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ÖZET 

BAĞIMSIZ DENETİMİN İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNDEKİ 

ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

BUĞRA ÜNLÜ 

Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü 

Yüksek Lisans Tezi, 57 sayfa, Mart 2013 

Danışman: Doç.Dr. Hayrettin USUL 

Bu çalışmada bağımsız denetim çalışmalarının iç kontrol sisteminin etkinliği 

üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla bağımsız denetim ve iç kontrol sistemi 

kavramsal olarak incelenmiş, bağımsız denetime tabi olan ve olmayan işletmelerin iç 

kontrol sistemlerinin etkinliklerini karşılaştıran bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya 

katılan 90 işletmenin iç kontrol sistemlerinin etkinliklerine yönelik bulgular anket 

yöntemi ile toplanarak nakit ve nakit benzeri faaliyetlerde kullanım etkinliği, muhasebe 

sisteminin oluşumundaki etkinlik, stokların yönetimi, sabit varlıkların yönetimi ve 

satışlar başlıkları altında ve de bir bütün olarak iç kontrol sisteminin etkinliği başlığı 

altında incelenmiştir. İki grup arasındaki farklılıklar her bir başlık için değerlendirilmiş, 

araştırma sonuçlarına göre bağımsız denetime tabi olan işletmelerin iç kontrol 

sistemlerinin oransal olarak her başlık için ve çok değişkenli istatistik tekniği 

kullanılarak yapılan değerlendirmede muhasebe sisteminin oluşumundaki etkinlik, 

stokların yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliği başlıklarında bağımsız denetime 

tabi olmayan işletmelere kıyasla daha etkin olduğu gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, İç Kontrol Sistemi 
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ABSTRACT 

A STUDY ON THE ROLE OF INDEPENDENT AUDIT ON INTERNAL 

CONTROL SYSTEM EFFECTIVENESS 

BUĞRA ÜNLÜ 

Suleyman Demirel University, Departmant of Business Administration 

Master Thesis, 57 pages, March 2013 

Supervising Professor: Assoc. Prof. Dr. Hayrettin USUL 

In this study, the effect of the independent audit studies on the effectiveness of 

the internal control system is investigated. For this purpose, independent audit and 

internal control system is analyzed conceptually, a research comparing the efficacy of 

the internal control systems has been held on businesses that are subject to independent 

audit and non-audit businesses. Findings for the internal control system efficiency 

obtained from 90 businesses through a survey were examined under the headings of use 

efficiency activities on cash and cash equivalents, event in the formation of the 

accounting system, inventory management, fixed assets management and sales and as a 

whole under the heading of the internal control system efficiency. The differences 

between the two groups were evaluated for each heading, according to the results of 

research that are subject to audit businesses’ internal control systems for each heading 

as the proportional and using multivariate statistical techniques for event in the 

formation of the accounting system, inventory management, and internal control system 

efficiency headings as evaluation has been observed to be more effective compared to 

non-audit businesses. 

Key Words: Independent Audit, Internal Control System 
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GİRİŞ 

Muhasebe bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacı ve işletmelerde üretilen 

bilgilerin güvenilir olamama ihtimali bağımsız denetim ihtiyacını ortaya çıkarmış, 

işletmelerin faaliyet alanlarının genişlemesi ve karmaşıklaşması işletme yönetiminin iç 

kontrol faaliyetlerine ihtiyaç duymasına neden olmuştur. İç kontrol sisteminin faaliyet 

alanları ile bağımsız denetim çalışma alanlarının benzerliği dolayısıyla bağımsız 

denetim çalışmaları iç kontrol sisteminden etkilenmektedir. 

İç kontrol siteminin bağımsız denetim sürecini etkilediği daha önce farklı 

çalışmalarda ele alınmıştır. Bu çalışmada farklı bir bakış açısıyla işletmelerde bağımsız 

denetimin iç kontrol sistemlerinin etkinliği üzerine bir etkisi olup olmadığı araştırılmış 

“Bağımsız Denetimin İç Kontrol Sisteminin Etkinliğindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma 

(Bağımsız Denetime Tabi Olan ve Olmayan İşletmelerin İç Kontrol Sistemlerinin 

Etkinliklerinin Anket Yöntemi İle Karşılaştırılması)”, çalışma konusu olarak seçilmiştir.  

Bu çalışmanın birinci bölümünde bağımsız denetim geniş kapsamda ele alınmış, 

bağımsız denetimin tanımı, amaçları, türleri ve bağımsız denetim süreci tanıtılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde iç kontrol sistemi, iç kontrol sisteminin tanımı 

amaçları ve unsurları açısından incelenmiş ayrıca bağımsız denetim sürecinde iç kontrol 

sisteminin değerlendirilmesine ilişkin faaliyetler ele alınmıştır. 

Üçüncü ve son bölümde ise bağımsız denetim çalışmalarının iç kontrol 

sisteminin etkinliği üzerinde nasıl bir etkisinin bulunduğunu ölçme amaçlı bir 

araştırmaya yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BAĞIMSIZ DENETİM 

1.1 BAĞIMSIZ DENETİMİN TANIMI 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) 

kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 

KHK’da yer alan tanıma göre, “Bağımsız denetim: Finansal tablo ve diğer finansal 

bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul 

güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi 

amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin 

uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek 

rapora bağlanmasını ifade eder.”
1
 Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin uygun 

olarak hazırlanıp hazırlanmadığı bağımsız dış denetim şirketlerince yapılan 

denetimlerde incelenir.
2
 

Dış denetim olarak da adlandırılan mali tabloların bağımsız denetimi, en yaygın 

ve en kapsamlı denetim türü olarak bir işletmenin mali tablolarında sunulmuş bilgilerin 

doğruluğu ve dürüstlüğü, muhasebe standartları ile yasal hükümlere uygunluğu 

açısından bir kanaate ulaşmak amacıyla, bu işletmenin iç kontrol sistemi ve muhasebe 

kayıtlarının eleştirisel biçimde güvenilirlik derecesi en yüksek olan bağımsız denetçi 

tarafından gözden geçirilmesidir.3 

 

 

 

 

                                                 
1
 6102 Sayılı Kanun, 26.09.2011 tarih ve 660 Nolu, “Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları 

Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (RG.02.11.2011/28103), 

md.2, s.1. 
2
 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları II. Cilt, Maliye Hesap Uzmanları Derneği 

Yayını, İstanbul, 1996, s.475. 
3
 Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir, 1995, s.25. 
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Şekil-1: Bağımsız Denetim Kavramı Akış Şeması
4
 

 

Bağımsız denetimin tanımında üç önemli unsur şu şekilde belirtilmiştir.5  

İlki, bağımsız denetimin önceden belirlenmiş ölçütlere göre yapılmasıdır. Bu 

ölçütler, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve muhasebenin temel 

kavramları olarak belirtilmiştir. Ayrıca denetçinin denetlenen işletmenin tabi olduğu 

yasal mevzuatları, standartları ve sermaye piyasalarını ayrıca yapılan denetimin amacına 

göre Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) da dikkate alması gerektiği 

vurgulanmıştır.  

İkincisi bağımsızlık ilkesidir. Denetim raporunu kullanan kişilerin denetçinin 

bağımsızlığına olan güvenleri yapılan denetimin değerini etkilemektedir. Finansal tablo 

kullanıcılarının bağımsız denetim raporuna ihtiyaç duymalarının sebebi bağımsız 

denetim raporunda yer alan tarafsız ve güvenilir bakış açısıdır. Dolayısıyla denetçi 

denetim faaliyetlerini yürütürken tarafsız ve uzman bir kişi gibi hareket etmeli, 

önyargıdan uzak olmalıdır. 

Üçüncüsü ise denetim standartlarına uyumdur. Denetçiler IFAC (International 

Federation of Accountants ) tarafından konulmuş UDS’lere uymak zorundadırlar. 

                                                 
4
 Seval Kardeş Selimoğlu (Ed.) – Şaban Uzay (Ed.), Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 

2009,s.6. 
5
 Selimoğlu (Ed.) – Uzay (Ed.), 2009, s.6-7. 

BAĞIMSIZ DENETÇİ 

İŞLETMENİN 

FİNANSAL 

TABLOLARI 

ARASINDAKİ UYGUNLUK DERECESİNİ BELİRLEME 

SİSTEMETİK BİR SÜREÇ 
MUHASEBE 

STANDARTLARI 

KANIT TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME 

SONUCU İŞLETME İLGİLİLERİNE İLETME 
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Bağımsız denetçi kavramsal olarak, denetçiliği meslek olarak yerine getiren ve 

ücretini denetlediği kurumdan alan, kamu ya da bir başka kuruma bağlı olmayan 

kişilerdir.6 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kuruluş, 

teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen KHK’da 

(Kanun Hükmünde Kararname) ise “bağımsız denetçi: Bağımsız denetim yapmak üzere, 

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu’na göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 

müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından kurum tarafından 

yetkilendirilen kişileri ifade eder.”
7
 şeklinde tanımlanmıştır. 

IFAC bağımsız denetçilerin bağımsızlıkla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere 

mali tablo denetim görevleri ile ilgili etik ilkelere tabi olduklarını belirtmiş, bu ilkelere 

ilişkin olarak IESBA’nın (The International Ethics Standards Board for Accountants) 

yayınlamış olduğu Profesyonel Muhasebeciler İçin Etik Kurallar’a (Code of Ethics for 

Professional Accountants) göndermede bulunmuştur.
8
 Bağımsız denetçilerin de uymak 

zorunda oldukları bu etik kurallar şunlardır.
9
 

 Tüm mesleki ve iş ilişkilerinde açık sözlü ve dürüst olmayı ifade eden 

dürüstlük, 

 Ön yargıya, çıkar çatışmasına veya mesleki ya da iş ile ilgili kararları 

geçersiz kılmak için başkalarının nüfuzunu kötüye kullanmaya izin 

vermemeyi ifade eden tarafsızlık, 

 Uygulamalar, yasalar ve teknik çerçeve içerisinde güncel gelişmelere bağlı 

olarak, bir müşteri veya işverenin doyurucu mesleki hizmet almasını 

güvence altına almak için gerekli seviyede mesleki bilgi ve beceriyi 

korumayı ve uygun teknik ve mesleki standartlarla uyum içinde olmayı ve 

özenle davranmayı ifade eden mesleki yeterlilik ve gerekli özen, 

                                                 
6
 Faruk Güçlü, Muhasebe Denetimi İlkeler ve Teknikler, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008, s.8. 

7
 6102 Sayılı Kanun , 26.09.2011 tarih ve 660 Nolu KHK, md.2, s.1. 

8
 IFAC, "ISA 200 Overall Objectives of The Independent Auditor and The Conduct of an Audit in 

Accordance with International Standards on Auditing", 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/A009 2012 IAASB Handbook ISA 200.pdf, 

(13.12.2012), s.85. 
9
 IESBA, Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, IFAC, New York, 2012, s.14. 
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 Mesleki ve ticari ilişkileri ve bir sonucu olarak elde ettikleri bilgilerin 

gizliliğine saygıyı, yasal veya mesleki bir hak veya görev olmadıkça, uygun 

ve özel bir yetki olmadan profesyonel muhasebeciler ve üçüncü tarafların 

avantajları için bilgilerin ifşa edilemeyeceğini ifade eden gizlilik, 

 İlgili kanun ve yönetmeliklere uymayı ve meslek güveni zayıflatacak 

herhangi bir eylemi önlemeyi ifade eden mesleki davranış. 

Genellikle tespit ya da inceleme raporu hazırlayarak kendisine işveren kişi ya da 

kuruma sunan bağımsız denetçilerin görevleri kendilerine verilen işle sınırlıdır ve 

denetçi tarafından, denetim görevinin ihmal edilmesi TCK (Türk Ceza Kanunu) 

açısından suç teşkil etmektedir.10 

1.2 BAĞIMSIZ DENETİMİN AMAÇLARI 

Makul ve sınırlı güvence seviyesinin gerektirdiği denetimin kapsamının, Türkiye 

Denetim Standartları çerçevesinde belirleneceği belirtilen bağımsız denetimin amacı; 

finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler dâhil olmak üzere denetime tabi konuların 

belirlenmiş bir kıstasa uyumlu olup olmadığı hususunda kullanıcılara güvence 

sağlayacak bir görüş oluşturulmasıdır. Bu amaçla bağımsız denetim; denetimin konusu 

hakkında, mesleki etik ilkelere bağlı kalmak ve mesleki şüphecilik içinde bulunmak 

suretiyle, TDS (Türkiye Denetim Standartları) çerçevesinde yeterli ve uygun denetim 

kanıtı toplanmasını, bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün 

raporlanmasını kapsar.
11

 

Bağımsız denetimin temel amacı işletmelerin mali tabloları hakkında bir kanaate 

ulaşılmasıdır. Bu amaca ulaşılması için yürütülen faaliyetler sırasında ikincil amaçlara 

da hizmet edilir. Denetim çalışmaları ile öncelikle mali tablolar hakkında rapor 

verilecek, bununla birlikte hata ve hileler ortaya çıkarılacak ve yönetime önerilerde 

bulunulacaktır. Ayrıca denetimin hata ve hileleri önleyici bir etkisinin olduğu da 

görülmektedir. Buna göre bağımsız denetimin bu amaçları şu şekilde sıralanabilir.
12

 

 Mali tablolar hakkında rapor vermek, 

                                                 
10

 Güçlü, 2008, s.78. 
11

 KGK Yönetmelik, “Bağımsız Denetim Yönetmeliği”, (RG.26.12.2012/28509),  md.5. 
12

 Gürbüz, 1995, s.28. 
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 Hata ve hileleri ortaya çıkarmak, 

 Hata ve hileleri önlemek, 

 Yönetime önerilerde bulunmak. 

1.2.1 Mali Tablolar Hakkında Rapor Vermek 

Bağımsız denetçinin mali tabloları denetlemedeki hedefi, mali tabloların tüm 

önemli yönleriyle yürürlükteki finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığı hakkında görüş bildirmektir.
13

 Mali tabloların denetimi de diğer denetim 

çalışmaları gibi bir karşılaştırma sürecidir ve karşılaştırmanın konusu mali tablolardır. 
14

 

“TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” standardına göre tam bir finansal tablolar 

seti aşağıdakileri içerir ve bir işletme bu finansal tabloların hepsini eşit derecede önemle 

sunar.
15

 

a) Dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço), 

b) Döneme ait kapsamlı gelir tablosu, 

c) Döneme ait özkaynak değişim tablosu, 

d) Döneme ait nakit akış tablosu ve 

e) Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar. 

