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ÖZET 

İÇ KONTROL İLE İÇ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN 
ÖNEMİ VE BİR ANKET ÇALIŞMASI 

             İç kontrol, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticiler ve çalışanlar 

tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama 

sisteminin güvenirliliği, yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamayı amaçlayan ve bu 

konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış, iş süreçleri içinde yer almasından 

ötürü bir sistem olarak nitelendirilen bir kavramdır. İç denetim, kurumun faaliyetlerine 

değer katmak ve bunları geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, nesnel güvence 

sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. 

             Bu çalışmada iç kontrol, iç denetim ve bağımsız denetim kavramları ayrıntılı 

olarak incelendikten sonra, iç kontrol ve iç denetimin bağımsız denetim açısından 

önemi vurgulanmıştır. Yapılan anket uygulaması ile bağımsız denetim firmalarının bu 

konudaki tutum ve görüşleri tespit edilmiştir. Anket sonuçlarına göre; etkin bir iç 

kontrol ve iç denetimin mevcut olduğu işletmelere yapılan bağımsız denetimlerde 

zaman, maliyet ve kapsam gibi unsurların olumlu yönde etkilendiği, işletmelerde hata 

ve hile olasılıklarının azaldığı, dolayısıyla bağımsız denetim raporunda yanlış görüş 

bildirme riskinin de azaldığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, teoride olduğu gibi 

uygulamada da iç kontrol ile iç denetimin bağımsız denetim açısından öneminin 

oldukça büyük olduğu görüşüne ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT 

THE IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT IN 
TERMS OF INDEPENDENT AUDIT AND A SURVEY STUDY 

             Internal control is broadly defined as a process, effected by an entity's board of 

directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance 

regarding the achievement of objectives in the following categories: - Effectiveness and 

efficiency of operations. - Reliability of financial reporting. - Compliance with 

applicable laws and regulations. Internal Auditing is an independent, objective 

assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's 

operations. 

             In this study, the importance of the independent audit of internal control and 

internal audit has been emphasized after reviewing in detail the concepts of internal 

control, internal audit and independent audit. Implementation of the survey conducted 

for independent audit firms' attitudes and views on this issue has been identified. 

According to survey results; independent audit performed for the firms having efficient 

internal control and internal audit has been positively affected by factors such as time, 

cost and scope and the possibility of business failure and fraud are mitigated, thereby 

it’s considered that the risk of incorrect auditor opinion is reduced in the independent 

audit report as well. Consequently, the importance of internal control and internal audit 

opinion has been reached quite high from the point of independent audit in practice as 

well as in theory. 
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GİRİŞ 

 

Her işletmenin kendine özgü bir iç kontrol sistemi vardır. İç kontrol, süreç ve iş 

akışları içine yerleştirilen, kişilerden etkilenen, işletmenin amaçlarına ulaşmasında 

kullanılan ve makul ölçüde güven sağlayan bir araçtır. Bir işletmenin 

kurumsallaşmasında, güvenilirliğinde, mevzuat ve kurallara uygunluğunda, 

faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinde iç kontrol sisteminin önemi oldukça büyüktür.  

İç denetim, kurumun faaliyetlerine değer katmak ve bunları geliştirmek 

amacıyla tasarlanmış bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. 

İşletme faaliyetlerinin verimlilik, etkililik ve ekonomiklik ilkeleri doğrultusunda 

sürdürülebilmesi açısından, oluşabilecek risklerin en aza indirilmesi ve etkin bir iç 

kontrol ortamının sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. 

Bu çalışmada iç kontrol ile iç denetimin bağımsız denetim açısından önemi 

vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde; iç kontrol kavramı ayrıntılı bir şekilde 

tanımlanarak, iç kontrol sisteminin geçmişten günümüze kadar uzanan tarihsel 

gelişimine ve yapılan düzenlemelere değinilmiş, iç kontrol sisteminin önemi, amaçları 

ve değerlendirme modellerinden bahsedilmiş ve son olarak etkin bir iç kontrol sistemi 

için gerekli olan temel ilkeler açıklanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde; iç denetim kavramı açıklanarak, iç denetimin 

tarihsel gelişimi, önemi, amacı, unsurları ve kapsamından bahsedilmiş, iç denetim 

hakkında yapılan düzenlemeler incelendikten sonra da iç denetimin uygulanma 

nedenleri ve etik kurallar tek tek açıklanarak, iç denetimde yetki ve sorumluluklar 

hakkında bilgi verilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde; bağımsız denetimin tanımı, tarihsel gelişimi, 

önemi, yararları ve amaçları hakkında genel bilgiler verildikten sonra, “İç kontrol – İç 

denetim – Bağımsız denetim” kavramlarının her birinin birbiriyle olan ilişkisi ve 

birbirleri açısından önemi açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Çalışmanın dördüncü bölümde ise; konu ile ilgili bir anket uygulaması 

yapılarak, teoride olduğu gibi gerçek hayatta da iç kontrol ile iç denetimin bağımsız 

denetim açısından öneminin olup olmadığı ve bağımsız denetçilerin bu konudaki 

görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Son olarak bu tez çalışması, konuya ilişkin yorum ve önerileri içeren sonuç 

bölümüyle tamamlanmıştır. 
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1. KONTROL ve İÇ KONTROL SİSTEMİ 

 

       1.1. Kontrol Kavramı ve Tanımı 

             Kontrol kavramı, sözlük anlamına göre; “Bir şeyin gerçeğe ve aslına 

uygunluğuna bakma” ve “Yoklama, arama” olarak tanımlanmıştır.1 Kontrol kelimesi, 

İngilizcede “Control” ve Latincede “Contrarotulus” olarak yer alan ve denetim 

anlamına gelen kelime ile ilgilidir. Kontrol ile denetim kelimeleri aynı kökten 

gelmelerine rağmen anlamları birbirinden farklıdır. Denetim, iş sürecinden bağımsız ve 

uzman kişiler tarafından yapılır; kontrol ise bir sistem içerisinde yer alan otomatik veya 

iş sürecine dahil personel tarafından yürütülen kontrol faaliyetlerini kapsar. 2 

             Genel anlamda kontrol, mevcut iş başarısının ölçülmesi ve bu başarının 

belirlenen hedefleri gerçekleştirme olasılığının saptanmasıdır.3 Kontrol için, bir 

karşılaştırma işlemi de denilebilir. Yani faaliyetlerin gerçekleşen ve önceden planlanmış 

olan durumlarının karşılaştırılmasıdır.4 Kontrol, geçmiş dönem ile içinde bulunulan 

dönem hakkında bilgi sağlamakla beraber, gelecek hakkında da tahminlerde bulunmaya 

olanak sağlar.  

             Bir işletmeyi sağlıklı bir şekilde amaçlarına ulaştırmayı sağlayan politika ve 

prosedürler dizisine “Kontroller”, bu kontrollerin oluşturduğu bütüne ise “İç Kontrol 

Yapısı” denilmektedir.5  

 

 

 

                                                           
1  Türk Dil Kurumu, Kontrol, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=kontrol&ayn=tam 
(01.12.2009) 
2 Şaban Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar 
Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Sermaye Piyasası 
Kurulu, Yayın No:132, 1999, s.6. 
3 Halil Can, Doğan Tuncer ve Yaşar Ayhan, Genel İşletmecilik Bilgileri, Ankara: Adım Yayıncılık, 
1991, s. 161. 
4 Kurthan Fişek, Yönetim, Ankara: Paragraf Yayınları, 2005, s. 198. 
5 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, 5. Baskı, İstanbul: Alfa Basım, 2010, s.122. 
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       1.2. İç Kontrol Kavramı ve Tanımı 

             İç kontrol kavramında “Kontrol” kelimesinin bulunması nedeniyle iç kontrol, 

kontrol işlevinin altında düşünülebilir. Kontrol, gerçekleşen sonuçların öngörülen 

sonuçlarla, standartlarla karşılaştırılması, gerekli düzenleyici önlemlerin alınması ve 

hedeflere ulaşılmasının sağlanması ile ilgilidir. İç kontrol ise, elde edilen sonuçların 

önceden belirlenmiş hedeflere veya standartlara yakın çıkması için gerekli ortamın 

oluşturulması ile ilgilidir. İki kavramın hedefi aynı olsa da aralarındaki fark; kontrol, 

hata ve hileleri ortaya çıkardıktan sonra düzeltici bir yaklaşımı ifade ederken, iç 

kontrolde hata ve hileler daha ortaya çıkmadan önleyici bir ortam hazırlanarak 

işletmenin amaçlarına ulaşması hedeflenmektedir.6 

             İşletmeye güven esasının temelinde sağlam bir iç kontrol sistemi yatar. Finansal 

raporlamanın güvenilirliği, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, yasalara ve 

diğer düzenlemelere uygunluk iç kontrol sisteminin amaçlarını oluşturur. Bu amaçların 

başarılmasına yönelik olarak yeterli ölçüde güvence sağlamak üzere oluşturulan ve 

işletmenin yönetim kurulu, yöneticileri ve personeli tarafından etkilenen bir süreç olarak 

tanımlanan iç kontrol sistemi bir işletmede uygulanan tüm yöntem ve politikaları içine 

alan bir kavramdır.7 

             İç kontrol, anlık olay ya da durum değil, işletmenin devamlı olarak faaliyetlerini 

yürüttüğü bir süreçtir, yöntemler serisidir.8 Genel olarak iç kontrol, belirlenen amaçlara 

ve hedeflere ulaşmak için işletme yönetimince kabul edilen politikalar ile uygulanan 

usul ve yöntemlerin bütününü ifade eder.9 

             İç kontrol, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticiler ve çalışanlar 

tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama 

sisteminin güvenirliliği, yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu 

                                                           
6 Murat Azaltun, Otel İşletmelerinde İç Kontrol, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:1075, 
1999, s.38-39. 
7 Nuran C. Doyrangöl, “İşletme Çevresindeki Olumsuz Etkiler Karşısında İç Denetimin Yeri ve Önemi”, 
Mali Çözüm Dergisi, Sayı:60, 2002, s.33. 
8 Zabihollah Rezaee, “What the COSO Report Means for Internal Auditors”, Managerial 
Auditing Journal, Vol:10, No: 6, 1995, s.5-9. 
9 Tamer Aksoy, “Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: 
Analitik Bir İnceleme”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:72, 2005, s.139. 
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konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış, iş süreçleri içinde yer almasından 

ötürü bir sistem olarak nitelendirilen bir kavramdır.10 

             İşletme yönetimi, muhasebe meslek mensupları, denetçiler, yasa koyucular ve 

ilgili kuruluşlar iç kontrolü amaçlarına göre farklı şekillerde tanımlayabilirler. 

Geçmişten bugüne, iç kontrol hakkında birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlara “İç 

Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi” kısmında ayrıntılı olarak değinilecektir.  

             İç kontrolü sınıflandıracak olursak, kurumun işlevlerine göre, Yönetsel Kontrol, 

ve Muhasebe Kontrolü olarak iki sınıfa ayırabiliriz.11 

 

       1.2.1. Yönetsel Kontroller 

             Yönetsel kontroller bütün kontrolleri kapsayacak niteliktedir. Örgüt planı, 

faaliyetlerin verimliliği ve yönetim politikalarına bağlılıkla ilgili tüm yöntem ve 

yordamları kapsar. Yönetim politikalarına uyumu özendiren ve faaliyetlerin 

verimliliğini iyileştirmeyi hedefleyen  iç kontroller yönetsel kontrol olarak tanımlanır.12 

             İyi bir iç kontrol sisteminin kurulup işletilmesinde işletme yönetiminin 

gerçekleştirmeyi düşündüğü amaçlar şunlardır: 

• Güvenilir bilgi sağlamak, 

• İşletme varlık ve kayıtlarını korumak, 

• Faaliyetlerin verimliliğini artırmak, 

• Belirlenmiş politika ve kurallara bağlılığı özendirmek. 

 

                                                           
10 Ali Kamil Uzun,  “İşletmelerde İç Kontrol Sistemi”, http://www.icdenetim.net/makaleler/83-
isletmelerde-ic-kontrol-sistemi, (12.03.2010), s.1. 
11 Nihal Saltık, 2007, İç Kontrol Standartları, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, Ankara, s.5. 
12 Hasan Kaval, Muhasebe Denetimi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2003, s.89. 
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       1.2.2. Muhasebe Kontrolleri 

             Muhasebe kontrolleri organizasyon planı, varlıkların korunması ve finansal 

raporların güvenilirliği ile doğrudan ilgili tüm yöntem ve yordamları kapsar. Bu tür 

kontroller, genel olarak yetkilendirme ve onaylama, kayıt tutma ve muhasebe 

raporlarının hazırlanması ile ilgili görevleri, faaliyetlerin veya varlıkların korunması ile 

varlıklar üzerindeki fiziki kontrolleri içerir.13 Bir işletmede kurulmuş olan belge düzeni 

sayesinde, personellerin sorumluluğundaki varlıklar kolayca ortaya çıkarılabiliyorsa, 

hata ve hilelerin olması halinde, kimden kaynaklandığı tespit edilebiliyorsa, kayıt 

yöntemiyle tüm bilgiler doğru ve zamanında muhasebe bölümüne aktarılabiliyorsa 

muhasebe kontrolü var demektir.14 

             Yönetsel kontroller ile muhasebe kontrolleri, birbirlerinin alternatifi değil, 

tamamlayıcısı olarak düşünülmelidir.15 Çünkü etkin bir iç kontrol sisteminin sağlanması 

için, tüm kontrollerin bir arada olması ve bir bütün halinde işlemesi gerekmektedir. 

 

       1.3. İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi 

             İç kontrolün ortak bir tanıma ulaşması belli bir zaman sürecini gerektirmiştir. 

Özellikle ABD’de iç kontrol ile ilgili çalışmalar yapan ve standartlar hazırlayan ve 

raporlar yayınlayan çeşitli kuruluşlar vardır.16 

             1940’lı yıllardan itibaren işletme yapılarındaki büyümeler, faaliyetlerin artması 

ve işlemlerin karmaşıklaşması gibi sorunlar doğurmuştur. Bu yıllarda başlayan iç 

kontroller ile ilgili çalışmalarda, hem teorik açıdan hem de uygulama açısından yeni 

arayışlara girilmiştir.17 

                                                           
13 Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, 1.Baskı, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi, 1995, s.46. 
14 Kaval, s.90 
15 Saltık, İç Kontrol Standartları, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç 
Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, s.5. 
16 Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve 
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, s.6 
17 Bozkurt, Muhasebe Denetimi, s.121. 
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             1946 yılında Victor Z. Brink tarafından yayımlanan “İç Denetçi” başlıklı 

makalede iç kontrol hakkında açıklamalar yer almaktadır ve bu makale günümüzde de 

geçerliliğini korumaktadır. Victor Z. Brink’e göre etkin bir iç kontrolün unsurları, 

bilgiyi zamanında ulaştıran iyi bir muhasebe sistemi, yazılı politika ve yordamlar, 

faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini ölçmek için rasyonel düzenlenmiş bütçeler ve iç 

denetimdir.18 

             1977 yılında, Kamu kaynaklarının kanunlara aykırı biçimde yabancı hükümet 

yetkililerine rüşvet ve benzeri yollarla aktarıldığının tespit edilmesi üzerine çıkarılan, 

giderlerin beyanını zorunlu kılan Foreign Corrupt Practices Act  (FCPA) sayesinde iç 

muhasebe kontrolü gelişmiştir. Yolsuzluk Kanunu olarak isimlendirebilen bu kanun, 

tüm kurumlarda uygulanmaya başlanmış ve böylece iç kontrolün etki alanı 

genişlemiştir.19 Bu kanun ve Amerikan Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC), 

işletmelerin iç muhasebe kontrollerinin etkin bir şekilde kurulmasını öngörmektedir.20 

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

tarafından yayımlanan “İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” adlı raporda, iç 

kontrol geniş olarak ele alınarak, iç denetimin faaliyet alanının örgütün iç kontrol 

sisteminin etkinliğinin, yeterliliğinin değerlendirilmesi ve denetlenmesi olduğu 

belirtilmiştir. Enstitü, iç denetçilere yürütecekleri iç kontrol hakkında kılavuz olması 

amacıyla 1983’te “İç Denetim” adlı çalışmayı yayımlamıştır. Bu çalışma ile kontrol, 

işletme yönetiminin amaçlara ulaşmak için planlama, örgütleme ve yönlendirme 

yapması ile gerçekleşen, idari kontrol, yönetim kontrolü ve iç kontrol gibi çeşitleri olan 

örgütteki diğer sistemlerle bütünleşmiş, önleyici, belirleyici veya yönlendirici genel bir 

tanım olduğu ifade edilmiştir.21 

                                                           
18 Robert Moeller, Brink’s Modern Internal Auditing, New Jersey: John Wiley and Sons, 2005, s.70 
19 Saltık, İç Kontrol Standartları, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç 
Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, s.9. 
20 Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve 
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, s.12 
21 James D. Wilson ve Steven Root, Internal Auditing Manuel, 2. Edition, New York, 1989, s.17-19. 
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             İç Denetçiler Enstitüsünün tanımına göre iç kontrol, yönetim kurulunun ve üst 

yönetimin kurum içindeki kontrol sisteminin önemliliğine ilişkin tavır ve 

davranışlarıdır.22 

             1985 yılında kurulan Treadway Komisyonu olarak bilinen Hileli Mali 

Raporlama Ulusal Komisyonu tarafından 1987 yılında yayımlanan raporda, hileli 

finansal raporları azaltmak için iç kontrolün ne kadar önemli olduğu ve iç muhasebe 

kontrolünden daha geniş bir anlam içerdiği belirtilmiştir. Özellikle halka açık 

işletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması gerektiğini vurgulayan 

komisyonun önerisini dikkate alan Uluslar arası Muhasebeciler Birliği “İç Kontrol 

Rehberi” yayımlamıştır. Bu kılavuz ile iç kontrolün muhasebe kontrolleri, yönetsel 

kontroller ve faaliyet kontrollerinden oluşan geniş bir fonksiyon olduğu belirtilmiştir.23 

             1988 yılında AICPA (Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü) 

Denetim Standartları Kurulu tarafından yayımlanan “Bir Finansal Tablo Denetiminde İç 

Kontrol Yapısının Dikkate Alınması” başlıklı 55 no’lu standart 1990 yılı başında 

yürürlüğe girmiştir.24 Bu standart ile kurul, iç muhasebe kontrolü ve iç yönetim kontrolü 

terimlerini ortadan kaldırarak iç kontrolün unsurlarını kontrol ortamı, muhasebe sistemi 

ve kontrol yordamları olarak sınıflandırmıştır. Yapılan bu sınıflandırma ile denetçinin iç 

kontrole ilişkin denetim yapmasının kolaylaşacağı belirtilmiştir.25 

             1995’te AICPA Denetim Standartları Kurulu (ASB), yayımlamış olduğu 78 

no’lu “Bir Finansal Tabloda İç Kontrolün Göz Önüne Alınması (SAS 78 - 

Consideration of Internal Control in a Financial Statement)” başlıklı standart ile iç 

kontrol tanımını COSO Raporuna uygun olarak şu şekilde güncellemiştir: 

             “İç kontrol, finansal raporların güvenilirliği, faaliyetlerin etkililiği ve 

verimliliği, yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluk amaçlarına ulaşılmasını dikkate 
                                                           
22 Ali Kayım, “Avrupa Birliği Komisyonu İç Kontrol Standartları”, TİDE İç Denetim Dergisi, Sayı:15, 
2006, s.28-32. 
23 Koray Tuan, “İşletme Yönetiminin Kontrol Fonksiyonunun Bağımsız Dış Denetim Üzerindeki 
Etkileri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Çukurova Üniversitesi, 2008), s.37. 
24 Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve 
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, s.10 
25 Simay Erdoğan, “İç Kontrol Sistemi: Kamu İktisadi Teşebbüsleri İçin İç Kontrol Modeli Önerisi”, T.C. 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme 
Genel Müdürlüğü, Planlama Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2009, s.24. 
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alarak yeterli ölçüde güvence sağlamak üzere, işletmenin yönetim kurulu, yönetici ve 

diğer personeli tarafından etkilenen bir süreçtir.”26 

             Treadway Komisyonunun önerisi ile iç kontrol hakkında ortak bir tanıma 

ulaşılması için Sponsor Organizasyonlar Komitesi ( The Committee of Sponsoring 

Organizations – COSO) kurulmuştur. Ekim 1992’de COSO tarafından yayımlanan “İç 

Kontrol: Bütünleşik Çerçeve (Internal Control: Integrated Framework)” adlı rapor ile iç 

kontrol alanında genel kabul görmüş ortak bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu rapor daha 

sonra yapılan birçok çalışmaya da rehber olmuştur.27 

             COSO’ya göre iç kontrol; işletmenin yönetim kurulu, üst yönetimi ve diğer 

çalışanlar tarafından yürütülen;28 

• Faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği,  

• Finansal raporlamanın güvenilirliği ve  

• İlgili yasalara ve düzenlemelere uygunluğu konusunda amaçlarına ulaşılıp 

ulaşılmadığı yönünde makul güvence sağlamak amacıyla tasarlanmış bir 

süreçtir. 

Bu tanım, tüm dünyada düzenleyici otoriteler tarafından olduğu kadar denetim firmaları 

tarafından da benimsenmiştir.29  

             Sonraki yıllarda Enron ve Worldcom, Parmalat, Ahold gibi büyük firmalarda 

yaşanan muhasebe ve denetim ile ilgili skandallar sonucu bu firmaların sundukları 

bilgilere ve bu firmaları inceleyen bağımsız denetim birimlerine karşı güven 

kalmamıştır. Bu güveni yeniden sağlayabilmek amacıyla 2002 yılında ABD’de 

Sarbanes-Oxley Yasası (SOX) çıkarılmıştır.30 Yaşanan bu skandallar, işletmelerde iç 

                                                           
26 Mahmut Demirbaş, “İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen 
Değişimler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:7, 2005, s.168. 
27 Simay Erdoğan, s.24 
28 COSO, Internal Control - Integrated Framework Executive Summary, http://www.coso.org/IC-
Integrated Framework-summary.htm, (09.05.2010). 
29 Kaval, s.121 
30  Donald K. Jr. Mcconnell and George Y. Banks, “How Sarbanes-Oxley Will Change 
the Audit Process”, Journal of Accountancy, Vol:196, No:3, September 2003, s.50. 
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kontrol sistemlerinin oluşturulmamış olmasına veya etkin bir şekilde işletilmemiş 

olmasına bağlanmıştır. Bu nedenle SOX Yasası, esas olarak iç kontrol sistemlerinin 

etkin işleyişini sağlamak üzere oluşturulan düzenlemeleri kapsamaktadır. 

             İç kontrol hakkındaki tüm düzenlemeler ile ilgili ayrıntılı bilgiler, “İç Kontrol 

Hakkındaki Düzenlemeler” başlığı altında yer alacaktır.  

 

       1.4. İç Kontrol Sisteminin Önemi 

             İç kontrol bir yönetim fonksiyonudur.31 İç kontrol sisteminin önemi, amacından 

kaynaklanmaktadır. Bir işletmede iç kontrol sistemi öncelikle mali tabloların 

güvenirliliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamayı hedefler. Ayrıca işletme varlıklarının 

korunmasına, ilgili mevzuata uygunluğun ve verimliliğin artırılmasına destek olur. 

