unsurlarının güçlü 
yönlerinin bir bütün olarak, iç kont-
rolün diğer bileşenleri için uygun bir 
zemin oluşturup oluşturmadığını ve 
kontrol çevresindeki eksikliklerin söz 
konusu diğer bileşenleri zayıflatıp za-
yıflatmadığını 

değerlendirmektedir. Böylece denetçi, işlet-
medeki kontrol çevresinin etkinliği hakkında 
bilgi toplamaktadır. Elde ettiği bu bilgiler, 

denetçinin işletmedeki “önemli yanlışlık” 
risklerini belirlemesine ve değerlendirmesi-
ne yardımcı olmaktadır.

Yönetimin riskleri belirlemesi, risk-
lerin gerçekleşme olasılığını göz önünde 
bulundurması ve risklere yönelik atacağı 
adımları oluşturması işletmenin risk değer-
lendirme sürecinin bir parçasıdır (Louwers 
ve Diğerleri, 2015 : 180). Dolayısıyla işletme-
nin risk değerlendirme süreci, yönetilecek 
risklere ilişkin olarak yönetimin alacağı ka-
rarlara dayanak teşkil etmekte ve bu süreç 
tıpkı kontrol çevresi gibi “önemli yanlışlık” 
risklerinin belirlenmesinde ve değerlendi-
rilmesinde denetçiye yardımcı olmaktadır. 
İşletmenin risk değerlendirme süreci aşağı-
da yer alan Şekil : 2 tarafından gösterilmiş 
olup, denetçi işletmede bu sürecin oluşturu-
lup oluşturulmadığını değerlendirmektedir.

Kaynak: ISA 315, “İşletme ve Çevresini Tanımak Su-
retiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve 
Değerlendirilmesi”, 15 inci paragraf.

İşletmenin bu tür bir süreç oluşturmuş 
olması durumunda denetçi, ISA 315’ e uygun 
olarak süreci ve bu sürecin sonuçlarını an-
lamaya çalışmaktadır. Denetçinin yönetim 
tarafından belirlenememiş “önemli yanlış-
lık” risklerini belirlemesi hâlinde, işletme-
nin risk değerlendirme süreci tarafından 
belirlenmesini beklediği türden bir riskin 
bulunup bulunmadığını değerlendirmekte-
dir. Böyle bir risk varsa denetçi, söz konusu 
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sürecin bu riski belirleyememe sebebini an-
lamakta veya işletmenin risk değerlendirme 
sürecine ilişkin önemli bir iç kontrol eksikli-
ğinin bulunup bulunmadığına karar vermek-
tedir (ISA 315 : 16 ncı paragraf).

İşletmenin iş süreçleri; bir işletmenin 
ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretil-
mesi, satılması ve dağıtılması, mevzuata uy-
gunluk sağlanması ile muhasebe ve finansal 
raporlama bilgileri dâhil, bilgilerin kaydedil-
mesinden oluşmaktadır. Bu nedenle iş sü-
reçleri, bilgi sistemi tarafından kaydedilen, 
işlenen ve raporlanan işlemlerle sonuçlan-
maktadır. İşlemlerin kaynağında nasıl baş-
latıldığı da dâhil olmak üzere iş süreçleri 
hakkında bilgi edinilmesi, işletmenin finan-
sal raporlamaya ilişkin bilgi sistemini anla-
masında denetçiye yardımcı olmaktadır (ISA 
315 : A92 paragrafı).

İç kontrol sistemi bileşenlerinden biri 
olan kontrol faaliyetleri, yönetimin gerçek-
leştirmeyi istediği talimatlarının uygulanma-
sını sağlamaya yardımcı olan politika ve pro-
sedürlerdir (Shim, 2011 : 14). Aynı zamanda 
bu politika ve prosedürler, yönetimin işletme 
amaçlarının gerçekleştirilmesine ilişkin en-
gellerin ve risklerin ele alınmasına yönelik 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi-
ni de sağlamaktadır (Cascarino, 2013 : 145). 
Denetimle ilgili kontrol faaliyetleri ise, cid-
di risklerle ilgili kontrol faaliyetleri gibi ele 
alınması gerekenler ile maddi doğrulama 
prosedürlerinin tek başına yeterli ve uygun 
denetim kanıtı sağlayamadığı risklerle ilgili 
kontrol faaliyetleri veya denetçinin yargısı-
na göre ilgili olduğu değerlendirilen kontrol 
faaliyetleridir. Denetçi, yönetim beyanı dü-
zeyindeki “önemli yanlışlık” risklerini de-
ğerlendirmek için anlaşılmasının gerekli ol-
duğuna karar verdiği denetimle ilgili kontrol 
faaliyetleri hakkında bilgi edinmektedir ve 
bunun sonucunda değerlendirilmiş risklere 
karşılık olarak uygulayacağı denetim pro-
sedürlerini tasarlamaktadır (ISA 315 : A97 - 
A99 paragrafları).