Denetçinin bağımsız denetim raporunda belirttiği görüş sayesinde muhasebe 

bilgi kullanıcıları daha yüksek güvenle karar alabilirler.
16

 

1.2.2 Hata ve Hileleri Ortaya Çıkarmak 

Bağımsız denetçinin finansal tablolarda hile, usulsüzlük veya hatadan 

kaynaklanabilecek önemli yanlışlıkların bulunmadığına dair makul ölçüde güvence 

sağlama zorunluluğu bulunmaktadır.
17

 

                                                 

13 Iain Gray-Stuart Manson, The Audit Process, Thomson Learning, Singapore, 2008, s.21. 

14 Gürbüz, 1995, s.28 
15

 KGK, TMS 1 md.10-11, s.4-5. 
16

 Gürbüz, 1995, s.30 
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Teorik olarak her işletme yönetiminin yolsuzluk ve hile konusunda potansiyele 

sahip olduğu söylenebilir. Denetçinin, yönetimin kötü niyetli olması halinde denetim 

çalışmalarını yürütürken dikkatli ve hazırlıklı olması ayrıca yönetimin tutarsız 

açıklamaları bulunması halinde bu durumu ortadan kaldıracak nitelikte kesin kanıtlar 

araması gerekmektedir.
18

 

Hilenin Ortaya Çıkarılma Biçimi 2006% 2008% 

İhbar %34,2 %46,2 

Şans Eseri %25,4 %20,0 

İç Denetim %20,2 %19,4 

İç Kontrol %19,2 %23,3 

Bağımsız Denetim %12,0 %9,1 

Polis Uyarısı %3,8 %3,2 

Tablo1: Hilelerin Ortaya Çıkartılma Biçimleri
19

 

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners-Uluslararası Suistimal 

İnceleme Uzmanları Birliği) tarafından yayımlanan ve 959 hile eyleminden 

yararlanılarak hazırlanmış olan 2008 Hile Raporu’na göre hile olaylarının, 2006 yılında 

%12 ve 2008 yılında %9,1’lik bir kısmının bağımsız denetim faaliyetleri kapsamında 

ortaya çıkarıldığı görülmektedir.
20

 

Denetçilerin tüm denetimler için hileleri önlemede hile riskine verdikleri önemi 

artırmalarına ve hile riskinin yüksek olduğu durumlarda bunu ortaya çıkarmak için daha 

fazla kaynak ayırmalarına ihtiyaç vardır.
21

 İşletmede muhasebe kayıt ortamının hata ve 

hile içerme potansiyeli, uygun muhasebe düzeni ve yeterli iç kontrol sisteminin varlığı 

ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle hata ve hilelerin ortaya çıkartılmasının en etkili yolu, 

işletmedeki muhasebe düzeni ve iç kontrol sisteminin incelenmesi ve 

değerlendirilmesidir. Denetçi etkin bir iç kontrol sistemi olan bir işletme için hata ve 

hile ihtimalinin düşük, zayıf bir iç kontrol sistemi olan işletme için hata ve hile 

                                                                                                                                               
17

 SPK Tebliğ Seri: X, No: 22, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”, 

(RG.12.06.2006/26196),  md.4, s.1. 
18

 Fatih Dalkılıç - Sadiye Oktay,  "Uluslararsı Denetim ve Güvence Standartlarında Mesleki Şüphecilik", 

Mali Çözüm Dergisi, 2001, S.103, s.68. 
19

 Nejat Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği Hile, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2009, s.48. 
20

 Bozkurt, 2009, s.48. 
21

 Zimbelman’dan aktaran, Murat Emir, "Hile Riskinin Denetim ile İlişkisi", Mali Çözüm Dergisi, S.88, 

2008, s.89. 
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ihtimalinin yüksek olduğu varsayımı ile çalışma kapsamının genişliğine karar 

verebilir.
22

 

1.2.3 Hata ve Hileleri önlemek 

Tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı hileyi en aza indirebilme 

amacıyla işletmelerde alınabilecek önlemlerden bir tanesi de bağımsız denetim firmaları 

ile etkili çalışmalar gerçekleştirmektir.
23

 Denetimin moral etkisi olarak da adlandırılan 

bağımsız denetimin hata ve hileleri önleyici yöndeki etkisi, çalışmalarının denetçi 

tarafından inceleneceğini bilen personelin, yolsuzluk yapmaktan çekinmesi, elinden 

geldiğince hata ve hile yapmaktan kaçınması olarak ortaya çıkmaktadır.
24

 

1.2.4 Yönetime Önerilerde Bulunmak 

Bağımsız denetimden geçmiş işletme ile ilgili doğru ve güvenilir bilgiler sunan 

mali tablolar öncelikle işletme yönetimi için önemlidir. Bu tablolara dayanılarak 

hazırlanan gerçekçi raporlar, işletme yönetiminin geleceğe yönelik tahminlerini 

alacakları kararları güçlendirecektir.
25

 

1.3 BAĞIMSIZ DENETİM TÜRLERİ 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre denetim türleri Sürekli 

Denetim, Sınırlı Denetim ve Özel Denetim olmak üzere üçe ayrılmaktadır.  

1.3.1 Sürekli Denetim 

Ekonomik hayatın hızlanması ile ortaya çıkan daha kısa dönemler için bilgi 

ihtiyacı rapor sürelerinin kısalması ve denetlenmesi süreçlerine de yansımış böylelikle 

                                                 
22

 Gürbüz, 1995, s.30. 
23

 Nejat Bozkurt, “Mali Tablolarda İşletme Yönetimleri Tarafından Yapılan Muhasebe Hileleri”, 

Muhasebe-Finansman Dergisi, S.12, 2000, s.20. 
24

 Gürbüz, 1995, s.31 
25

 Çiğdem Bizim, "Türkiye Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2008, s.21. 
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sürekli denetim ihtiyacı ortaya çıkmıştır.26 Sürekli bağımsız denetim, 13.01.2011 tarihli 

ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 398 inci maddesi kapsamında belirtilen 

ve 23 Ocak 2013 tarihli 28537 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2012/4313 sayılı 

“Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” çerçevesinde 

denetime tabi olacak şirketlerin yılsonu mali tablolarının TFRS’ye uygun bir biçimde 

sadece bir veya bir kaç yıl ile sınırlandırılmaksızın devamlılık arz edecek şekilde, her 

yıl, denetlenmesidir. Bu denetim türü sözleşme tarihinden bağımsız denetim raporu 

tarihine kadar olan dönem boyunca denetçinin belirleyeceği aralıklarla denetim 

faaliyetlerinin devamını gerektirmektedir.
27

 

1.3.2 Sınırlı Denetim 

Sınırlı denetim (İnceleme), hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, aracı 

kurumlar, menkul ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonları ve emeklilik yatırım 

fonları şirketlerinin ara dönem finansal tablolarının Türkiye finansal raporlama 

standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadıklarının öncelikle bilgi toplama 

(soruşturma) ve analitik inceleme teknikleri kullanılarak incelenmesi ve 

değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade etmektedir.
28

 

1.3.3 Özel Denetim 

Özel denetim, sermaye piyasası araçlarının halka arzı için SPK’ya başvuru 

sırasında veya birleşme, bölünme, devir ve tasfiye durumunda bulunan işletmelerce, bu 

amaçlarla herhangi bir tarih itibariyle düzenlenmiş finansal tabloların bağımsız 

denetimin gerektirdiği ilke ve esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulmasını 

ifade etmektedir.29 

                                                 
26

 Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007, s.11. 
27

 Mustafa Yavaşoğlu, Sermaye Piyasası Mevzuatında Bağımsız Denetim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 

2001, s.24. 
28

 SPK Tebliğ, Seri: X No:22, md.4, s.1. 
29

 SPK Tebliğ, Seri: X No:22, md.6, s.2. 
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1.4 BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ 

“Bağımsız denetçiler, işletme yönetiminin sunduğu finansal tabloların gerçeği, 

doğru ve dürüst olarak gösterip göstermediği hakkında bir görüş bildirmek amacıyla 

kanıt toplar, değerlendirir ve raporlar.”
30

 

Bağımsız denetim çalışmalarını kapsayan süreç dört aşamadan oluşmaktadır.
31

 

1. Aşama: Müşterinin belirlenmesi, işin alınması ve sözleşme, 

2. Aşama: Denetimin kapsamı ve planlanması, 

3. Aşama: Denetim programının yürütülmesi, 

4. Aşama: Bulguların değerlendirilip, rapor edilmesi. 

Bağımsız denetim sürecini detayları ile aşağıdaki gibi şekillendirmek 

mümkündür.
32

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Nurhan Davutyan - Lerzan Kavut, "Bağımsız Denetimde Müşteri Kabul Riskinin Veri Zarflama Analizi 

Yoluyla Ölçülmesi", İMKB Dergisi, 1997, c.9, S.33, s.85. 
31

 Güçlü, 2008, s.43. 
32

 Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2008, s.179. 
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Şekil-2: Bağımsız Denetim Süreci
33

 

1.4.1 Müşteri Seçimi ve İşin Alınması 

Denetim faaliyeti, yeni bir müşteri ile işe başlamada veya eski müşteri ile 

çalışmaya devam edilmesi durumunda, denetim işletmesinin müşteri seçimini yaparak 

                                                 
33

 Güredin, 2008, s.179. 

MÜŞTERİ SEÇİMİ 

VE İŞİN 

ALINMASI 

DENETİM 

PLANLAMASI 

DENETİM 

PROGRAMININ 

YÜRÜTÜLMESİ 

BULGULARIN 

RAPORLANMASI 

Müşteri Kabul Politikası Işığında Gerekli 

Bilgilerin Toplanması 

Bir Önceki Denetçi İle Görüşme 

Denetim Anlaşma Mektubunun Yazılması 

Müşteri İşletmeyi Tanıma Amacıyla 

Faaliyetleri İle İlgili Bilgi Toplama 

Denetim Programının Hazırlanması 

İş Gücü ve Zaman Planlaması 

İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve 

Değerlendirmesinin Yapılması 

Denetim Programında Gerekli 

Değişikliklerin Yapılması 

Hesap Bakiyelerinin Doğruluğunun 

Araştırılması 

Toplanan Kanıtları Değerleme 

Finansal Tabloların Dürüstlüğü Hakkında 

Yargıya Ulaşılması 

Yargının Şekillendirilmesi, Denetim 

Raporunun Yazılması ve Yayımlanması 

KALİTE KONTROLÜ 



12 

 

denetim görevini alması ve müşteriye teyit niteliğinde bir denetim anlaşması mektubu 

göndermesi ile başlar. Müşteri işletmenin denetim mektubunu imzalayarak denetim 

işletmesine geri göndermesi ile denetim işi alınmış olur. Denetim mektubu denetim işi 

ile ilgili bir sözleşme niteliğinde olup, hem denetim işletmesi ile müşteri arasındaki iş 

ilişkisini ortaya koyar hem de denetimin kapsamı ve koşullarının belirtilmesine olanak 

tanır.
34

  

Müşteriyi kabul etme zorunluluğu bulunmayan denetim işletmesi, uluslararası 

denetim standartları ve kalite kontrol standardının da gerektirdiği üzere öncelikle 

müşteri işletme hakkında araştırma yapar. Bu araştırmanın başlıca konuları müşteri 

işletmenin sahip ve ortaklarının kimler olduğu, piyasadaki itibarları, şirketin finansal 

durumu, bulunduğu sektör, faaliyet alanı, kurumsal bir yönetim anlayışının bulunup 

bulunmadığı, şirket ile ilgili devam etmekte olan davaların varlığı gibi konulardır. 

Müşterinin kabulünün yapılabilmesi için öncelikle müşteri işletmenin kabul edilebilir 

denetim riskinin, denetim işletmesinin belirlemiş olduğu risk düzeyinden düşük olması 

gerekmektedir.
35

  

Müşteri kabulüne karar verilmesinde yeni denetçinin önceki denetçi ile görüşme 

yapması yararlı olacaktır. Yeni denetçi, müşteri işletmeye başvurarak eski denetçi ile 

sözlü veya yazılı olarak görüşme yapar. Bu görüşmelerin içeriği gizlidir. Eski 

denetçinin de sır saklama yükümlülüklerini dikkate alarak yeni denetçiye bilgi verme 

sorumluluğu bulunmaktadır.
36

 

1.4.2 Denetimin Kapsamı ve Planlanması 

Denetim mektubunun müşteri işletme tarafından imzalanarak denetim şirketine 

gönderilmesi ile denetim faaliyetinin ikinci aşaması olan denetimin planlanması aşaması 

başlar. 

                                                 
34

 Güredin, 2008, s.177. 
35

 Selimoğlu (Ed.) – Uzay (Ed.), 2009, s.77. 
36

 AICPA, "SAS No.84- AU Section 315 Communications Between Predecessor and Successor 

Auditors", http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/DownloadableDocuments/AU-

00315.pdf, (13.12.2012), s.156. 
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Denetim riskinin kabul edilebilir bir düzeye indirgenmesini amaçlayan 

denetimin planlanması aşaması, denetim planı oluşturulması ve denetim stratejilerinin 

belirlenmesini kapsar.
37

 

Genel olarak müşteriyi ve müşterinin çalışmakta olduğu sektörü, müşteri 

işletmenin iç kontrol yapısını tanımak, bilgi edinme ve kontrol risklerinin belirlenmesi, 

müşterinin yasal yükümlülüklerinin de dikkate alınarak ve denetim programının genel 

hatları ile hazırlanması denetimin planlanması aşamasında gerçekleşir. Denetimin 

planlama aşaması yine denetimin kapsamı, amacı, önemlilik düzeyi, süresi ve zamanı ile 

denetimde görev alacak kişilerin belirlendiği aşamadır.
38

 

Denetim faaliyetinin ilk kez yürütülecek olması tekrarlanan bir denetim 

faaliyetine nazaran çalışmanın yoğunluğunu ve zorluk derecesini arttırmaktadır.  İlk kez 

denetlenen bir işletmede öncelikle dönem başı hesap bakiyelerinin doğruluğunun, 

gerekli olduğu takdirde birkaç faaliyet dönemi geriye de gidilerek, araştırılması gibi 

bazı ek çalışmalara ihtiyaç duyulur.
39

 

Denetimin planlanması aşaması proje özelliği gösteren bir faaliyet olarak 

değerlendirilmeli her denetim çalışması için ayrıntılı bir şekilde ele alınmalıdır. 

Denetim planlaması aşamasında denetim işletmesinin politikaları ve prosedürleri, 

denetim programları, denetim maliyetleri ve denetimin zamanlaması gibi konulara özen 

gösterilmelidir.
40

 

 Önemlilik Düzeyi Belirlenmesi 1.4.2.1

“Önemlilik kavramı bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve 

değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeler veya alınacak kararları 

etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder.”
41

 Finansal tablolardaki yanlış bir bilgi bu 

bilginin doğruluğuna inanarak karar veren kişilerin aldıkları kararları etkilemeyecek 

düzeyde ise bu bilginin yanlışlığı önemsiz olarak kabul edilir ve bağımsız denetçi bu 

                                                 
37

 SPK Tebliğ, Seri: X No:22, md.7, s.4. 
38

 Yavaşoğlu, 2001, s.61. 
39

 Güredin, 2008, s.177. 
40

 Ayça Atabek, “Peer Review (Denetimin Denetimi) ve Türkiye Uygulaması”, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2007, s.45. 
41

 Durmuş Acar - Nilüfer Tetik, Genel Muhasebe, Detay Yayıncılık, Ankara, 2010, s.15. 
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tablolarla ilgili olumlu görüş bildirebilir.42 Finansal tabloların hazırlanması ve sunumu 

bağlamında önemlilik kavramı finansal raporlama çerçevelerinde farklı açılardan 

sıklıkla tartışılmakla birlikte çerçevelerde önemlilikle ilgili genellikle şu noktalar 

açıklanır;
43

 

 Hatalar, eksiklikleri de dâhil olmak üzere, eğer ayrı ayrı veya toplu olarak 

kullanıcıların mali tabloları esas alarak verdikleri ekonomik kararlarını 

önemli ölçüde etkilemesi beklenir ise önemli kabul edilmektedir,  

 Önemlilik hakkındaki kararlar çevredeki koşullar ışığında alınır ve hatanın 

büyüklüğü ve doğası veya her ikisinin bileşiminden etkilenir, 

 Finansal tablo kullanıcıları için önemli olan kararlar bir grup olarak 

kullanıcıların ihtiyaçları olan ortak finansal bilgilerin göz önene alınmasına 

dayalıdır. Hatanın ihtiyaçları çok geniş olan belirli bireysel kullanıcılar 

üzerine olası etkisi dikkate alınmaz. 