Bununla birlikte, iç kontrol ne kadar iyi tasarlanıp uygulansa da, hedeflere ulaşma 

konusunda yönetime ve yönetim kuruluna sadece makul bir ölçüde güvenceyle 

yönetimsel ve muhasebesel kontrol sağlar.32   

             İç kontrol sistemi, denetim riskinin belirlenmesi ve zaman planlaması 

aşamalarında bağımsız denetçi için büyük önem oluşturur.33 Etkin bir iç kontrol 

sisteminin var olduğu işletmelerde bağımsız denetçiler, daha etkin denetim 

yapmaktadırlar.34 

             Yapılan araştırmalar, iç kontrol yapılarının hilelerin ortaya çıkartılmasında ve 

önlenmesinde % 60’lar düzeyinde pay sahibi olduğunu göstermiştir.35 

             Yetki ve sorumlulukların belirlendiği, birimler arası koordinasyonun sağlandığı 

ve iç kontrol sisteminin kurulduğu işletmelerde, iç kontrol sisteminin etkin olup 

                                                           
31 Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve 
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, s.13 
32 Celal Kepekçi, İç Kontrol Sistemi, Ankara: Tesmer Yayınları, 1994, Yayın No:6, s.23. 
33 Mustafa Yavaşoğlu, Sermaye Piyasası Mevzuatında Bağımsız Denetim, Ankara: Seçkin Yayınevi, 
2001, s.342. 
34 Anıl Duygu Keskin, İç Kontrol Sistemi - Kontrol Öz Değerlendirme, İstanbul: Beta Yayınevi, 2008, 
s.12 
35 Nejat Bozkurt, “İşletmelerde Çalışanların Yaptıkları Hileler, Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi”,  

Marmara Üniversitesi Seminer Notları, 2001, s.11. 
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olmadığı veya işletme politikaları ve hedeflerine ne derece hizmet ettiğinin 

değerlendirilmesi ön plana çıkacaktır. Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı, hedeflere 

ulaşmayı ve finansal raporların güvenilirliğini sağlamanın yanı sıra belirlenen 

politikalara ve yasal düzenlemelere uygunluğun sağlanması açısından da önem teşkil 

etmektedir. Küçük ve orta ölçekli firmalar bugüne kadar zayıf hatta var olmayan 

kontroller ile faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Günümüzde ise artık iç kontrolün güvence 

sağlar bir yapı olduğu, faaliyetlerin etkinliğini sağladığı ve işletme hedeflerine ulaşmada 

önemli bir güç olduğu kabul edilmektedir.36 

             İç kontrol sistemi, bir işletmede kurumsal yönetimin önemli bir parçasını 

oluştururken, şirket içerisinde gerçekleştirilen hilenin seviyesinin tespit edilmesine de 

etki eder. İç kontrolü dışarıdan sağlayan işletmeler, kendi bünyesinde iç kontrol sistemi 

olan işletmelere göre hileyi daha zor tespit edebilmektedirler. Bu durum, iç kontrol 

sisteminin şirket içerisindeki ortamı gözlemleyerek ve kontrolü geliştirerek kuruma 

değer katma özelliği olduğunu gösterir.37  

             Etkin bir iç kontrol sistemi ile işletme ve çalışanları yersiz suçlamalardan ve 

soruşturmalardan korunabilir, çalışanlar daha başarılı bir organizasyon içerisinde yer 

alarak hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayabilirler. Bunun yanı sıra güçlü bir iç 

kontrol sistemi, muhasebe sistemlerini daha da etkili kılar.38 

             İç kontrol ile ilgili bazı temel gerçekler aşağıdaki gibidir:39 

• İç kontrolün başlangıç noktası, güçlü bir şekilde yapılandırılmış olan kontrol 

ortamıdır. 

• Başarılı bir kontrol ortamı, yönetimin kararlılığı ile desteğini gerektirir. 

                                                           
36 Ali Altuğ Biçer, “İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü ve Bir Uygulama”, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s.41. 
37 Paul Coram, Colin Ferguson ve Robyn Moroney, “The Value of Internal Audit in Fraud Detection”, 
2006, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.111.5299, (20.09.2010). 
38 Violet Rogers, A Good Face on Internal Controls, The Practical Accountant Warren, 
Gorham&Lamount Inc, 1999, s.1. 
39 Şaban Uzay, “İç Denetimin Geleceği ve Yeni Eğilimler”, XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi 
Sempozyumu Bildirileri, T.C. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Antalya, 2003, s.207 
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• İç kontrol, bir işletmenin ve işletmede gerçekleştirilen her işin ayrılmaz bir 

parçasıdır. 

• İç kontrolün asıl amacı, çalışanları kontrol etmek değil, iş sürecini kontrol 

etmektir. 

• İç kontrol, işlerin ilk seferinde ve her seferinde doğru olmasını sağlar. 

• İşletmenin büyümesi veya küçülmesi gibi durumlarda farklı kontrollere ihtiyaç 

duyulur. 

• İç kontrol, işletme amaçlarına ulaşılmasında sadece makul ölçüde güvence 

sağlar. 

İç kontrol, bir organizasyon içerisinde aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya her 

kesimin dahil olduğu bir sistemdir. İş akışlarının içerisinde iç kontroller yer almaktadır. 

Bir işletmede iç kontrol sisteminin var olmamasının olumsuz sonuçları; para ve mal 

kaybı, hatalı kararlar alınması, suiistimal ve dolandırıcılıklarla karşı karşıya kalınması, 

gelir kaybı ve amaçlara ulaşılamaması şeklinde sıralanabilir.40 

 

       1.5. İç Kontrol Sisteminin Amaçları 

             İç kontrol, bir kurumun amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik izlenecek en iyi 

yol ve yöntemler bütünüdür. İç kontrol yapısının öncelikle işletmeye faydalı olması 

hedeflenmektedir. Bağımsız denetçiler de çalışmalarını planlarken iç kontrol yapısından 

etkili bir şekilde faydalanmaktadırlar. 41 

             İç kontrol ile ilgili yapılan tanımlardan yola çıkarak, iç kontrolün amaçlarını şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

• Belirlenmiş olan işletme amaçlarına ve hedeflerine ulaşılmasını sağlamak, 

                                                           
40 Uzun, İşletmelerde İç Kontrol Sistemi, http://www.icdenetim.net/makaleler/83-isletmelerde-ic-kontrol-
sistemi, (12.03.2010), s.1. 
41 Bozkurt, Muhasebe Denetimi, s.122. 
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• İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına ve yasalara uygunluğunu 

sağlamak, 

• Muhasebe kayıtlarının ve mali raporların doğruluğunu ve güvenilirliğini 

sağlamak, 

• İşletme varlıklarını korumak, 

• Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak. 

 

       1.5.1. Belirlenmiş Olan İşletme Amaçlarına ve Hedeflerine Ulaşılmasını 

Sağlamak 

             İşletmelerin misyon denen bir varlık sebebi vardır. İşletme, misyonuna ulaşmak 

için kendisine stratejik amaçlar belirleyerek bunları gerçekleştirecek faaliyetlerde 

bulunur. İç kontrol, işletmenin stratejik amaçları ile bu amaçlara ulaşmak için yürüttüğü 

faaliyetleri arasındaki bağlantıyı kurar. İç kontrol sistemi, işletmenin amaç ve 

hedeflerinin gerçekleştirilmesine engel olabilecek risklerin gerçekleşme ihtimalini tespit 

edecek, değerlendirecek ve bu tür riskleri kabul edilebilir bir seviyede tutacak şekilde 

tasarlanmalıdır.42 İç kontrol sistemi, riskleri minimize etmekte ne kadar başarılı olursa 

işletmenin misyonunu gerçekleştirme olasılığı ve dolayısıyla faaliyetlerini planladığı 

gibi yürütme olasılığı da o kadar yüksek olur. Ancak yine de iç kontrolün belirlenen 

amaçlara ulaşılabilmesi için sadece makul bir güvence sağlayabileceği 

unutulmamalıdır.43 

 

 

 

                                                           
42 Mehmet Ali Madendere, Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü, TİDE Çeviri/Derleme, 
2005, s.1. 
43 Simay Erdoğan, s.26. 
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       1.5.2. İşletme Faaliyetlerinin Yönetim Politikalarına ve Yasalara Uygunluğunu 

Sağlamak 

             İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, yasalara ve planlara uygunluğunu 

sağlayacak kontrol usul ve yöntemlerini belirleme sorumluluğu yönetime aittir. 

Belirlenen usul ve yöntemler çalışanlara iletilmelidir. İşletme yönetimi, faaliyetleri 

kapsayan yasa ve yönetmeliklerde değişiklik yaparsa, işletme de kendi politikasını, 

kontrol, usul ve yöntemlerini güncelleyerek personelini haberdar etmelidir. Yönetimin 

personelini bu şekilde haberdar ederek yönlendirmesi, sürekli ve etkin bir kontrol 

ortamının var olmasını sağlar. Personeller, bölüm yöneticileri ve işletmedeki diğer 

yetkili kişiler belirlenen kontrol yöntemlerine bağlı kaldığı ölçüde yönetim 

politikalarına ve yasalara uygunluk sağlanır.44 

 

       1.5.3. Muhasebe Kayıtlarının ve Mali Raporların Doğruluğunu ve 

Güvenilirliğini Sağlamak 

             İşletme yönetimi ve ilgili taraflar alacakları kararlarda genellikle muhasebe 

bilgilerinden yararlanırlar. Etkin bir iç kontrol sistemi ile muhasebe bilgilerinin 

doğruluğu ve güvenilirliği sağlanmaya çalışılır. Muhasebe bilgilerinin doğruluğu, 

finansal işlemlerin kaydedilip raporlanmasında Genel Kabul Görmüş Muhasebe 

İlkeleri’ne (GKGMİ) ve ilgili yasalara uyulduğunu; güvenilirliği ise, belge ve 

kayıtların gerçekleri yansıttığını, kayıt dışı bırakılmış işlemlerin olmadığını ifade eder.45 

Güvenilir ve doğru bir muhasebe sistemi ile bilgiler kayıt dışı kalmamış olur ve karar 

alma aşamalarında yönetime ve ilgili taraflara zamanında hazır ve yeterli ölçüde 

açıklayıcı bilgi sunulmuş olur. 

             Muhasebe kontrolü yönünden finansal kayıtların güvenilirliği, finansal 

bilgilerin hem işletme içine hem de işletme dışına raporlanması ile ilgilidir. Yönetime 

sunulan işletme içi finansal bilgiler, işletme dışına raporlanan bilgilerden daha ayrıntılı 

                                                           
44 Azaltun, s.16. 
45 Kepekçi, İç Kontrol Sistemi, s.19 
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olabilmektedir. İşletme dışına verilen muhasebe bilgileri genel amaçlı raporlarda 

özetlenir.46 

 

       1.5.4. İşletme Varlıklarını Korumak 

             İşletmelerin fiziki ve fiziki olmayan varlıkları, hem işletme içindekilere hem de 

işletme dışındakilere karşı her zaman risk altındadır. Bu varlıkların çalınması, 

kaybolması ya da amacı dışında kullanılmasının engellenmesi için uygun kontrollere 

ihtiyaç duyulur.47  

             İç kontrol sistemi, varlıkların korunması amacıyla işletmede uygulamaya 

konulan usul ve yöntemlerin birbiriyle uyumlaştırılmasını gerektirir. Bu nedenle 

işletmede iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde var olması, bu tür istenmeyen 

durumların önlenmesinde büyük önem arz eder.48 

 

       1.5.5. Kaynakların Ekonomik ve Verimli Kullanımını Sağlamak 

             Bir işletmede gerçekleşen maliyetler planlanan maliyetlerin altında ise 

kaynakların doğru kullanıldığı söylenebilir. Doğru ve uygun zamanda en az kaynak 

kullanılarak işletme amaçlarına ulaşılabilmesi de kaynakların verimli kullanıldığını 

gösterir. Etkinlik ise, belirlenmiş amaçlara ulaşma derecesi olarak tanımlanabilir. Bu 

durumda etkin bir iç kontrol sistemi, ancak planlanan hedeflerle gerçekleşen hedefler 

arasındaki sapmalar kabul edilebilir seviyede olduğunda sağlanabilir.49 Ekonomik ve 

verimli bir şekilde kaynakları kullanarak işletme amaçlarının gerçekleşmesini 

sağlayacak iç kontrol usul ve yöntemleri, işletme hedeflerine ulaşılmasında büyük önem 

taşır.50 

                                                           
46 Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, İstanbul: Arıkan Yayınevi, 11.Baskı, 2007, s.320. 
47 Ersin Güredin, Denetim,  İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 10.Baskı, 2000, s.168. 
48 Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, 1.Cilt, 2.Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2006, s.477. 
49 Simay Erdoğan, s.28. 
50 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, Ankara: Siyasal Kitabevi, 3.Baskı, 1998, s.62. 
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       1.6. İç Kontrol Sistemi Hakkındaki Düzenlemeler 

             İç kontrolün gelişimine bakıldığında, başlarda kullanım alanlarının muhasebe 

ve finans alanlarıyla sınırlı kaldığı ve esas amacının mali raporlardaki hata ve hilelerin 

tespit edilerek önlenmesi olduğu görülmektedir. İşletmeler gelişip büyüdükçe, 

teknolojik alanda gelişmeler arttıkça ve piyasa koşullarında değişimler yaşandıkça, 

işletmelerin faaliyetleri üzerindeki kontrol gereksinimleri artmıştır. Bu nedenle birçok 

uluslararası örgüt iç kontrol yapısının kurulmasına ve geliştirilmesine ilişkin çeşitli 

düzenlemeler yapmaya başlamıştır. SEC, AICPA ve COSO’nun iç kontrole ilişkin 

çalışmalarını, zaman içinde ABD’de ve diğer ülkelerde yayımlanan birçok rapor ve 

kanun izlemiştir. 

             ABD’deki demiryolu şirketleri, kamu işletmeleri, holdingler, nakliye firmaları 

ve büyük endüstri kuruluşları iç kontrolün öneminin ilk olarak farkına varanlar arasında 

yer almaktadır.51 Uluslararası sermaye kaynakları ve şirket birleşmeleri arttıkça, ticari 

sınırlamalar azalıp, piyasalar derinleştikçe ve risk yönetimi anlayışı önem kazandıkça 

etkin olarak işleyecek olan iç kontrol sistemlerinin kurulması ve değerlendirilmesi için 

yapılan çalışmalar artmış ve iç kontrol küresel boyutta önem kazanmıştır. 

             İç kontrol sistemi ile ilgili yapılmış olan temel düzenlemeler, dünyadaki ve 

ülkemizdeki düzenlemeler olarak ayrı ayrı incelenecektir. 

 

       1.6.1. Dünyadaki Düzenlemeler 

             İç kontrol ile ilgili dünya genelinde yapılmış olan düzenlemeleri beş başlık 

altında toplayabiliriz. 

• COSO Raporu 

• Muhasebe Standartları Bildirisi 55 (SAS 55) 

                                                           
51 Müjdat Ünlen ve Ülkü Ergun, “Bilgi İşlem Kullanıldığında Muhasebe Denetim Sistemi ve İç 
Kontrolün Önemi”, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Sayı: 53-54,  1988, s.37. 
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• Muhasebe Standartları Bildirisi 78 (SAS 78) 

• İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) 

• Sarbanes Oxley  Yasası (SOX) 

 

         1.6.1.1. COSO Raporu 

             1970’li yıllarda ABD’de artan hileli finansal raporlamayı önleme amacıyla 

oluşturulan Hileli Finansal Raporlama Ulusal Komisyonu (National Commission on 

Fradulent Reporting), iç kontrolün finansal raporlamadaki önemini görerek, yeni 

düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtmiştir. Etkin iç kontrol ve kurumsal yönetim 

sağlamak amacıyla 1985 yılında Sponsor Organizasyonları Destekleme Komitesi 

(Comitee of Sponsoring Organization – COSO) kurularak, gönüllü ulusal bir kuruluş 

olarak faaliyete geçmiştir. Komiteye göre iç kontrol sisteminin; tesis sorumluluğu 

yönetim kurulu ve yöneticilere, etkin çalıştırma sorumluluğu ise sadece yöneticilere 

aittir. Sistemin kapsama alanı tüm işletmedir ve sistem, güvenilir finansal raporlamayı, 

faaliyet etkinliğini, mevzuata uygunluğu sağlamayı amaçlar.52 COSO, şu örgütlerin 

bileşiminden oluşmaktadır:53 

• AAA, Amerikan Muhasebeciler Birliği – The American Accounting Association 

• AICPA, Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü – The American 

Institute of Certified Public Accountants 

• FEI, Finansal Yöneticiler Enstitüsü – The Financial Executives Institute 

• IIA, İç Denetçiler Enstitüsü – The Institute of Internal Auditors 

                                                           
52  Kadir Dabbağoğlu, “İç Kontrol Sistemi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:82, 2007, s.162. 
53 Aksoy, Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: 
Analitik Bir İnceleme, s.140. 
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• Ulusal Muhasebeciler Birliği – The National Association of Accountants 

(Şimdiki adıyla IMA – Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü – Institute of 

Management Accountants olarak geçmektedir.) 

COSO, bu beş sponsor tarafından oluşturulmuş olsa da, bağımsız bir kuruluştur. Kurucu 

başkanın adı James C. Treadway’dir. Bu yüzden COSO, Treadway Komisyonu olarak 

da bilinir.54 

             COSO, iç kontrol değerleme modeli konusunda en önemli adımı atarak 

organizasyonun tüm yönlerini kapsayan iç kontrol değerlendirme modelini 1992 yılında 

yayımlamıştır. Kısa zaman içerisinde COSO özellikle büyük kuruluşlar tarafından 

kullanılan standart bir iç kontrol değerlendirme modeli haline gelmiştir.55 COSO’nun bu 

çalışması “Internal Control Integrated Framework” olarak isimlendirilmiştir. Ancak, 

daha çok organizasyonun ismi ile yani, COSO Raporu (COSO Report) olarak 

anılmaktadır.56 

             COSO, 1992 yılındaki çalışmaların ardından 2004 yılında risk yönetimi ve 

stratejik risk konularını içeren “Kurumsal Risk Yönetimi (Enterprise Risk Management-

ERM)” adlı yeni bir çerçeve oluşturarak etkin bir kurumsal risk yönetim sürecinin 

strateji şartları ve kapsamında uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Kurumsal Risk 

Yönetimi, iç kontrolü risk yönetiminin bir parçası olarak ele almıştır.57 Risk yönetimi, 

kurum amaçlarına ulaşmak için belirlenen stratejilerle ilgili iç ve dış riskleri geniş bir 

kapsamda ele almayı gerektirir. Bu sürecin bir parçası olarak iç kontrol, kurumun 

amaçlarına ulaşmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.58 

             COSO’ dan önceki iç kontrol teorileri, ağırlıklı olarak finansal kontrolleri esas 

alarak geliştirilmişti. COSO raporu, görevlerin yerine getirilmesi gibi sıkı kontrollerin 

                                                           
54 COSO, About Us, http://www.coso.org/aboutus.htm, (17.06.2010). 
55 K. H. Spencer Pickett, The Essential Handbook of Internal Auditing, England: John Wiley & Sons 
Inc., 2005, s.90. 
56 İç Kontrol Nedir?, http://www.tusside.gov.tr/ickontrolnedir.html, (02.05.2010). 
57 COSO, Enterprise Risk Management - Integrated Framework Executive Summary, September 2004, 
http://www.coso.org/Publications/ERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf ,  (09.05.2010), s.6. 
58 Simay Erdoğan, s.77. 
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yanı sıra, çalışanların profesyonelliği ve yeterliliği gibi yumuşak kontrollere de 

odaklanmıştır.59 

             COSO raporunun esas amacı, işletme faaliyetlerinin yönetim ve ilgili kişilerce 

daha iyi kontrol edilebilmesini sağlamaktır. Bu amaçla, iç kontrol ile ilgili farklı 

kavramlar entegre edilerek ortak bir tanım oluşturmak ve kontrol unsurlarını belirlemek 

hedeflenmiştir. Böylece işletmelerin kendi iç kontrollerini değerleyebilecekleri genel 

kabul gören bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda COSO raporunu iç 

kontrol açısından bir milat olarak kabul etmek mümkündür. Bu rapor sayesinde iç 

kontrol daha çok önem kazanmış ve bütün Dünya’da kabul gören bir çerçeve 

oluşturulmuştur. 1992 yılından itibaren iç kontrol ile ilgili tüm uluslararası 

düzenlemeler, COSO raporu ışığı altında oluşturulmuştur.60 

             Daha önce de belirtildiği gibi, COSO raporuna göre iç kontrolün tanımı; 

faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini, finansal raporlamanın güvenilirliğini, ilgili yasa 

ve yönetmeliklerle uyumu sağlamak üzere makul bir güvence sağlamak için 

düzenlenmiş, bir işletmenin yönetim kurulu, yönetimi ve diğer personeli tarafından 

gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu tanımda, iç kontrolün sonu olmayan bir süreç olduğu 

vurgulanmaktadır. Yani iç kontrol, hedeflere ulaşmak için kullanılan bir araçtır. Bu 

süreç sadece yönetim politikalarına göre değil, bireylere göre de belirlenmektedir; yani 

iç kontrol insanların etkisine açıktır.61 Ayrıca tanım, makul güvence kavramını da 

içermektedir. Makul güvence ile işletmenin iç kontrol sisteminden dolayı katlanacağı 

maliyetlerin, işletme yararlarını geçmemesi belirtilmektedir.62 İç kontrol, önemli 

derecede güvence sağlar, ancak hiçbir zaman tam güvence veremez. 

             COSO Raporu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda, iç kontrol 

sisteminin üst düzey yöneticiler açısından değerlendirilmesine yer verilmiştir. İkinci 

kısımda, iç kontrol sisteminin tanımı ve unsurları açıklanarak, yöneticiler, yönetim 

kurulu üyeleri ve diğer işletme yöneticilerinin kendi iç kontrol sistemlerini 

değerleyebilecekleri unsurlardan bahsedilmektedir. Üçüncü kısımda, yayınlanmış 

                                                           
59 Mark R. Simmons, “COSO Based Auditing”, The Internal Auditor, 1997, s.68. 
60 Madendere, s.1 
61 Nihal Saltık, “İç Kontrol Standartları”, Bütçe Dünyası, Cilt:2, Sayı:26, Yaz 2007, s.60. 
62 Kurt Pany ve O. Ray Whittington, Auditing, ABD: R.R. Donneley&Sons Company, 1997, s.270. 
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63 Münevver Yılancı, İç Denetim 
Osmangazi Üniversitesi Yayınları
64 COSO, Internal Control - Integrated Framework Executive Summary, 
http://www.coso.org/IC-Integrated Framework
65 İç Kontrol Nedir?, http://www.tusside.gov.tr/ickontrolnedir.html
66 İç Denetim, http://www.yazgili.com/index.php/ic
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ın hazırlanması esnasında iç kontrol hakkında kamuya raporlama yapan 

letmelere yol gösterilmiştir. Son bölüm olan dördüncü kısımda ise, iç kontrol 

erlendirilmesine yardımcı olacak rehber mevcuttur. Özetle COSO raporu,  

kteki işletmeler için, iç kontrol sistemlerini değerlendirebilecekleri 

ve faaliyetlerini kontrol edebilecekleri ortak bir yapı oluşturmayı sağlamaktadır.

COSO Modeline göre, iç kontrol sistemi beş bileşenden olu

Küpü” ya da “COSO Piramidi” ile ayrıntılı olarak 

COSO Piramidi: Bu modele göre, Kontrol Ortamı temelde yer alır. Kontrol 

faaliyetleri ve risk değerleme yapılırken, gözetimin ihtiyaç duydu

şim kanallarıyla sağlanır.66    

Şekil 1.1 : COSO Piramidi 

PICKETT, K. H. Spencer, 2005, The Essential Handbook of Internal Auditing, John     

Wiley & Sons Inc., England, s.90. 