Kontrollerin izlenmesi, işletmenin iç 
kontrol performansının zaman içindeki et-
kinliğinin değerlendirilmesi sürecidir. ISA 
315’e göre bu süreç, kontrollerin etkinliğinin 
zamanında değerlendirilmesini ve gerekli 
düzeltici önlemlerin alınmasını da içermek-
tedir. Bu nedenle denetçinin, işletmenin iç 
kontrol sistemini izlemeye yönelik kullan-
dığı faaliyetlerin türlerini ve bu faaliyetlerle 
ilgili bilgi kaynakları da dahil olmak üzere, 
kontrollerdeki eksikliklere ilişkin düzeltici 
faaliyetleri nasıl kullandığını anlaması, de-
netçinin işletmenin kontrol sistemine bakış 
açısını anlaması açısından önemlidir.

Yönetim; sürekli faaliyetler, ayrı değer-
lendirmeler veya bu ikisinin bileşimi yoluyla 
kontrollerin izlenmesini gerçekleştirmekte-
dir. Sürekli izleme faaliyetleri genellikle, iş-
letmenin normal tekrarlanan faaliyetlerine 
dâhil edilmekte ve düzenli yönetim, yönlen-
dirme ve gözetim faaliyetlerini içermektedir. 
Bununla birlikte, iç denetim fonksiyonunun 
sorumluluklarının işletmenin risk yönetimi, 
iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin 
tasarımına ve etkinliğine ilişkin yönetime ve 
üst yönetimden sorumlu olanlara güvence 
sağlamak amacıyla prosedürler uygulan-
masının ve sonuçlarının değerlendirilmesi-
nin olması durumunda, iç denetim fonksiyo-
nu işletmenin finansal raporlamaya yönelik 
iç kontrolünün izlenmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu nedenle denetçinin işlet-
menin iç denetim fonksiyonunu anlaması; iç 
kontrol dâhil olmak üzere işletme ve çevre-
sini, özellikle finansal raporlamaya yönelik 
iç kontrolün işletme tarafından izlenmesi-
ne ilişkin iç denetim fonksiyonunun rolünü 
anlamasına katkıda bulunmaktadır. Bu an-
layışla denetçinin iç denetim fonksiyonunda 
yer alan kişilere kontrollerin izlenmesine 
yönelik yaptığı sorgulamalardan elde ettiği 
bilgiler, denetçiye iç denetim fonksiyonunun 
sorumluluklarının niteliğini anlamasına yar-
dımcı olmakta ve “önemli yanlışlık” riskle-
rinin belirlenmesi ve değerlendirilmesiyle 
ilgili de bilgi sağlamaktadır (ISA 315 : A111 
- A113 paragrafları).

1.3.3. İç Denetim Fonksiyonunun 
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Çalışmalarının Kullanılması 