Denetim görüşünün oluşturulabilmesi için daha fazla denetim riski taşıyan ve 

daha önemli olan konuların belirlenmesi gerekmektedir.
44

 Esas olarak makul bir 

kullanıcının kararını etkilemeyecek maksimum yanlışlık tutarı olarak tanımlanabilen 

denetim sürecinin başında belirlenen önemlilik düzeyi, denetçinin denetim çalışmalarını 

belirleyeceği denetim yöntemleri, yapısı, zamanı ve kapsamı açısından etkiler. Denetçi 

belirlediği önemlilik düzeyini denetim çalışmaları sırasında değiştirebilir.
45

 

Önemlilik düzeyinin belirlenmesi mesleki deneyim ve profesyonel yargı içerir. 

Bir bütün olarak finansal tablolar için önemlilik belirlenmesinde sıklıkla bir yüzde, 

seçilmiş bir ölçüt için bir başlangıç noktası olarak uygulanır. Uygun bir ölçüt 

belirlenmesini etkileyebilecek faktörler şunları içerir;
46

 

                                                 
42

 Aslan Kaya - Halit Demiral, "Vergi İncelemelerinde İşletmelerin İç Kontrol Sistemlerinden Yararlanma 

Olanakları", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 2001, S.3, s.86. 
43

 IFAC, "ISA 320 Materiality in Planning and Performing an Audit", 

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a018-2010-iaasb-handbook-isa-320.pdf, (13.12.2012), 

s.316. 
44

 Gülden Türktan, “Çağdaş Bağımsız Denetim ve Türkiye'deki Durum”, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 1989, s.30. 
45

 Nuran Cömert, "Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesinde 

Kullanılabilecek Yöntemler", Mali Çözüm Dergisi, 2012, S.109, s.34. 
46
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 Varlıklar, yükümlülükler öz sermaye gelirler ve giderler gibi finansal tablo 

unsurları, 

 İşletmenin finansal performansını değerlendirmek amacıyla kullanıcılar kar 

gelir veya net varlıklara odaklanabilir. Bunlar gibi özellikle işletmenin 

finansal tablolarına odaklanma eğiliminde olan kullanıcıların dikkatini çeken 

öğeler olup olmadığı, 

 İşletmenin niteliği, yaşam döngüsünün, içinde faaliyet gösterdiği sektörün ve 

ekonomik çevrenin neresinde olduğu, 

 İşletmenin mülkiyet yapısı ve bu yapının finansman şekli, (Örneğin bir 

işletme öz kaynaktan ziyade yalnızca borçla finanse edilirse kullanıcılar 

varlıklar ve varlıklara ilişkin iddialara işletmenin kazançlarından fazla ağırlık 

verebilirler.) 

 Belirlenen ölçütteki nispi değişiklikler. 

Aktif toplamı küçük olan bir işletme için önemli olan bir tutar, aktif toplamı 

büyük olan bir işletme için aynı düzeyde önemli olmayabilir. Göreceli bir kavram olan 

önemlilik için yanlışlığın önemli olduğunu belirleyen esasların oluşturulması gerekir. 

Önemlilik düzeyi belirlenirken genellikle varlık toplamı, toplam gelir veya kârı esas 

alan oranlar kullanılır. Bu bağlamda vergi öncesi karın %5’i ila %10’u, toplam 

varlıkların %0,5’i ila %1’i, özkaynakların %1’i, brüt satış kârının %0,5’i ila %1’i, brüt 

satış kârının %0,5’i ila 1% i gibi tutarlar önemlilik düzeyi olarak belirlenebilir.
47

  

 İç Kontrol Yapısının İncelenmesi 1.4.2.2

Denetçilerin iç kontrol sisteminin sağlamlığına olan ilgilerinin iç denetimin iç 

kontrol rolü ile ilgilidir. Düzgün kurulmuş bir iç denetim sistemi sağlayan kuruluşlarda 

bu sistem dinamik bir rol üstlenir. Amaçları arasında benzerlikler bulunduğu için 

denetçinin iç denetim çalışmalarına güvenmesi mümkündür. Denetçiler diğer uzmanlara 

güvendiklerinde dahi tüm sorumlulukları devam etmektedir. Bu yüzden eğer denetçi iç 

denetim çalışmalarına dayanarak karar verirse bu durum denetim görüşü için herhangi 

bir sorumluluğu ortadan kaldırmaz, denetçinin iç denetim çalışmalarının güvenilirlik 

                                                 
47
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boyutunu yargılamasını sağlar. ISA 610-Using The Work of Internal Auditors, iç 

denetimin, dış denetçinin risk değerlemesi ile alakalı olduğunda denetçinin iç denetim 

sisteminin bir değerlendirmesini yapması gerektiğini vurgulamaktadır.
48

 

 Risk Düzeyinin Belirlenmesi 1.4.2.3

Denetim riski, bir denetçinin, önemli hatalar içeren mali tablolar hakkında, 

uygun olmayan bir denetim görüşü verme olasılığı şeklinde tanımlanır. Denetim riskini 

belirleyen unsurlar şu şekilde sıralanabilir,
49

 

 Denetlenen işletmenin iç kontrol sistemindeki zayıflıklar, 

 Denetlenen işletmenin organizasyon yapısının karmaşıklığı ve görevlerin 

ayrılığı ilkesine olan uyumu, 

 Denetlenen işletmenin yılsonu işlemlerinin yüksek hacimli oluşu, 

 Denetlenen işletmenin muhasebe bölümünün deneyimsiz veya yetersiz 

bilgiye sahip muhasebe elemanlarından oluşuyor olması, 

 Denetlenen işletme ile bağlı şirketler arasında önemli tutarlarda yapılan ticari 

işlemlerin varlığı, 

 Yönetimin yasal düzenlemelere ne derece uyum gösterdiği, 

 Yönetimin muhasebe prensiplerine ne derece uyum gösterdiği, 

 Düzenli zaman aralıkları ile hazırlanmamış mali tablo ve raporların varlığı, 

 Hedeflerin ve bütçelemenin gerçekçi olmaması. 

Denetim riski, iç kontrol sisteminin bulunmadığı veya yetersiz olduğu 

varsayıldığında, denetlenen hesaplarda hata, hile ve yanlışların oluşması olasılığını ifade 

eden doğal (yapısal) risk, iç kontrol politika ve prosedürleri ile önlenemeyecek 

yanlışların olması olasılığını ifaden eden kontrol riski ve olası hata ve yanlışların 

denetim uygulamaları ile tespit edilememesi olasılığını ifade eden bulgu (hataları ortaya 

çıkaramama) riskinden oluşur. Doğal risk ve kontrol riskine etkisi olmayan denetçi, 

gerektiğinde denetim kadrosunun deneyimli denetçilerden oluşması, örneklem 

                                                 
48
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yüzdesinin arttırılması gibi yöntemlerle bulgu riskini azaltmak suretiyle bu üç riskin 

toplamının ifadesi olan denetim riskinin kontrol altında tutmaya çalışır.
50

 

AICPA’ya (American Institute of Certified Public Accountants) göre, denetim 

riskinin azaltılması, denetim riski yüksek olan konulara daha fazla zaman ayrılması ve 

daha ayrıntılı inceleme yapılması ile mümkün olabilir. Sağlam ve geçerli bir iç kontrol 

sistemi denetim riskini en az seviyeye indirilmesine sağlayacak en önemli koşuldur.
51

 

Denetim riski; doğal risk, kontrol riski ve bulgu riskinin çarpım fonksiyonu 

olarak elde edilir. (Denetim Riski = Doğal Risk x Kontrol Riski x Bulgu Riski)
52

 

Denetçi, doğal risk ve kontrol riskinin düşük olduğu bir durumda işletmenin 

taşıdığı risk az, önemli hataların bulunması ve ortaya çıkartılamaması olasılığı düşük 

olduğu için yüksek bir bulgu riski yüklenebilir. Doğal risk ve kontrol riskinin yüksek 

olduğu bir durumda ise kendisini sağlama almak için ayrıntılı ve dikkatli bir çalışma 

yaparak bulgu riskini düşük tutar.
53

 

Denetçi görüşüne temel teşkil edecek olan kanıt miktarının belirlenmesi, 

denetim riski çalışmasının esas amacıdır. Tüm risk unsurları ile kanıt miktarı arasında 

ilişki bulunmasına rağmen kanıt miktarına karar, bulgu riski düzeyine göre verilir. 

Bulgu riskine göre alınacak kanıt miktarı kararları şöyledir;
54

 

 Bulgu riski yüksek ise planlanan kanıt miktarı düşüktür, 

 Bulgu riski orta düzeyde ise planlanan kanıt miktarı orta düzeydedir, 

 Bulgu riski düşük ise planlanan kanıt miktarı yüksektir, 

 Denetim riski arttıkça, bulgu riski artar ve planlanan kanıt miktarı azalır, 

 Doğal risk arttıkça, bulgu riski azalır ve planlanan kanıt miktarı artar, 

 Kontrol riski arttıkça, bulgu riski azalır ve planlanan kanıt miktarı artar. 

                                                 
50

 Yavaşoğlu, 2001, s.63. 
51
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52
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 Analitik İnceleme Prosedürlerinin Oluşturulması 1.4.2.4

Genellikle veri kullanımı yüksek bir düzeyde toplanmış analitik inceleme 

teknikleri, denetim planlamasında kullanılır. Denetçinin bilgisi ile birlikte analitik 

inceleme teknikleri, ek soruşturma ve etkili bir planlama için temel olarak hizmet 

vermektedir. Denetim sürecinin önemli bir parçası olan analitik inceleme teknikleri, 

mali ve mali olmayan veriler arasında yapılan makul ilişkiler çalışması 

değerlendirmelerinden oluşan mali bilgilerdir. Denetim planlamasında kullanılan 

analitik inceleme teknikleri sıklıkla sadece mali veriler olarak kullanmalarına rağmen, 

bazen denetimle ilgili finansal olmayan bilgi olarak da düşünülebilir. Örneğin, çalışan 

sayısı, satış alanı kare görüntüleri, üretilen mal hacmi ve benzeri bilgiler inceleme 

tekniklerinin amacını gerçekleştirmeye katkıda bulunabilir.
55

 

Başlangıç analitik inceleme prosedürlerinin denetim planlaması aşamasında 

kullanılması, müşteri işletmeyi daha yakından tanımak ve işletme riskini ölçmek için 

önemlidir. Denetçi analitik inceleme prosedürleri yardımı ile işletmenin trend ve mali 

analiz oranlarını kullanarak işletmeyi geçmiş yıllar, sektörel oranlar ve rakip işletmeler 

ile karşılaştırır. Çıkan sonuçlar denetçiyi denetim sırasında ortaya çıkabilecek yanlışlık 

riskine sahip denetim alanlarına karşı hazırlıklı olmasını sağlar.
56

 

1.4.3 Denetim Programının Yürütülmesi 

Denetim programının yürütülmesi denetim sürecinin ikinci safhasıdır. Bu 

safhada denetçi denetim planına uygun bir biçimde, çeşitli denetim tekniklerinden 

yararlanarak denetim kanıtlarını toplar ve bu kanıtları denetim raporundaki görüşüne 

dayanak teşkil etmek üzere değerlendirir. Denetim programının yürütülmesi safhası iç 

kontrol yapısının değerlendirilmesi ile başlar. Denetçi denetlemekte olduğu işletmenin 

iç kontrol sistemini incelemesi sırasında daha önce öngörmediği bir olumsuzluk ile 

karşılaşırsa denetim programını bu duruma göre yeniden şekillendirir.
57
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 Denetim Kanıtları 1.4.3.1

“Denetim kanıtı, denetlenen bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk 

derecesini belirlemek amacıyla denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgi, belge ve 

kayıtlardır.”
58

 

Denetim kanıtlarını, muhasebe sisteminden elde edilen kanıtlar ve destekleyici 

denetim kanıtları olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Muhasebe sisteminden elde 

edilen kanıtlar; yevmiye defterleri, büyük defter, yardımcı defterler, çekler, elektronik 

fon transfer kayıtları, muavin defter kayıtları, maliyet dağıtım hesaplamaları gibi 

muhasebe sisteminin ürettiği bilgiye dayalı kanıtlardır. Destekleyici denetim kanıtları 

ise denetçinin muhasebe sisteminden elde edilen kanıtları test etmeye yönelik olarak 

topladığı kanıtlardır ve destekleyici kanıtlar; 

 Denetçinin fiziksel inceleme ve sayımlarına dayalı kanıtlar olan fiziksel 

kanıtlar, 

 Denetçinin üçüncü kişilerle yaptığı görüşmelere dayalı olan doğrulama 

kanıtları (üçüncü kişi ifadeleri), 

 Denetçinin işletme personeline yönelttiği soruların yanıtlarına dayalı 

soruşturmalar sonucu elde edilen kanıtlar (işletme personelinin beyanı), 

 Denetçinin muhasebe sistemi içerisindeki ve belgelerdeki hesaplama 

işlemlerini tekrarlamasına dayalı aritmetik kanıtlar (mekanik doğruluk 

kanıtları), 

 Denetçinin muhasebe kayıtlarına dayanak oluşturan, işletme dışında 

düzenlenip işletmeye gelen dış belgeler ve işletme içinde düzenlenmiş olan 

iç belgeleri incelemesine dayalı olan belgeye dayalı kanıtlar, 

 Denetçinin analitik inceleme prosedürlerini uygulaması ile elde ettiği analitik 

kanıtlar olarak sınıflandırılabilir.
59
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Denetlenecek unsurun belirlenmiş kriterlere uygunluk derecesini belirleyebilmek 

için denetim faaliyeti sırasında yeterli güvenilirlikte ve miktarda kanıt toplanması ve bu 

kanıtların değerlendirilmesi gerekir.
60

  

Denetim kanıtlarının güvenilirlik ölçütü; kanıtların belli bir konunun 

araştırılması amacına yönelik olması, denetçi görüşünün oluşmasına hizmet edebilecek 

olması, uygun zamanlarda elde edilmiş olması, objektif (nesnel) olması ve kaynağına 

bağlıdır. İşletme dışından elde edilen kanıtların işletme içinden elde edilmiş olanlara, iç 

denetim sisteminin etkili şekilde çalıştığı ortamlardan elde edilmiş kanıtların sistemin 

etkili olmadığı ortamlardan elde edilmiş olanlara, doğrudan denetçinin elde ettiği 

kanıtların dolaylı yollardan elde edilen kanıtlara göre kanıtların kaynağı açısından daha 

güvenilir olduğu varsayılmaktadır. Zamanlama açısından ise, örneğin denetçinin fiili 

sayım işlerini dönem sonu ile aynı tarihte gerçekleştirmesi, hesap incelemeleri ile geriye 

yönelik yapılacak çalışmalara nazaran daha güvenilir kanıtlar elde etmesini 

sağlayacaktır.
61

  

Kanıt sayısının yeterliliği; incelenen kalemin önemliliğine, risk derecesine, 

kanıtların niteliğine, kanıt toplama maliyetine, örneklenen ana kütlenin büyüklük ve 

niteliğine bağlıdır. Bir kalemin önemliliği, o kalemin mali tablolara dayanılarak 

alınacak kararları etkileme derecesidir.  Denetçi önemli bir hesap kalemini incelerken 

önemsiz hesap kalemine göre daha fazla sayıda kanıt toplayacaktır. Bir kalemin hatalı 

veya yolsuz olma olasılığını ifade eden risk derecesi arttıkça da denetçi daha fazla 

sayıda kanıta ihtiyaç duyar. İç kontrol sisteminin etkinliği bir kalemin risk derecesini 

belirlemede en önemli etkendir. İç kontrol sisteminin etkinliğinin artması risk derecesini 

düşürmektedir. Kanıtların niteliği ile kanıtların türü ve güvenilirliği ifade edilmektedir. 