                   
ç Denetim – Türkiye’nin 500 Büyük Sanayii İşletmesi Üzerine Bir Ara

Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, No: 086, 2003, s.38-39. 
Integrated Framework Executive Summary,  

Integrated Framework-summary.htm, (09.05.2010). 
http://www.tusside.gov.tr/ickontrolnedir.html, (02.05.2010). 

http://www.yazgili.com/index.php/ic-denetim-ic-kontrol-ris/, (06.05.2010)
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• COSO Küpü: İç kontrol unsurlarının, iç kontrolün amaçları ve faaliyetlerle olan 

ilişkisini gösterir. İşletme faaliyetleri ve birimleri ile hedefler ve iç kontrol 

unsurları bir küpün farklı yüzeylerini oluşturur ve bunlar ayrılmaz bir bütündür. 

Tüm faaliyet ve birimler; faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali tabloların 

güvenilirliği ve mevzuat ve yasalara uygunluk hedeflerine ulaşmak amacıyla iç 

kontrolün beş unsurundan yararlanmaktadır.67 

 

  

                                                      Gözetim 

                                     Bilgi ve İletişim  

                                Kontrol Faaliyetleri 

                              Risk Değerlendirmesi  

                                   Kontrol Ortamı 

                                        Şekil 1.2 : COSO Küpü 

Kaynak: COSO, Enterprise Risk Management – Integrated Framework Executive Summary, 

September 2004, s.5,  

http://www.coso.org/Publications/ERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf, (09.05.2010). 

             Şimdi iç kontrol sistemini oluşturan bu beş unsuru ayrıntılı olarak inceleyelim: 

1. Kontrol Ortamı:  

             Kontrol ortamı, iç kontrolün temel unsurudur. Yani, iç kontrolün ne kadar 

başarılı olabileceği, içinde bulunduğu kontrol ortamına bağlıdır. Kontrol ortamı, 

kurumun iş görme biçimini ifade eder. İşletmedeki her birey, sorumluluklarını ve 

                                                           
67 İç Denetim, http://www.yazgili.com/index.php/ic-denetim-ic-kontrol-ris/, (06.05.2010). 
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yetkilerinin sınırını iyi bilmelidir. Çünkü kontrolün gerçekleştirilmesinde en önemli rolü 

çalışanlar oynar.68 

             Kontrol ortamı, işletme yönetimi ve sahiplerinin iç kontrol sistemi ile ilgili 

davranış ve tavırları, yönetim politikaları, işletmenin organizasyon yapısı, yetki ve 

sorumlulukların verilmesinde izlenecek prosedürler ve personel politikalarından 

oluşmaktadır. Bu unsur, iç kontrol çerçevesini her yönüyle kapsamaktadır. Davranış, 

tutum, yeterlilik, farkındalık ve üslup gibi kavramları içerir.69  

             Güçlü kontrol ortamı, etkin bir iç kontrol sistemi için gerekli olsa da yeterli 

değildir. Etkin olarak işleyen kontrol faaliyetlerine de ihtiyaç duyulur.70 Kontrol 

faaliyetleri, kontrol ortamının zayıf olduğu durumlarda, zayıflığın etkisini 

hafifletebilir.71 

             Kontrol ortamının; 

• Dürüstlük ve ahlaki değerler, 

• Yeterliliğe bağlılık, 

• Yönetim kurulu ve denetim komitesi, 

• Yönetim felsefesi ve çalışma tarzı, 

• Örgütsel yapı, 

• Yetki ve sorumluluk devri, 

                                                           
68 Saltık, “İç Kontrol Standartları”, Bütçe Dünyası, s.61. 
69 Mustafa Akçıl, “Kamu Mali Yönetiminde İç Kontrol Sistemi”, (Elektronik Versiyon), Gümrük Dünyası 
Dergisi, Yaz 2007, Sayı:54, http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/54/5.html, 
(19.07.2010). 
70 Orhan Akışık, İç Kontrol Sistemi ve Bağımsız Denetim İçindeki Yeri, Muhasebe ve Denetime Bakış 
Dergisi, Sayı:14, 2005, s.97. 
71 Conor O’leary ve Diğerleri, “The Relative Effects of Elements of Internal Control on Auditors 
Evaluations of Internal Control”, Pacific Accounting Review, Vol: 18, No: 2, 2006, s.71. 



23 

 

• İnsan kaynakları politika ve yöntemleri gibi faktörler tarafından etkilendiği 

söylenebilir.72 

2. Risk Değerlendirmesi: 

             Her kuruluş, iç ve dış kaynaklı risklerle karşı karşıya olduğu için amaçlara 

ulaşırken risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Risk 

değerlendirmesi yapmadan önce işletme faaliyetleri bazında amaçların belirlenmesi 

gerekmektedir. Risk değerlendirmesi, işletmenin belirlenen amaçlara ulaşmasıyla ilgili 

risklerin tanımlanıp analiz edilerek, yönetimin izleyeceği risk yönetim sürecini 

belirlemesini sağlayan bir süreç olarak tanımlanabilir.73 

3. Kontrol Faaliyetleri: 

             Kontrol faaliyetleri, işletmenin amaçlarına ulaşması için olası riskleri önlemek 

amacıyla gerekli eylemlerin yapılmasını sağlayan politika ve yöntemlerdir. Kontrol 

faaliyetlerinde yönetim, kullandığı yöntemlerle çalışanlarına işletme amaçlarını ve bu 

amaçlara ulaşma yollarını göstererek, ortaya çıkan sonuçları değerleme yoluna gider.                              

             Tüm işletmede veya bir işlev ya da bölüm seviyesinde uygulanabilen kontrol 

faaliyetleri, şu unsurları içerir:74 

• Performans değerlendirmesi, 

• Görev ayrımı, 

• Fiziksel kontroller, 

• Bilgi işleme kontrolleri, 

•  Kontrol prosedürlerinin anlaşılmış olması. 

 

                                                           
72 Charles Watchorn, “Internal Controls: A Risk Based Approach”, Accountancy Ireland, Vol:37, No: 4, 
2005, s.14. 
73 Simay Erdoğan, s.29. 
74 Azaltun, s.27. 
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4. Bilgi ve İletişim: 

             Bilgi ve iletişim, karar vericilerin işletme hakkında ihtiyaç duyduğu bilgilerin 

belirlenmesi ve işlenerek iletilmesi şeklinde ifade edilebilir.75 Bilgi sistemleri, çeşitli 

kontrol faaliyetlerini yürütmek için gereken bilgileri toplar. Finansal raporlamaya uygun 

bir bilgi sistemi, işlem ve koşulları tanımlamak, bir araya getirerek analiz etmek, 

kaydetmek ve raporlamak için oluşturulan yöntemler ile işletmenin varlık ve borçları 

hakkında hesap verme yükümlülüğünü sürdürmek için oluşturulan yöntemlerden 

meydana gelmektedir. 

             COSO’ya göre bilginin kalitesi, ihtiyaçları karşılayan içerikte, zamanlı, güncel, 

doğru ve ulaşılabilir olmasıyla ölçülür. Bilginin kalitesi, iç kontrol sisteminin bir parçası 

olan bilgi sistemlerini etkilemekle birlikte, iç kontrol faaliyetlerinin işleyişinden de 

kendisi etkilenmektedir.76 

             Etkin bir muhasebe sistemini de içeren bilgi sisteminde, tüm işlemler doğru 

tanımlanarak kayıt altına alınmalıdır. Finansal raporlamalarda kullanılacak işlemlerin en 

uygun şekilde sınıflandırılabilmeleri için, yeterli ayrıntıda ve uygun zamanda 

tanımlanmaları gerekir. İşlemlerin doğru dönemlerde kaydını gerçekleştirmek için 

meydana geldikleri dönemler belirlenmelidir.77 

             İletişim, finansal raporlamanın ötesinde, iç kontrol politika ve prosedürlerinin 

net bir şekilde anlaşılması ve bu politika ve prosedürlerle ilgili olan kişilerin çalışma 

şekli ve sorumlulukları ile ilgilidir.78 

             Bilgi ve iletişim sistemleri, işletme amaçlarının, hedeflerinin, personel 

sorumluluklarının, yöneticilerin iç kontrole karşı tutumlarının anlaşılmasını ve 

işletmenin performansı hakkında yönetime rapor verilmesini sağlar.79 

                                                           
75 Robert F. & Mary A. Meigs, Mark Bettner and Ray Whittington, Accounting: The Basis for Business 
Decisions, USA: The Mc Graw - Hill Company, 10. Edition, 1996, s.305. 
76 Summary of Internal Control-Integrated Framework by COSO, 
http://www.internalcompliance.com/docs/Summary%20of%20COSO%20Internal%20Control%20Frame
work.pdf , (23.06.2010). 
77 William Messier, Steven M. Glover and Douglass F. Prawitt, Auditing and Assurance Services A 
Systematic Approach, New York: Mc Graw - Hill International Edition, 2006, s.245. 
78 Doyrangöl, İşletme Çevresindeki Olumsuz Etkiler Karşısında İç Denetimin Yeri ve Önemi, s.35. 
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5. Gözetim (İzleme): 

            Gözetim, iç kontrol sisteminin performans kalitesinin değerlendirilmesi süreci 

olarak tanımlanabilir. Performans kalitesinin sağlanması, sürekli gözetim ve bağımsız 

değerlendirme faaliyetleri ile gerçekleştirilir. Sürekli gözetim, faaliyetlerin işleyişi 

sürecinde gerçekleşir. Bu faaliyetler, yönetimin ve denetimin düzenli faaliyetleri ile 

birlikte personelin görevlerini yaparken gerçekleştirdiği diğer etkinlikleri de içerir. 

Bağımsız değerlendirmelerin kapsam ve sıklığı, esas olarak risklerin 

değerlendirilmesine ve sürekli gözetim prosedürlerinin etkinliğine bağlıdır. Önemli iç 

kontrol eksiklikleri, kıdemli yöneticilere ve yönetim kuruluna raporlanmalıdır.80 

             Gözetim faaliyeti, sürekli ve ayrı ayrı değerlendirme şeklinde veya her iki 

yöntemin birlikte uygulanması şeklinde olabilir. Her iki yöntemde de yönetim, meydana 

gelen değişikliklerin yapısını, bunlarla ilgili riskleri ve kontrolleri yürüten personelin 

beceri ve tecrübesini göz önünde bulundurmalıdır.81 

 

         1.6.1.2. Muhasebe Standartları Bildirisi 55 (SAS 55) 

             AICPA Denetim Standartları Kurulu (ASB) 1988 yılında, hata ve hilelerin 

tespit edilip raporlanması konusunda denetimin sorumluluğunun artmasını, denetçiler ve 

denetim kurulu arasındaki iletişimin güçlenmesini ve yöneticiler ile denetçilerin mali 

tablolar üzerindeki sorumluluklarını açıkça belirten denetim raporlarının 

yayımlanmasını sağlayacak yeni denetim standartları belirlemiştir.82 

             Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, AICPA (Amerikan Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsü) Denetim Standartları Kurulu tarafından 1988 yılında 

yayımlanan “Bir Finansal Tablo Denetiminde İç Kontrol Yapısının Dikkate Alınması” 

başlıklı 55 no’ lu standart 1990 yılı başında yürürlüğe girerek, iç muhasebe kontrolü ve 

                                                                                                                                                                          
79 Simay Erdoğan, s.86. 
80 Tamer Aksoy, “Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemelerle Uyumlu Çok 
Yönlü Bir İç Kontrol Anket Önerisi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:73, 2005, s.196. 
81 Nuran C. Doyrangöl, Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında Etkili Bir İç Kontrol Sistemi ve İç 
Denetim Fonksiyonu, İstanbul: Lebib Yalkın Matbaası, 2001, s.55. 
82 Simay Erdoğan, s.11. 
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iç yönetim kontrolü terimlerini ortadan kaldırmış, iç kontrolün unsurlarını kontrol 

ortamı, muhasebe sistemi ve kontrol yordamları olarak sınıflandırmıştır. Yapılan bu 

sınıflandırma ile denetçinin iç kontrole ilişkin denetim yapmasının kolaylaşacağı 

belirtilmiştir. 

             55 no’ lu standart, iç kontrol kavramını daha geniş kapsamda inceleyerek iç 

kontrolü tanımaya ve değerlendirmeye ilişkin bağımsız dış denetçinin sorumluluklarını 

arttırmaktadır. Standarda göre bir işletmenin iç kontrol yapısı, özel amaçların 

başarılmasında uygun bir güveni sağlamak için belirlenen politika ve prosedürlerden 

oluşmaktadır. SAS 55 ile “İç muhasebe kontrolü” ve “İç yönetim kontrolü” terimleri 

kaldırılarak iç kontrolün unsurları yeniden şekillendirilmiştir. Buna göre bağımsız 

denetim açısından, iç kontrol yapısını oluşturan temel unsurlar şunlardır:83 

• Kontrol Ortamı, 

• Muhasebe Sistemi, 

• Kontrol Yordamları (Prosedürleri). 

Bu üç unsurun birleşmesi ile önemli hata ve hilelerin tespit edilerek düzeltilmesi ve 

bunlardan koruyucu politika ve prosedürlerin geliştirilmesi sağlanır.84 

     1. Kontrol Ortamı: 

             Etkin bir iç kontrol yapısı kurabilmek için gerekli olan, işletme içi ve dışı 

unsurların oluşturduğu ortam, “İç kontrol ortamı” olarak adlandırılabilir.85 Kontrol 

ortamı genel olarak, işletme yönetiminin kontrole karşı tutumunu, verdiği önemi 

yansıtır. Kontrol ortamıyla ilgili faktörler, yönetimin etkisi altındaki iç faktörler 

                                                           
83 Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve 
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, s.11 
84 Jack C. Robertson, Auditing, 6. Edition, BPI / Irwin, 1990, s.228. 
85 Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoğlu ve Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi 
Uygulamaları, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1. Baskı, 2001, s.62. 
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olabilmekle beraber, yönetim tarafından kontrol edilemeyen dış faktörler de 

olabilmektedir.86  

Bu faktörlerin belli başlıları şunlardır:87 

• Yönetim felsefesi ve çalışma şekli, 

• Örgüt yapısı, 

• Yetki ve sorumluluk dağılımı bildirme yöntemleri, 

• Yönetim kontrol yöntemleri, 

• Personel politikaları ve uygulamaları. 

             İyi bir kontrol ortamı, yazılı olan kontrol prosedürlerini tamamlayıcı nitelikte 

olmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, kontrol ortamı ne kadar güçlü olursa olsun, tek 

başına iç kontrol sisteminin etkinliğini sağlamada yeterli değildir.88 

     2. Muhasebe Sistemi: 

             SAS 55’e göre muhasebe sistemi, bir işletmede işlemlerin tanımlanması, 

toplanarak analiz edilmesi, sınıflandırılması, kaydedilip raporlanması ile varlıklar ve 

borçlar hakkındaki sorumlulukları sürdürmek amacıyla oluşturulmuş kayıtlar ve 

yöntemler bütünüdür.89 

             İşletmelerde muhasebe işlemleri yoluyla bir takım hata ve düzensizlikler 

meydana gelebilmektedir. Bu hata ve düzensizlikleri önlemek amacıyla işletmelerde 

                                                           
86 Münevver Yılancı ve Şerafettin Sevim, İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonu, 
İşletmenin El Kitabı, Ankara: Biar Eğitim Yayınları, No:13, 1991, s.129. 
87 K. H. Spencer Pickett, The Internal Auditing Handbook, London: John Wiley and Sons Inc., 2003, 
s.194. 
88  Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, İstanbul: Avcıol Basım Yayım, Genişletilmiş 5. Baskı, 2004, s.78. 
89 Robert H. Temkin and Alan J. Winters, “SAS 55: The Auditors New Responsibility for Internal 
Control”, Journal of Accountancy, May 1988, s.92. 
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etkili ve düzenli bir muhasebe sistemi oluşturulmalıdır.90 İyi bir muhasebe sisteminin 

sahip olması gereken unsurlar şunlardır:91 

• Gerçekleşmiş olan tüm işlemlerin belirlenmesi ve kaydedilmesi, 

• İşlemlerin, finansal raporlarda doğru bir şekilde sınıflandırılmasını sağlayacak 

şekilde açık ve zamanında tanımlanması, 

• İşlemlerin, finansal raporlarda gerçek değerleri ile görülmesini sağlayacak 

şekilde değerlendirilmesi, 

• İşlemlerin, gerçekleştikleri dönemlerde kaydolmasını sağlamak amacıyla 

meydana geldikleri dönemlerin belirlenmesi, 

• İşlemlerin ve açıklayıcı bilgilerin finansal tablolara uygun şekilde yazılması. 

             Muhasebe sistemi ile muhasebe kontrol sistemi birbirinden farklı kavramlardır. 

Bir işletmede uygulanan muhasebe sisteminin doğru ve güvenilir bilgi sunması 

amacıyla muhasebe kontrol usul ve yöntemleri geliştirilir. Ancak uygulamaya 

bakıldığında, muhasebe sistemi ile muhasebe kontrol sisteminin işlevlerini birbirleriyle 

bütünleşmiş halde gerçekleştirdikleri görülmektedir.92 

             Küçük işletmeler açısından etkin bir muhasebe sisteminin kurulması, büyük 

işletmelere göre daha kolaydır. Dolayısıyla büyük işletmelerde tanımlanmış 

sorumluluklar, yazılı politika ve prosedürler gerekmektedir.93 Etkin bir muhasebe 

sistemi, işletmenin muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini sağlayarak hata ve 

düzensizlikleri önleme ve ortaya çıkarma görevini üstleneceği için, bağımsız denetçiler 

tarafından yapılacak olan denetimlerde de önemli bir rol üstlenmiş olmaktadır. 

 

                                                           
90 Bozkurt, Muhasebe Denetimi, s.125. 
91 Douglas R. Carmichael, John J. Willingham, Auditing Concepts and Methods, New York: McGraw-
Hill Inc., 1989, s.158. 
92 Tuan, s.42 
93 Alvin A. Arens, James K. Loebbecke, Auditing: An Integrated Apporoach, Fifth Edition, New 
Jersey: Practice Hall International Edit, 1991, s.291. 



29 

 

3. Kontrol Yordamları (Prosedürleri): 

             Kontrol prosedürleri, bir işletmenin özel amaçlarına ulaşması amacıyla yönetim 

tarafından oluşturulmuş olan kontrol ortamına ve muhasebe sistemine ek olarak 

uygulanan politika ve yordamlardır.94 

             Denetçiler iç kontrol sistemi hakkında bilgi toplarken, uyguladıkları denetim 

planını geliştirebilecek yeterlilikte kontrol prosedürü elde etmelidir. Genellikle, denetim 

planı geliştirilirken mali durumla ilişkili her hesap bakiyesi ve kayıt sınıflandırması için 

ayrı kontrol metotlarının incelenmesi gerekmez. Belirli kontrol prosedürleri şu şekilde 

sıralanabilir:95 

• Mutabakatların raporlanması, kontrolü ve onaylanması, 

• Kayıtların doğruluğunun kontrolü, 

• Bilgi işlem sisteminin ve uygulamalarının, bilgisayar programlarındaki 

değişikliklerin ve dosyalama sistemine girişin kontrolü, 

• Mizanın ve kontrol hesaplarının tutulması ve gözden geçirilmesi, 

• Belgelerin kontrolü ve onaylanması, 

• Şirket içi bilgilerin, şirket dışı kaynaklardan elde edilen bilgilerle 

karşılaştırılması, 

• Kasa ve stok sayım sonuçlarının kayıtlarla karşılaştırılması, 

• Kayıtlara ve aktiflere doğrudan fiziki ulaşımın sonlandırılması, 

• Mali sonuçlar ile bütçe rakamlarının karşılaştırılarak analiz edilmesi. 

İlerleyen zaman içinde, SAS 55’te kontrol ortamı, muhasebe sistemi ve kontrol 

yordamları olarak sınıflandırılan iç kontrol standartlarına, işletmelerin çevresinde oluşan 

                                                           
94 Temkin ve Winters, s.92. 
95 Aksoy, Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: 
Analitik Bir İnceleme, s.151-152. 
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ve faaliyetleri ile sürekliliklerini etkileyen bir takım risklerin varlığı ile risk 

değerlemesi, bilgi ve iletişim ile gözetim (izleme) standartlarının eklenmesi gereği 

oluşmuştur.96 Öte yandan, SAS 55’e göre yapılan iç kontrol tanımı, bağımsız dış 

denetçilere yöneliktir. COSO Raporunun iç kontrol tanımı ise yöneticileri ve iç 

denetçileri hedef almıştır. İki tanımın birbirinden ayrılması nedeniyle AICPA, daha 

sonradan COSO raporuna göre SAS 78’i düzenleyerek iç kontrol tanımını 

güncellemiştir. 

 

         1.6.1.3. Muhasebe Standartları Bildirisi 78 (SAS 78) 

             SAS 55’ te bir takım değişiklikler yapılarak 1995 yılında oluşturulan SAS 78 ile 

1 Ocak 1997 tarihi itibariyle başlayacak dönemlerdeki finansal tablo denetimlerinin 

yeni düzenlemelerden etkilenmesi hedeflenmiştir. SAS 78 ile iç kontrol, COSO 

raporuna uygun olarak tanımlanmış, bazı özellikler yeniden düzenlenmiş ve bazı 

kavramlar değiştirilmiştir. (“Elemanlar” kavramı “Öğeler”; “Kontrol Yordamları” 

kavramı “Kontrol Faaliyetleri”; “İç Kontrol Yapısı” kavramı “İç Kontrol”; “Politika ve 

Yordamlar” kavramı “Kontroller” şeklinde değiştirilmiştir.)97 Buna göre, 1995 yılında 

AICPA Denetim Standartları Kurulu tarafından yayımlanan SAS 78’ de yer alan iç 

kontrol tanımı ve unsurlarının COSO Raporunu yansıttığı söylenebilir. Aralarında 

bulunan tek fark, COSO tüm bilgi sistemlerini vurgularken, SAS 78 sadece finansal 

raporlama ile ilgili sistem ve kontrollere vurgu yapmaktadır.98 

             SAS 78, SAS 55’te yer alan iç kontrol unsurlarını (kontrol ortamı, muhasebe 

sistemi ve kontrol yordamları), COSO Raporundaki beş unsurla (kontrol ortamı, risk 

değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, gözetim) değiştirmiştir. 

                                                           
96 Demirbaş, s.169. 
97 Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve 
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, s.12. 
98 Mary B. Curtis and H. Wu Frederick, “The Components of a Comprehensive 
Framework of Internal Control”, The CPA Journal, Vol:70, No:3, March 2000, s.64. 
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             İç kontrol tanımı ve unsurlarına dair tüm bilgiler COSO Raporu başlığı altında 

ayrıntılı olarak anlatıldığı için, bu başlık altında tekrar aynı bilgilere yer 

verilmeyecektir. 

 

         1.6.1.4. İç Denetçiler Enstitüsü  (IIA) Düzenlemeleri 

             1978 yılında İç Denetçiler Enstitüsü (Institute of Internal Auditors - IIA)’ nün 

yayımladığı “İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” adlı çalışmada, iç kontrol 

kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada, bir kurumun iç kontrol sisteminin etkinliği 

ile yeterliliğinin değerlendirilmesi ve denetlenmesinin iç denetimin faaliyet alanını 

oluşturduğu belirtilmiştir. 

             Kurum, 1983 yılında da “İç Denetçi” adlı çalışmasını yayımlayarak, bu 

çalışmanın iç denetçilere iç kontrol konusunda kılavuz olmasını hedeflemiştir. Bu 

çalışmada iç kontrol ile ilgili varılan sonuçlar şunlardır:99 

• Kontrol, yönetim tarafından belirli amaçlara ulaşabilme ihtimalini arttırmak için 

uygulanan bir faaliyettir. 

• Kontrol, yönetimin planlaması, örgütlemesi ve yönlendirmesi ile meydana gelir. 

• Kontrol, genel bir terim olmakla birlikte, idari kontrol, yönetim kontrolü, iç 

kontrol gibi türleri vardır.  

• Kontrol sistemi bir kurumda kavramsal olarak vardır. Yani, kurum amaçlarına 

ulaşabilmek için kontrol sistemi kurumdaki diğer sistemlerle bütünleşmiş 

haldedir. 