ISA’lere göre, işletmenin iç denetim 
fonksiyonunun sorumluluklarının ve gü-
vence faaliyetlerinin niteliğinin işletmenin 
finansal raporlama sistemiyle ilgili olması 
durumunda, denetçi iç denetim fonksiyo-
nunun çalışmalarının denetim kanıtı olarak 
kullanabilmekte ya da denetimin yürütül-
mesi sırasında bu birimden doğrudan yar-
dım da talep edebilmektedir. İşletmedeki iç 
denetim fonksiyonunun çalışmaları, denetçi 
tarafından yürütülen denetim prosedürle-
rinin niteliğini zamanlamasını ve kapsamı-
nı etkilemektedir. İç denetçiler, işlerinin bir 
parçası olarak işletmenin finansal raporla-
ması da dahil olmak üzere işletme faaliyetleri 
üzerindeki kontrolleri değerlendirmekte ve 
izlemektedir. Bu nedenle ISA 610 tarafından 
işletmenin iç denetim fonksiyonunu doğru 
ve güvenilir bulması durumunda denetçinin, 
denetim çalışmasının kapsamını daralmak 
için iç denetim fonksiyonunun çalışmalarını 
kullanabileceği düzenlenmiştir. Bununla 
birlikte denetçi, belirlediği önemlilik 
düzeyine ve denetim riskine bağlı olarak 
bu fonksiyonun çalışmalarının ne kadarını 
kullanacağına karar vermektedir (Eilifsen ve 
Diğerleri, 2015 : 74). Şüphesiz ki bu belirmeyi 
yaparken denetçi, mesleki muhakemesine 
göre aşağıdaki hususları göz önünde 
bulundurmaktadır: 

	İç denetim fonksiyonunun kurumsal 
statüsünün ve ilgili politika ve 
prosedürlerin iç denetçilerin 
tarafsızlığını hangi ölçüde 
desteklediği, 

	İç denetim fonksiyonunun yeterlik 
düzeyi ve 

	İç denetim fonksiyonunun kalite 
kontrol dâhil sistematik ve disiplinli 
bir yaklaşım uygulayıp uygulamadığı 
(ISA 610 : 17 nci paragraf). 

İç denetim fonksiyonunun çalışmasının 
kullanılıp kullanılamayacağına ve içinde 
bulunulan şartlar altında kullanılabilecek 
iç denetim fonksiyonunun çalışmasının 
niteliğine ve kapsamına karar verilirken, iç 
denetim fonksiyonunun kurumsal statüsü ve 
ilgili politika ve prosedürlerin iç denetçinin 
tarafsızlığını hangi ölçüde desteklediği 
ve bu fonksiyonun yeterlik düzeyi denetçi 
için özellikle önemlidir. Tarafsızlık; iç 
denetçilerin görevlerini yanlılığa (taraflılığa), 
çıkar çatışmasına veya başkalarının mesleki 
muhakemeler üzerinde baskı oluşturmasına 
imkân vermeden gerçekleştirebilme 
kabiliyetini ifade etmekte, yeterlik ise; 
fonksiyonun bir bütün olarak verilen görevleri 
özenli bir şekilde ve mesleki standartlara 
uygun olarak yerine getirmesini sağlayacak 
düzeyde bilgi ve yeteneklere sahip olduğunu 
ve bunların devamlılığını sağladığı anlamına 
gelmektedir. Denetçi tarafından iç denetim 
fonksiyonunun tarafsızlığı ve yeterliği, sü-
rekli ve bir bütün olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu bağlamda, iç denetim fonksiyonu-
nun kurumsal statüsünün, ilgili politika ve 
prosedürlerin iç denetçilerin tarafsızlığını 
yeterli düzeyde desteklemesi ve fonksiyonun 
yeterlik düzeyinin daha yüksek olması, de-
netçinin iç denetçilerin çalışmasını kullan-
ma ihtimalini ve kullanma alanını artırmak-
tadır (ISA 610 : A6 - A9 paragrafları). Denetçi 
tarafından iç denetim fonksiyonunun, kulla-
nılabilecek çalışmasına ilişkin örnekler aşa-
ğıda sıralanmıştır:

	Kontrollerin işleyiş etkinliğinin test 
edilmesi, 

	Sınırlı muhakeme içeren maddi doğ-
rulama prosedürleri, 

	Stok sayımlarının gözlemlenmesi, 

	Finansal raporlamayla ilgili bilgi sis-
temi üzerinden işlemlerin takip edil-
mesi, 

	Mevzuat hükümlerine uygunluğun 
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test edilmesi. 

ISA 610 tarafından bazı durumlarda, 
denetçi tarafından kullanılan iç denetim ça-
lışmalarına çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. 
Bu sınırlamalar arasında denetim prose-
dürlerinin planlanması ile uygulanması ve 
denetim kanıtlarının değerlendirilmesine 
yönelik ne kadar çok muhakeme yapılması 
gerekiyorsa, denetçinin iç denetim fonksi-
yonunun çalışmaları yerine daha fazla pro-
sedürü doğrudan kendisinin uygulaması ge-
rekmektedir. Yine belirli bir hesap bakiyesi, 
işlem sınıfı veya açıklama için yönetim beya-
nı düzeyinde değerlendirilmiş “önemli yan-
lışlık” riskleri ne kadar yüksekse, denetçinin 
daha fazla prosedürü doğrudan kendisinin 
uygulaması zorunludur.