Kanıtların güvenilirliği ile kanıt sayısı ters orantılıdır. Kanıtların güvenilirliği arttıkça 

ihtiyaç duyulan kanıt sayısı azalır. Denetçi topladığı kanıtların güvenilirlik derecesini 

arttırmak isterken maliyetlerini de göz önüne almalıdır. Burada maliyeti yüksek bir 

kanıtın gerekli olduğu halde alınmaması değil benzer güvenilirlikteki kanıtlardan 

maliyeti daha düşük olanın tercih edilmesi gerektiği anlaşılmalıdır. Ana kütlenin 

büyüklüğünün artması ile toplanacak denetim sayısı da artar. Ayrıca ana kütlenin 

                                                 
60
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homojen olması kanıt sayısını azaltan bir unsur iken homojen olmayan bir ana kütle ile 

çalışılması kanıt miktarını arttıracaktır. 
62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-3: Belge Kaynakları ve Güvenilirlik İlişkisi
63

 

 Denetim Teknikleri (Kanıt Toplama Teknikleri) 1.4.3.2

Denetim kanıtları ile denetim teknikleri arasında sıkı bir ilişki vardır.
64

 Denetim 

teknikleri denetim kanıtı elde etmek için kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin 

uygulanmasıdır.
65

 Kanıt toplamada kullanılan denetim teknikleri şu şekilde 

sınıflandırılır: 

Fiziki İnceleme Tekniği: İşletmede bulunan fiziki varlıklara uygulanır. Denetçi 

fiziki varlık sayımını yapar ve varlığın saflığı belgenin şekil şartları gibi niteliklerini 
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inceler. Gerekli ise uzman görüşüne başvurur. Elde ettiği sonuçları kayıtlar ile 

karşılaştırır.
66

 

Doğrulama (Teyit) Tekniği: Denetçinin işletmenin muhasebe sisteminde üretilen 

bilginin doğruluğunun kontrol edilmesi için işletme dışı kişilerden yazılı olarak yanıt 

istemesine dayanan tekniktir. Bu teknikle denetçi, mutabakat mektupları yardımıyla 

ilgililerden alınan bilgiler ile işletmenin muhasebe bilgilerini teyit etmeyi amaçlar. 

Gönderilen doğrulama mektuplarının yanıtları doğrudan denetçiye geldiğinden bu 

teknikle elde edilen kanıtların güvenilirliği de yüksektir. Üç çeşit doğrulama mektubu 

vardır. Bunların ilki, ilgilinin tüm sorulara cevap vermesi istenilen, içeriğinde ilgili 

kalemin tutarı yer alan olumlu doğrulama mektubu, ikincisi, ilgilinin sadece kabul 

etmediği konuları yanıtlaması istenilen, içeriğinde ilgili kalemin tutarı yer alan olumsuz 

doğrulama mektubu, üçüncüsü ise içeriğinde ilgili kalemin tutarının belirtilmediği, 

ilgilinin o kalemin bakiyesini bildirmesi istenilen bakiyesiz doğrulama mektubudur.
67

 

Belge İncelemesi Tekniği: Muhasebe kayıtlarının dayanağını oluşturan her türlü 

belgelerin içerik ve kayıtlara uygunluk açısından incelenmesi tekniğidir.
68

 

Kayıt Sürecinin Yeniden İzlenmesi Tekniği: Denetçinin örnekleme yolu ile 

seçtiği belgelere dayanarak muhasebe kayıtlarını adım adım izlemesini ve bu kayıt 

süreci içerisinde yapılabilecek hata ve düzensizlikleri tespit edebilmesini sağlayan 

tekniktir. Denetçi muhasebe kaydının ve kayıt sürecinin doğruluğunu inceler. Böylece 

kayıt süreçlerini kontrol eden iç kontrol sistemini de test etmiş olur.
69

 

Yeniden Hesaplama Tekniği: Reeskontlar, amortismanlar ve karşılıklar gibi 

hesaplamalara tabi işlemlerin denetçi tarafından örnekleme yolu ile yeniden 

hesaplanarak doğrulanması tekniğidir.
70

 

Gözlem Tekniği: Denetçinin işletmede belirli faaliyetler gerçekleştirilirken orada 

bulunması tekniğidir. Denetçi faaliyetlerin yürütülmesi ve tamamlanması işlemlerinin 
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olması gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Bu teknikle denetim kanıtı 

doğrudan denetçi tarafından elde edildiğinden güvenilirliği yüksektir.
71

 

Soruşturma Tekniği: Soruşturma, işletme içi veya işletme dışı bilgili kişilerden, 

finansal veya finansal olmayan bilgileri almaya çalışmaktır. Denetim faaliyeti boyunca 

yaygın olarak kullanılan ve genellikle diğer denetim tekniklerinin tamamlayıcısı olan bu 

yöntemde sorular sözlü veya resmi yazılı şekilde olabilir. Soruların yanıtlarının 

değerlendirilmesi soruşturma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.
72

 

Analitik İnceleme Tekniği: Bu teknik, denetlenen işletmenin geçmiş yıllara ait 

hesap ve işlemlerinin cari yıla ait hesap ve işlemleri ile istatistik yöntemler kullanılarak 

karşılaştırılmasına dayanır. Oran analizi, trend analizi, karşılaştırmalı tablolar analizi 

gibi yöntemler kullanılır. Analitik inceleme tekniklerinden denetim sürecinin her 

aşamasında yararlanılmaktadır. Bu yöntem denetçinin denetim sırasında daha fazla 

yoğunlaşması gereken alanları tespitine olanak tanır.
73

 

 Çalışma Kâğıtları 1.4.3.3

Çalışma kâğıtları denetçinin denetlenen işletme ile ilgili olarak izlediği denetim 

prosedürlerini, uyguladığı denetim tekniklerini, işlemleri ve testleri, topladığı bilgileri 

ve incelemeleri ile ilgili olarak ulaştığı sonuçları gösteren her türlü yazılı belgedir.
74

 

Denetim belgeleri olarak da bilinen çalışma kâğıtları, ilgili denetim kanıtları ve 

denetçinin ulaştığı sonuçları içeren, gerçekleştirilmiş denetim prosedürlerinin kaydıdır. 

Bu belgeler kâğıt üzerinde elektronik veya diğer ortamlarda kaydedilmiş olabilir.
75

 

Denetim programı, analizler, doğrulama mektupları, doğrulama mektuplarına alınan 

yanıtlar, denetçi tarafından düzenlenen veya işletmeden sağlanan her türlü belge, tablo, 

cetvel ve yorumlar çalışma kâğıdı olarak değerlendirilir.
76
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Çalışma kâğıtları kullanım süreleri bakımından sürekli ve cari yıl dosyaları 

olmak üzere iki dosyada incelenir. Sürekli dosya, ileriki dönemlerde yapılacak 

denetimlerde kullanılacak, dönemler itibari ile değişmeyen konularla ilgili çalışma 

kâğıtlarının toplandığı dosyadır. Denetlenen işletme ile ilgili genel bilgiler, şirket 

tüzüğü, şirket ana sözleşmesi, uzun vadeli sözleşmeler, önceki yıl denetim raporları, 

genel kurul raporları, organizasyon şeması ve yönetmelikler gibi belgelerin toplandığı 

sürekli dosya cari yıl için hazır bilgi kaynağıdır ve değişmeyen konularla ilgili her 

dönem yeniden çalışma kâğıdı düzenlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
77

 Denetimin 

yapıldığı dönemde kullanılan çalışma kâğıtlarını içeren cari dosyada ise denetim 

sözleşmesi, denetim programı, iç kontrol anket formları, notları ve akış çizelgeleri, 

çalışma mizanları, hesap analiz cetvelleri, tutanaklar ve sözleşme örnekleri yer alır.
78

 

Çalışma kâğıtlarının yararlarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür:
79

 

 Denetim raporuna temel teşkil ederler, 

 İç kontrol yapısının incelenmesi ve kontrol riskinin belirlenmesine yardımcı 

olurlar, 

 Denetim çalışmalarının sürekliliğine olanak tanırlar, 

 Denetçi açısından savunma aracıdırlar, 

 Sonraki dönemlerde yapılacak denetim çalışmalarına kılavuz olurlar. 

1.4.4 Denetim Raporunun Oluşturulması 

Denetim sürecinin son aşaması olan denetimin tamamlaması ve raporlanması 

aşamasında denetçi, yargısını belirttiği denetim raporunu oluşturur. Yıllık faaliyet 

raporu kapsamında işletmenin mali tabloları ile birlikte kamuya açıklanan denetim 

raporu, kamunun denetim çalışmaları ile ilgili olarak gördükleri tek belgedir ve 

denetçinin muhasebe bilgi kullanıcılarına bilgi aktarmasını sağlayan tek önemli araç 

olma özelliğini gösterir. Muhasebe mesleği bilgi kullanıcılarının denetim raporunu 

anlayıp, yorumlamalarında önemli zorluklarla karşılaşmalarını engellemek adına 
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kamuya açıklanan belge türlerini ve bunların içeriklerini belirlemiş, denetim 

raporlarının tek tip olarak geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Denetim raporlarının 

genel olarak metin açısından tek düzen olmasına karşın farklı koşullarda tek düzenin 

dışına çıkılması da mümkündür.
80

 

Denetim çalışmaları sonucunda denetçinin denetim ile ilgili olarak görüş 

bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Denetim görüşü olumlu görüş ve sınırlı olumlu 

görüş, olumsuz görüş, görüş bildirmekten kaçınma olmak üzere olumlu görüşten 

sapmalar şeklinde sınıflandırılabilir.
81

 

Sapma Derecesi 

Sapma Türü Önemsiz Önemli Çok Önemli 

TFRS’den Sapma Olumlu 
Sınırlı 

Olumlu 
Olumsuz 

Devamlılık Temelinden Sapma Olumlu 
Sınırlı 

Olumlu 
Olumsuz 

Yeterli Açıklama İlkesinden Sapma Olumlu 
Sınırlı 

Olumlu 
Olumsuz 

Çalışma Kapsamında Sınırlama Olumlu 
Sınırlı 

Olumlu 

Görüş Bildirmekten 

Kaçınma 

İşletmenin Önündeki Belirsizlikler Olumlu 
Sınırlı 

Olumlu 

Görüş Bildirmekten 

Kaçınma 

Tablo-2: Sapma Dereceleri ve Denetçi Görüşü İlişkisi
82

 

Denetçinin inceleme yaptığı mali tablolar için olumlu görüşe sahip olması 

durumunda düzenlediği olumlu veya şartsız denetim raporunun düzenlenebilmesi için 

gerekli koşullar şunlardır;
83

 

 Denetim çalışmalarında genel standartlara ve çalışma alanı standartlarına 

uyulmuştur, 

 İnceleme yapılan mali tablolar TFRS’lere uygun olarak düzenlenmiştir, 

 Önceki yıla ait mali tablolar ve incelenen mali tablolar arasında uygulanan 

muhasebe politikaları uyum içerisindedir, 

 Mali tablolarda yeterli ve açık bilgiler yer almaktadır, 
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 İşletme ile ilgili mali tabloları etkileyebilecek belirsizliklere rastlanmamıştır, 

 Denetçinin çalışmaları kısıtlanmamıştır. 

Denetçi genel olarak ele alınan muhasebe ilkelerine uyum görmesine rağmen 

bazı yanlışlıklara rastlansa da bu durumun mali tablolara güvenilemeyeceği anlamına 

gelmediği görüşüne sahip olduğunda sınırlı olumlu görüş bildirir. Sınırlı olumlu görüş 

işletmenin sürekliliği ilkesine aykırı bir durumun tespit edilmediğini, denetim 

çalışmalarının kanıt toplama açısından bazı yetersizlikler taşımasına rağmen mali 

tabloların işletmenin durumunu gerçeğe uygun bir şekilde yansıttığını ifade eder. 

Denetim raporunda kanıt toplamaya ilişkin yetersizlikler ve mali tablolara etkileri 

açıklanmaktadır.
84

 

Denetim sonucunda denetçi,  TFRS’ye uyulmaması ve finansal tabloların doğru 

ve güvenilir olmaktan uzaklaşması, işletme yönetimi ile arasındaki görüş ayrılıklarının 

finansal tablolara olan etkisinin sınırlı olumlu görüş vermekle bile açıklanamayacak 

olması, işletmenin sürekliliği ile ilgili aykırı bir durumun varlığı sonucuna ulaşması 

hallerinde raporunda olumsuz görüş bildirir.
85

 

İşletmenin veya denetim firmasının durumundan kaynaklanmadığı halde yeterli 

kanıt toplanamaması veya yeterli kanıt toplansa da bir görüş oluşturulamaması halinde 

denetçi denetim raporunda görüş bildirmekten kaçındığını belirtebilir. Denetçinin görüş 

bildirmekten kaçınma şeklinde görüş bildirmesi için gerekli şartlar şunlardır;
86

 

 İç kontrol sistemi ve muhasebe sisteminin yetersizliği sonucu yeterli kanıt 

toplanamaması, toplanan bilgilerin güvenilir olmaması veya birbirini teyit 

etmemesi, 

 Yeterli kanıt toplamanın önünde imkânsızlıklar veya sınırlamalar olması, 

 İşletmenin sürekliliği ilkesine ilişkin yakın zamanda doğması olası 

belirsizlikler ve riskler olması, 
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 Bilanço tarihi sonrası özelleştirme, el değiştirme, birleşme, tasfiye kararı 

verilmesi gibi nedenlerle mali tablo düzenleme ilkelerinin geçerliliğini 

yitirmesi, 

 Müşteri ve denetim firması arasında farklı muhasebe sistemleri kullanıyor 

olması, muhasebe ve mali tablo düzenleme ilkeleri veya politikaları arasında 

farklılıklar olması. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İÇ KONTROL SİSTEMİ 

2.1 İÇ KONTROL VE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN TANIMI 

İşletmelerin fizikî olarak büyümesi, faaliyetlerinin karmaşıklaşması gibi 

nedenlerle yönetimin doğrudan doğruya kontrol imkânının azalması etkin bir iç kontrol 

sistemi kurmak ve yürütmekle giderilebilir.
87

 

Kontroller bir işletmenin amaçlarına sağlıklı bir biçimde ulaşmasını sağlayacak 

politika ve prosedürler dizisi olarak tanımlanırken, bu kontrollerin oluşturduğu bütün ise 

iç kontrol sistemi olarak ortaya çıkmaktadır.
88

 

İç kontrol, organizasyon, politika ve prosedürler bütünü olarak tanımlanabilir. 