• Faaliyetler, yönetim planları ve organizasyonlar belirli amaçlara ulaşılmasını 

sağlayacak şekilde olmalıdır. Dolayısıyla kontroller, önleyici, tespit edici veya 

düzeltici tarzda olabilir. Bu tür kontroller hem yönetsel kontroller hem de 

muhasebe kontrolleri için uygundur. 

                                                           
99 Wilson ve Root, Internal Auditing Manuel, s.17-19. 
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• İç denetim, hedeflere ulaşmada uygun bir güvenin olup olmadığını belirlemek 

için planlama, organizasyon ve yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve 

incelenmesidir. 

             İç Denetçiler Enstitüsü’ nün 1991 yılında yayımladığı “Sistemlerin 

Denetlenebilirliği ve Kontrol Raporu (Systems Audability and Control Report - SAC)” 

bilgi teknolojilerine kontrol rehberi olmuştur.100 Bu raporda iç kontrol sistemi 

tanımlanarak unsurları açıklanmış, çeşitli kontrol sınıflandırmaları sunulmuş, kontrolün 

amaç ve riskleri açıklanmış ve iç denetçinin rolü belirtilmiştir. Rapora göre iç kontrol 

sistemi, işletme amaçlarına etkin bir şekilde ulaşmanın güvencesini vermek için 

sınıflandırılan süreçler, faaliyetler, işlevler, alt sistemler ve insanlar takımıdır.101              

             Kurumun 1993 yılında yaptığı tanıma göre iç kontrol sistemi, bilgilerin 

doğruluk ve dürüstlüğünü, politika, plan ve yasalara uygunluğu, varlıkların 

korunmasını, kaynakların verimli kullanılmasını ve hedeflere ulaşılmasını sağlayan 

kontroller yığınıdır. İşletmelerin karşılaştıkları en büyük risk bu amaçların bir araya 

getirilememesidir. Bu nedenle iç kontrol sistemi, işletmeleri bu tür risklerden koruma 

görevi üstlenmektedir.102 

             1999 yılında, COSO raporu doğrultusunda, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü 

(IIA) tarafından iç kontrolün tanımı güncellenerek yeniden yapılmıştır. Bu tanıma göre 

iç kontrol, yönetimin ayrılmaz bir parçası olup; faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik, 

bütçenin uygulanması, finansal tablolar ile ilgili raporlar dahil olmak üzere finansal 

raporlama ve diğer raporların güvenilirliği, yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere 

uygunluk amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda makul bir güvence sağlayan, 

organizasyon faaliyetlerinde devamlılık temelinde bir seri eylem ve aktivitedir.103 

 

 
                                                           
100 Curtis ve  Frederick, s.64 
101 Janet L. Colbert and Paul L. Bowen, “A Comparison of Internal Controls: COBIT®, SAC, COSO and 
SAS 55/78”, http://www.kudrin.ru/files/prof/ic/ic_concepts_en.doc, (28.07.2010). 
102 Dana R. Hermanson & Heather M., “The Internal Control Paradox: What Every Manager Should 
Know”, Review of Business, Vol: 16, No: 2, 1994, s.29. 
103 Demirbaş, s.169. 
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         1.6.1.5. Sarbanes Oxley Yasası (SOX) 

             ABD’ de 2000’ li yılların başında, Enron, Worldcom, Xerox, AOL, Tyco 

International gibi büyük ve gelişmiş firmalarda yaşanan muhasebe ve denetim ile ilgili 

bazı skandallar nedeniyle firmaların sundukları bilgilere, yapılan bağımsız denetimlere 

ve ABD piyasasına güven kalmamıştır. Bu güveni yeniden sağlayabilmek amacıyla 

Temmuz 2002’ de “Yatırımcıları Korumak İçin Kurumsal Açıklamaları Sermaye 

Piyasası Kanununa ve Diğer Kararlara Uygun Hale Getirerek Doğruluklarını ve 

Güvenilirliklerini İyileştirme Kanunu” anlamına gelen Sarbanes-Oxley (SOX) Yasası 

çıkarılmıştır.104 Bu yasayı yürüten Amerikan Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu 

(Securities and Exchange Commission - SEC), COSO iç kontrol modelinin kendi 

kriterlerine uyduğunu ve işletmelerin bu modeli değerlendirme aracı olarak 

kullanılabileceğini belirtmiştir. Komisyon, işletme yönetimlerine belli bir değerlendirme 

yapısı kullanmalarını söylese de, finansal raporlama üzerindeki iç kontrollerinin 

etkinliğini değerlendirirken hangi yapıyı kullandıklarını belirtmelerini istemektedir.105 

             Sarbanes Oxley Yasası (SOX) ile kurumsal yönetimin işletmeler tarafından 

uygulanmasını zorunlu kılmak ve şeffaflığı sağlamak amaçlanmıştır.106 Yasanın 

getirdiği hükümler esas olarak yönetim kurulu, üst yönetim, bağımsız denetçiler, iç 

denetçiler, standart koyucu otoriteler, avukatlar, analistler, kurumsal ve bireysel 

yatırımcıları etkilemiştir. Yasa, skandallara yol açan kurumsal yönetimle ilgili 

başarısızlık nedenlerini şu şekilde belirtmiştir:107 

• Tepe yönetimdeki kültür ve yönetim anlayışı 

• Genel Müdür 

• Yönetim Kurulu 

• İç Kontroller 

                                                           
104 Simay Erdoğan, s.96. 
105 William E. Perry and H.C. Pete Warner, “A Quantitative Assessment of Internal Controls”, Internal 
Auditor, Vol:62, No:2, April 2005, s.52. 
106 Füsun Gökalp, “Genel Hatları ile Sarbanes Oxley Kanunu ve Türkiye’deki Şirketlere Etkisi”, Analiz, 
Cilt: 5, Yıl:14, Sayı: 14, Ekim 2005, s.107. 
107 IFAC, “Enterprise Governance - Getting The Balance Right”, February 2004, s.13. 
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             Sarbanes Oxley Yasası ile işletme yönetimi ve bağımsız dış denetçilere iç 

kontrol konusunda ciddi sorumluluklar getirilmiştir.108 Yasada yer alan 103, 301, 302 ve 

404. maddeler doğrultusunda şirket yönetimlerinin iç kontrol konusundaki 

sorumlulukları artırılarak, iç kontrol değerlendirme raporlarını hazırlamaları, 

onaylamaları ve bağımsız denetim raporuyla birlikte değerlendirmeleri zorunlu 

kılınmıştır. Yasanın 301. maddesinde, borsaya kayıtlı şirketlerin iç kontrol ve iç 

denetimden sorumlu olacak bir Denetim Komitesi kurmaları ifade edilmiştir. Denetim 

komitesi, yönetim kurulunun komitesi olacak ve her yıl iç kontrol yapısı hakkında 

hazırlanacak rapor, genel müdür ve üst düzey yöneticilerin onayından sonra faaliyet 

raporu ekinde yayınlanacaktır. Ayrıca denetim komitesi, iç kontrol sistemi hakkındaki 

şikayetleri değerlendirme ve dış denetim ile ilgili kararları verme konusunda da 

sorumluluk sahibi olacaktır.109 Yasada, işletme yönetimine verilen sorumluluklara 

benzer şekilde bağımsız dış denetçilerin iç kontrol konusunda yüklendiği sorumluluk ve 

yükümlülükler de artırılmıştır. Buna göre, bağımsız dış denetçilerin iç kontrol yapısını 

incelemelerine ek olarak, sistemin etkinliğine yönelik olarak yönetim tarafından 

hazırlanan iç kontrol raporunu da ayrıca tasdik etmeleri zorunlu kılınmıştır. Tasdik, 

bağımsız denetçinin işletmeye ilişkin iç kontrol sistemi hakkında genel ve sınırlı bilgi 

edinmelerini aşacak tarzda, sistemin etkinliğini teyit ve onay anlamında iç kontrol 

yapısı raporuna bizzat imza koyarak bu konudaki sorumluluğu üstlenmesidir. Tasdik 

zorunluluğu getirilerek sorumluluğun artırılması, bağımsız denetçinin yüzeysel görüş 

bildirmesini önleyerek, iç kontrole ilişkin daha derinlemesine inceleme yapma 

gereksinimi duymasını sağlamaktadır.110 

             SOX Yasası, mali raporlamaya yönelik iç kontrollere odaklanarak iç kontrolü 

dar kapsamda ele almış; özellikle mali güvence ve iç kontrollere yönelik yönetim 

raporlarının şirket politikalarıyla uyum içinde olmasını istemiştir. Yasanın iç kontrolün 

yalnızca raporlama ve uygunluk yönlerine yoğunlaşması iç kontrolün şirket 

performansındaki önemini atlamasına neden olmuştur. 

                                                           
108 Akışık, s.95. 
109 Aksoy, Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: 
Analitik Bir İnceleme, s.155. 
110 Aksoy, Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü 
Bir İç Kontrol Anket Önerisi, s.172. 
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       1.6.2. Türkiye’deki Düzenlemeler 

             İç kontrole ilişkin ülkemizde yapılmış olan düzenlemeleri genel olarak dört 

başlık altında şu şekilde inceleyebiliriz: 

• SPK Düzenlemeleri 

• BDDK Düzenlemeleri 

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

• Yeni TTK Düzenlemeleri 

 

         1.6.2.1. SPK Düzenlemeleri 

             İç kontrole ilişkin temel SPK düzenlemesi, 1996 tarih ve Seri:X No:16 sayılı 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ ile oluşturulmuştur.111 

ABD’de yaşanan küresel muhasebe ve denetim skandalları sonucu çıkarılan Sarbanes 

Oxley Yasası (SOX) doğrultusunda, SPK tebliğinde de değişiklikler yapılmıştır. Yeni 

hükümler içeren 02 Kasım 2002 tarihli Seri:X, No:19 sayılı tebliğ ile SOX Yasası 

karşılaştırıldığında, birçok noktada benzerlikler olduğu ve bu tebliğin, SOX Yasasının 

Türkiye ayağını oluşturan bir düzenleme olduğu söylenebilir.112 Daha sonra bu 

düzenlemeler 12 Haziran 2006 tarihli Seri:X, No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”e aktarılmıştır.113 Bu tebliğde de 

değişiklikler yapılarak, 27 Temmuz 2006 tarihli Seri:X, No:23 sayılı tebliğ 

yayınlanmıştır.114 

                                                           
111 SPK, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ”, Seri: X, No:16, 04.03.1996 tarih 
22570 no.lu Resmi Gazete. 
112Aksoy, Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: 
Analitik Bir İnceleme, s.159. 
113 SPK, ”Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”, Seri:X, No:22, 
12.06.2006 tarih 29196 no.lu Resmi Gazete. 
114 SPK, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ”, Seri:X, No:23, 27.07.2006 tarih 26241 no.lu Resmi Gazete. 
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             SPK mevzuatında, iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi konusundaki 

düzenlemeler 28. maddede yer almaktadır. Buna göre bağımsız dış denetçi, 

uygulayacağı denetim tekniklerinin türü, uygulama zamanını ve kapsamını belirlemek 

amacıyla müşterinin iç kontrol yapısının etkin bir şekilde işleyip işlemediğini 

değerlendirmek zorundadır. Böylece bağımsız dış denetçi dönem içinde yapacağı iç 

kontrol sistemi değerlendirmeleri ışığında, denetim programı ile denetim tekniklerini 

gözden geçirir.  

             SPK düzenlemesine göre iç kontrol sistemi, yönetim politikalarına uymak da 

dahil olmak üzere, işlerin düzenli ve etkin yürütülmesi, varlıkların korunması hata, hile 

ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve belirlenmesi, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz 

olması ve mali bilgilerin güvenilir olarak zamanında temin edilmesi amacıyla işletmede 

uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm yöntemleri kapsamaktadır.  

             2002 yılında çıkarılan SPK tebliği ile SOX Yasası doğrultusunda getirilen ek 

düzenlemeler şunlardır:115 

• İç kontrol yapısı kurulmasının danışmanlık hizmetleri arasında olmasından 

dolayı dış denetçilerin, borsaya kayıtlı şirketlerin iç kontrol yapılarının 

oluşturulmasında sorumluluk almaları yasaklanmıştır. Bu sebeple denetim 

hizmeti verilen müşteriye aynı zamanda danışmanlık hizmeti verme bağımsızlığı 

ortadan kaldırılmıştır. 

• Yönetim kurulu tarafından denetimden sorumlu komite kurulması zorunluluğu 

getirilmiştir. Denetim komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloları 

muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak 

sorumlu yöneticilerin ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak, kendi 

değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 

             SPK düzenlemeleri ile ülkemizde ilk uygulaması hisse senetleri borsada işlem 

gören ortaklıklarda başlayan denetim komitesi, ilerleyen zamanlarda çıkarılan 

                                                           
115 Aksoy, Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: 
Analitik Bir İnceleme, s.160. 
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Bankacılık Kanunu ve BDDK düzenlemeleri ile bankacılık alanında da zorunlu bir 

uygulama haline gelmiştir.116 

              

         1.6.2.2. BDDK Düzenlemeleri 

             İç kontrol yapısının değerlendirilmesi konusuna, BDDK (Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından çıkarılan “Bağımsız Denetim İlkelerine 

İlişkin Yönetmelik”te yer alan 20. maddede değinilmiştir.117 Buna göre, denetime tabi 

olanların mali tablolarının doğruluk düzeyinin arttırılması ve hatalı olma riskinin 

azaltılması amacıyla etkin bir iç kontrol yapısının bulunması zorunlu tutulmuştur. Etkin 

bir iç kontrol sisteminin, denetçinin uygulayacağı denetim tekniklerinin türünü, 

uygulama zamanını ve kapsamını belirleyen temel unsurlar arasında yer almasından 

dolayı, denetçinin iç kontrol sisteminin etkinliği ve işleyişi hakkında bilgi toplaması 

zorunlu kılınmıştır. Ayrıca bağımsız dış denetçinin yaptığı denetim esnasında tespit 

edebileceği mali tabloları önemli ölçüde etkileyecek iç kontrol yapısına ilişkin 

eksiklikleri ve bu eksikliklere ilişkin tavsiyelerini işletme yönetimine bildirmesi, daha 

önce sunulmuş olan önerilerin de yönetim kurulunca dikkate alınıp alınmadığının 

belirlenmesi ile ilgili düzenlemelere de bu maddede yer verilmiştir. BDDK 

düzenlemesinin, SOX Yasası ile paralel doğrultuda olduğu söylenebilir.118 

             1 Kasım 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5411 no.lu Bankacılık 

Kanunu’nun 23.maddesinde; iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili 

mevzuata uygun olarak işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, finansal 

raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, banka içindeki yetki ve 

sorumlulukların belirlenmesinin yönetim kurulu sorumluluğunda olduğu ifade 

                                                           
116 Ali Kamil Uzun, “Denetim Komitesi Üyelerinin Bağımsızlığı Nasıl Sağlanır?”, 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Denetim%20Komitesi/Denetim%20Komitesi
%20%C3%9Cyelerinin%20Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf,  
(10.07.2010). 
117 BDDK, “Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik”, Madde: 20, 31.02.2002 tarih 24657 no.lu 
Resmi Gazete. 
118 Aksoy, Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: 
Analitik Bir İnceleme, s.157. 
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edilmiştir.119 Bu kanun ile bankaların iç kontrol sisteminin, banka yönetim kurulu, 

banka yöneticileri ve diğer banka personellerinden etkilenen, süreklilik gösteren bir 

süreç olduğu belirtilmiştir. 

 

         1.6.2.3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

             Ülkemizde yaşanan önemli değişimlerden biri de kamu mali yönetim 

sisteminde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, 1927 yılından bu yana uygulanan 1050 sayılı 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu yerine, 24.12.2003 tarihinde 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.120 Kanuna bağlı 

olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin 

Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” te iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş 

politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru 

ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 

olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, 

süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.121 

             5018 sayılı kanunda, iç kontrol standartlarının merkezi uyumlaştırma görevi 

çerçevesinde, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde 

oluşturulan İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi tarafından belirleneceği ve 

yayımlanacağı ifade edilmiştir.122 

             Kamu İç Kontrol Standartları, COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç 

Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” 

26.12.2007 tarih ve 26738 no.lu Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
                                                           
119 BDDK, “5411 Sayılı Bankacılık Kanunu,” Madde: 23, 01.11.2005 tarih 25983 no.lu Resmi Gazete. 
120 Ahmet Başpınar, “Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu”, Maliye Bakanlığı 
Yayınları, Maliye Dergisi, Sayı: 151, Temmuz-Aralık 2006, s.28. 
121 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği, Madde: 3, 31.12.2005 tarih  
26040 no.lu  Resmi Gazete 
122 Ekrem Candan, “Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistem ve Süreçlerinin Tasarlanması, Uygulanması ve 
Geliştirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar”, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, Sayı: 38, Mayıs-
Haziran 2006, s.9. 
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         1.6.2.4. Yeni TTK Düzenlemeleri 

             1 Ocak 1957 tarihinden günümüze kadar ticari ve ekonomik yaşama ilişkin 

hukuki ilişkilerin büyük bir bölümünü düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

(TTK)’nun, hem uluslar arası ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi açısından, hem de 

AB müktesebatına uyum sağlaması açısından değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Yeni 

Türk Ticaret Kanunu’nun, ülkemiz ticari hayatı için önemli bir değişim sürecini 

başlatacak yenilikçi niteliği ile birlikte yönetim ve denetim alanlarında önemli sonuçlar 

doğuracağı öngörülmektedir.123 

             Uzun yıllar süren çalışmaların ardından Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) 13 

Ocak 2011’ de TBMM’ de kabul edilerek, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 01 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan 6102 Sayılı 

Yeni TTK’ nın gerekçelerinde bahsedilmesine karşın, yasanın içeriğinde açık olarak iç 

kontrol yapısından ve iç kontrol yapısının etkinliğine yönelik bir inceleme yapılması 

gereğinden bahsedilmemiştir.124 

             Yönetimin devri başlıklı 367. Maddenin 1. fıkrasında işletmelerin iç kontrol 

sistemlerinin bir ölçüde biçimsel tarifini veren şekilde bir düzenleme yapılmış olup 

buna göre; 

“Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç 

yönetmeliğe göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu 

üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu yönetmelik şirketin 

yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, 

özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim 

kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir 

biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu yönetmelik hakkında, yazılı olarak 

bilgilendirir.”125 

                                                           
123 Nuran C. Doyrangöl, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında İç Denetim ve İç Kontrol”, İç 
Denetim Dergisi, Sayı: 21, 2008, s.26. 
124 Aksoy, Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: 
Analitik Bir İnceleme, s.145. 
125 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html,  (20.02.2011). 
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Bu maddeye göre TTK, anonim şirketlerde işletme yönetiminin yetki ve sorumluluk 

ilişkisinin biçimsel bir şekilde düzenlenmesini ve sorumlu pozisyonlarda bulunan 

kişilerin görev tanımlarının yapılmasını öngörmektedir. “Kılınabilir” ifadesi, 

zorunluluktan çok bir ihtiyarilik anlamı taşımaktadır. Her ne kadar, tasarının 375. 

maddesinde yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri 

arasında; “Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, muhasebe, finans denetimi ve 

şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin 

kurulması, müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisi haiz bulunanların 

atanmaları ve görevden alınmaları, yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas 

sözleşmeye, iç yönetmeliklere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket 

edip etmediklerinin üst gözetimi” hükümlerine yer verilmiş olması 367. madde 

hükmünü tamamlayan ve zorunluluk ifade eden bir anlam taşısa da, 367. maddede tarif 

edilen şekilde bir biçimsel yapıyı zorunlu kılmamaktadır.126 

 

       1.7. İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Modelleri 

             Dünya üzerinde çeşitli tür ve büyüklükteki işletmeler kendi içlerinde yaşadıkları 

kontrol eksikliklerinden dolayı önemli ölçüde itibar ve kar kayıplarına uğramışlardır. 

Hatta bazı işletmelerdeki kontrol eksiklikleri, bu işletmeleri iflasa kadar götürmüştür. 

İşletmelerin hedefledikleri yolda ilerleyebilmeleri ve daha hızlı büyüyebilmeleri için iç 

kontrole önem vermeleri gerekmektedir. İç kontrol sistemleri ile ilgili olarak günümüze 

kadar birçok değişik model oluşturulmuştur. Özel sektörde uygulanmak üzere 

geliştirilen ve günümüzde kamu sektöründe de uygulanan COSO İç Kontrol Modeli en 

çok tercih edilen modeldir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Uluslararası 

Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) COSO modelini kullanmaktadır.127 COSO modelinin 

dışında, Kanada’da “CoCo”, İngiltere’de “Turnbull Report”, Güney Afrika’da “King 

Report” gibi iç kontrol modelleri geliştirilmiştir. Ayrıca CobiT, eSAC ve SysTrust gibi 

iç kontrol modelleri de bulunmaktadır. 

                                                           
126 Doyrangöl, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında İç Denetim ve İç Kontrol , s.27-28. 
127 Saltık, İç Kontrol Standartları, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç 
Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, s.6. 
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• COSO Modeli: COSO modelinde iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin 

sorumluluk sadece üst yönetime aittir. Bunun dışında, üst yönetimin iç kontrol 

sisteminin etkin işleyişine yönelik gereken tüm önlemleri alması da bu modelde 

öngörülmüştür.128 COSO ile ilgili açıklamalar, daha önceki bölümlerde verildiği 

için bu bölümde tekrar bahsedilmeyecektir. Burada incelenecek olan diğer iç 

kontrol değerlendirme modelleri sonucunda, COSO ile aralarında küçük 

farklılıklar olduğu görülecektir. 

• CoCo Modeli: COSO Modelinin oluşturulmasıyla, iç kontrol sistemlerine 

yönelik etkili bir model geliştirebilmek için Kanada’da da çeşitli çalışmalar 

yürütülmüştür. Kanada Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü tarafından 1995 

yılında kurulan Kontrol Kriterleri Komitesi (CoCo) yönetim kurulları, üst ve alt 

yönetim, hissedarlar, kreditörler ve denetçilere yönelik “Kontrol Rehberi” 

yayımlamıştır. Kavramsal açıdan bakıldığında, ortaya COSO Modelinden daha 

geniş kapsamlı bir model çıkmıştır. CoCo, “İç kontrol” yerine “Kontrol” 

terimini kullanmıştır. COSO modelinde iç kontrol kapsamına dahil edilmeyen 

amaç belirleme, stratejik yönetim, risk yönetimi ve düzeltici önlemler gibi belirli 

yönetim faaliyetleri, CoCo modelinde kontrol kavramının bir parçası olarak 

kabul etmiştir. CoCo’ya göre kontrol, organizasyon amaçlarına ulaşılması için 

çalışanları destekleyen ve bir arada tutan kaynaklar, sistemler, süreçler, kurum 

kültürü, kurumsal yapı ve görevler gibi organizasyon unsurlarından biri olarak 

tanımlanmaktadır.129 CoCo modeli, dört temel kontrol ölçütü içermektedir. 