1.0.4. Doğrudan Yardım Sağlaması İçin İç 
Denetçilerin Kullanılması 

Doğrudan yardım, denetçinin yönlen-
dirmesi, gözetimi ve gözden geçirmesi altın-
da denetim prosedürlerini uygulamak üzere 
iç denetçilerin kullanılmasıdır (Louwers ve 
Diğerleri, 2015 : 205). ISA 610’a göre, doğ-
rudan yardım sağlaması için iç denetçileri 
kullanmasının mevzuat tarafından yasak-
lanmaması ve denetimde doğrudan yardım 
sağlaması için iç denetçileri kullanmayı 
planlaması durumunda denetçi, öncelikle 
böyle bir yardımı sağlayacak iç denetçilerin 
yeterlik düzeyine ve tarafsızlıklarına yönelik 
tehditlerin varlığını ve önemini değerlen-
dirmektedir. Yapılan değerlendirme sonu-
cunda doğrudan yardım sağlaması için iç 
denetçileri denetimde kullanılacağına karar 
verdikten sonra denetçi, denetim sürecinde 
iç denetçilerin yürüttüğü çalışmayı yönlen-
dirmekte, gözetimini yapmakta ve gözden 
geçirmektedir. Ayrıca ISA’lere uygun olarak 
denetçinin, iç denetçilerden sağladığı doğru-
dan yardımı çalışma kağıtlarında belirtmesi 
gerekmektedir.

1.4. Denetçinin Değerlendirilmiş 

Risklere Karşılık Vermesi 

1.4.1. Finansal Tablo Düzeyinde De-
ğerlendirilmiş “Önemli Yanlışlık” Riskle-
rine Karşı Yapılacak Genel İşlerde İç Kont-
rol Sisteminin Rolü

ISA 330, bağımsız denetim sürecinde 
ISA 315 uyarınca denetçi tarafından belir-
lenen ve değerlendirilen “önemli yanlışlık” 
risklerine karşılık verilmesinde yapılacak 
işlerin tasarlanması ve uygulanmasına yö-
nelik hususları düzenlemektedir. Denetçinin 
finansal tablo düzeyinde “önemli yanlışlık” 
risklerinin değerlendirilmesi sonucunda be-
lirlediği risklere karşı yapacağı genel işler, 
denetçinin kontrol çevresi hakkında edindiği 
bilgilerden etkilenmektedir. Etkin bir kont-
rol çevresi, denetçinin iç kontrole ve işlet-
me içinde oluşturulan denetim kanıtlarının 
güvenilirliğine daha fazla itimat etmesine; 
örneğin denetçinin bazı denetim prosedür-
lerini dönem sonu yerine ara dönemde uygu-
lamasına imkân sağlayabilmektedir. Ancak 
kontrol çevresindeki eksiklikler bunun tersi 
bir etki yaratmakta ve uygulayacağı denetim 
prosedürlerini etkilemektedir. Bu bağlamda 
denetçinin etkin olmayan bir kontrol çevre-
sine ilişkin aşağıdaki işleri yapması gerek-
mektedir: 

	Ara dönem yerine dönem sonu itiba-
rıyla daha fazla denetim prosedürü-
nün uygulanması. 

	Maddi doğrulama prosedürleriyle 
daha kapsamlı denetim kanıtlarının 
elde edilmesi. 

	Denetim kapsamına dâhil edilecek 
yerlerin ve birimlerin sayısının artırıl-
ması (ISA 330 : A2 paragrafı). 

Dolayısıyla, denetçinin kontrol çevre-
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sine ilişkin değerlendirmelerinin denetçinin 
genel yaklaşımı üzerinde önemli bir etkisi 
vardır. 