Bu organizasyon politika ve prosedürler, bir işletmenin, istenilen sonuçlara ulaşması, bu 

sonuçlara ulaşılması için kullanılan kaynakların, belirlenen amaç ve hedeflerle uyumlu 

olması, israf, hile ve kötü yönetimden korunması, güvenilir bilginin ve zamanında elde 

edilmesi, korunması, rapor edilmesi ve gerektiğinde karar alma mekanizmalarında 

kullanılması amacıyla oluşturulur.
89

 

İç kontrol; işletmenin yönetimi ve diğer personeli tarafından etkilenen, 

faaliyetlere ilişkin hedeflere ulaşılması konusunda makul güvence, raporlama ve uyum 

sağlamak üzere tasarlanmış bir süreçtir. Bu tanıma göre iç kontrol;
90

 

 Bir veya daha fazla ayrı ama örtüşen kategorilerde hedeflere ulaşılmasına 

bağlıdır, 

 Devam eden görevler ve faaliyetlerden oluşan bir süreçtir, 

 İnsanlar tarafından etkilenir. (Sadece politika ve prosedür kılavuzları, 

sistemler ve formlar hakkında değil, organizasyonun her seviyesinde iç 

kontrolü etkileyecek insanlar ve faaliyetleri kapsar), 
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 İşletmenin üst yönetimine mutlak değil makul bir güvence verebilir, 

 İşletmenin yapısına uyarlanabilir. (Bir işletmenin tamamına veya belirli bir 

iştirake, bölüme, işletme birimine veya iş sürecine uygulanabilir.) 

Bu tanım iki nedenle geniş tutulmuştur. Birincisi, organizasyonların iç kontrol 

sistemini tasarlaması, uygulaması ve yürütmesi, iç kontrolü ve iç kontrol sisteminin 

etkinliğini değerlendirmesi için temel olan önemli kavramlar barındırması, çeşitli 

kuruluşlar, endüstriler ve coğrafi bölgeler genelinde uygulama için bir temel 

sağlamasıdır. İkinci olarak bu tanım iç, kontrolün alt kümelerini barındırmaktadır. 

İsteyenler örneğin raporlama üzerine iç kontroller veya kanun ve yönetmeliklere 

uymakla ilgili kontrollere ayrı ayrı odaklanabilirler. Benzer şekilde işletmenin belirli 

bölüm veya faaliyet kontrollerine yönlendirilmiş bir odak olarak kalınabilir.
91

 

İşletmede tüm faaliyet ve fonksiyonlarla ilgisi olan iç kontrol sistemi, tüm örgüte 

yayılmış sistemler bütünü olarak ifade edilebilir. İç kontrol sistemi, bu sistemin 

amaçlarını gerçekleştirme sorumluluğu olan üst yönetimin bir alt sistemidir. Üst 

yönetim iç kontrol sisteminin amaçlarına ulaşabilmesi için iç kontrol sisteminin 

unsurları olan gerekli alt sistemleri kurmalıdır. İç kontrol sisteminin sorumluluğunun üst 

yönetime ait olması, diğer personeli ilgilendirmediği yorumuna yol açmamalıdır. 

İşletme personeli iç kontrol sisteminin amaçlarına uygun davranış içerisinde bulunmalı 

ve sistemin bir parçası olmalıdır. İşletme için sağladığı fonksiyonlar dikkate alındığında 

iç kontrol sisteminin; Yönetsel Kontrol Fonksiyonu ve Muhasebe Kontrol Fonksiyonu 

sağladığı görülmektedir.
92

 

2.1.1 Yönetsel Kontrol Fonksiyonu 

Yönetsel kontrol fonksiyonu, finansal kayıtlar ile dolaylı ancak işletme 

faaliyetlerinin etkinliği ve yönetim politikalarına bağlılık ile doğrudan ilişkili olan tüm 

yöntem, prosedür ve organizasyon planları ile ilgilidir. Örnek olarak istatistikî analizler, 
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hareket ve zaman etütleri, personel eğitim programları ile kalite kontrolü gibi kontroller 

verilebilir.
93

 

İşletme yönetiminin iyi bir iç kontrol sistemi kurma amaçları şunlardır.
94

 

 Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği için zamanında ve güvenilir bilgi 

ihtiyacı dolayısıyla güvenilir bilgi sağlanması, 

 İşletmenin fiziki varlıklarının veya önemli belge ve kayıtların çalınması, 

kaybolması, amacı dışında kullanılması ve istemeyerek zarar görmesini 

engellemek amacıyla işletme varlıklarının ve kayıtlarının korunması,  

 Kaynakların verimsiz ve etkin olamayan şekilde kullanılmalarını 

engellemek, fire ve artıkların azaltılmasını sağlamak amacı ile verimliliğin 

arttırılması, 

 İşletme çalışanlarının amaç birliği içinde hareket ederek, işletmenin 

yönetimce belirlenmiş olan amaçlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla 

belirlenmiş politikalara bağlılığı özendirme. 

2.1.2 Muhasebe Kontrol Fonksiyonu 

Genel olarak muhasebe görevlerinin uygun şekilde ayrılmasından sorumlu 

muhasebe departmanı tarafından kurulan ve yürütülen muhasebe kontrolü, aktiflerin 

korunması, finansal kayıtların doğruluk ve güvenilirliği ile ilgili işlemler, kayıtlar ve 

organizasyon planını içerir.
95

 

Muhasebe kontrolünü belirleyen üç unsur vardır. Bu unsurlar;
96

 

 Yönetimin, kıymet hareketlerinin muhasebe süreci ve ilgili varlıkların 

saklanması sırasında oluşabilecek zimmete geçirme gibi kasıtlı veya 

aritmetik işlem hatası gibi kasıtlı olmayan kayıplara karşı aldığı önlemleri 

ifade eden varlıkların korunması,  
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 Yıllık faaliyet raporlarının içerdiği bilgiler de dâhil olmak üzere işletme içi 

ve işletme dışı finansal raporlardaki bilgilerin güvenilirliğini ifade eden 

finansal kayıtların güvenilirliği, 

 Genel ve özel yetkilendirmeyi de kapsayan, işletme içi ve işletme dışındaki 

taraf arasında meydana gelen varlık ve hizmet değişimlerini ve işletme içi 

varlık ve hizmet tüketimlerini ifade eden kıymet hareketleridir. 

2.2 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN AMAÇLARI 

COSO (Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway Comission) 

çerçevesi işletmelerin iç kontrol sisteminin farklı yönlerine odaklamalarını sağlayan 

ileri amaçları üç kategoride belirler. Bu kategoriler şunlardır.
97

 

 Faaliyet Amaçları, 

 Raporlama Amaçları, 

 Uyumluluk Amaçları. 

Bu farklı ama örtüşen kategoriler farklı ihtiyaçlara hitap eder ve farklı bireylerin 

doğrudan sorumluluğu olabilir. Üç kategoride ayrıca iç kontrole yönelik beklentiler 

gösterilmektedir. İç kontrol sisteminin, dış raporlama ve kanun ve düzenlemelere uyum 

ile ilişkili bu hedeflere ulaşılacak makul güvenceye sahip bir organizasyon sağlaması 

beklenir. Büyük ölçüde kanun koyucular, düzenleyiciler ve standart belirleyiciler 

tarafından oluşturulan kanunlara, kurallara, düzenlemelere veya standartlara dayanan bu 

amaçlara ulaşılması organizasyonun kontrolündeki faaliyetlerin nasıl yürütüldüğüne 

bağlıdır. Genellikle yönetim, öncelikle dış taraflarca yürütülmeyen iç raporlama 

hedefleri belirlemekte daha büyük takdir hakkına sahiptir. Ancak organizasyon, iç 

raporlamanın işletmenin dış raporlamasını daha iyi desteklemesini sağlamak için iç ve 

dış raporlama hedeflerini uyumlaştırmayı tercih edebilir. Örgütün dış standartlara uygun 

olarak faaliyet gösterdiği durumlarda kuruluşun, başarılan faaliyetlerin verimliliği ve 

etkinliği ile ilişkili amaçlara makul güvence elde edilmesi mümkündür. Ancak 

faaliyetlerin amaçlarına ulaşması her zaman organizasyonun kontrolünde değildir. İç 

kontrol organizasyonun operasyonel hedeflerine ulaşmasında başarısız olmasına neden 
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olabilecek kötü hüküm veya kararlara veya dış olaylara engel olamaz. Bu amaçla iç 

kontrol sistemleri yalnızca, yönetimin işletmenin bu hedeflere doğru, zamanında ne 

ölçüde hareket ettiğinin bilincinde olduğu, makul güvence sağlayabilir.
98

 

2.2.1 Faaliyet Amaçları 

Faaliyet amaçları, işletme faaliyetlerinin operasyonel, finansal performans 

hedefleri ve kayıplara karşı varlıklarını koruma da dâhil olmak üzere etkinliği ve 

verimliliğine ilişkindir.
99

 

İşletmenin bölümler itibari ile önceden belirlemiş olduğu hedeflere ulaşması 

ölçüsünde etkinlik sağlanmış olur. Verimlilik ise belirlenen hedeflerin bu hedeflere 

ulaşmak için kullanılan kaynaklara oranıdır. Bununla birlikte işletme varlıklarının 

korunmasına yönelik kontrol ve karar alma süreçlerinin oluşturulması iç kontrolün 

işlevidir. 
100

 

2.2.2 Raporlama Amaçları 

Raporlama amacı, iç ve dış finansal ve finansal olmayan raporlamaya ilişkindir 

ve düzenleyiciler, standart belirleyiciler ya da işletme politikaları tarafından öne sürülen 

güvenilirlik, güncellik, saydamlık ve diğer koşulları kapsayabilir.
101

 

Üst yönetime doğru gidildikçe özet hale gelen bilgi ve tabloların parasal 

hareketleri de kapsaması dolayısıyla muhasebe raporları da bu kapsamda değerlendirilir. 

Raporlama sistemi, bir yandan finansal tabloların güvenilirliğini sağlarken bir yandan 

da zamanında üretilmelerine olanak tanır.
102
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2.2.3 Uyumluluk Amaçları 

Uyumluluk amaçları, işletmenin tabi olduğu yasa ve düzenlemelere uyulmasına 

ilişkindir.
103

  

Yönetim, işletme amaçlarını yasaların çizdiği sınırlar içinde geliştirmek için 

faaliyetlerin kabul ettiği yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu 

sağlayacak kontrol usul ve yöntemlerini belirler. Yönetim, politikaları ile kontrol usul 

ve yöntemlerini işletme personeline aktararak tüm işletme çalışanlarının iç kontrol 

sisteminin bilincinde olmasını sağlar.
104

 

2.3 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI 

İç kontrol, yönetimin çalışma yönteminden türetilmiş ve yönetim süreciyle 

bütünleşmiş beş unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar tüm işletmeler için geçerlidir. 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler daha az resmi ve daha az yapılandırılmış olmasına 

karşın bu unsurları daha farklı şekilde uygulama imkânına sahiptirler ve etkili bir iç 

kontrole sahip olabilirler. İç kontrol sisteminin unsurları şunlardır;  

 Kontrol Ortamı, 

 Risk Değerleme, 

 Kontrol Faaliyetleri, 

 Bilgi ve İletişim, 

 İzleme. 

2.3.1 Kontrol Ortamı 

Bir işlem grubuna özel politika ve yöntemlerin etkinliğini belirlemede etkili olan 

faktörlerin tümü kontrol ortamını oluşturur.
105

 İç kontrol sisteminin başarısı, iç kontrol 
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sürecinin içinde bulunduğu kontrol ortamına bağlıdır. Kurumun iş görme biçimini ifade 

eden kontrol ortamı, iç kontrolün temel unsurudur.
106

 

Hata ve hileleri önlemede birincil sorumluluk işletme idaresi ve yönetimi ile 

görevli kişilere aittir. Kontrol ortamını anlayabilmek için denetçi, işletme programını 

tasarımlarını ve uygulamalarını göz önüne almalı ve hile riskini kontrol etmelidir. 

İşletmenin kontrol ortamının değerlendirilmesinde denetçi, aşağıdaki unsurları ve 

bunların işletme süreçlerine nasıl dâhil olduklarını göz önüne almalıdır.
107

 

 Dürüstlük ve etik değerlerin iletişim ve uygulaması, 

 Yetkinlik taahhüdü, 

 Yönetimden sorumlu olan kişilerin katılımı, 

 Yönetim felsefesi ve çalışma tarzı, 

 Organizasyon yapısı, 

 Yetki ve sorumluluk atama, 

 İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları. 

2.3.2 Risk Değerleme 

Finansal raporlama amaçları için bir kurumun risk değerlendirme süreci, onun 

genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak dürüstçe sunulan finansal 

tabloların hazırlanması ile ilgili tanımlama, analiz ve risklerin yönetimidir. Örneğin risk 

değerlendirmesi işletmenin kayıt dışı işlem olasılığını nasıl dikkate aldığı veya 

tanımladığını ele alır ve finansal tablolarda yer alan önemli tahminleri inceler. Riskler, 

güvenilir mali raporlama ve bununla birlikte belirli olaylar ve işlemlerle ilgilidir. 

Finansal raporlama ile ilgili riskler, bir işletmenin yetki, kayıt, işlem ve finansal 

tablolardaki yönetimin iddiaları ile tutarlı finansal raporları başlatma yeteneklerini 
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gerçekleştirebilen ve olumsuz yönde etkileyebilen dış ve iç olaylar ile koşulları kapsar. 

Riskler aşağıdaki koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilir.
108

 

 Faaliyet ortamındaki değişiklikler, 

 Yeni personel, 

 Yeni veya yenilenen bilgi sistemleri, 

 Hızlı büyüme, 

 Yeni teknoloji, 

 Yeni iş modelleri, ürünler veya faaliyetler, 

 Kurumsal yeniden yapılanma, 

 Genişletilmiş yurtdışı faaliyetler, 

 Yeni muhasebe duyuruları. 

Risk değerleme süreci, denetçinin doğal risk ve kontrol risklerini 

değerlemesinden farklı olarak, işletmenin amaçlarına yönelik risklerin tanımlanması, 

analiz edilmesi ve yönetiminden oluşur.
109

 

2.3.3 Kontrol Faaliyetleri 

Denetçi, denetim ile ilgili kontrol faaliyetleri için bir anlayış edinmelidir. 