Bunlar; amaç, bağlılık, yeterlilik ve izlemedir. CoCo, bu dört kriteri, kontrol 

sürecinin sürekliliğini yansıtacak şekilde birbirini dairesel olarak takip eden bir 

süreç olarak değerlendirir. Yönetime daha fazla önem verir ve daha çok insana 

dayalıdır.130 

• Turnbull Report: İngiltere’de hisse senetleri Londra Borsası’nda işlem gören 

şirketlerin “İyi yönetişim” ilkesine ve bu konudaki mevzuata bağlılığını 

                                                           
128 Aksoy, Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: 
Analitik Bir İnceleme, s.145. 
129 Simay Erdoğan, s.87. 
130 Saltık, İç Kontrol Standartları, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç 
Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, s.6. 
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sağlamak amacıyla İngiltere Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü Kurumsal 

Yönetim Komitesi tarafından 1998 yılında “İç Kontrol, Birleştirilmiş Kurallar 

Üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Rehber (Internal Control, Guidance for 

Directors on the Combined Code)” yayımlanmıştır.131 “Turnbull Rehberi” olarak 

bilinen bu çalışma, yöneticilerin faydalanması amacıyla sağlam bir iç kontrol 

sisteminin kurulmasını ve etkinliğinin değerlendirilmesi için risk temelli bir 

yaklaşımı esas almıştır.132 

• King Report: Güney Afrika’da kurumsal yönetim konusunda yüksek standartlar 

oluşturmayı hedefleyen Kurumsal Yönetim Kraliyet Komitesi tarafından 1994 

yılında yayımlanmıştır. Komite başkanının adının Mervyn King olmasından 

dolayı, rapor King Raporu olarak bilinmektedir. King Raporu, kurumsal 

yönetimin finansal ve düzenleyici yönlerinin yanı sıra, etik ve çevresel konulara 

da önem vermiştir.133 

• CobiT Modeli: Bilgi Teknolojisi Kontrol Amaçları (Control Objectives for 

Information Technology – CobiT) 1996 yılından beri kullanılmaktadır. 

İşletmelerde bilgi işlem teknolojilerinin kullanımından kaynaklanan riskleri 

kontrol etmek için geliştirilmiştir. CobiT modelinde sorumluluk, üst yönetim, 

bağımsız dış denetçi ve iç denetçiler arasında paylaştırılmıştır. Sorumluluğun bu 

şekilde paylaştırılması, Sarbanes Oxley Kanunu (SOX) uyarınca Amerikan 

Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) tarafından yapılan düzenlemeyle 

uyumludur.134 CobiT modeli, işletmelerin hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için bilgi işlem kaynaklarının kullanılmasını amaçlar. Ayrıca 

verilen hizmetlerin, istenilen kalite, güvenlik ve hukuksal ihtiyaçlara cevap 

vermesini sağlar.135 

                                                           
131 Saltık, İç Kontrol Standartları, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç 
Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, s.7. 
132 Simay Erdoğan, s.92. 
133 Christina Brune, “Embracing Internal Control”, Internal Auditor, Vol: 61, No:3, June 2004, s.79. 
134 Aksoy, Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: 
Analitik Bir İnceleme, s.145. 
135 Saltık, İç Kontrol Standartları, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç 
Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, s.7. 
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• eSAC Modeli: Elektronik Sistemler Güvence Kontrol (Electronic Systems 

Assurance and Control – eSAC) Modeli, işletmelerde bilgisayar ortamında 

yapılan işlere (e-business) bağlı olarak ortaya çıkan risklere yönelik olarak 2001 

yılında geliştirilmiştir. Bu sistem, işletmelerin üst düzey yönetici ve 

denetçilerinin, elektronik sistemlerin kullanımından kaynaklanan riskleri 

anlayıp, değerlendirerek kontrol etmelerini sağlar. eSAC modelinde iç 

denetçilere büyük sorumluluk düşmektedir. İç denetçiler, bilgilerin 

güvenilirliğini ve işletme kaynaklarının etkinliğini sağlamanın haricinde, bilgi 

işlem sistemlerinin etkinliğini sağlama konusunda da sorumluluk sahibi 

olmuşlardır.136 

• SysTrust Modeli: Güven Sistemi (System Trust - SysTrust), 1999 yılında 

AICPA ve Kanada Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü tarafından, elektronik 

ortamlarda üretilen bilgilerin güvenilirliğini sağlamak için geliştirilmiştir. 

SysTrust Modeli, işletmelerde iç kontrol sisteminin etkin çalışması konusunda 

sadece bağımsız dış denetçilere sorumluluk vermektedir.137 

 

       1.8. Etkin Bir İç Kontrol Sistemi İçin Temel İlkeler 

             Etkin olarak işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulması için yönetim, şu 

unsurlara önem vermelidir:138  

• İyi ve tam bir örgüt planı, 

• İyi ve uygun bir raporlama sistemi, 

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

• Görevlerin gerektirdiği sayı ve kalitede personelin işe alınması, 

                                                           
136 Michael P. Cangemi ve Tommie Singleton, Managing the Audit Function:A Corporate Audit 
Department Procedures Guide, 3. Edition, John Wiley&sons inc., 2003, s.77. 
137 Aksoy, Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: 
Analitik Bir İnceleme, s.146. 
138 Yılancı ve Sevim, s.129. 
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• Faaliyetlerin amaca uygun ve iyi bir şekilde yürütülebilmesi için uygun 

politika, strateji ve yöntemlerin uygulanması. 

Bu unsurlar doğrultusunda, etkin bir iç kontrol sistemini sağlayacak olan ilkeleri şu 

başlıklar altında toplayabiliriz: 

• Görevlerin Ayrımı 

• Yetkilendirme 

• Uygun Bir Belgeleme ve Kayıt Düzeninin Varlığı 

• Fiziki Koruma 

• Bağımsız Mutabakat 

 

       1.8.1. Görevlerin Ayrımı 

             İşletme organizasyonunda bir işin baştan sona tüm aşamalarından sadece bir 

kişinin sorumlu tutulması, yapılabilecek hata sayısında artışa ve yolsuzlukların ortaya 

çıkartılması olasılığının azalmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle işletme 

büyüklüğüne göre görevler, hata ve yolsuzlukları ortaya çıkartarak en aza indirebilecek 

şekilde farklı kişiler arasında dağıtılmalıdır. Görevlerin ayrımı şu mantık dahilinde 

yapılabilir:139 

- İşlemleri fiilen yapmakla görevli kişi, 

- İşletme aktiflerini korumakla görevli kişi ve 

- İşlemleri kaydetmekle görevli kişinin birbirinden ayrı olması gerekir. 

              

 

                                                           
139 Bozkurt, Muhasebe Denetimi, s.127. 
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       1.8.2. Yetkilendirme 

             İşletme çalışanlarının yetki ve sorumluluklarının ayrıntılı bir biçimde yazılı 

olarak ortaya konulması etkin bir iç kontrol sisteminin temel unsurlarındandır. 

İşletmeye dair her işlem mutlaka yetkilendirilmiş kişilerce yürütülmelidir. Yetkiler, 

genel bir politika kapsamında yürütülüyorsa genel, özel bir alım veya ödeme için ihtiyaç 

duyuluyorsa özel niteliktedir. Örneğin; bir listede belirtilen fiyattan satışın 

gerçekleşmesi genel yetkidir.140 

 

       1.8.3. Uygun Bir Belgeleme ve Kayıt Düzeninin Varlığı 

             Etkin bir iç kontrol sisteminin sağlanması için uygun bir belgeleme düzenine 

ihtiyaç vardır. Kıymet hareketlerinin sağlanması ve muhasebe kayıtlarına geçirilmesi 

belge ile gerçekleştirilir. Dolayısıyla belgeler sorumluluk taşımaktadır. Doğru ve 

güvenilir muhasebe kayıtlarının tutulması, muhasebe bilgilerinin uygun zamanda 

raporlanabilmesi ve sonuç olarak etkin bir iç kontrol sisteminin sağlanması için 

işletmede iyi işleyen bir muhasebe organizasyonunun varlığına ihtiyaç duyulur.141 

 

       1.8.4. Fiziki Koruma 

             İşletmelerde varlıkların, muhasebe kayıtlarının, defter ve belgelerin, 

kullanılmayan formların vb. korunması için her türlü fiziksel önlem alınmalıdır. 

Yangına karşı korumalı kasalar, iyi bir arşivleme ve saklama sistemi, mekanik ve 

elektronik muhasebe araçları, özel elektronik veri saklama üniteleri, fiziksel korumaya 

yardımcı araçlar vb. fiziki korumada kullanılabilir.142 

 

                                                           
140 Güredin, Denetim, s.180. 
141 Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, s.320. 
142 Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve 
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, s.31 
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       1.8.5. Bağımsız Mutabakat 

             İç kontrol unsurlarının uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini 

tespit etmek için bağımsız mutabakatların yapılması zorunludur. Bu mutabakatlar 

muhasebe kaydını yapan kişilerin haricindeki kişiler tarafından, belirli aralıklarla 

önceden haber verilmeksizin yapılmalı ve mutabakat sonucu ortaya çıkarılan 

uygunsuzluklar yönetime raporlanmalıdır.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve 
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, s.32. 
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2. İÇ DENETİM 

 

       2.1. İç Denetim Kavramı ve Tanımı 

             İç 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.144 

             İç denetim faaliyetinin diğer denetim faaliyetlerinden en büyük farkı, sağladığı 

güvence ve danışmanlık faaliyetlerini bir arada yürütmesidir. İç denetim, yönetimin bir 

parçası olduğu halde, fonksiyonel anlamda bağımsızlığa sahip bir mekanizma olarak 

faaliyette bulunmakta ve bu nedenle kurum ve kuruluşlarda yönetsel hesap verebilirlik 

anlayışının yerleşmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca iç denetim, bireysel 

işlemleri incelemek yerine sistem odaklı bir denetim faaliyetine dayanmakta ve program 

sonuçlarının kalitesi üzerine odaklanmaktadır.145 

      İç denetimin tanımı, İç Denetçiler Enstitüsü ( IIA) tarafından yapılarak, tüm 

dünyada kabul gören uluslararası bir tanım niteliği kazanmıştır. İç Denetçiler 

Enstitüsüne göre; “İç denetim, kurumun faaliyetlerine değer katmak ve bunları 

geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini, sistematik ve 

disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip geliştirerek kurumun hedeflerine ulaşmasına 

yardımcı olur.” 

 

 

 
                                                           
144 TİDE, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, 
http://pau.edu.tr/icdenetim/belge/kirmizi-kitap/ , (14.07.2010). 
145 Zuhal Tek ve Egemen Mert Çetinkaya, “İç Denetim”, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı: 20 
http://www.debud.org/Html/dergi/pdf/sayi20.pdf , (22.07.2010). 
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       2.2. İç Denetimin Tarihsel Gelişimi 

             En basit şekliyle, başkaları tarafından yapılan işlerin incelenmesi şeklinde ifade 

edilen denetimin kökeninin çok eski tarihlere uzandığı görülmektedir.146 Gözlem, sayma 

ve kayıtların çifte kontrolü şeklinde yapılan denetim sürecinin arkasında iç denetim, 

uzun yıllar boyunca pek fazla üzerinde durulmadan ve herhangi bir değişime uğramadan 

kısmi bir şekilde yürütülmüştür.147 Endüstriyel çağ boyunca işletme organizasyonları ve 

sistemlerindeki karmaşıklık, gün geçtikçe daha da ileri boyutlara ulaşmıştır. İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında işletmelerde oluşan bu değişmelere paralel olarak iç denetim 

uygulamalarında köklü bir değişim başlamıştır.148 

             İç denetim mesleğinin, 1941 yılında İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) 

kurulmasıyla başladığı söylenebilir. IIA, iç denetim alanında tüm kıtalardan ve 

dünyanın hemen her ülkesinden üyeleri olan küresel ölçekte bir meslek birliğidir.149 

ABD İç Denetçiler Enstitüsü tarafından 1957 yılında yapılan tanıma göre iç denetim; 

muhasebe, finansman ve diğer faaliyet alanlarına örgüt içindeki bağımsız değerleme 

faaliyeti olarak belirlenirken, 1971 yılındaki tanım sadece, örgüt faaliyetlerinin gözden 

geçirilmesi şeklindedir. 1978 yılında yapılan tanıma göre ise iç denetim, örgüt 

faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla örgüt içinde kurulmuş bağımsız bir 

değerleme fonksiyonudur. Zaman içinde iç denetim mesleğiyle ilgili yaşanan 

gelişmelere bağlı olarak 1999 yılında yapılan tanıma göre de iç denetim, işletme 

faaliyetlerini geliştirerek katma değer yaratmak amacıyla oluşturulan bağımsız ve 

objektif bir danışmanlık ve denetim aktivitesidir. Yapılan bu tanımlara göre, iç denetim 

sadece yönetime değil, tüm örgüte hizmet eden bir faaliyet olarak 

değerlendirilmektedir.150 

             1977 yılında Amerika’ da çıkarılan ve Yolsuzluk Kanunu olarak bilinen Dış 

Ülkelerde İş Ahlakına Aykırı Davranışlar Yasası (Foreign Corrupt Practices Act - 

                                                           
146 Parveen P. Gupta, “Spiraling Upward”, Internal Auditor, June 1991, s.135. 
147 David, & Thomas Mcnamee, “The Transformation of Internal Auditing”, Managerial Auditing 
Journal, Vol:10, No:2, 1995, s.34. 
148 Mort Dittenhofer, “Internal Auditing Effectiveness:an Expansion of Present Methods”, Managerial 
Auditing Journal, Vol:16, No:8, 2001, s.443. 
149 Simay Erdoğan, s.55. 
150 Sinan Aslan, Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim, 1. Baskı, İstanbul: Avcıol Basım Yayın, 
2003, s.5. 



49 

 

FCPA ) ile halka açık şirketlerin, işlemlerini yetkili kişilerce gerçekleştirerek kayda 

almasında yeterli güvence sağlayacak bir iç kontrol sistemi kurmaları ve finansal 

faaliyetlerini tüm ayrıntılarıyla doğru bir şekilde yansıtan muhasebe kayıt sistemleri 

oluşturmaları öngörülmüştür. Bu yasa ile öngörülen güvencenin sağlanmasında en etkin 

ve kolay yöntem, iç denetim birimi kurmaktır. Dolayısıyla çoğu şirket iç denetim 

birimlerini oluşturmuş veya var olanların düzey ve kalitelerini arttırmışlardır. Bu 

düzenleme dışında, işletmelerin iç denetim birimi kurmalarını zorunlu kılan yasal bir 

düzenleme bulunmamasına rağmen, birçok işletme sağladığı faydalar açısından iç 

denetim uygulamasını gönüllü olarak kabul etmişlerdir.151 

             2000’li yıllar ile birlikte iç denetimde, artı değer katmak suretiyle işletmeye 

somut kazanımların sunulduğu bir döneme girilmiştir. 2001 sonlarından 2002 yılının 

ortalarına kadar geçen dönemde ABD’de Enron, WorldCom gibi bazı büyük şirketlerde 

yaşanan muhasebe skandalları ile işletmelerde iç denetime daha fazla önem verilmesi 

gereği doğmuştur.152 Yaşanan skandallardan sonra SOX Yasası (Sarbanes –Oxley Act), 

şirketlerde iç denetimle ilgili birçok düzenleme ve zorunluluk getirmiştir.153  

             21.yüzyılda işletme yönetiminde iç denetimin proaktif bir rol üstlenmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Önceleri sadece geçmiş uygulamaların kontrolünden ibaret 

olması yönüyle reaktif bir süreç olan iç denetim faaliyeti, danışmanlık ve değer katma 

gibi işlevler ile birlikte aynı zamanda proaktif bir süreç haline gelmiştir. Eskiden iç 

denetim, sadece işletme içerisindeki finansal usullere uygunluk denetimi olarak 

algılanırken, günümüzde hem finansal hem de finansal olmayan konularda etkinlik ve 

verimliliğin onaylanmasını kapsayarak, tüm işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 

amaçlara daha etkin bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak bir yönetim aracı haline 

dönüşmüştür.154 

 

                                                           
151 Nahit Akarkarasu, “Halka Açık Şirketlerde İç Denetim ve Denetim Kurullarının Etkinleştirilmesi İçin 
Öneriler”, SPK Denetleme Dairesi Yeterlik Etüdü, İstanbul, 2000, s.16. 
152 Joanne Sammer, “The Sarbanes-Oxley Earthquake: Is It Shaking Up Internal Audit?”, Compliance 
Week, July 2004, s.1. 
153  Moeller, s.24 
154 İbrahim Kurban, “İç Denetim Fonksiyonunun Etkinliği İçin Kurum İçi Düzenlemeler”, İç Denetim 
Enstitüsü Yayınları, No:13, Mayıs 1997, s.24. 
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       2.3. İç Denetimin Önemi 

             İç denetim, kurum faaliyetlerinin yasalara, yönetim politika, plan ve 

programlarına uygunluğunu ölçerek, iç kontrol sisteminin amacına uygun işleyip 

işlemediğini değerlendirir. İç denetim, kurumun iç kontrol sisteminin etkinliğini 

değerlendirdiği için başlı başına bir iç kontrol aracı olarak düşünülebilir.155 

             İç denetim, şu konularda işletmeye yardımcı olur:156 

• Risklerin uygun bir şekilde tespit edilerek yönetilmesi, 

• Değişik yönetim grupları arasında gerekli etkileşimin sağlanması, 

• Önemli finansal, yönetsel ve faaliyetle ilgili bilgilerin doğru, güvenilir ve 

zamanlı olması, 

• Çalışanların politikalara, prosedürlere, ilgili yasa ve düzenlemelere uygun 

biçimde davranması, 

• Kaynakların ekonomik bir şekilde temin edilerek, verimli kullanılması ve 

korunmasının sağlanması, 

• Plan, program ve amaçlara ulaşılması, 

• İşletmenin kontrol süreçlerinin kalite ve sürekli gelişimi desteklemesi, 

• İşletmeyi etkileyen önemli düzenlemelerin bilinmesi ve izlenmesinin, güvence 

sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi. 

             Yapılan iç denetim sonucunda elde edilecek olan veriler, işletmeye güvence ve 

danışmanlık sağlar. İşletme yönetimi de amaç ve hedeflere uygun kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, faaliyetlerin mevzuata 

                                                           
155 Hüseyin Özer, “Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, 
Sayıştay Yayınları, 1997, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/135.k4kamper.pdf,  (22.07.2010), 
s.41. 
156 Grant D. Baumgartner, Angela Hamilton, “Internal Audit: Consider the Implementations”, Healthcare 
Financial Management, Vol:58, No:6, June 2004, s.34. 



51 

 

uygunluğu, işletme varlıklarının korunması, işletme içinde var olan iç kontrollerin 

yeterliliği ve işletmenin ürettiği bilgilerin güvenilirliği konularında güvence ve 

danışmanlık elde etmiş olur. Bu güvence ve danışmanlık faaliyeti aynı zamanda devlete, 

topluma, işletme ile ilgili kişilere ve araştırmacılara karşı da sağlanmaktadır. 

              İç denetim, işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşmasına yönelik, işletmelere 

değer katmaya çalışır. Bu amaçla, işletmenin amaçlarına yönelik yeni hedefler 

belirlemesine ve geliştirmesine yardımcı olur. İç denetçiler işletme üst yönetimine 

danışmanlık yapmak amacıyla, düzenledikleri raporlarda iyileştirici ve geliştirici 

önerilere yer verir. İç denetim sürekli ve disiplinli, risk değerlemesine dayanan bir 

denetim anlayışı benimsediğinden bir işletmede etkin bir risk yönetiminin kurulmasına 

yardımcı olur.157 

              Gelişen ve karmaşıklaşan iş dünyasında etkin bir denetim mekanizması var 

olmadan, istikrarlı bir büyüme mümkün olmamaktadır. İç denetim, işletme varlığının 

sürdürülebilmesi için en gerekli unsurlardan biridir. İç denetim olmaksızın etkin bir 

kontrol ortamının yürütülebilmesi imkansızdır. İç denetim, başta ortaklar olmak üzere 

işletme ile ilgili tüm çıkar gruplarını ilgilendiren en önemli araçtır. 

 

       2.4. İç Denetimin Amacı 

             İç denetimin uygulanma amacı, ilk zamanlarda hırsızlığa engel olmak, hataları 

bulmak ve yanıltmaları önlemek iken, II. Dünya Savaşı’ndan sonra bu durum değişmiş 

ve işletme faaliyetlerinin etkinliğini değerleme yönünde gelişmeler göstermiştir.158 

             İç denetimin esas amacı, işletmeye fayda sağlamak için denetim çalışmalarını 

sürdürmek ve çalışanların sorumluluklarını etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine 

yardımcı olmaktır. İç denetim biriminin bu amacını gerçekleştirebilmesi, iç denetçilerin 

yönetim kurulu veya denetim komitesine raporlama yoluyla ulaşabilmesine bağlıdır. Bu 

                                                           
157 Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, s.62. 
158 Dittenhofer, s.443 
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raporlar ile, başta yönetim olmak üzere tüm ilgililerin artan sorumluluklarını 

gerçekleştirmeleri sağlanır. 

             Bir işletmede var olan iç denetimin amaçları, genel olarak yönetimin 

ihtiyaçlarına, işletmenin yapısına ve büyüklüğüne göre belirlenir. Buna bağlı olarak iç 

denetçinin sorumlulukları özetle şu şekilde sıralanabilir: 159 

• Muhasebe ve iç kontrol sisteminin incelenmesi, 

• Finansal ve faaliyetsel bilginin incelenmesi, 

• Faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve yeterliliğinin incelenmesi, 

• İşlemlerin düzenlemelere, kanunlara ve koşullara uygunluğunun incelenmesi, 

• Belirli alanlarda özel araştırmalar yapılması. 

 

       2.5. İç Denetimin Unsurları 

             İç denetim en geniş anlamda; bir işletmedeki finansal ve operasyonel bilginin 

doğruluk ve güvenilirliğini, işletmenin risklerinin tanımlanarak en aza indirilmesini, iç 

ve dış düzenlemelerin izlenip izlenmediğini, tatmin edici standartların oluşturulup 

oluşturulmadığını, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını, 

işletmenin hedeflerine etkin bir biçimde ulaşıp ulaşmadığını belirleyen ve işletme 

yöneticileri ile diğer üyelerinin görev ve sorumluluklarını etkin bir biçimde yerine 

getirmelerinde destek olan, iç denetçiler tarafından tüm işlem ve kontrollerin nesnel ve 

sistematik bir şekilde gözden geçirildiği ve onaylandığı sistemdir. Bu tanım 

doğrultusunda iç denetimin yedi unsurdan oluştuğu söylenebilir:160 

 

 

                                                           
159 Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve 
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, s.36-37 
160 Akarkarasu, s.19 
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       2.5.1. Sistematik ve Nesnel Olay 

             Bu unsur, iç denetim konusuna tam olarak hakimiyeti ve İç Denetim 

Standartları’nın öngördüğü gerekliliklere uygun olmayı ifade eder. İç denetçi, finans, 

muhasebe ve denetim konularının yanı sıra yönetim ve sosyal ilişkilerde de yeterli bilgi 

ve deneyime sahip olmalıdır.161 İç denetçilerin bağımsız görüş oluşturabilmeleri için 

denetledikleri süreçlerin oluşturulması ve uygulanması aşamalarına katılmamaları ve 

şirket organizasyonu içerisinde bağımsız bir konuma sahip olmaları gerekir. 

 

       2.5.2. Tüm İşlemler 

             İç denetim faaliyeti esnasında iç denetçilere herhangi bir kısıtlama getirilmesi 

kabul edilemez. Bu unsur, tüm finansal ve finansal olmayan işlemlerin gözden 

geçirilmesi dahil, tüm çalışanlara, ürünlere, kayıtlara ve imkanlara sınırsız olarak 

erişimi kapsamaktadır.162 

 

       2.5.3. Doğru ve Güvenilir Bilgi 

             İşletme yöneticilerinin karar almalarında kullanılan finansal ve operasyonel 

bilgilerin doğru, güvenilir, yararlı ve zamanında verilmiş bilgiler olup olmadığının 

gözden geçirilmesini ifade eder. 