1.4.2. Yönetim Beyanı Düzeyinde Değer-
lendirilmiş “Önemli Yanlışlık” Risklerine 
Karşı Uygulanan Denetim Prosedürlerin-
de İç Kontrol Sisteminin Rolü

ISA’lere göre denetim prosedürünün 
niteliği, söz konusu denetim prosedürünün 
amacını (kontrol testi veya maddi doğrula-
ma prosedürü) ve türünü (tetkik, gözlem, 
sorgulama, teyit etme, yeniden hesaplama, 
yeniden uygulama veya analitik prosedür) 
ifade etmektedir. Denetim prosedürlerinin 
niteliği, değerlendirilmiş risklere karşılık 
verilmesinde en önemli unsur olup, müte-
akip denetim prosedürlerinin tasarlanması 
ve uygulanması açısından uygun bir denetim 
yaklaşımının belirlenmesinin dayanağını, 
denetçinin yönetim beyanı düzeyinde belir-
lenen risklere ilişkin yaptığı değerlendirme 
oluşturmaktadır.

İşletmenin iç kontrol sisteminin 
güvenirliği ile denetçinin elde etmesi gereken 
denetim kanıtları arasında ters orantı 
mevcuttur (Eilifsen ve Diğerleri, 2015 : 176). 
Bu bağlamda denetçinin müteakip denetim 
prosedürlerinin niteliği, zamanlaması 
ve kapsamı konusunda hangi yaklaşımı 
benimseyeceği işletmenin iç kontrol 
sistemine bağlı olarak değişmektedir. İç 
kontrol sistemindeki kontrollere güvenmeyi 
tercih etmesi durumunda denetçinin, 
kontrollerin işleyiş etkinliğini değerlendirmek 
amacıyla kontrol testlerini uygulaması 
gerekmektedir. Diğer yandan denetçinin 
işletmenin iç kontrol sistemine yönelik elde 
ettiği bilgilerden dolayı bu sisteme güvenmeyi 
tercih etmediği durumlarda, denetçi belirli 
yönetim beyanları için sadece maddi 
doğrulama prosedürlerinin uygulanmasına 
karar vermekte ve bu nedenle kontrollerin 
etkisini ilgili risk değerlendirmesinden 
çıkartmaktadır. Son olarak denetçi 
işletmenin iç kontrol sistemine güvenmeyi 

tercih etmekle beraber maddi doğrulama 
prosedürlerinin tek başına yeterli ve uygun 
denetim kanıtının sağlanmadığı durumlarda, 
hem kontrollerin işleyiş etkinliğinin 
değerlendirildiği hem de maddi doğrulama 
prosedürlerinin kullanıldığı karma yaklaşımı 
benimsemektedir (ISA 330 : A4 paragrafı).

Kontrol testlerinin amacı, işletmenin 
kontrol riskinin tespit edilmesi ve denetimin 
ne kadar detaylı yapılması gerektiğinin tespit 
edilmesidir. Denetçi kontrol testini tasarlar-
ken testin yapısına, zamanına, ve kapsamına 
karar vermekte ve aynı zamanda kontrollerin 
etkinliğini saptamaya çalıştığı kontrol testle-
rinde aşağıdaki üç soruya odaklanmaktadır 
(Cosserat ve Rodda, 2009 : 253):

	Kontroller nasıl uygulanıyor? 

	Dönem boyunca düzenli olarak uygu-
lanıyor mu? 

	Kontroller kim tarafından uygulanı-
yor? 

Belirli bir kontrolün niteliği, kontro-
lün etkin şekilde işleyip işlemediği hakkında 
denetim kanıtı elde etmek için uygulanacak 
prosedür türünü etkilemektedir. Örneğin; 
işleyiş etkinliğinin belgeyle kanıtlanması hâ-
linde, işleyiş etkinliği hakkında denetim ka-
nıtı elde etmek için denetçi bu belgeyi tetkik 
etmeye karar vermektedir. Diğer kontroller 
açısından belgelendirmenin mümkün olma-
ması durumunda ise denetçi, gözlem gibi 
diğer denetim prosedürleriyle birlikte sor-
gulama yapmak suretiyle, işleyiş etkinliğine 
ilişkin denetim kanıtı elde etmektedir (ISA 
330 : A27 paragrafı).