Kontrol faaliyetleri, yönetim yönergelerinin yürütülmesini sağlamaya yardımcı politika 

ve prosedürlerdir. Örnek olarak, bu gerekli eylemler işletmenin hedeflerine ulaşmasını 

tehdit eden riskleri ele alır. Kontrol faaliyetlerinin çeşitli hedefleri vardır ve bu hedefler 

çeşitli örgütsel ve işlevsel düzeylerde uygulanır. Belirli kontrol faaliyetleri şunlardır,
110

 

 Yetkilendirme, 

 Görevlerin ayrımı, 

 Güvence altına alma, 

 Varlık izlenebilirliği. 
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 Yetkilendirme 2.3.3.1

Kontrol faaliyetleri, denetçinin tamlık iddiasına ilişkin denetim prosedürlerinin 

tasarımı ile ilgili olabilecek türevlerin ve diğer bilanço dışı işlemlerin başlatılması ile 

ilişkilidir.
111

 Yetkilendirme ile her işlemin yetkilendirilmiş kişilerce yürütülmesini bu 

amaçla işletme çalışanlarının yetki ve sorumluluklarının ayrıntıları ile yazılı bir biçimde 

ortaya konması ifade edilir.
112

  

 Görevlerin Ayrımı 2.3.3.2

Görevlerin ayrımı bir işin başlangıcından tamamlanmasına kadar olan süreçte 

tüm sorumluluğun tek bir kişide toplanmasından ziyade farklı kişilere paylaştırılması 

gerektiğini öngörmektedir. Görev ve sorumlulukların farklı kişi veya bölümlere 

verilmesi ile hata ve hile olasılığının azaltılması hedeflenmektedir.
113

 

Bu ilke çerçevesinde görevler şu şekilde ayrılabilir;
114

 

1. Mal alım ve satımı gibi işlemleri fiilen yapmakla görevli bir kişi, 

2. Veznedar veya depocu gibi işletme aktiflerini korumakla görevli bir kişi, 

3. Cari hesapların kaydını yapmak gibi işlemleri kaydetmekle görevli bir kişi 

 

 

 

 

 

 

Şekil-4: Görevlerin Ayrılığı İlkesi
115
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Örneğin, personelin tahsil edilemeyen hesap alacaklarının kayıt tahminlerinden 

sorumlu olup olmadığı, denetçinin değerleme iddiasına ilişkin denetim işlemleri 

tasarımıyla ilişkili olabilen personelin, satış işlemleri yetkisinden bağımsızdır.
116

 

 Güvence Altına Alma 2.3.3.3

Kontrol faaliyetleri, denetçinin denetim alanları sayısını da dikkate alarak 

oluşturduğu varlıklara ilişkin iddialara dayanan denetim prosedürleri tasarımıyla ilişkili 

olabilir. Örneğin; güvence altına alma, stokun güvenli bir şekilde saklanıp saklanmadığı 

ve stok hareket ve erişiminin yetkili kişilerle sınırlanmış olup olmadığı ile ilişkilidir.
117

 

 Güvence altına alma, fiziki varlık ve kayıtların çalınma, kaybolma veya zarar 

görmelerini engellemek amacıyla yangına dayanıklı çelik kasalar, kilitli dolaplar gibi 

çeşitli fiziksel önlemlerle, yangın koruma sistemleri kurulması, sigorta yaptırılması gibi 

iş güvenliği kapsamındaki önlemlerle ve doğru personel seçimi ile korunması 

gerektiğini öngörmektedir. Belge ve defterlerin dolu veya boş olması gözetilmeksizin 

tamamının korunması gerekmektedir. Ayrıca bilgisayarlı kayıt programları ve 

sistemlerinin de korunması önemlidir. Üst yönetimin bilgi teknolojileri ile ilgili en 

azından temel bilgi düzeyine sahip olması bu teknolojiye sahip personelin varlıkları 

kötüye kullanma fırsatı bulmasına engel olacaktır.
118

 

 Varlık İzlenebilirliği  2.3.3.4

Kontrol faaliyetleri, normalde işlemler ve hesap bakiyelerinin malzeme 

sınıflarına denetim prosedürleri tasarım ve uygulaması için gerekli olan, detaylı 

kayıtların defteri kebir ile mutabakatı ile ilişkilidir.
119

 İşletme çalışanlarının başarı 

kalitesinin, raporların ve kayıtların doğruluğunun ve tam olduğunun araştırılması 

işlemidir. Büyük işletmelerde iç kontrol birimi içerisindeki bir kontrolör tarafından 
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yapılması gereken bu işlem daha küçük işletmelerde ortaklar veya yöneticiler tarafından 

yapılabilir.
120

 

2.3.4 Bilgi ve iletişim 

Belgelerin muhasebe kayıtlarına dayanak teşkil etmesi, gerçekleşen kıymet 

hareketlerinin ve sorumluluğun belge üzerinde izlenmesi dolayısıyla işletme içerisinde 

uygun bir belgelendirme ve kayıt düzeninin var olması gerekliliğini ifade eden 

unsurdur. Belgeler kıymet hareketi meydana geldiği anda hızlı bir şekilde ve hesap 

sorulabilirliğin sağlanması için sıra numaraları ile düzenlenmelidir.
121

 

Bilgi sistemi manuel veya otomatik olsun, prosedürlerden oluşan muhasebe 

sistemi ve yetki, kayıt, süreç ve rapor varlık işlemleri başlatmak için kurulan kayıtlar 

içeren finansal raporlama hedefleri ile ilişkilidir. Sistem tarafından oluşturulan bilgi 

kalitesi, yönetimin uygun kararlar alma ve güvenilir finansal raporlar hazırlama 

becerisini etkiler. İletişim, bireysel roller ve finansal raporlama üzerindeki iç kontrol ile 

ilgili sorumluluk anlayışı sağlamayı içerir.
122

 

Yönetimin hedeflerini ve politikalarını çalışanlarına ulaştırmasını sağlayan bilgi 

ve iletişim sistemi iç kontrol yapısının merkezi sinir sistemidir. Muhasebe sistemi 

tasarımının bilgi ve iletişim sisteminin işlemlerin başlatılması, gerçekleşmesi, 

kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili sorumluluğun korunmasını sağlayacak şekilde 

yapılması gerekir.
123

 

2.3.5 İzleme 

Denetçi işletmenin, finansal raporlama üzerindeki iç kontrolü izlemek üzere 

kullandığı faaliyetlerin önemli türleri için bu faaliyetlerle ilgili bilgi kaynakları da dâhil 

olmak üzere ve bu faaliyetlerin kendi denetimleri için nasıl düzeltici eylemler 
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başlattığını gözlemlemek için bir anlayış sağlamalıdır. Önemli bir yönetim sorumluluğu 

sürekli olarak iç kontrol kurmak ve korumaktır. Yönetimin kontrolleri izlemesi onların 

amaçlanan gibi çalışıp çalışmadığını ve koşullardaki değişimlere uyum sağlayıp 

sağlamadığını içerir. Kontrollerin izlenmesi yönetimin banka hesap mutabakatlarının 

zaman bazlı hazırlanıp hazırlanmadığı, iç denetçilerin satış sözleşmeleri açısından ilgili 

işletmenin politikaları ile satış personelinin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi 

ve hukuk departmanının kurumun etik veya iş uygulama politikaları ile uyumlu olup 

olmadığının gözetimi gibi faaliyetleri incelemesini içerebilir. Kontrollerin izlenmesi, 

zaman boyunca iç kontrol performansı kalitesinin değerlendirilmesi işlemidir. Bu 

işlemler zaman bazında kontrollerin tasarım ve işletim değerlendirilmesini ve gerekli 

düzeltici önlemlerin alınmasını içerir. İzleme, kontrollerin etkin çalışmaya devam 

etmesini sağlamak için yapılır.
124

 İç kontrol sisteminin izleme unsurunun iki bileşeni, iç 

denetim ve denetim komitesidir. 

 İç Denetim 2.3.5.1

İç Denetçiler Enstitüsü’nün (Institute of Internal Auditors - IIA) tanımına göre; 

“iç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını 

güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, 

kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 

amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.”
125

 şeklinde ifade edilir. 

Yönetim, iç kontrol sisteminin etkinliğini izleyebilmek için, iç kontrol sisteminin 

ayrılmaz bir parçası olarak bir iç denetim birimi oluşturur. İç denetçiler, iç kontrolün 

çalışması hakkında düzenli bilgi sağlayarak, iç kontrol sisteminin güçlü ve zayıf yanları 

hakkında bilgi sağlar, sistemin geliştirilmesi için yönetime tavsiyelerde bulunurlar. İç 

denetim, organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için risk 

yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve bunları 

geliştirmek üzere sistematik, disiplinli bir yaklaşım getirir. İç denetimin etkinliği için iç 

denetçiler, yönetimden bağımsız, tarafsız, önyargısız, doğru ve dürüst bir biçimde 
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çalışmalı ve raporlarını organizasyon içindeki en yüksek kademeye doğrudan 

vermelidirler.
126

 İç denetim fonksiyonundan beklenen yararların elde edilebilmesi, iç 

denetim sürecinin yönetimden destek görmesi ile mümkündür.
127

 

Önemli bir yönetim kontrol aracı olarak işletmedeki kontrollerin etkinliğini 

ölçmeyi ve bu kontrolleri değerlemeyi hedef alan iç denetimin kapsamı şu şekilde 

özetlenebilir.
128

 

 İç kontrol sisteminin yeterlilik ve etkinliğinin, 

 Risk yönetimi sistem ve yöntemlerinin, 

 Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluk ve güvenilirliğinin, 

 Kanuni düzenlemeler ile etik kurallara uyulup uyulmadığının, 

 İşletmenin sermaye değerlendirme sisteminin incelenmesi, 

 Yönetim ve mali bilgi sistemlerinin gözlemlenmesi, 

 Raporlamanın doğruluk,  güvenilirlik ve zaman açısından kontrol edilmesi, 

 İşlemlerin ve belirli iç kontrol usullerinin işleyişinin kontrol edilmesi, özel 

incelemeler yapılması. 

 Denetim Komitesi 2.3.5.2

Denetim komitesi, bir kuruluşun denetim ve kontrol işlevlerinin denetiminden ve 

gözetiminden sorumlu bir komite olarak tanımlanmaktadır.
129

 Denetim komitesinin 

rolü, özünde yönetim, bağımsız denetçiler ve yatırımcılar arasında, zamanında ve doğru 

finansal bilgi almalarının sağlamak için, objektif bir şekilde durmaktır. Denetim 
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komiteleri bu hedeflerini gerçekleştirmek için beş önemli alanda odaklanırlar. Bu 

alanlar;
130

 

 Yönetimde uygun muhasebe becerileri, 

 İç kontrol sisteminin gözetimi, 

 Dış denetçilerin gözetimi, 

 Komitenin işlevleri için yeterli kaynak, 

 Her işlemin arkasındaki ekonomiyi anlamaktır. 

Denetim komitesi açıkça iç denetimin gözetiminden sorumlu olmasına rağmen iç 

denetim faaliyetlerinin denetimini gerçekleştirmez. Komitenin denetimi çok daha 

yüksek bir düzeydedir. İç denetim faaliyetlerinin denetimi, deneyimli ve profesyonel 

proje yöneticisinin liderliği altındaki iç denetim uygulamalarında tecrübeli dış kalite 

değerlendirme ekibi tarafından gerçekleştirilir.
131

 

Finansal raporlama sürecinin izlenmesi ve gözetiminden sorumlu olan denetim 

komitesi, iç denetim ve iç kontrol sisteminin kurulmuş olduğundan emin olmalıdır, 

kuruluşun risklerini bilmelidir, risk yönetim sisteminin kontrolü ile ilgilenmelidir, 

muhasebe ilkelerinin seçimi konusunda da komitenin onayı alınmış olmalıdır.
132

 

2.4 BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kayıtların ve kayıtlara dayanarak hazırlanan tabloların sağlıklı olmasını 

sağlayan iç kontrol sisteminin varlığı ve etkinliği, denetçinin hata yapma riskini azaltır, 

kolay denetim sağlar.
133

 Denetim riskini doğrudan etkileyeceği için iç kontrol sisteminin 

etkinliği, denetimin süresi, örneklem büyüklüğü ve önemlilik düzeyinin tespitinde 

belirleyici rol oynayacak; denetim çalışmalarının kapsamının belirlenmesi üzerinde 
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etkili olacaktır.
134

 Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı ile incelemeye alınmayan kayıt 

ve işlemlerde hata ve noksanlıkların olması olasılığı azalacak bunun sonucunda 

denetimin kalitesini artıracaktır. İç kontrol sisteminin etkinliği ne kadar artarsa, denetim 

riski de o ölçüde azalacaktır.
135

 

Denetçi, iç kontrol değerlendirmesinde hangi yöntemi kullanılacağına karar 

verirken kişisel yargısına, kullandığı yöntemin cari yıl ve sonraki yıllarda, denetçi 

tarafından kullanılabilecek olmasına, tekniğin hazırlanma kolaylığı ve maliyetlerini göz 

önüne alarak uygun tekniği belirler ve kullanır.
136

 

2.4.1 İşlem Akımı Yaklaşımı 

İşlem akımı yaklaşımı, birbirleri ile yakın ilişkisi olan işlem ve hesapların aynı 

denetim sahasında toplanması esasına dayanan yaklaşımdır. İç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesinde esas alınacak işlem akımları şunlardır:
137

 

 Mal ve hizmet siparişlerinin alınması ve kabulü, malların yollamasının 

yapılması, hizmetin verilmesi, alıcıya kredi tanınması, nakdin tahsil 

edilmesi, tahsilât ile ilgili tüm faaliyetler, faturalama, satış hasılatı, alacaklar, 

komisyonlar, kefalet, şüpheli alacaklar, iade alman mallar ve diğer 

düzeltmeler ile ilgili muhasebeleştirme işlemlerini kapsayan hasılat akımı, 

 Satın alma, tahakkuk ve nakit ödemeleri işlevlerini kapsayan gider akımı,  

 Üretim planlaması ve kontrolü, stok planlaması ve kontrolü, maliyet 

muhasebesi ile ilgili işlev ve işlemleri kapsayan üretim akımı, 

 Sermaye artırımı veya azaltılması ve bunlarla ilgili muhasebe kayıtlarının 

yapılması, kâr paylarının ödenmesi, en uygun finanslama şeklinin (finansal 

kiralama - leasing dâhil) incelenmesi, borçların yönetimi, yatırımların 

yönetimi ve menkul kıymetlerin fiziki korunması ile ilgili işlevleri kapsayan 

finanslama akımı, 
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 Diğer akımlar tarafından dikkate alınmamış olan yevmiye ve büyük defter 

kayıtlarının yapılması; izlenecek muhasebe politikalarının ve genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerinin kararlaştırılması, finansal tablolarının 

hazırlanması için gerekli olan tüm bilgilerin toplanması, özetlenmesi ve 

konsolidasyonu, tam açıklama kuralına uygun davranma, finansal tabloların 

ve diğer dış raporların hazırlanması ve gözden geçirilmesi işlevlerini 

kapsayan işletme dışına finansal raporlama akımı. 

2.4.2 İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgi Toplama (Anket) Yaklaşımı 

Fiilen olması gereken durumu tespit eden denetçi, bu durumun mevcut olup 

olmadığını tespit amacıyla işletmenin alt fonksiyonlarına veya faaliyet türlerine uygun 

şekilde soru formları hazırlar. Birçok denetim şirketinde sektörlere uygun şekilde 

hazırlanan standart soru formları el kitabı şeklinde bulunmaktadır. Bu soru formları 

işletmenin durumuna göre denetim faaliyetleri sırasında yeniden düzenlenir. Genellikle 

sorulara evet veya hayır şeklinde yanıt aranan bu yöntemin, hem daha kolay 

uygulanması, hem de olması gereken ile olanın karşılaştırılmasına olanak sağlaması en 

yoğun kullanılan yöntem haline getirmiştir.
138

 

2.4.3 Akış Diyagramları Yaklaşımı 

Not alma yöntemine benzeyen bu akış diyagramları yönteminde denetçi uzun 

not alma, anket formu hazırlama ve değerlendirme külfetinden kurtularak işletme 

içindeki bölümler arasında bilgi ve belge akışını sembollerle gösteren şemalar hazırlar. 