 

       2.5.4. Risklerin Tanımlanması ve En Aza İndirilmesi 

             Risk yönetim sürecinin etkinliği konusunda yönetim kuruluna tarafsız güvence 

sağlama işlevi, iç denetimin risk yönetim sürecindeki temel rolünü oluşturmaktadır.163 

İşletmelerin olası kayıplarını ifade eden risklere karşı önemli olan, bu risklerin güvenilir 

                                                           
161 Kurban, s.36  
162 İbrahim Kocabay, “İşletmelerde İç Denetim”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 198,  Şubat 1998, s.12. 
163 Selçuk Şahin, “Risk Yönetimde İç Denetimin Rolü”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 2005), s.63. 
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bir şekilde değerlendirilerek, raporlanması ve kontrol edilmesidir. İşletmeler, yetersiz 

kontroller nedeniyle çok fazla riskle karşı karşıya kalmaktadır. İç denetçiler, riskler 

ortadan kalkana kadar gerekli inceleme ve denetimleri yapmalıdırlar. 

 

       2.5.5. Hukuka ve İşletme İçi Kural ve Usullere Uygunluk 

             İç denetçiler yaptıkları denetim esnasında, mevzuata, işletmenin politika, kural 

ve usullerine uyulup uyulmadığını denetleyerek, bu politika ve kuralların yeterli ve 

yararlı olup olmadığını belirlemeli ve uygunluğunu incelemelidir.164 

 

       2.5.6. Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması 

             İç denetçi, yönetime teslim edilen personel, fon, araç ve diğer kaynakların en 

uygun, etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmelidir.165 

 

       2.5.7. İşletmenin Amaçlarına Etkin Şekilde Ulaşması 

             İç denetçi, işletmenin önceden belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşma 

düzeyini belirlemelidir. Bu bağlamda, yönetim ve kanun koyucu tarafından belirlenen 

kurallara ne derece uyulduğunu tespit etmek ve eksiklikleri belirlemek, iç denetçinin 

sorumluluğundadır. 

 

       2.6. İç Denetimin Kapsamı 

             İç denetimin kapsamı ve amaçları genellikle yönetimin gereksinimlerine, 

işletmenin yapısına ve büyüklüğüne göre belirlenmektedir.166 IIA tarafından yapılan iç 

                                                           
164 Halit Sezer, “İç Denetimin Fonksiyonel Yapısı”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı: 16, 
2001, s.20. 
165 Sinan Aslan, s.8. 
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denetim tanımında yer alan “Güvence” ve “Danışmanlık” ifadelerinden, modern iç 

denetimin yöneticilere sağladığı hizmetlerin, geleneksel iç denetimin “Değerleme” 

fonksiyonunu dışlamaksızın, oldukça geniş kapsamlı bir hale geldiği anlaşılmaktadır. 

Ayrıca bu tanım ile iç denetimin kapsamı içinde kontrollere yer verilmekte ve iç 

denetçinin iyi yönetişimde önemli bir rol üstlendiği kabul edilmektedir.167 

             İç denetim faaliyetleri, çeşitli yasal ve kültürel çevrelerde, farklı hedefleri olan, 

farklı büyüklük, karmaşıklık ve yapıdaki kurumların sahiplerinin ve yöneticilerin 

amaçlarını yansıtacağından dolayı, iç denetimin kapsamı da kuruluştan kuruluşa 

farklılık gösterecektir. Ancak; iç denetim kapsamı kuruluş bazında farklılık gösterecek 

olsa da, genel olarak iç denetimin kapsamına giren konular şunlardır:168 

• Mali ve operasyonel bilgilerin ve söz konusu bilgilerin tanımlanmasında, 

ölçülmesinde, sınıflandırılmasında ve raporlanmasında kullanılan yöntemlerin 

doğruluğunun ve güvenilirliğinin incelenmesi, 

• Kuruluş faaliyetleri ve raporları üzerinde önemli etkileri olabilecek politikalara, 

planlara, prosedürlere, kanunlara, yönetmeliklere ve anlaşmalara uygunluğu 

sağlamak amacıyla oluşturulan sistemlerin incelenmesi ve kuruluşun bunlarla 

uygunluk içinde olup olmadığının belirlenmesi, 

• Varlıkları korumak için oluşturulan araçların gözden geçirilmesi ve uygun 

olduğunda varlıkların fiziksel mevcudiyetinin doğrulanması, 

• Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığının 

değerlendirilmesi, 

• Operasyonların ve programların gözden geçirilerek planlandıkları gibi 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediklerinin ve sonuçların belirlenen amaçlara ve 

hedeflerle uygunluğunun tespit edilmesi yönündeki yetki ve sorumluluklar. 

                                                                                                                                                                          
166 Seçkin Gönen ve Muhsin Çelik, Rekabet Üstünlüğünü Sağlamada İç Denetim ve İnsan Kaynakları 
Yönetiminin Stratejik Ortaklığı, http://eab.ege.edu.tr/pdf/5/C5-S1-2-M5.pdf, (07.11.2010), s.43. 
167 Simay Erdoğan, s.56. 
168 Laura Spira and Michael Page, “Risk Management: The Reinvention of Internal Control and the 
Changing Role of Internal Audit, Accounting, Auditing”, Accountability Journal, Vol:16, No:4, 2003, 
s.645. 
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             İç denetim, faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülerek işletmenin 

rekabet gücünün arttırılması, varlıkların rasyonel yönetimi, yönetim danışmanlığı, 

işletmeye zarar verebilecek hatalı, hileli işlemlerin ve fiillerin önlenmesi gibi amaçlarla 

yönetime bağlı bulunan, ancak bağımsız çalışan iç denetçiler tarafından gerçekleştirilen 

bir denetim türüdür. Bu açıdan iç denetimin, diğer denetim türlerinden daha geniş 

kapsamlı olduğu söylenebilir.169  

 

       2.7.  İç Denetim Hakkındaki Düzenlemeler 

             İç denetim ile ilgili yapılmış olan temel düzenlemeler, Dünya’daki ve 

Türkiye’deki düzenlemeler olarak ayrı ayrı incelenecektir. 

 

       2.7.1. Dünya’daki Düzenlemeler 

İç denetim ile ilgili dünya genelinde yapılmış olan en temel düzenlemeleri üç başlık 

altında toplayabiliriz. 

 

         2.7.1.1. Sarbanes Oxley Yasası 

             Sarbanes-Oxley Yasası (SOX), 2002 yılında ABD’ de yürürlüğe konulmuştur. 

SOX Yasası, halka açık şirketlere yönelik bugüne kadar yapılmış olan en önemli 

düzenlemedir. Genel olarak, ABD sermaye piyasalarında faaliyet gösteren ve göstermek 

isteyen yatırımcılar arasında ayrım gözetmeksizin tüm şirketlere uygulanmaktadır.Yasa 

her ne kadar ABD’de ortaya çıkan Enron ve Worldcom skandallarından sonra yürürlüge 

konulmuş olsa da, yasanın düzenlediği konulara ilişkin problemler dünya genelinde var 

olan problemlerdir. Yasada yer alan düzenlemeler oldukça radikaldir. Bu sebeple yasa 

                                                           
169 Gönen ve Çelik, s.42. 
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tüm dünyada büyük ses getirmiş ve diger ülkelerin kurumsal yönetim düzenlemelerini 

de önemli derecede etkilemiştir.170 

             SOX Yasası temel olarak olarak kurumsal yönetim üzerine hükümler içermekle 

birlikte, bağımsız denetçiler ve SEC gibi şirket dışı unsurları da içermektedir. Yasada, 

yöneticilerin ve çalışanların şirkete ilişkin görevlerinde sadakat ve bağlılık ilkelerine 

uygun hareket etmelerini sağlamak ve buna uygun davranmayanları cezalandırmaktan 

bahsedilmektedir. Şirket yöneticileri ve çalısanları için oldukça ağır para ve hapis 

cezaları öngörülmüştür. Ayrıca yasa ile ABD’de bağımsız denetime ilişkin yeni bir 

sistem oluşturularak, Muhasebe Denetim ve Gözetim Kurulu kurulmuş ve bağımsız 

denetim hizmeti görecek şirketlerin bu kurula kaydı zorunlu tutulmuştur.171 

             SOX Yasası ile gerçekleştirilmesi gereken amaçlar temel olarak şu şekilde 

sıralanabilir:172 

• Yatırımcıya doğru, zamanında, detaylı ve anlaşılabilir finansal bilgi 

sunulmasının sağlanması, 

• Daha iyi kurumsal yönetimin sağlanması, 

• Muhasebe Gözetim Kurulu’nun (Public Company Accounting Oversight Board-

PCAOB) kurulması ile daha sıkı yaptırımların sağlanması, 

• İç kontrollerin daha etkin yapılmasının sağlanması, 

• Dış denetim firmaları tarafından desteklenen ve iç denetimden sorumlu Denetim 

Komitesinin, bağımsız hareket etmesinin sağlanması. 

• Denetim yapan denetçi firmalardan alınabilecek diğer hizmetlerin 

sınırlandırılmasının sağlanması. 

                                                           
170  Introduction to Sarbanes-Oxley, http://www.sarbanes-oxley-forum.com/,  (13.12.2010) 
171 Cengiz Alp Eroğlu, “Sarbanes-Oxley Kanunu: Kurumsal Yönetim Ve Kamunun Aydınlatılmasına 
İlişkin Getirdikleri”, Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personeli Derneği Dergisi, Sayı:7, Mayıs-
Haziran 2003, s.1. 
172 Gökalp, s.109. 
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Bir işletmede var olan iç kontrol sisteminin başarısı, hem denetlenenlerin hem de 

yönetimin desteğine bağlıdır. Bu nedenle yönetim tarafından iç denetçiye gerekli 

imkanların tanınması denetimde kalitenin sağlanması için çok önemlidir. Bu konuyla 

ilgili olarak SOX Yasasının 404. Maddesinde, şirket yönetimlerinin, şirketin finansal 

raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini sağlaması gerekliliği zorunlu hale 

getirilmiştir. Ayrıca bağımsız denetim firmasının hazırladığı raporu da değerlendirmesi 

gerekmektedir. Bu değerlendirmeleri de kamuya açıklamalıdır.173 

 

         2.7.1.2. Basel II 

             Bankaların iç kontrolü ve denetimi konularında çalışmalar yapan kuruluşlar 

arasında en önemlisi olan Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi (Basel 

Committee on Banking Supervision)’ nin 1998 yılında yayımladığı “Bankalarda İç 

Kontrol Sistemlerinin Çerçevesi(Framework For Internal Control Systems In Banking 

Organisations)” adlı çalışmada; 

• Etkili bir iç kontrol sisteminin, banka yönetiminin ve faaliyetlerinin doğru bir 

şekilde işlemesi için en önemli unsurlardan biri olduğu, 

• Bankaların ve bütün finansal sistemin güvenliği için etkili iç kontrollerin temel 

unsur olduğu, 

• Her bankanın kendi yapısı, faaliyetleri ve risk yapısı ile uyumlu bir iç kontrol 

sisteminin oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.174 

             Basel II düzenlemeleri, Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International 

Settlements - BIS) bünyesinde kurulan “Bankacılık Denetim Komitesi” tarafından 1988 

yılında yapılandırılan Basel I düzenlemelerinin yetersiz kalması sonrasında, 1999’da 

yine “Basel Komitesi” tarafından hazırlanan ve bankacılık sisteminin finansal risklere 

ve krizlere karşı korunmasını amaçlayan düzenlemelerdir. Bankacılık Denetim 

                                                           
173 Gökalp, s.112 
174 Salih Tanju Yavuz, “İç Kontrol Fonksiyonunun Bileşenleri”, Türkiye Bankacılar Birliği Yayınları, 
Bankacılar Dergisi, Sayı:42, Eylül 2002, s.40. 
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Komitesi, ortak ve standart yaklaşımlar saptayarak, belirli bir vizyonu dünyaya 

yayabilmek için oluşturulmuştur. Bu çerçevede, komitenin önemli hedeflerinden birisi 

de uluslararası denetim sistemindeki boşlukları doldurmaktır. Basel Komitesinin temel 

amacı, bankaların maruz kaldıkları riskleri daha doğru bir biçimde yansıtan esnek bir 

uygulama alanı oluşturmaktır. Sağlıklı ve istikrarlı bir finansal sistemi sürdürülebilirliği 

sadece asgari sermaye yeterliliğinin sağlanması ile mümkün değildir. Bunun için, etkin 

bir denetim ve gözetim sistemi oluşturulup uygulanması ve piyasa disiplininin 

etkinliğinin arttırılmasının sağlanması da gereklidir.  

             Basel II düzenlemeleri, iç denetim açısından konunun iki tarafı üzerinde etki 

yaratmaktadır. Birincisi, bankaların kendi risklerinin değerlemesi açısından, ikincisi ise, 

firmaların kredibiliteleri açısından etkisidir. Basel II uygulamasında kredi fiyatının 

firmanın taşıdığı riske göre belirlenmesi ve banka tarafından riske göre kredi fiyatı 

teklif edilmesi söz konusudur. Bu zorunluluk, yüksek kredi riskinin bankanın kendi 

taşıdığı riski de yükselterek daha fazla sermaye bulundurma ihtiyacı doğurması ve 

bankanın bu maliyeti kredi fiyatını belirlerken hesaba katmak durumunda olması 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Basel II kredi değerlemesi ve kredi riskinin tespitinde iç 

denetim sisteminin varlığı firmaların kredibilitesine doğrudan etki edecek temel 

belirleyicilerden birisi haline gelmiştir. Basel II düzenlemeleri artık küçük ve büyük 

ölçekte bütün firmalar için kurumsal yönetim uygulamaları ve iç denetim sisteminin 

kurulmasını bir zorunluluk olarak ortaya koymuştur. Banka kredilerinden yararlanmak 

isteyen firmalar finansal verilerinin sağlamlığının yanı sıra iç denetim sisteminin varlığı 

ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumu açısından değerlendirilerek kredi kararı verilecek 

ve kredi maliyeti tespit edilecektir.175 

 

 

 

                                                           
175 Güler Aras, Basel II Bankacılık Düzenlemeleri ve İç Denetim, 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/%C4%B0%C3%A7%20Denetim/Basel%20I
I%20Bankac%C4%B1l%C4%B1k%20D%C3%BCzenlemeleri%20Ve%20%C4%B0%C3%A7%20Denet
im.pdf , (20.12.2010). 
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         2.7.1.3. Uluslar arası İç Denetim Standartları 

             1941’de kurulan İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors - 

IIA), merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaleti Altamonte Springs 

kentinde bulunan uluslar arası bir meslek örgütüdür. IIA, iç denetim mesleğinin küresel 

sesi, otoritesi, lideri, baş savunucusu ve birincil eğitmenidir. IIA üyeleri iç denetim, risk 

yönetimi, kurumsal yönetim, iç kontrol, bilgi teknolojileri denetimi, eğitim ve güvenlik 

konularında çalışmaktadır.176 

             IIA iç denetimi, bir işletmenin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak 

amacıyla tasarlanmış bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak 

tanımlamıştır. Bu tanıma göre iç denetim, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim 

süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek için sistematik ve disiplinli bir 

yaklaşım getirerek işletmenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.177  

             IIA, 1978 yılında iç denetim mesleki uygulamasına rehberlik etmesi amacıyla 

Uluslar arası Standartlar yayımlamıştır. Yasa veya düzenlemelerin, iç denetçileri veya iç 

denetim faaliyetlerini Standartların bazı bölümlerine uymalarını yasaklamaları 

durumunda kalan bölümlerine uyulmasını ve gerekli açıklamaların yapılmasını kabul 

etmektedir. Eğer Standartlar başka kurumların standartlarıyla birlikte kullanılıyorsa iç 

denetim yazışmalarında diğer standartlara da atıf yapılmalıdır. Ancak, IIA Standartları 

ile diğer standartlar arasında uyuşmazlıklar ortaya çıkarsa iç denetçiler ve iç denetim 

faaliyetinin IIA Standartları’na uyması zorunludur, diğer standartların daha sınırlayıcı 

olması durumunda ise diğer standartların kullanılabileceği belirtilmektedir.178 

             Uluslararası İç Denetim Standartları’nın amaçları şunlardır:179 

• İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri 

tanımlamak, 

                                                           
176 The Institute of Internal Auditors (IIA), About the Institute,  
http://www.theiia.org/theiia/about-theinstitute/, (04.01.2011). 
177 Baumgartner ve Hamilton, s.34. 
178 The Institute of Internal Auditors (IIA), Introduction to International Standards, 
http://www.theiia.org/download.cfm?file=54443, (07.01.2011), s.1. 
179 TİDE, Uluslar arası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, İstanbul: Türkiye İç 
Denetim Enstitüsü Yayınları, No:3, s.3. 
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• Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye 

yönelik bir çerçeve oluşturmak, 

• İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak, 

• Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak. 

             Mesleğin sürekli bir değişim ve gelişim içinde olması nedeniyle meslekle ilgili 

standartlarda da bir değişim ve gelişim süreci yaşanmıştır. İç Denetçiler Enstitüsü, 

Haziran 1999’ da yeni Mesleki Uygulamalar Çerçevesi’ni kabul ederek iç denetimin 

tanımını, Etik Kuralları ve İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarını  revize ederek, 

1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe koymuştur.180  

             Temmuz 2007’de tekrar güncellenen Standartların eski halinde bağımsızlık, 

mesleki yeterlilik, denetimin kapsamı, denetim faaliyetleri ve iç denetim departmanının 

yönetimi başlıklarında toplanan İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, yeni şekli 

ile Nitelik Standartları ve Performans Standartları olmak üzere iki üst başlık altında 

düzenlenmiştir.181 Nitelik Standartları, iç denetimi gerçekleştiren organizasyon ve 

bireylerin niteliklerine yönelik iken; Performans Standartları, iç denetimin doğasını 

tanımlamakta ve söz konusu hizmetlerin performansını ölçmede kullanılabilecek kalite 

ölçütlerini sağlamaktadır. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim 

hizmetlerine uygulanabilmektedir. Bu standartlara ilave olarak Uygulama Standartları 

hazırlanarak, güvence ve danışmanlık faaliyetlerinde uygulanabilecek koşullar 

sunulmuştur.182  

 

 

 

                                                           
180  Doyrangöl, İşletme Çevresindeki Olumsuz Etkiler Karşısında İç Denetimin Yeri ve Önemi, s.37. 
181 Ali Rıza Eşkazan, İyi Yönetişim İçin İç Denetim ve Kalite Güvence Değerlemesi, 
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/icerikdetaydh293.pdf, (29.01.2011). 
182 The Institute of Internal Auditors (IIA), Introduction to International Standards, 
http://www.theiia.org/download.cfm?file=54443, (07.01.2011), s.1-2. 
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          2.7.1.3.1. Nitelik Standartları 

             IIA tarafından yayımlanan uluslar arası iç denetim meslek standartlarından 

Nitelik Standartları ana hatlarıyla şu şekilde açıklanabilir:183 

1. 1000 Amaç, Yetki Ve Sorumluluk: İç denetim yönetmeliğinde, iç denetim 

faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluğu, iç denetim tanımı, etik kurallar ve 

Standartlara uyumlu olarak resmen tanımlanmalıdır. Yönetmelik iç denetim 

faaliyetinin kurum içindeki konumunu belirler, denetimlerle ilgili olarak 

kayıtlara, personele ve fiziksel varlıklara erişim konusunda yetki verir ve iç 

denetimin kapsamını tanımlar. Yönetmelik kurul tarafından onaylanmalıdır. 

2. 1100 Bağımsızlık ve Tarafsızlık: İç denetim faaliyeti bağımsız olmalıdır ve iç 

denetçiler işlerini yaparken tarafsız olmalıdırlar. Bağımsızlık, iç denetim 

faaliyetinin yapılabilirliğini veya denetim yöneticisinin sorumluluklarının 

önyargısız biçimde yürütmesini tehdit eden koşullardan uzak olunmasını ifade 

eder. Tarafsızlık, iç denetçilerin denetimle ilgili konularda kendi yargılarını 

başkalarınınkine kıyasla ikinci plana atmamalarını gerektirmektedir. Denetim 

yöneticisi, kurum içinde iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine 

getirmesine olanak sağlayacak bir düzeyde raporlama yapmalıdır. İç denetim 

faaliyetinin örgütsel bağımsızlığı en azından yılda bir kez denetim yöneticisi 

tarafından onaylamalıdır. Denetim yöneticisi iletişim ve bağlantıyı doğrudan 

kurulla kurmalıdır. İç denetçiler adil ve önyargısız bir tutum içinde bulunmalı, 

çıkar çatışmasından uzak durmalıdır. Bağımsızlık ve tarafsızlık görünürde veya 

gerçekte zayıflarsa, bunun ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmalıdır. Bu durumda 

iç denetçi, daha önceden sorumlu olduğu faaliyetlerle ilgili değerlendirme 

yapmamalıdır. Ancak bu nitelikteki faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmeti 

sunabilirler. 

3. 1200 Yeterlilik ve Mesleki Özen: İç denetçiler, sorumluluklarını yerine 

getirmek için gerekli olan bilgi, beceri ve diğer yetkinliklere sahip olmalıdır ve 

                                                           
183 The Institute of Internal Auditors (IIA), International Standards for the Professional Practice of 
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makul derecede ihtiyatlı ve yetkin bir iç denetçiden beklenen dikkat ve beceriyi 

göstermelidir. Mesleki özen, yanılmazlık anlamına gelmemektedir. İç denetçiler 

bilgi, beceri ve diğer yetkinliklerini sürekli mesleki gelişim yoluyla artırmalıdır. 

4. 1300 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı: Denetim yöneticisi iç denetim 

faaliyetinin tüm yönlerini içine alan bir kalite güvence ve geliştirme programını 

geliştirmeli ve sürdürmelidir. Kalite güvence ve geliştirme programı iç ve dış 

değerlendirmeleri içermelidir. İç değerlendirmeler, iç denetim faaliyetinin 

performansının sürekli izlenmesi ve öz değerlendirme veya iç denetim 

uygulamaları konusunda yeterli bilgi sahibi üçüncü kişilerce yapılacak dönemsel 

gözden geçirmeleri içermelidir. Dış değerlendirmeler en azından beş yılda bir 

kurum dışından nitelikli ve bağımsız bir incelemeci veya inceleme ekibince 

yapılmalıdır. Denetim yöneticisi kalite güvence ve geliştirme programının 

sonuçları hakkında üst yönetime ve kurula bilgi verir. Denetim yöneticisi, ancak 

ve ancak kalite güvence ve geliştirme programının sonuçları tarafından 

destekleniyorsa, iç denetim faaliyetinin Uluslar arası İç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartlarına uyumlu olduğunu ifade edebilir. İç denetim tanımı, 

etik kurallar veya Standartlara uygunsuzluk, iç denetim faaliyetlerinin kapsamını 

veya yürütülmesini etkiliyorsa denetim yöneticisi bu uygunsuzluğu ve etkilerini 

üst yönetime ve kurula açıklamalıdır. 

 

          2.7.1.3.2. Performans Standartları 

             Performans Standartlarını da ana başlıklar altında şu şekilde açıklayabiliriz:184 

1. 2000 İç Denetim Faaliyetinin Yöneticisi: Denetim yöneticisi, iç denetim 

faaliyetini kuruma değer kattığından emin olmak üzere etkili bir şekilde 

yönetmelidir. Eğer iç denetim faaliyetinin çalışma sonuçları yönetmelikte 

belirtilen amaç ve sorumluluğa ulaşıyorsa, iç denetim faaliyeti iç denetim tanımı 

                                                           
184 The Institute of Internal Auditors (IIA), International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing (Standards), http://www.theiia.org/download.cfm?file=44789,  (17.01.2011), s.7-15. 
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ve Standartlara uygunsa ve iç denetim faaliyetinin parçası olan bireyler etik 

kurallara ve Standartlara uyum gösteriyorsa iç denetim faaliyetinin etkili 

biçimde yönetildiği söylenebilir. Denetim yöneticisi, kurumun amaçlarıyla 

uyumlu bir biçimde, iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirlemek üzere risk 

tabanlı planlarını hazırlamalıdır ve iç denetim faaliyetinin planlarını ve kaynak 

gereksinimlerini incelenmek ve onaylanmak üzere üst yönetime ve kurula 

iletmelidir. Ayrıca, kaynak kısıtlamalarının etkilerini de bildirmelidir. Denetim 

yöneticisi, iç denetim kaynaklarının onaylanan planı başarmak için uygun ve 

yeterli olduğu ve etkili bir biçimde dağıtıldığından emin olmalıdır. Denetim 

yöneticisi, iç denetim faaliyetine rehberlik etmek üzere politika ve yordamlar 

oluşturmalıdır ve içeriğin düzgün olmasını sağlamak ve emek tekrarını en aza 

indirmek için diğer iç ve dış güvence ve danışmanlık hizmet sağlayıcılarıyla 

bilgiyi paylaşmalı ve faaliyetlerini eşgüdümlü yürütmelidir. Denetim yöneticisi 

iç denetim faaliyetinin amacı, yetkisi, sorumluluğu ve plana göre performansı 

hakkında üst yönetime ve kurula dönemsel rapor sunmalıdır. Raporlamaya hile 

riski dahil önemli risk ve kontrol başlıkları, yönetişim konuları ve üst yönetim 

ve kurulca ihtiyaç duyulan veya talep edilen diğer hususları da dahil etmelidir. 