Kontrol testlerinin kapsamı, denetçi-
nin kontrol riskini ne ölçüde düşük belirle-
me isteğiyle doğru orantılıdır. Denetçinin 
kontrol riskini daha düşük belirlemeyi iste-
mesi durumunda, daha çok sayıda kontrol 



Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 80

İşletmelerdeki İç Kontrol Sistemi Muhasebe ve Denetim Dünyası

testini gerçekleştirmesi gerekmektedir. 
Benzer şekilde ISA 330’a göre kontrolün et-
kinliğine ilişkin daha ikna edici denetim ka-
nıtına ihtiyaç duyulması durumunda, ilgili 
kontrol testinin kapsamını genişletmek uy-
gun olmaktadır. Kontrollere dayanma (kont-
rollere duyulan güven) derecesinin yanı sıra, 
kontrol testlerinin kapsamı belirlenirken de-
netçinin dikkate alabileceği hususlar aşağı-
da yer almaktadır:

Kaynak: ISA 330, “Bağımsız Denetçinin Değer-
lendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler”, A28 
paragrafı.

Denetçi bu hususları göz önünde bu-
lundurarak kontrollere ilişkin planladığı gü-
venceye uygun bir dayanak sağlamak ama-
cıyla güvenmek istediği kontrolleri belirli bir 
zamanda veya dönem boyunca test etmek-
tedir.

ISA 330 tarafından bazı durumlarda, 
işletmede yer alan kontrollerin işleyiş etkin-
liğine dair önceki denetimlerden elde edilen 
denetim kanıtlarının da kullanılabileceği 
belirtilmektedir. Buna göre denetçi; belirli 
kontrollerin işleyiş etkinliğine ilişkin 
önceki denetimlerden elde edilen denetim 
kanıtlarını kullanmayı planlarsa, bir önceki 
denetimden itibaren bu kontrollerde önemli 
değişiklikler meydana gelip gelmediği 
hakkında denetim kanıtı elde ederek, 
önceki denetime ait denetim kanıtlarının 
ihtiyaca uygunluğunun devam ettiğine karar 
vermektedir. Denetçi, söz konusu belirli 
kontrollere ilişkin anlayışını doğrulamak 
amacıyla, sorgulamayla birlikte gözlem veya 

tetkik yaparak bu kanıtları elde etmektedir 
(ISA 330 : 14 üncü paragraf).

Diğer yandan denetçinin kontrollerin 
işleyiş etkinliği hakkında önceki denetim-
lerden elde edilen denetim kanıtlarını kul-
lanmanın uygun olup olmadığına ve uygun 
olması durumunda bir kontrolü yeniden test 
etmesi için ne kadar süre geçmesi gerekti-

ğine karar verirken göz önünde bulundura-
cağı hususlar aşağıda sıralanmıştır: 

	Kontrol çevresi, işletmedeki kontrol-
lerin izlenmesi ve işletmenin risk de-
ğerlendirme süreci dâhil, iç kontrolün 
diğer unsurlarının etkinliği, 

	Manuel ya da otomatik olup olmadığı 
dâhil, kontrolün özelliklerinden kay-
naklanan riskler, 

	Genel BT kontrollerinin etkinliği, 

	Kontrolün ve bu kontrolün işletme 
tarafından uygulanmasının etkinliği 
(kontrollerin uygulanmasında önceki 
denetimlerde tespit edilen sapmala-
rın niteliği ve kapsamı dâhil) ve kont-
rolün uygulanmasını önemli derecede 
etkileyebilecek personel değişiklikle-
rinin olup olmadığı, 

	Belirli bir kontrolde değişiklik yapıl-
mamasının, değişen durumlar sebe-
biyle bir risk teşkil edip etmediği, 
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	“Önemli yanlışlık” riskleri ve kontrole 
duyulacak güvenin kapsamı (ISA 330 : 
13 üncü paragraf). 

Denetçi bu hususları dikkate alarak, 
kontrollerin işleyiş etkinliğine yönelik önceki 
denetimlerden elde edilen denetim kanıtları-
nın uygunluğuna karar vermektedir. Bunun-
la birlikte, genel olarak “önemli yanlışlık” 
riski ne kadar yüksekse veya kontrollere ne 
kadar fazla güvenilmekte ise, -varsa- ara-
dan geçen sürenin o kadar kısa olması ge-
rekmektedir. Diğer yandan ISA’lere göre bir 
kontrolün yeniden test edilmesi için geçecek 
süreyi azaltılmasına veya önceki denetim-
lerden elde edilen denetim kanıtlarına hiçbir 
şekilde güven duyulmamasına sebep olabi-
lecek faktörler de söz konusudur. Bu faktör-
ler arasında, zayıf kontrol çevresi, kontrol-
lerin izlenmesindeki yetersizlik, kontrolün 
uygulanışını ciddi şekilde etkileyen personel 
değişiklikleri, kontrolde değişiklikler ya-
pılması ihtiyacını gösteren durumlar, eksik 
genel BT kontrolleri gösterilebilir (ISA 330 : 
A38 paragrafı).