Özellikle karmaşık yapılı iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi sırasında bu şemalar 

ayrıntılar için alınacak notlarla desteklenmelidir. Şemaların hazırlanmasında işletmenin 

özellikleri de dikkate alınmalıdır. Her işletme için ayrı akış şemalarının hazırlanmasını 

gerektirdiğinden maliyeti yüksek olan bu yöntem diğer yöntemlerden daha fazla 

uzmanlık gerektirir.
139
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2.4.4 Denetçi Notları Yaklaşımı 

Bu yöntemle denetçi, işletme personeliyle yaptığı görüşmeleri, kontrol 

amaçlarını, politikalarını ve yöntemlerini içeren belgeleri inceleyerek ve faaliyetler ile iş 

akışını gözlemleyerek elde ettiği bilgileri not etmek yoluyla iç kontrol sisteminin yazılı 

bir tanımlamasını yapabilir. En büyük özelliği esneklik olan bu yöntem genellikle küçük 

işletmelerde kullanılır. Bu yöntemin etkinliği için uygulama sırasında sistemin sayfa 

başında açıkça tanımlanmasına, her bir işlemin sıra ile listelenmesine ve her bir işlemin 

türünü anlamak için standart bir sembol verilmesi suretiyle gruplandırılmasına dikkat 

edilmelidir. Notları hazırlayan denetçi açısından kolay anlaşılmasına rağmen bu notları 

inceleyen diğer kişilerin iç kontrol sistemi hakkında bilgi edinmeleri zordur. Yöntemin 

başarısı denetçinin düzenleme yeteneğine bağlıdır. Kötü hazırlanan notlar muhasebe 

sisteminin yanlış anlaşılmasına ve kontrol testlerinin uygun olmayan şekilde 

tasarlanması ve uygulanmasına neden olabilir.
140
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA 

3.1 ARAŞTIRMADA KULLANILAN YÖNTEMLER VE BULGULAR 

Bu bölümde bağımsız denetime tabi olan ve olmayan şirketlerin iç kontrol 

sistemine ilişkin verilerin toplanması ve analiz edilmesi için kullanılan istatistiksel 

yöntemler ve bu yöntemler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar açıklanmaktadır. 

3.1.1 Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, bağımsız denetime tabi olan ve olmayan işletmelerin iç 

kontrol sistemlerinin karşılaştırılarak farklıkların ortaya konulmasıdır. 

3.1.2 Araştırma Verilerinin Toplanması 

Araştırmaya konu olan şirketlerin iç kontrol sistemlerine ilişkin veriler anket 

yöntemi ile toplanmıştır.
141

 Oluşturulan anket formlarının, işlemelerin muhasebe 

bölümü yöneticileri ile görüşüldükten sonra elektronik posta yoluyla kendilerine 

ulaştırılarak veya bu işletmelere gidilerek yüz yüze görüşme sırasında doldurmaları 

istenmiştir. Araştırma boyunca bağımsız denetime tabi 200’ün üzerinde işletmeye 

ulaşılmış bunlardan 45 tanesi anketi yanıtlamış ve tamamı değerlendirmeye alınmıştır.  

Bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin bağımsız denetime tabi olan 

işletmelerle niteliklerinin benzer olması için anonim şirket statüsünde olan işletmelerle 

görüşülmüş, bu işletmelerin Türkiye çapında sayılarının belirlenmesinin güç olması 

nedeni ile bağımsız denetime tabi olan işletmelerin sayısına eşit sayıda yanıtlanan ilk 45 

anket değerlendirmeye alınmış, bu işletmelerin bağımsız denetime tabi işletmelerle aynı 
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ilden aynı sayıda işletme olmasına özen gösterilmiş ancak işletme büyüklüklerine ve 

işletmelerin bulunduğu sektörlere ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. 

Anket soruların tamamının evet-hayır şeklinde yanıtlanması istenmiş, 

araştırmaya katılan işletmelerin toplam 26 soruyu yanıtlamadığı tespit edilmiş eksik 

veriler o işletmenin verdiği yanıtların ortalamasına göre tamamlanmıştır. 

3.1.3 Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi 

Araştırma verileri istatistiksel olarak değerlendirilirken SPSS v.15 (Statistical 

Package for Social Sciences) ve Microsoft Excel 2010 programlarından yararlanılmıştır. 

Araştırma verileri iç kontrol sisteminin etkinliği açısından aşağıdaki alt başlıklar 

altında toplanmış her bir alt başlık için ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulmuş, ayrıca 

bir bütün olarak da iç kontrol sisteminin etkinliği başlığı altında değerlendirilmiştir.
142

  

 Nakit ve Nakit Benzeri Faaliyetlerde Kullanım Etkinliği 

 Muhasebe Sisteminin Oluşumundaki Etkinlik 

 Stokların Yönetimi 

 Sabit Varlıkların Yönetimi 

 Satışlar 

 Ücretler 

Değerlendirme aşamasında uygun yöntemin tercih edilebilmesi için öncelikle 

verilerin normal dağılıma uygunluk gösterip göstermediği veri sayısının 29’un üzerinde 

olması nedeniyle Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. Buna göre; 

H0: Verilerin dağılımı normal dağılıma uyar. 

Ha: Verilerin dağılımı normal dağılıma uymaz. 

hipotezleri tüm başlıklar için ayrı ayrı kurularak %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiş 

şu sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Kolmogorov-Smirnov 

  Statistic df Sig. 

Nakit ve Nakit Benzeri Faaliyetlerde Kullanım Etkinliği ,147 90 ,000 

Muhasebe Sisteminin Oluşumundaki Etkinlik ,294 90 ,000 

Stokların Yönetimi ,189 90 ,000 

Sabit Varlıkların Yönetimi ,467 90 ,000 

Satışlar ,298 90 ,000 

Ücretler ,531 90 ,000 

İç Kontrol Sisteminin Etkinliği ,125 90 ,001 

Tablo-3: Normallik Testi Sonuçları 

Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarına göre her başlık için significance değeri 

0,05’in altında olduğundan, H0 hipotezleri reddedilerek verilerin dağılımının normal 

dağılıma uymadığı tespit edilmiştir. Bu durumda çarpıklıkların giderilmesi için verilerin 

yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilmiş ancak yeniden düzenlemeye rağmen verilerin 

dağılımının normal dağılıma uymadığı gözlemlenmiştir. 

Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde verilerin dağılımının normal 

dağılıma uymaması nedeni ile parametrik hipotez testleri yerine parametrik olmayan 

hipotez testlerinden birinin tercih edilmesi gerekmiş, bağımsız örnekler için kullanılan t 

testlerinin parametrik olmayan alternatifi olan ve iki bağımsız grup arasındaki 

farklılıkların testi için kullanılan Mann-Whitney U Testinin kullanılmasına karar 

verilmiştir.
143

   

İç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilirken H0 hipotezlerine karşı alternatif 

Ha hipotezleri kurularak test edilmiştir. 

Ha1: Bağımsız denetime tabi olan ve olmayan işletmeler arasında nakit ve nakit benzeri 

faaliyetlerde kullanım etkinliği açısından anlamlı bir fark vardır. 

Ha2: Bağımsız denetime tabi olan ve olmayan işletmeler arasında muhasebe sisteminin 

oluşumundaki etkinlik açısından anlamlı bir fark vardır. 

Ha3: Bağımsız denetime tabi olan ve olmayan işletmeler arasında stokların yönetimi 

açısından anlamlı bir fark vardır. 
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Ha4: Bağımsız denetime tabi olan ve olmayan işletmeler arasında sabit varlıkların 

yönetimi açısından anlamlı bir fark vardır. 

Ha5: Bağımsız denetime tabi olan ve olmayan işletmeler arasında satışlar açısından 

anlamlı bir fark vardır. 

Ha6: Bağımsız denetime tabi olan ve olmayan işletmeler arasında ücretler açısından 

anlamlı bir fark vardır. 

Ha7: Bağımsız denetime tabi olan ve olmayan işletmeler arasında iç kontrol sisteminin 

etkinliği açısından anlamlı bir fark vardır. 

 

Kurulan hipotezlere ilişkin elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda 

özetlenmiştir. Değerlendirmeye ilişkin detaylar her bir başlık için ayrı ayrı ele 

alınacaktır. 

Kurulan Hipotezler Significance Red-Kabul 

Ha1 0,216 RED 

Ha2 0,023 KABUL 

Ha3 0,000 KABUL 

Ha4 0,068 RED 

Ha5 0,718 RED 

Ha6 0,258 RED 

Ha7 0,005 KABUL 

Tablo-4: Hipotez Testleri Sonuçları 

  

Bağımsız 

Denetime 

Tabi Olan 

İşletmeler 

% 

Bağımsız 

Denetime 

Tabi 

Olmayan 

İşletmeler 

% 

Nakit ve Nakit Benzeri Faaliyetlerde Kullanım 

Etkinliği 
76,00 72,50 

Muhasebe Sisteminin Oluşumundaki Etkinlik 86,10 76,10 

Stokların Yönetimi 92,20 78,90 

Sabit Varlıkların Yönetimi 94,80 87,40 

Satışlar 86,10 81,10 

Ücretler 96,70 94,40 

İç Kontrol Sisteminin Etkinliği 84,30 77,40 

Tablo-5: Evet Yanıtı Yüzdeleri 
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 Nakit ve Nakit Benzeri Faaliyetlerde Kullanım Etkinliğinin 3.1.3.1

Değerlendirilmesi 

Nakit ve Nakit Benzeri Faaliyetlerde Kullanım Etkinliği 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN İŞLETMELER EVET % 76,0 

HAYIR % 24,0 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN İŞLETMELER EVET % 72,5 

HAYIR % 27,5 

Tablo-6: Nakit ve Nakit Benzeri Faaliyetlerde Kullanım Etkinliği Yüzdeleri 

 

Nakit ve Nakit Benzeri Faaliyetlerde Kullanım Etkinliği 

Mann-Whitney U 860,500 

Z -1,238 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,216 

Tablo-7: Nakit ve Nakit Benzeri Faaliyetlerde Kullanım Etkinliği Mann-Whitney U 

Testi Sonuçları 

 

Araştırma sonuçları incelendiğinde bağımsız denetime tabi olan işletmelerin 

nakit ve nakit benzeri faaliyetlerde kullanım etkinliği başlığı altında yer alan sorulara % 

76 oranında evet yanıtı verirlerken, bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin % 72,5 

oranında evet yanıtı verdikleri gözlemlenmiştir. Tüm işletmeler bir arada 

değerlendirildiğinde ise soruların tamamının % 74,3’üne evet yanıtı verildiği 

gözlemlenmiştir.  

Bağımsız denetime tabi şirketlerin oransal olarak nakit ve nakit benzeri 

faaliyetlerde kullanım etkinliğinin daha yüksek olduğu görülmekle birlikte sonuçların 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı test edilmiş. Mann-Whitney U testi 

sonuçlarına göre significance değeri 0,05’in üzerinde olduğu için H01 (Bağımsız 

denetime tabi olan ve olmayan işletmeler arasında nakit ve nakit benzeri faaliyetlerde 

kullanım etkinliği açısından anlamlı bir fark yoktur.) hipotezi reddedilememiş, % 95 

güvenle gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. 
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 Muhasebe Sisteminin Oluşumundaki Etkinliğin Değerlendirilmesi 3.1.3.2

Muhasebe Sisteminin Oluşumundaki Etkinlik 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN İŞLETMELER 
EVET % 86,1 

HAYIR % 13,9 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN İŞLETMELER 
EVET % 76,1 

HAYIR % 23,9 

Tablo-8: Muhasebe Sisteminin Oluşumundaki Etkinlik Yüzdeleri 

 

Muhasebe Sisteminin Oluşumundaki Etkinlik 

Mann-Whitney U 751,500 

Z -2,279 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,023 

Tablo-9: Muhasebe Sisteminin Oluşumundaki Etkinlik Mann-Whitney U Testi 

Sonuçları 

 

Araştırma sonuçları incelendiğinde bağımsız denetime tabi olan işletmelerin 

muhasebe sisteminin oluşumundaki etkinlik başlığı altında yer alan sorulara % 86,1 

oranında evet yanıtı verirlerken, bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin % 76,1 

oranında evet yanıtı verdikleri gözlemlenmiştir. Tüm işletmeler bir arada 

değerlendirildiğinde ise soruların tamamının % 81,1’ine evet yanıtı verildiği 

gözlemlenmiştir. 

Bağımsız denetime tabi şirketlerde oransal olarak muhasebe sisteminin 

oluşumundaki etkinliğin daha yüksek olduğu görülmekle birlikte sonuçların istatistiksel 

olarak anlamlı olup olmadığı test edilmiş. Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre 

significance değeri 0,05’in altında olduğu için H02 (Bağımsız denetime tabi olan ve 

olmayan işletmeler arasında muhasebe sisteminin oluşumundaki etkinlik açısından 

anlamlı bir fark yoktur.) hipotezi reddedilmiş, % 95 güvenle gruplar arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 
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 Stokların Yönetiminin Değerlendirilmesi 3.1.3.3

Stokların Yönetimi 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN İŞLETMELER 
EVET % 92,2 

HAYIR % 7,8 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN İŞLETMELER 
EVET % 78,9 

HAYIR % 21,1 

Tablo-10: Stokların Yönetimi Yüzdeleri 

 

Stokların Yönetimi 

Mann-Whitney U 494,000 

Z -4,330 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

Tablo-11: Stokların Yönetimi Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 

Araştırma sonuçları incelendiğinde bağımsız denetime tabi olan işletmelerin 

stokların yönetimi başlığı altında yer alan sorulara % 92,2 oranında evet yanıtı 

verirlerken, bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin % 78,9 oranında evet yanıtı 

verdikleri gözlemlenmiştir. Tüm işletmeler bir arada değerlendirildiğinde ise soruların 

tamamının % 85,6’sına evet yanıtı verildiği gözlemlenmiştir. 

Bağımsız denetime tabi şirketlerde oransal olarak stokların yönetimindeki 

etkinliğin daha yüksek olduğu görülmekle birlikte sonuçların istatistiksel olarak anlamlı 

olup olmadığı test edilmiş. Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre significance değeri 

0,05’in altında olduğu için H03 (Bağımsız denetime tabi olan ve olmayan işletmeler 

arasında stokların yönetimi açısından anlamlı bir fark yoktur.) hipotezi reddedilmiş, % 

95 güvenle gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. 
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 Sabit Varlıkların Yönetiminin Değerlendirilmesi 3.1.3.4

Sabit Varlıkların Yönetimi 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN İŞLETMELER 
EVET % 94,8 

HAYIR % 5,2 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN İŞLETMELER 
EVET % 87,4 

HAYIR % 12,6 

Tablo-12: Sabit Varlıkların Yönetimi Yüzdeleri 

 

Sabit Varlıkların Yönetimi 

Mann-Whitney U 852,000 

Z -1,824 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,068 

Tablo-13: Sabit Varlıkların Yönetimi Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 

Araştırma sonuçları incelendiğinde bağımsız denetime tabi olan işletmelerin 

sabit varlıkların yönetimi başlığı altında yer alan sorulara % 94,8 oranında evet yanıtı 

verirlerken, bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin % 87,4 oranında evet yanıtı 

verdikleri gözlemlenmiştir. Tüm işletmeler bir arada değerlendirildiğinde ise soruların 

tamamının % 91,1’ine evet yanıtı verildiği gözlemlenmiştir.  

Bağımsız denetime tabi şirketlerin oransal olarak sabit varlıkların yönetim 

etkinliğinin daha yüksek olduğu görülmekle birlikte sonuçların istatistiksel olarak 

anlamlı olup olmadığı test edilmiş. Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre significance 

değeri 0,05’in üzerinde olduğu için H04 (Bağımsız denetime tabi olan ve olmayan 

işletmeler arasında sabit varlıkların yönetimi açısından anlamlı bir fark yoktur.) hipotezi 

reddedilememiş, % 95 güvenle gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. 
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 Satışların Değerlendirilmesi 3.1.3.5

Satışlar 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN İŞLETMELER 
EVET % 86,1 

HAYIR % 13,9 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN İŞLETMELER 
EVET % 81,1 

HAYIR % 18,9 

Tablo-14: Satışlar Yüzdeleri 

 

Satışlar 

Mann-Whitney U 972,000 

Z -0,362 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,718 

Tablo-15: Satışlar Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 

Araştırma sonuçları incelendiğinde bağımsız denetime tabi olan işletmelerin 

satışlar başlığı altında yer alan sorulara % 86,1 oranında evet yanıtı verirlerken bağımsız 

denetime tabi olmayan işletmelerin % 81,1 oranında evet yanıtı verdikleri 

gözlemlenmiştir. Tüm işletmeler bir arada değerlendirildiğinde ise soruların tamamının 

% 83,6’sına evet yanıtı verildiği gözlemlenmiştir.  