2. 2100 İşin Yapısı: İç denetim faaliyeti sistematik ve disipline bir yaklaşımla 

kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin geliştirilmesi için 

değerlendirme yapmalı ve onlara katkıda bulunmalıdır. İç denetim faaliyeti, 

kurumda uygun etik değerleri teşvik etme, örgütsel performans yönetimi ve 

hesap verebilirliğin etkili olduğundan emin olma, risk ve kontrol bilgilerini 

kurumun ilgili birimlerine iletme ve kurul, iç ve bağımsız denetçiler ve yönetim 

arasındaki faaliyetlerin eşgüdümünü ve iletişimini sağlama amaçlarının 

başarılmasında kurumsal yönetim süreçlerinin geliştirilmesi için değerlendirme 

yapmalı ve önerilerde bulunmalıdır. İç denetim faaliyeti risk yönetimi 

süreçlerinin etkililiğini değerlendirmeli ve geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır; 

etkili iç kontroller oluşturma konusunda kuruma etkililik ve verimliliklerini 

değerlendirmek ve sürekli geliştirilmelerini desteklemek suretiyle yardım 

etmelidir. 
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3. 2200 Görev Planlaması: İç denetçiler her bir denetim anlaşması için amaçları, 

kapsamı, zamanlamayı ve kaynak dağılımını içeren bir plan yapmalı ve 

belgelendirmelidir. Planlama yaparken; incelenecek faaliyetin amaçlarını ve 

faaliyetin performansını kontrol etme yollarını; faaliyete, amaçlarına, 

kaynaklarına ve operasyonlarına dönük önemli riskleri ve riskin olası etkisini 

kabul edilebilir bir düzeyde tutma yollarını; ilgili kontrol yapısına kıyasla 

faaliyetin risk yönetiminin ve kontrol süreçlerinin yeterliği ile etkililiğini ve 

faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli iyileştirmeler yapma 

fırsatlarını dikkate almalıdır. 

4. 2300 Görevin Yürütülmesi: İç denetçiler denetim anlaşmasının amaçlarına 

ulaşmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve kullanışlı bilgileri tanımlamalı, analiz 

etmeli, değerlendirmeli ve belgelemelidir. 

5. 2400 Sonuçların İletilmesi: İç denetçiler denetim anlaşmasının sonuçlarını 

raporlamalıdır. Bu raporlamalar doğru, tarafsız, açık, kısa ve öz, yapıcı, eksiksiz 

ve doğru zamanlı olmalıdır. Denetim yöneticisi, sonuçları ilgili taraflara 

bildirmelidir. 

6. 2500 İlerlemenin Gözlemlenmesi: Denetim yöneticisi yönetime bildirilen 

sonuçların gidişatını izleyecek bir sistem kurmalıdır. 

7. 2600 Üst Yönetimin Artık Riskleri Üstlenmesi: Denetim yöneticisi, kurum 

için kabul edilemeyecek artık risk düzeyini üst yönetimin kabul edeceğine 

inanırsa, bu konuyu üst yönetimle görüşmelidir. Eğer artık riske ilişkin karara 

varılamazsa, denetim yöneticisi, kurula bu konuyla ilgili bir rapor sunmalıdır. 

             İç Denetim Enstitüsü (IIA)’ nün belirlemiş olduğu Etik Kurallar ise, iç denetim 

mesleğini uygulayan ve bu fonksiyona sahip kurumlardaki ahlaki değerlerin 

geliştirilmesi için oluşturulmuştur. IIA tarafından verilen sertifika sahiplerinin bu 

kurallara uyması gerekmektedir. Etik Kurallar, 4 ilkeden oluşmaktadır. Bunlar, 

dürüstlük, objektiflik, gizlilik ve yetkinliktir (ehil olma). Denetçilerin bu kuralları 

uygulamaları ve desteklemeleri beklenmektedir.  Söz konusu kurallara genel olarak 
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bakıldığında, herhangi bir kişi, meslek ya da kurum için geçerli olabilecek temel etik 

değerlerin oluşmasına katkıda bulunacak nitelikte olduğu görülmektedir.185 

 

       2.7.2. Türkiye’deki Düzenlemeler 

             Türkiye’nin başka ülkelerle olan faaliyetlerindeki artış ve yabancı yatırımcıların 

ülkemizdeki faaliyetlerinin artmaya başlamasıyla, denetimin zorunluluğu daha önemli 

bir hale gelmiştir. 

             Küreselleşme sonucu sınırların ortadan kalkması ve dünya genelinde kabul 

gören standartlara uyum konusunda ülkemizde de çalışmalar yapılmaktadır. Gerek 

UFRS, gerek Basel II’ye uyum için çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla 1995 yılında 

kurulan ve IIA’in Türkiye şubesi olarak faaliyet gösteren Türkiye İç Denetim Enstitüsü 

(TİDE), 1996 yılında Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA) ve İç 

Denetçiler Enstitüsü (IIA) üyeliğine kabul edilmiştir.186 TİDE, iç denetim mesleğinin 

çatı kuruluşu konumunda olup, IIA tarafından benimsenen misyonun ülkemizde de 

gerçekleştirilmesini amaç edinmiştir. 

             Türkiye’de bankalarda denetim misyonunu üstlenen Bankalar Yeminli 

Murakıpları Kurulu 1936 yılında kurulmuş, daha sonra 31 Ağustos 2000 tarihinde 

kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bünyesine dahil 

olmuştur. Bu tarihte göreve başlayan BDDK, Türkiye’de bankacılık işlemlerini 

düzenleyen ve denetleyen tek kurumdur. Çıkardığı “Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin 

Yönetmelik” ve “Yeni Bankacılık Kanunu” ile iç denetimle ilgili düzenlemeler 

yapmıştır. Yeni Bankacılık Kanunu’nda “İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim 

sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve 

yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, 

                                                           
185 Murad Kayacan ve Erhan Yazgan, Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslararası Sermaye 
Hareketlerini Etkileyen Unsurlar: Kurumsal Yönetim ve İç Denetim, 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makaleler/Geli%C5%9Fmekt
e%20Olan%20%C3%9Clkelere%20Y%C3%B6nelik%20Uluslararas%C4%B1%20Sermaye%20Hareketl
erini%20Etkileyen%20Unsurlar.pdf, (29.01.2011), s.29. 
186 Dünya ve Türkiye’de İç Denetimin Tarihi Gelişimi, http://www.icdenetim.adalet.gov.tr/tarihce.html, 
(31.01.2011). 
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banka içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi yönetim kurulunun 

sorumluluğundadır.” ibaresi ile iç denetimin önemi vurgulanmıştır.187 Bankacılık 

sektöründe özellikle risk yönetimi açısından iç denetim, diğer sektörlere oranla daha 

öne çıkmıştır. 

             Türkiye’de özel sektörde iç denetim uygulamaları, özellikle uluslararası 

firmaların Türkiye iştirakleri, şubeleri, fabrikaları ya da temsilciliklerinde yaygın olarak 

bulunmaktadır. Diğer taraftan ülkemizin önde gelen büyük holdinglerinde de iç denetim 

uygulamaları mevcuttur.  

             Kamuda ise iç denetimin kuruluşu çok eskiye dayanmamaktadır. Bu alanda 

öncü bir kurum olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özerk bir yapıya 

sahip olup, İç Denetim Genel Müdürlüğü 2002 yılı sonunda faaliyete geçmiş ve 

faaliyetlerinde uluslararası en iyi iç denetim uygulamaları ile IIA Mesleki Uygulama 

Çerçevesini esas almıştır.  

             Tarihi ve köklü teftiş uygulamaları olan diğer kamu idarelerinde ise iç 

denetimin kuruluş aşaması devam etmektedir. Kamu maliyesinde reform niteliği taşıyan 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 24 Aralık 2003 tarihinde 

yürürlüğe girmesiyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuş ve kanun 

kapsamındaki idarelerde iç denetim standartlarına uygun ve risk odaklı iç denetim 

yapılması öngörülmüştür.188 Kurul, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, 

bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere; iç denetime ilişkin standart 

ve yöntemleri, mesleki ahlak kurallarını, değişim rehberlerini hazırlamak ve 

geliştirmek, risk değerlendirme yöntemlerini geliştirmek, eğitim programları 

hazırlamak, iç denetim raporlarını değerlendirmek, kamu idarelerinde çalışacak iç 

denetçi sayılarını belirlemek gibi görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.189 

             5018 sayılı Kanunun 63. maddesinde iç denetim “Kamu idaresinin 

çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve 

                                                           
187 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli, Bankacılar Dergisi, Sayı:55, 2005, 
http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ve_Raporlar/bkpanel.pdf, (29.01.2011), s.63. 
188 Kayacan ve Yazgan, s.38-39. 
189 Hasan Gül, “İç Denetim Koordinasyon Kurulu”,  İç Denetim, Sayı:12, 2005, s. 48. 
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verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik 

yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyeti” 

olarak tanımlanmış ve bu faaliyetlerin, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali 

işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek 

ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul 

görmüş standartlara uygun olarak iç denetçiler tarafından yapılacağı belirtilmiştir.190 

             Kanunun 64. maddesinde ise iç denetçinin görevleri şu şekilde açıklanmıştır: 

• Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 

yapılarını değerlendirmek. 

• Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler 

yapmak ve önerilerde bulunmak. 

• Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

• İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

• Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda 

önerilerde bulunmak. 

• Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. 

• Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 

gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 

                                                           
190 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=, 
(13.02.2011). 
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            İç denetçi bu görevleri, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiş 

ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun bir şekilde 

gerçekleştirmelidir.191 

             ABD’de çıkarılan SOX Yasasına paralel olarak ülkemizde yapılan SPK 

düzenlemelerinde de iç denetim fonksiyonunun gerekliliğinden bahsedilmiştir. 

“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ”de yer alan iç kontrol sisteminin değerlendirilmesine ilişkin 28. maddede, “Bir 

işletmede TTK’da öngörülen murakıplar dışında işletme yönetimince atanmış bir iç 

denetim biriminin bulunması halinde iç kontrol sisteminin güvenilirliğinin; 

• İç denetçiye tanınan örgütsel statünün sağladığı bağımsızlık derecesi, 

• İç denetçilerin fiilen sahip olduğu yetkiler, işlevler, çalışma tarzı, raporunda 

ulaştığı sonuçların yönetimce nasıl değerlendirildiği, 

• İç denetimlerde yeterli sayıda ehliyetli iç denetçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı, 

• İç denetimlerdeki planlama ve gözetim ile incelemelerin kapsam, içerik ve 

zamanlamasının yeterliliği hususlarının araştırılarak değerlendirilmesi gerekir.” 

ifadesi ile iç kontrol sistemi değerlemesinde iç denetimin varlığının, bağımsız 

dış denetçilerin işini kolaylaştırdığı vurgulanmıştır. 

             Yine SPK tarafından 28 Şubat 2002 tarihinde yayımlanan “Emeklilik Şirketleri 

Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”te yer alan Denetim başlıklı 5. 

bölümünün 31. maddesinde iç kontrol sistemi ile iç denetim hakkında düzenlemelere 

yer verilmiştir. Ayrıca 14 Temmuz 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Aracı 

Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esasların Düzenlenmesi” tebliği 

ile de aracı kurumların karşılaştıkları risklerin izlenmesi ve kontrolün sağlanması 

amacıyla iç denetim sistemi kurmaları ve oluşturdukları iç kontrol sistemine ilişkin tüm 

politika ve prosedürlerin yazılı hale dönüştürülmesine yönelik düzenlemelerden 

bahsedilmiştir.  

                                                           
191 Yaşar Okur, “Türkiye’de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme”, Maliye 
Dergisi, Sayı:158, Ocak-Haziran 2010, s.577. 
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             01 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu (TTK)’nun, şeffaf ve kurumsal ticaret düzeni ile AB ve Basel II 

düzenlemelerine uyum için kurumsal yönetim, etkin denetim ve risk yönetimine ilişkin 

hükümleri ile ülkemizin ticaret hayatı ve iş dünyasında çok farklı yeni bir dönemi 

başlatacağı anlaşılmaktadır. Günümüze kadar var olan düzenden farklı olacak bu yeni 

dönemde; kurumsal varlığın sürdürülebilirliği ve yeni fırsatların 

değerlendirilebilmesinde, iç denetim faaliyeti, risk yönetimi ve kurumsal yönetim 

yaklaşımının önemli rolü bulunmaktadır. Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve 

denetlenebilir olmanın sorumluluğu ise yönetim kuruluna ait olacaktır. Yönetim 

Kurulu’nun bu sorumluluğunu etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için, şirketlerde iç 

denetim faaliyetine ihtiyaç olacaktır. İç denetim faaliyeti ile muhasebe ve mali 

raporlama sisteminin işlerliği, güvenilirliği, iç kontrollerin yerindeliği, risk yönetiminin 

etkinliği makul bir güvence ile sağlanabilecektir.192 

             TTK’nın Görev Dağılımı başlıklı 366. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan;  

“Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor 

hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim  amacıyla içlerinde yönetim kurulu 

üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.” açıklamasıyla 

kapsamlı bir şekilde olmasa da iç denetime değinilmektedir. 

            Ayrıca, Kanunun Denetleme başlıklı 398. Maddesinin birinci fıkrasında da; 

“Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet 

raporunun denetimi; envanterin, muhasebenin ve Türkiye Muhasebe Standartlarının 

öngördüğü ölçüde iç denetimin, bu bölüm hükümleri anlamında 378. madde uyarınca 

verilen raporların ve 397. maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun 

yıllık faaliyet raporunun denetimidir.” ifadesiyle de, bağımsız denetim açısından iç 

denetimin öneminin vurgulandığı söylenebilir.193 

                                                           
192 Ali Kamil Uzun, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve İç Denetim”, 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DeloitteMakaleleri/TURKTICARETKANUNUTASAR
ISIVEICDENETIM_1.pdf, (03.06.2010). 
193 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html,   (20.02.2011). 
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             Şirketlerin bu yeni dönemde risklerle karşılaşmayarak güvenli bir şekilde 

faaliyetlerini sürdürebilmesinin yolu; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

(UFRS)’na uygun olarak hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)’na 

uyumluluğunun hızla sağlanması, iç denetim mekanizmalarının oluşturulması ve 

bağımsız denetimden önce şirketlerin kendi kendilerini denetler hale gelmesinden 

geçmektedir. Bu bağlamda Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Yönetim Kurulu’nun iç 

denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve 

komisyonlar kurabileceği belirtilmiştir.  

             Bu kanunda iç denetim komitesi veya biriminin oluşturulması zorunlu 

tutulmamakla birlikte, şirket bünyesinde iç denetim faaliyetinin oluşturulmasının önemli 

yararlar sağlayacağı açıktır.194 

 

       2.8. İç Denetimin Uygulanma Nedenleri 

             İşletmelerde iç denetim faaliyetlerine şu nedenlerle ihtiyaç duyulur: 

 

       2.8.1. Sorumluluk ve Hesap Verebilme 

             Genel olarak yöneticiler yetki ve sorumluluklarının bir kısmını kendilerine bağlı 

olarak çalışan kişilere devrederler. Yöneticiler, çalışanların görevlerini etkin ve verimli 

bir biçimde yerine getirip getirmediklerini ve bireysel hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını 

öğrenmelidir. Ancak bu konuda ne yöneticilerin kişisel çabaları, ne de astların kendi 

faaliyetlerini raporlamaları sırasında mevcut olan çıkar çatışması nedeniyle astların 

düzenledikleri raporlar tam olarak fayda sağlamaz. Bu nedenle sistemlerin, usullerin, 

kontrollerin değerlendirilmesi ve verimlilik ile etkinliğin belirlenmesinde, iç denetçiler 

bilgi toplama, şartları analiz etme ve problemleri tanımlama konularındaki mesleki 

yeterlikleri nedeniyle belirtilen işlemleri yöneticilere vekaleten yaparlar. Ancak iç 

denetçilerin yaptığı bu değerlendirme görevi ölçme, onaylama ve tavsiyelerle sınırlıdır. 

                                                           
194 TİDE, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Hazırlık ve Uyum Sürecinde İç Denetimin Rolü ve Katma 
Değeri, http://www.tide.org.tr/uploads/news/Platin_Ek.pdf, (17.05.2011), s.5. 
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İç denetçiler, yönetimin yerine geçerek çalışanların görevlerini tanımlayamaz. Aksi 

halde nesnellik özelliklerini kaybederler. 

             İç denetçiler temel olarak, üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere her 

kademedeki yöneticilerin görevlerini yerine getirmedeki performanslarını yönetim 

kurulu adına incelerler.195 Yönetim kurulu üyelerinin gerek ortaklara gerekse kamuya 

karşı sorumlulukları dikkate alındığında, işletmenin faaliyetleri hakkında elde 

edecekleri nesnel ve güvenilir bilgiler ışığında üst yönetimin kararlarını ya da 

tekliflerini değerlendirebilmeleri gereklidir. İşte bu aşamada iç denetçiler gerekli 

incelemeleri yapar, bilgileri bir araya getirir ve sonuçta hazırladıkları raporlar ile 

yönetim kurulunun nesnel ve güvenilir bilgi alma ihtiyacını karşılarlar. 

 

       2.8.2. Vekalet Teorisi 

             Vekalet teorisi, işletmelerdeki ekonomik kaynakların sahipleri ile bu kaynakları 

kullanan ve kontrol eden yöneticiler arasında var olduğu varsayılan bir kontrattır. 

Sahipler vekalet veren, yöneticiler ise vekil konumundadır. Bazı durumlarda 

yöneticilerin yönetme işlevini yerine getirirken yaptıkları eylemler ile kendilerine 

vekalet veren firma sahiplerinin istekleri çatışabilmektedir.196 Bu kapsamda bir vekil 

olarak görev yapan yöneticinin söz konusu ilişkiden doğan borçlarını yerine getirmesi 

sırasında ortaya çıkabilecek düzensizlikler hakkındaki işletme sahibinin şüphelerini 

ortadan kaldıracak en önemli kontrollerden biri yapılacak olan iç denetimlerdir.197 

Bağımsız ve nesnel bir biçimde gerçekleştirilen ve tatmin edici sonuçlar veren 

denetimler, yöneticilerin taşıdıkları sorumlulukları yerine getirdikleri hususunda işletme 

sahiplerini daha kolay ikna eder. Bu kapsamda iç denetçiler finansal ve finansal 

olmayan işlem ve olayları konu alan denetimler ile işletme sahibi ve yöneticiler 

arasındaki potansiyel çıkar çatışmasını önler. 

 

                                                           
195 Akarkarasu, s.19 
196 Michael B. Adams, “Agency Theory and the Internal Audit”, Managerial Auditing Journal, Vol.9,  
No:8, 1994, s.8. 
197 Gönen ve Çelik, s.42. 
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       2.8.3. Yönetime Danışmanlık ve Yardım 

             İç denetçiler sadece işletmedeki hata ve hileleri tespit etmekle kalmaz, ayrıca 

gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için yöneticilere danışmanlık hizmetinde de 

bulunurlar.198 Günümüzde iç denetçiler, birçok organizasyonda, hedeflerin 

başarılmasında, denetim, danışmanlık ve eğitmenlik yaparak yönetime yardımcı olan, 

yönetim takımının üyeleri olarak görülmektedir.199 Verilerin doğrulanması ve 

uygunluğun belirlemesinde, risk, kontrol, yönetim fonksiyonlarının da dikkate 

almasıyla, iç denetçinin rolü daha da genişlemiştir. İç denetçi, inisiyatifi eline alması ve 

proaktif (önsezici) ve müşteri odaklı olmasının bileşimi olarak güvence ve danışmanlık 

faaliyetlerini ön plana çıkarmıştır. Böylece iç denetçi, işletmede meydana gelen hatalı 

işlemleri düzeltmeye yardımcı olmakta ve günlük işlemlerde yönetime iyi bir kaynak 

olmaktadır.200 

 

       2.8.4. Tasarruf İhtiyacı 

             Profesyonel olarak yürütülen denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin 

düzeltilmesi sonucunda işletmeler maddi açıdan da büyük tasarruflar sağlamakta ve 

kazançlar elde etmektedirler. Maddi kayıpların ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi bazen 

iç denetim biriminin yıllık maliyetini karşılayacak nitelikte dahi olabilmektedir.201 

 

       2.8.5. Hileli İşlemlere Karşı Korunma İhtiyacı 

             Hata ve hileler, genel  işletme varlıklarında azalmaya yol açan ve işletmeyi 

hedeflerinden uzaklaştıran düzensizlikler olarak ifade edilebilir. Günümüzde çoğu 

işletme, özellikle muhasebe çalışanlarından kaynaklanabilecek aksaklık, hata ve hile 

olasılıklarına karşılık kontrole gereksinim duymaktadır. 

                                                           
198 Sinan Aslan, s.10. 
199 Uzay, İç Denetimin Geleceği ve Yeni Eğilimler, s.214 
200 Don Edwards ve Diğerleri, “Internal Audit in Hospitals”, Hospital Topics, Vol:81, No:4, 2003, s. 13. 
201 Uluslararası İç Denetim Sempozyumu, İç Denetim Enstitüsü Yayınları,  No:1, 1995, s.7. 
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             Hata ve hile, teknik bakımdan birbirinden ayrılabilir. Hilelerin çoğu hatalı 

işlemler yardımıyla yapılır veya hatalı işlemlerle gizlenirler. Hataların hileli bir nitelik 

alması, izlenmiş olan yollardan değil, bunların kasıtlı oluşlarından kaynaklanır.202 

             Özellikle halka açık şirketlerdeki küçük pay sahipleri, bu şirketlerde yaşanan 

hileli işlemlerden sıklıkla zarar görürler. İç denetim fonksiyonu; işletmenin çalışanları, 

yöneticileri ve hatta yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılabilecek hata ve hilelerin 

belirlenmesi ve bunların ortaya çıkmasını önleyici önerilerin getirilmesinde büyük rol 

oynar.203 

 

       2.9. İç Denetimde Etik Kurallar 

             İç denetim sisteminin bağımsızlığı ve güvence verme özelliği, mesleki etik 

kurallarının belirlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. İç denetçilerin uyacağı etik 

kurallar belirlenmek suretiyle iç denetim mesleği için bir etik kültür oluşturulmaya 

çalışılmıştır. IIA, iç denetçilerin uyacağı etik kuralları belirlemiştir. Bu kurallar, iç 

denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili ilkeler ile davranış kurallarından 

oluşmaktadır.204 

             Mesleki Uygulama Çerçevesinin birinci bölümünde İç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartları ile birlikte Zorunlu Kılavuz olarak yer alan Etik Kurallar, iç 

denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde görevli iç denetçilerin gerekli bilgi ve 

tecrübeye sahip olmasını, çalışmalarını dürüst ve objektif davranmak suretiyle yerine 

getirmelerini ve elde ettikleri bilgileri yetkilendirme olmaksızın açıklamamaları 

gerektiğini ifade etmektedir. Dürüstlük, objektiflik, gizlilik ve yetkinlikten oluşan etik 

                                                           
202 Mazhar Hiçşaşmaz, İşletme Hesaplarının İncelenmesi, 2. Baskı, Ankara: Tisa Matbaacılık, 1974, 
s.26. 
203 İç Denetim Fonksiyonu, http://www.makaleci.com/ic-denetim-fonksiyonu.html,  (15.02.2011). 
204 M. Sait Arcagök ve Ertan Erüz, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Hesap Uzmanları 
Derneği, 2006,  s.224. 
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kurallara tüm iç denetçilerin uygun davranmaları ve bu kuralları desteklemeleri 

gerekmektedir.205 

             İç denetime ilişkin etik kurallar düzenlenirken, kapsamında iki temel unsurun 

birlikte bulunmasına dikkat edilmiştir: 

       1. İç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili “İlkeler”, 

       2. İç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan “Davranış Kuralları”.  