İşletmelerde iç kontrol sisteminin il-
gili yönetim beyanları için “önemli yanlışlık” 
risklerinin önlenmesinde ve tespit edilme-
sinde etkinsiz olması durumunda denetçi 
tarafından uygulanan denetim prosedürleri, 
maddi doğrulama prosedürleri olarak ad-
landırılmaktadır. Bununla birlikte bu pro-
sedürlerin, düşük kontrol riskine yönelik 
yapılacak bir değerlendirmenin maliyetinin 
yüksek olması gibi, kontrollerin işleyiş et-
kinliğinin test edilmesinin efektif olmadığı 
durumlarda da uygulanması söz konusudur. 
(Louwers ve Diğerleri, 2015 : 193). Dolayı-
sıyla belirlenen ve değerlendirilen “önemli 
yanlışlık” risklerine yönelik verilecek karşı-
lıklarda, kontrol testlerinin ya da maddi doğ-
rulama prosedürlerinden hangilerinin uy-
gulanacağı işletmenin iç kontrol sisteminin 
yapılandırma modelinden ve bileşiminden 
etkilenmektedir. Yine ISA 330, denetçinin 
değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” riskle-
rinden bağımsız olarak, yönetim beyanı dü-

zeyinde her bir önemli işlem sınıfı, hesap 
bakiyesi ve açıklama için maddi doğrulama 
prosedürlerinin tasarlanmasını ve uygulan-
masını gerektirmektedir. Bunun nedeni ise, 
denetçinin yapacağı risk değerlendirmesinin 
denetçinin muhakemesine dayanmasından, 
denetçinin tüm “önemli yanlışlık” risklerini 
tespit edemeyebileceğinden ve yönetimin iç 
kontrolü ihlal etmesi dâhil olmak üzere, iç 
kontrole ilişkin yapısal kısıtlamalardan kay-
naklanmaktadır.

SONUÇ

İşletmelerde yer alan kontrollerin oluş-
turduğu iç kontrol sisteminin tasarımının ve 
iç denetim fonksiyonunun etkisi bağımsız 
denetim sürecinde kendini göstermekte-
dir. Bu bağlamda denetimi yürüten bağım-
sız denetçi, hemen hemen denetimin tüm 
aşamalarında işletmede yer alan iç kontrol 
sisteminin etkinliğinden ve uygun olduğu 
takdirde iç denetim fonksiyonunun çalışma-
larından yararlanmaktadır.

Denetim sürecinde riskin belirlenmesi 
ve değerlendirilmesi ve riske karşılık verme  
aşamasında yönetim tarafından hazırlanan 
finansal tablolara yönelik güvencenin elde 
edilmesi için, denetçinin işletmenin kont-
rollerine güvenip güvenmeyeceğine karar 
vermesi önemli bir faktördür. Bu kapsam-
da iç kontrol sisteminin etkinliği denetçinin 
kontrollere duyacağı güveni belirlemekte ve 
kontrol riskinin düşük bulunmasıyla denetçi 
kontrol testlerini uygulamayı tercih etmek-
tedir. Diğer yandan uygulanan risk değer-
lendirme prosedürlerinin kontrollerin doğru 
bir şekilde tasarlanmadığına ve yürütülme-
diğine işaret etmesi durumunda denetçi, 
kontrol riskini yüksek bulmakta ve dolayısıy-
la kontrollere güvenmemektedir. Görüldüğü 
gibi işletmedeki iç kontrol sisteminde yer 
alan kontrollerin etkin olması, denetçinin 
kontrollere duyduğu güven çerçevesinde de-
netim sürecinde uygulayacağı denetim pro-
sedürlerini azaltmakta ve denetimin daha 
kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlan-
masına izin vermektedir.
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