Bağımsız denetime tabi şirketlerde oransal olarak satışlarla ilgili faaliyetlerde iç 

kontrol sisteminin etkinliğinin daha yüksek olduğu görülmekle birlikte sonuçların 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı test edilmiş. Mann-Whitney U testi 

sonuçlarına göre significance değeri 0,05’in üzerinde olduğu için H05 (Bağımsız 

denetime tabi olan ve olmayan işletmeler arasında satışlar açısından anlamlı bir fark 

yoktur.) hipotezi reddedilememiş, % 95 güvenle gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 
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 Ücretlerin Değerlendirilmesi 3.1.3.6

Ücretler 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN İŞLETMELER 
EVET % 96,7 

HAYIR % 3,3 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN İŞLETMELER 
EVET % 94,4 

HAYIR % 5,6 

Tablo-16: Ücretler Yüzdeleri 

 

Ücretler 

Mann-Whitney U 947,500 

Z -1,130 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,258 

Tablo-17: Ücretler Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 

Araştırma sonuçları incelendiğinde bağımsız denetime tabi olan işletmelerin 

ücretler başlığı altında yer alan sorulara % 96,7 oranında evet yanıtı verirlerken, 

bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin % 94,4 oranında evet yanıtı verdikleri 

gözlemlenmiştir. Tüm işletmeler bir arada değerlendirildiğinde ise soruların tamamının 

% 95,6’sına evet yanıtı verildiği gözlemlenmiştir. 

Bağımsız denetime tabi şirketlerde oransal olarak ücretler ile ilgili faaliyetlerde 

iç kontrol sisteminin etkinliğinin daha yüksek olduğu görülmekle birlikte sonuçların 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı test edilmiş. Mann-Whitney U testi 

sonuçlarına göre significance değeri 0,05’in üzerinde olduğu için H06 (Bağımsız 

denetime tabi olan ve olmayan işletmeler arasında ücretler açısından anlamlı bir fark 

yoktur.) hipotezi reddedilememiş, % 95 güvenle gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 
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 İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 3.1.3.7

İç Kontrol Sisteminin Etkinliği 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN İŞLETMELER 
EVET % 84,3 

HAYIR % 15,7 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN İŞLETMELER 
EVET % 77,4 

HAYIR % 22,6 

Tablo-18: İç Kontrol Sisteminin Etkinliği Yüzdeleri 

 

İç Kontrol Sisteminin Etkinliği 

Mann-Whitney U 663,500 

Z -2,827 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,005 

Tablo-19: İç Kontrol Sisteminin Etkinliği Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 

Araştırma sonuçları incelendiğinde bağımsız denetime tabi olan işletmelerin 

anket sorularının tamamına % 84,3 oranında evet yanıtı verirlerken, bağımsız denetime 

tabi olmayan işletmelerin % 77,4 oranında evet yanıtı verdikleri gözlemlenmiştir. Tüm 

işletmeler bir arada değerlendirildiğinde ise soruların tamamının % 80,9’una evet yanıtı 

verildiği gözlemlenmiştir.  

Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde bağımsız denetime tabi 

şirketlerin iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin daha yüksek olduğu görülmekle birlikte 

sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı test edilmiş. Mann-Whitney U testi 

sonuçlarına göre significance değeri 0,05’in altında olduğu için H07 (Bağımsız denetime 

tabi olan ve olmayan işletmeler arasında iç kontrol sisteminin etkinliği açısından 

anlamlı bir fark yoktur.) hipotezi reddedilmiş, % 95 güvenle gruplar arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 
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SONUÇ 

Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde oransal olarak her bir başlık için 

bağımsız denetime tabi olan işletmelerin iç kontrol sistemlerinin bağımsız denetime tabi 

olmayan işletmelere göre daha etkin çalıştığı görülmekle birlikte istatistiksel olarak 

anlamlı görülen farklılıkların muhasebe sisteminin oluşumundaki etkinlik ve stokların 

yönetimi başlıklarında ortaya çıktığı görülmektir. 

 Nakit ve nakit benzeri faaliyetlerde kullanım etkinliği için bağımsız denetime 

tabi olan ve olmayan işletmeler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

olmamasına rağmen çalışmaya katılan tüm işletmeler değerlendirildiğinde diğer 

başlıklara kıyasla bu başlık altında sorulan sorulara verilen evet yanıtının azlığı dikkat 

çekmektedir. İşletmelerin muhasebe ve finans departmanları ile ilgili işlemler ve 

faaliyetlere ve bu departmanların çalışanlarına daha fazla özen göstererek nakit ve nakit 

benzeri faaliyetlerde kullanım etkinliğine ilişkin olarak iç kontrol sistemlerini 

geliştirmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bununla ilgili olarak işletmelere küçük 

kasa fonu kullanımının sağlanması, kasadan sorumlu personelin diğer muhasebe 

işlemlerinden ayrı tutulması güvenlik soruşturmalarının titizlikle yapılması, muhasebe 

ile ilgili denetimlerin arttırılması, belge ve kayıt düzenine daha fazla önem verilmesi 

önerilerinde bulunulabilir. 

Muhasebe sisteminin oluşumundaki etkinlik ve stokların yönetimi ele 

alındığında bağımsız denetime tabi olan işletmelerin iç kontrol sistemlerinin bu 

başlıklar için bağımsız denetime tabi olmayan işletmelere göre daha etkin çalıştığı 

söylenebilir. İşletmelere muhasebe sistemlerinin daha etkin bir şekilde çalışması için 

işletmelerin muhasebe departmanlarının diğer departmanlardan ayrı olarak çalışması, 

işletmelerin kendilerine uygun bir muhasebe yönetmeliklerinin bulunması ve belirli 

zamanlarda hesaplara ilişkin mutabakatların sağlanması önerilerinde bulunmak 

mümkündür. Stokların yönetimi incelendiğinde ise iki grup arasında oransal olarak en 

büyük farklılığın bu başlıkta sorulan sorulara ilişkin olduğu göze çarpmaktadır. 

Bağımsız denetime tabi işletmelerin stoklar ile ilgili işlemlere bağımsız denetime tabi 

olmayan işletmelere göre daha hâkim oldukları sonucuna ulaşmak mümkündür. İşletme 

varlıkları arasında önemli bir kalem olan stokların, daha etkin bir şekilde yönetilmesi 

için stoklara ilişkin iş ve belge akışlarının düzenlenmesi stokların doğru bir şekilde 
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kodlanması, işlemlerin bu kodlama ile takip edilmesi ve stokların denetiminin 

arttırılması önerilerinde bulunulabilir. 

Sabit varlıkların yönetimi ve satışlar başlığı altında sorulan sorulara bağımsız 

denetime tabi işletmelerin kurumsal yapının daha gelişmiş olmasından kaynaklı 

avantajları da kullanarak daha yüksek oranda evet yanıtı verdikleri ancak istatistiksel 

olarak aradaki farkın anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Ücretler başlığı altındaki sorulara alınan yanıtlar oransal olarak incelendiğinde 

iki grup arasındaki farkın düşük olduğu ve araştırmaya katılan tüm işletmelerin bu 

başlık altındaki sorulara yüksek oranda evet yanıtı verdikleri gözlenmiştir. Yasal 

zorunluluklar ile de birlikte işletmelerin ücretler ile ilgili olarak iç kontrol sistemlerinin 

incelenen diğer başlıklara göre daha etkin çalıştığı görülmektedir. 

Araştırma sonuçları bir bütün olarak incelendiğinde ise bağımsız denetime tabi 

işletmelerin iç kontrol sistemlerinin oransal olarak ve istatistiksel olarak bağımsız 

denetime tabi olmayan işletmelerin iç kontrol sistemlerine göre daha etkin çalıştığı 

görülmektedir. İç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken 

husus şudur; denetim çalışmalarının doğası gereği, bir işletmedeki iç kontrol sistemi ya 

etkindir ya da etkin değildir. Bu açıdan bakıldığında anket sorularının tamamına 

bağımsız denetime tabi olan iki işletmenin evet yanıtı verdiği bağımsız denetime tabi 

olmayan işletmelerden ise anket sorularının tamamına evet yanıtı veren işletme 

olmadığı görülmüştür. 

 Genel olarak değerlendirildiğinde bağımsız denetim çalışmalarının işletme 

yönetimlerinin aldığı kararlarda önemli bir etkisi olan iç kontrol sistemlerinin etkinliği 

üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Bağımsız denetim çalışmaları sonucu olumlu 

görüş almak isteyen yönetim işletmedeki iç kontrol sisteminin etkinliğini arttırmaya 

çalışmaktadır. İşletmelerin bağımsız denetim faaliyetlerini sadece yasal zorunluluk 

gereği yapılan faaliyetler olarak görmemeleri, işletmede alınacak kararların güvenilir 

bilgilere dayanan kararlar olması için bağımsız denetim faaliyetlerini desteklemeleri 

gerekmektedir.  Bağımsız denetime tabi olmayan işletmeler ise özel denetimi tercih 

ederek bağımsız denetim faaliyetlerinden yararlanabilirler. 
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EK-1: Anket Formu 

 

Bu anket formu, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapılmakta olan “Bağımsız 

Denetimin İç Kontrol Sisteminin Etkinliğindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma (Bağımsız Denetime Tabi Olan ve 

Olmayan İşletmelerin İç Kontrol Sistemlerinin Etkinliklerinin Anket Yöntemi İle Karşılaştırılması)” başlıklı 

yüksek lisans tez çalışmasının uygulaması ile ilgili olup, bağımsız denetimin iç kontrol sisteminin etkinliğine 

olan katkısının belirlenmesini amaçlamaktadır. Ankette istenen şirket adı çalışmada kullanılmayacak olup, 

anketlerin geri dönüşünün takip edilmesi amacıyla sorulmuştur. Anketlerden elde edilecek bilgiler gizli 

kalacaktır. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Araştırma sonuçlarının elinize ulaşmasını 

istiyorsanız, e-posta adresinizi lütfen belirtiniz. 

Öğr. Gör. Buğra ÜNLÜ 

bugraunlu@sdu.edu.tr  

Şirket Adı : 

e-Posta  : 

 

Nakit ve Nakit Benzeri Faaliyetlerde Kullanım Etkinliği Hayır Evet 

1 İşletmeninizin kasasında biriken paralar fazla bakiye bırakmadan bankaya yatırılmaktadır.   

2 Küçük kasa fonu kullanılmaktadır.   

3 Kasa giriş ve çıkışlarınızda makbuz kullanılmaktadır.   

4 Kasadan sorumlu personel diğer muhasebe işlemlerine bakmamaktadır.   

5 Kasadan sorumlu personel için kefil alınmıştır ve güvenlik soruşturması yapılmıştır.   

6 Kasa, denetçiler tarafından sık sık ve aniden kontrol edilmektedir.   

7 Banka hesapları üst yönetim tarafından açılmaktadır.   

8 Bankaya para yatırma işlemi veznedar tarafından yapılmamaktadır.   

9 Bankaya yatırılan paranın dekontları veznedar tarafından muhafaza edilmemektedir.   

10 
Çek imzalamaya yetkili olan kişilerin kasa hesabıyla ilgilenmeleri, tahsilat ya da ödeme 

yapmaları ve çeklerle ilgili muhasebe kaydı yapmaları yasaklanmıştır. 
  

11 Kullanılan çeklerin dip koçanları muhafaza edilmektedir.   

12 Çekler lehtara verilmeden önce çek alındı belgesi düzenlenmektedir.   

13 Alınan çekleri koruyanla bunların kaydını yapan kişi ayrı kişilerdir.   

14 Hazırlanan çekler imzaya sunulurken gerekli belgeler mutlaka eklenmektedir.   

15 Faturalar veya diğer belgeler ödendiği zaman ödendi damgasıyla damgalanmaktadır.   

16 Banka hesap ekstreleri, doğrudan mutabakatı hazırlayan kişiye gönderilmektedir.   

17 
Alınan çeklerin ve senetlerin zamanında tahsil edilmesi için görevlendirilmiş personel 

görevlendirilmiştir. 
  

18 Alınan çekler ve senetler için yardımcı hesaplar tutulmaktadır.   

 

Muhasebe Sisteminin Oluşumundaki Etkinlik Hayır Evet 

1 İktisadi kuruluşun kendine uygun bir muhasebe yönetmeliği vardır.   

2 Muhasebe bölümü diğer bölümlerden ayrı olarak çalışmaktadır.   

3 
Yardımcı defterdeki hesaplarla ana defterdeki hesaplar belirli zamanlarda kayıt yapmayan 

bir başka kişi tarafından incelenmektedir. 
  

4 
Müşterilerden gelen itirazlar veya fark bildiren teyit cevapları alacakları kayıt altına 

almayan bir başkasına doğrudan iletilmektedir. 
  

mailto:bugraunlu@sdu.edu.tr
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Stokların Yönetimi Hayır Evet 

1 Tüm mallar doğru olarak kodlanmaktadır.   

2 Kodlama sistemi muhasebe tarafından kontrol edilmektedir.   

3 Her bir stok için ayrı bir izleme kartı tutulmaktadır.   

4 Stokları depolayan kimseler stokların satışından sorumlu değildirler.   

5 Stokların alımından stokla uğraşmayan başka bir birim sorumludur.   

6 Depodan yapılan çıkışlarda yazılı talep fişi düzenlenmektedir.   

7 Stokların kayıtları ambar bölümünde çalışmayan kişiler tarafından tutulmaktadır.   

8 
Stoklar en az yılda bir defa ambarda çalışan personel ve stokların kaydını tutan personel 

haricinde başka bir personel tarafından sayılmaktadır. 
  

9 Stok sayım sonuçları üst yönetim tarafından sıkı bir biçimde denetlenmektedir.   

10 
Alınan malların mevzuata uygunluğu, ıskonto gibi gerekli indirimlerin yapılıp 

yapılmadığı satın alma bölümü dışında muhasebe tarafından incelenmektedir. 
  

 

Sabit Varlıkların Yönetimi Hayır Evet 

1 Sabit Varlıklar üst yönetimin onayıyla alınmaktadır,   

2 Her bir sabit varlığa numara verilmektedir.   

3 
Sabit varlıklar satılmadan veya hurdaya çıkarılmadan önce üst yönetimden yazılı onay 

istenmektedir. 
  

 

Satışlar Hayır Evet 

1 Kredi bölümü satış bölümünden ayrıdır.   

2 
Satış faturaları, müşteri siparişleri ve sevk irsaliyeleri bu işlerle ilgisi olmayan başka bir 

personel tarafından çapraz kontrole tabi tutulmaktadır. 
  

3 Satış iadeleri, satış ıskontoları için ayrı bir rapor hazırlanmaktadır.   

4 İptal edilen satış faturaları saklanmaktadır.   

 

Ücretler Hayır Evet 

1 Ücret bordroları ayrı bir kişi tarafından incelenmektedir.   

2 Ödemeler için üst yönetimin onayı istenmektedir.   
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