 

       2.9.1. İç Denetimde İlkeler 

             İç denetçilerin aşağıdaki ilkeleri uygulamaları ve desteklemeleri beklenir: 

• Dürüstlük: İç denetçilerin dürüstlüğü, güven oluşturur ve böylece verdikleri 

hükümlere itimat edilmesine yönelik bir zemin sağlar. 

• Objektiflik: İç denetçiler, inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi 

toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst seviyede mesleki objektiflik 

sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini dengeli bir şekilde 

yapar ve kendilerinin veya diğerlerinin menfaatlerinden çok etkilenmez. 

• Gizlilik: İç denetçiler, elde ettikleri bilginin sahipliğine ve değerine saygı 

gösterir; hukuki ve mesleki bir mecburiyet olmadığı sürece de gerekli 

yetkilendirmeyi almaksızın bilgiyi açıklamaz. 

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

gerçekleştirilmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyar. 

        

 

                                                           
205 Bayram Aslan, “Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak İç Denetim”, Sayıştay Dergisi, Sayı:77, Nisan - 
Haziran 2010, s.83. 
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       2.9.2. İç Denetimde Davranış Kuralları 

             Bu kuralların amacı, ilkelerin uygulamaya dökülmesi amacıyla yorumlanmasına 

yardımcı olmak ve iç denetçilerin etik davranışları konusunda rehberlik etmektir. 

• Dürüstlük: 

       İç denetçiler, 

1. Çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar, 

2. Hukuku gözetir ve hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını 

yaparlar, 

3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve 

kurum açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmezler, 

4. Kurumun meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar. 

• Objektiflik 

       İç denetçiler, 

1. Değerlendirmelerinin tarafsızlığına zarar verebilecek veya zarar vereceği 

varsayılabilecek herhangi bir ilişkiye ve faaliyete katılmazlar; bu katılım, kurumun 

çıkarlarıyla çatışan ilişki ve faaliyetleri de içerir, 

2. Mesleki muhakemelerini zayıflatabilecek veya zayıflatacağı varsayılabilecek 

herhangi bir şeyi kabul etmezler, 

3. Tespit ettikleri ve açıklanmadığı takdirde faaliyetlerinin raporlanmasını bozacak tüm 

önemli bulguları açıklarlar. 
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• Gizlilik 

       İç denetçiler, 

1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanımı konusunda 

ihtiyatlı olurlar, 

2. Sahip oldukları bilgileri kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya da 

kurumun meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmazlar. 

• Yetkinlik (Ehil Olma) 

1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri 

üstlenmelidirler, 

2. İç denetim hizmetlerini, Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına 

uygun bir şekilde yerine getirirler, 

3. Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirirler.206 

 

2.10. İç Denetimde Yetki ve Sorumluluklar 

             İç denetim fonksiyonunun etkin bir şekilde işleyebilmesi için bağımsızlık, 

organizasyon yapısı ve tarafsızlık koşulları sağlanmalıdır. İşletmedeki organizasyon 

yapısı ve iç denetçi konumu, iç denetçinin bağımsız olarak tarafsız inceleme ve 

değerlendirme yapmasına imkan verecek şekilde oluşturulmalıdır. İç denetim biriminin 

kendini üst yönetim kademelerine ifade edebilmesi, kabul ettirebilmesi ve böylelikle üst 

yönetimi arkasına alması, etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına temel 

oluşturmaktadır.207 

 

                                                           
206 TİDE, Etik Kurallar, http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=etik_kurallar, (15.02.2011). 
207 Ali Kamil Uzun ve Diğerleri “İç Denetim Departman Yönetiminde Etkinlik ve Verimlilik”, İç 
Denetim - Aysberg, Sayı:12, Yaz 2006, s.16. 
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       2.10.1. İç Denetçi 

             İç denetim süreci, işletme içinde kurmaylık görevini üstlenmiş iç denetçiler 

tarafından yürütülmektedir.208 İç denetçiler, organizasyon bünyesindeki iç denetim 

hizmetini gerçekleştirmek üzere işletme tarafından istihdam edilmiş kişilerdir.209 İç 

denetçilerden; bağımsız bir şekilde, farklı faaliyet ve departmanların önceden 

tanımlanmış yönetsel politikalara uyumunu değerlendirmeleri beklenir.210  

             İç denetçiler, işletmelere ve organizasyon içindeki diğer birimlere büyük bir 

katkı sağlamaktadırlar.211 Yönetimin katma değer beklentisi olabilmesi için iç 

denetçiler; rol ve sorumluluklarını, katma değer yaratma işlevlerini yönetime anlatmalı, 

onları bu konuda bilgilendirmeli ve farkındalık yaratmalıdırlar.212  

             İç denetçiler etkin olabilmek için, bağımsız değerlendirme yapmalarına 

müdahale edilmesine izin vermeyecek şekilde yönetim danışmanlığı rollerini 

sürdürmelidirler.213 İç denetçiler çalışmalarını sürdürürken IIA’in yayımladığı İç 

Denetim Mesleki Etik Kuralları’na uymaktan sorumludurlar.214 

 

         2.10.1.1. İç Denetçinin Sahip Olması Gereken Özellikler 

             Etkin bir yönetim kontrol aracı olan iç denetim faaliyetini yürüten iç denetçiye, 

yönetim tarafından bazı imkanların sağlanması ve iç denetçinin de bazı niteliklere sahip 

olması gerekir. 

                                                           
208 Güredin, Denetim, s.15 
209 Arens ve Loebbecke, s.7. 
210 Williams C. Thomas, Bard H. Ward ve Emerson O. Henke, Auditing: Theory and Practice, 
3.Edition, Boston: PWS-Kent Publishing Company, 1991, s.1024. 
211 Schleifer, Greenawalt ve Brady, s.5. 
212 Ali Kamil Uzun, “Değer Yaratan Denetim”, İç Denetim Dergisi, Sayı:14, Bahar 2006, 
http://www.icdenetim.net/makaleler/79-deger-yaratan-denetim, (17.02.2011). 
213 Dale L. Flesher ve Jeffrey S. Zanzing, “Management Accountants Express A Desire For Change In 
The Functioning of Internal Auditing”, Managerial Auditing Journal, Vol:15, No:7, 2000, s.335. 
214 Ali Rıza Eşkazan, “İç Denetimin Değişen Dünyasında İç Denetçiler”, İç Denetim Dergisi, Sayı:6, Kış 
2003, s:33. 
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 Bu imkanlar ve nitelikler şu şekilde sıralanabilir:215 

• İç denetçilerin görev, yetki ve sorumlukları üst yönetim tarafından yönetmelik, 

genelge veya benzeri bir yazılı dokümanla tanımlanmalıdır. 

• İç denetçilerin bağımsızlığı sağlanmalıdır. 

• İç denetçiler gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmalıdırlar. 

• İç denetçiler denetim çalışmalarını yürütmede, mesleğin gerektirdiği dikkat ve 

özeni göstermelidirler. 

• İç denetçi atılgan ve önder olmalıdır. 

• İç denetçi dürüst olmalıdır. 

• İç denetçi az ve öz olmalıdır. 

             İç denetçi organizasyonda en üst birime, varsa denetim komitesi, yoksa yönetim 

kurulu veya genel müdüre bağlı olarak faaliyette bulunmalı ve tarafsızlığına gölge 

düşürmemek için uzun süre aynı işletmede iç denetçi olarak çalışmamalıdır. İç 

denetçiler, bağımsız bir şekilde düşünebilmeli, kritik düşünme yetisine sahip olmalı ve 

bunu kullanarak doğru yargılara ulaşabilmelidirler.216 Değerlendirmeler yapabilmek ve 

yöneticilere tavsiyelerde bulunabilmek için, bir iç denetçi aynı zamanda eleştirel bir 

düşünür olmalıdır. Kritik düşünme yetenekleri, iç denetçinin fonksiyonu açısından bir 

temel teşkil etmektedir.217 

 

 

 

                                                           
215 Celal Kepekçi, “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin  Rolü”, 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları,  No:251/171, 1982, s.42-46. 
216 Mary Brady Greenawalt, “The Internal Auditor and The Critical Thinking Process: A Closer Look”, 
Managerial Auditing Journal, Vol:12, No:2, 1997, s.80. 
217 Schleifer, Greenawalt ve Brady, s.10. 
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         2.10.1.2. İç Denetçinin Görevleri 

             İç denetçiler, mali ve mali olmayan işlemleri kapsamak üzere geniş bir 

yelpazede faaliyetlerini sürdürmektedirler. İç denetçilerin görev ve yetkileri aşağıdaki 

hususlar çerçevesinde belirlenmelidir:218 

• Müşteri ihtiyaçlarına yönelme, 

• Risk yönetimi üzerine odaklanma, 

• İşe değer katma (Performansın gelişmesine katkı sağlama), 

• Diğer (Eğitim, danışma -bilginin organizasyon bünyesindeki birimlerle 

paylaşılması-, yeni program ve sistem oluşturma aşamalarında yönetime 

tavsiyelerde bulunma, bağımsız denetime yardımcı olma vb.). 

             Yönetime, genel anlamda denetim ve danışmanlık hizmetleri sunan iç denetçiler 

işletmede finansal, faaliyet ve uygunluk denetimlerini gerçekleştirirler. Finansal 

tabloların düzenlenmesinde kullanılan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini 

araştırmak ve bu bilgilerin elde edildiği kayıt ortamını ve finansal raporları incelemek, 

hata ve hileleri bulmak ve önlemek, kayıtlarda var olarak görünen iktisadi kıymetlerin 

işletmede fiilen bulunup bulunmadığını saptamak finansal denetimin; işletmenin 

amaçlarına ulaşma yönündeki başarısını, iç kontrol sistemini, iş akışlarını ve işletme 

yönetiminin başarısını belirlemeye ilişkin araştırmalar da faaliyet denetiminin 

kapsamını oluşturmaktadır. Uygunluk denetimleri ise, iç denetçilerin temel 

faaliyetleridir. İç kontrol sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin ölçülebilmesi için 

önceden belirlenmiş ölçütlere ihtiyaç vardır. Bunlar; genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri, yönetim politika ve yöntemlerini içeren planlar, genelgeler ve yöneticilerin 

emirlerinin içeriğini oluşturan kurallardır.219 Bir işletmedeki iç kontrol sistemi o 

işletmede yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerine doğrudan etki eder. İç denetçiler, 

tepe yönetim tarafından saptanmış yönerge ve kurallara uygun davranıldığının, yönetim 

kararlarında esas olan raporların doğru, zamanlı ve eksiksiz olarak hazırlanarak 

                                                           
218 Demirbaş, s.173. 
219 Kepekçi, Bağımsız Denetim, 2004, s.4-5 
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yönetime sunulduğunun belirlenmesi amacı ile iç kontrol sistemini incelemektedirler. 

Bu açıdan bakıldığında, işletmelerde iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin varlığı, iç 

denetim faaliyetinin etkinliğine de katkı sağlamaktadır.220 

             Günümüzde, elektronik bilgi işleme (EBİ) denetimi gibi bazı ek denetim 

hizmetlerinin yanında, personel geliştirme, sözleşme denetimi, işletme dışındaki 

gruplarla ilişkiler de iç denetçilerin verdikleri hizmetler arasında bulunmaktadır. Ayrıca, 

ISO 9000 standartlarına uyulması sorumluluğu uluslararası işletmelerde iç denetçilerin 

görevleri arasındadır.221 

             Yönetim anlayışında meydana gelen gelişmeler, yasal düzenlemeler ve rekabet, 

iç denetçilerin görev ve sorumluluklarını sürekli arttırmaktadır.222 İç denetçi, 

organizasyondaki pozisyonu ve yetkisini kullanmadaki bağımsızlığı ile, organizasyon 

içerisinde belirgin bir gözlem rolü üstlenmiştir. 

             

       2.10.2. İç Denetim Komitesi 

             Temel unsurları şeffaflık, dürüstlük ve hesap verilebilirlik olan kurumsal 

yönetim ilkeleriyle yönetilen işletmelerde, bu unsurların sağlanabilmesi için denetim 

komiteleri oluşturulmaktadır. Denetim komitesi, kurumsal yönetim ilkelerine göre şirket 

performansı ile ilgili her türlü iç ve dış denetimin yeterli ve şeffaf yapılmasını sağlayan, 

iç denetçi, dış denetçi ve yönetim kurulu arasında köprü görevi gören, en az iki üyeden 

oluşan idari komisyondur.223  

 

 

                                                           
220 Güredin, Denetim,  s.165. 
221 Jale Sağlar ve Koray Tuan, “İşletmelerde İç Denetim Fonksiyonunun Bağımsız Dış Denetim Maliyeti 
Üzerindeki Etkileri”, T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, 
2009, s.346. 
222 Süleyman Uyar, “İç Denetçi ile Denetim Komitesi Arasında Nasıl Bir İlişki Olmalıdır?”, İç Denetim, 
Sayı:12, Yaz 2005, s.27. 
223 Şerafettin Sevim ve Ayşenur Eliuz, “Denetim Kurullarının İç Denetimin Etkinliği Üzerindeki Rolleri 
ve İMKB’de Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:36, Ekim 2007, s.61. 



82 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 : Denetim Komitesi 

Kaynak: Ali Rıza Eşkazan, Denetim Komiteleri ve İç Denetim, İç Denetim Dergisi, Sayı:7, 

Bahar 2003, s.30. 

              İç denetçiler ile denetim komitesi arasındaki ilişki ve görüşme sıklığı, iç 

denetim biriminin etkinliğini belirleyen önemli bir unsurdur. Bu bağlamda Uluslararası 

İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), iç denetim başkanının yılda en az 4 kez denetim komitesi 

ile bir araya gelmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ancak yapılan araştırmalar, bu iki 

birimin görüşme sıklığının öngörülenin altında olduğunu ortaya koymaktadır.224 

             Yönetim kurulları denetimle ilgili sorumluluklarını denetim komiteleri 

aracılığıyla gerçekleştirmektedir ve denetim komiteleri de iç denetim biriminin 

gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yönetildiğinin gözetimini 

üstlenmektedir.225 İç denetim ve denetim komitesi arasındaki ilişki, organizasyonun 

kurumsal bir şekilde yönetilmesinde temel esaslardan olan “Hesap verilebilirlik” 

sorumluluğunu güçlendirmektedir.226 

             Denetim komitesi, iç denetimin güvence ve danışmanlık fonksiyonlarını 

beklenildiği gibi yerine getirmesi için bağımsız ve tarafsız olarak faaliyette bulunmasını 

garanti altına almayı hedefleyen kurumsal bir oluşumdur. Kurumsal yönetim içerisinde 

                                                           
224 Uyar, İç Denetçi ile Denetim Komitesi Arasında Nasıl Bir İlişki Olmalıdır?, s.26. 
225 Uzun ve Diğerleri, s.17. 
226 Münevver Yılancı, “Denetim Komitesinin İç Denetim Etkinliğini Sağlamadaki ve Hileleri Önlemedeki 
Rolü”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:8, Ocak 2003, s.30. 
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etkin olarak işleyen bir denetim komitesinin bulunması, iç denetim faaliyetlerinin 

kredibilitesini ve etkinliğini artıracağı gibi aynı zamanda paydaşlarının haklarının 

korunması için oluşturulan kurumsal yönetimin önemli bir parçasını oluşturacaktır. 

Denetim komitesi, kurumun denetim ve kontrol işlevlerinin gözetim ve denetiminden 

sorumlu yönetim kademesidir. Bu kapsamda denetim komitesi, denetim raporlarını 

takip eder, iç denetim faaliyetlerini geliştirir ve destekler, denetim politika ve 

prosedürlerini belirler. Denetim komitesinin olmadığı kurumlarda, üst yönetim, iç 

denetim tarafından kendisine raporlanan konularda maliyet ya da başka düşüncelerle 

herhangi bir işlem yapmayarak riskleri üstlenme yoluna gidebilir. Bunun sonucu olarak 

eğer riskler gerçekleşirse paydaşların kayba uğraması söz konusu olabilecektir. Denetim 

komitesinin mevcut olması durumunda ise, iç denetim fonksiyonel raporlamasını 

denetim komitesine yapacağı için söz konusu organizasyonel yapı, iç denetimin 

bağımsızlığını sağlayacak ve etkinliğini artıracağından kurumsal yönetime katkıda 

bulunacaktır. Denetim komitesi, iç denetim fonksiyonun etkinliğinin sağlanmasında 

temel olarak hem kendinden beklenilen görevleri yerine getirmesinde, uygun düzeyde 

ve kalitede bilgi üretmesinde yeterli kaynaklara sahip olmasını sağlayarak hem de iç 

denetimin bağımsızlığını destekleyerek aktif bir rol alır.227 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
227 Kayacan ve Yazgan, s.31-32. 
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3. BAĞIMSIZ DENETİM VE İÇ KONTROL İLE İÇ 
DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN ÖNEMİ 

 

       3.1. Denetim Kavramı ve Bağımsız Denetimin Tanımı 

            Denetim, çeşitli açılardan bakıldığında farklı şekillerde tanımlanabilecek geniş 

anlamlı bir kavramdır. Temelde güvenilir bilgi ihtiyacından dolayı ortaya çıkmıştır.228 

Genel olarak denetim kavramı; uygulamanın veya eylem ve işlemlerin önceden 

belirlenmiş kurallara uygunluğunu sağlamaya yönelik araştırma, objektif delil toplama 

ve değerlendirme süreci olarak tanımlanabilir.229 

             Denetim kavramı, batı dillerinde kullanılan “Revision, Control, Inspection, 

Expertise, Auditing” kavramlarını ve Türkçemizde kullanılan “İncelemek, Murakabe 

Etmek, Teftiş Etmek, Kontrol Etmek” anlamlarını içermektedir. Denetim kavramının 

bakış, görüş, gözetim gibi anlamlara gelen “Denet” sözcüğü ve “Özenle bakmak, 

gözetlemek, beklemek, gözlemek” gibi anlamlara gelen “Denemek” sözcüğü ile de 

yakınlığı vardır.230 

             İktisadi açıdan denetim; iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden 

saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara aktarmak 

üzere tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır.231 

             Denetimin; denetleyen kurumlar, denetlenen kurumlar, denetimin amacı ve 

kapsamı ile denetimin kamusal veya özel sektör nitelikli oluşu gibi yaklaşımlarla çeşitli 

sınıflandırmalarının yapılması olasıdır. Günümüzde denetimin kamusal veya özel sektör 

ayrımı giderek geçerliliğini yitirmekte, birbirinin yerine geçmekte, birbirine 

girmektedir. Özel sektör üzerindeki kamusal denetim sürerken, kamu kesiminin 

denetiminde de özel sektör denetim kuruluşlarından artarak faydalanıldığı 

                                                           
228 Emre Renda ve Ahmet Yazıcı, “Bağımsız Dış Denetim”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, 
Sayı:184, 2003, s.156. 
229 Mevlüt Özer, Denetim 1, Ankara: Özkan Matbaacılık, 1997, s.8. 
230 Mehmet Yazıcı, “Yeminli Mali Müşavirlik ve Muhasebecilik (Görüşler ve Değerlendirmeler)”, TOBB 
Yayınları, Sayı: 26, 1987, s.5. 
231 Güredin, Denetim, s.5. 
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görülmektedir. Yine özel sektör üzerindeki kamusal denetim de giderek  özel sektör 

denetim kuruluşlarına yaptırılmaktadır. Dolayısıyla denetimi kesin sınırlarıyla 

sınıflandırmak giderek güçleşmektedir. 

             Klasik anlamda denetim, konularına ve amaçlarına göre finansal denetim, 

uygunluk  denetimi ve performans denetimi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Ancak, bu 

üç denetim türünün bir arada yürütülmesi halinde ekonomik denetim adında dördüncü 

bir denetim türü ortaya çıktığı da görülmektedir. Denetimi, statüsüne göre ise; iç 

denetim ve dış denetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dış denetim; bağımsız denetim 

ve kamu denetimi olmak üzere de kendi içinde ikiye ayrılır.232 Çalışmamızın inceleme 

konusu “Bağımsız Denetim” üzerine olduğu için, sadece bu kavram üzerinde 

durulacaktır. 

             Bağımsız denetim, müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan, serbest 

meslek sahibi olarak kendi adına çalışan veya bir denetim firmasına bağlı olarak faaliyet 

gösteren denetçiler tarafından işletmenin talebi ile bir denetim sözleşmesi doğrultusunda 

işletmenin finansal tablolarının denetiminin yapılmasıdır.233 Başka bir ifade ile bağımsız 

denetim, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere 

uygunluk derecesini araştırarak bu konuyla ilgili rapor düzenlemek amacıyla bağımsız 

bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve değerlendirme sürecidir.234 

             Bağımsız denetim, bir işletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş 

muhasebe ilke ve standartlarına uygun düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin yapılan 

denetimdir. Burada amaç, finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

(GKGMİ) uygun olarak işletmenin finansal durumunu, finansal performansını ve nakit 

akışlarını dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığının araştırılmasıdır.235 

 

                                                           
232 Erdal Kenger, “Denetimin Türleri”, Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu, Şubat 2011, 
http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm#d1c, (23.02.2011). 
233 Murat Demirkol, Denetimin Önemi ve Türleri, http://muhasebedergisi.com/oku.php?id=91&mak=9, 
(24.02.2011) 
234 Bozkurt, Muhasebe Denetimi, s.23. 
235 Süleyman Uyar, “Bağımsız Denetim Mesleğinin Geleceği”, 
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/suleyman/021/,  (24.02.2011). 
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       3.2. Bağımsız Denetimin Tarihsel Gelişimi 

             Denetim olgusu daha ziyade sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkmış ve 

gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Sanayi devrimine kadar olan süreçte mali 

sorumluluk üstlenmiş olan kişilerin dürüstlüğünün tespit edilmesi için devlet bu 

kişilerin muhasebe kayıtlarını kontrol etmekteydi. Ancak sanayi devriminden sonra 

hızla gelişen muhasebe sistemiyle birlikte bağımsız denetim de hızla gelişerek 

günümüze kadar gelmiştir. Bağımsız denetimin özellikle yüksek düzeyde bilgi 

gerektiren ve uzmanlık gerektiren bir meslek dalı kimliği de yine sanayi devrimi 

sonrasındaki gelişmelerle ortaya çıkmıştır. 

             Sanayi devriminden 20.yy’ın başına kadar olan sürece bakıldığında; işletme 

denetimlerinin amacı yalnızca muhasebe kayıtlarındaki hata ve hileleri bulmaya 

yönelikti. Ancak 20.yüzyılın ilk yarısından itibaren denetimin kapsamı genişlemeye 

başladı. Artık muhasebedeki hata ve hilelerin tespiti dışında; mali tablolarda yer alan 

bilgilerin de doğruluğu sorgulanmaya ve denetlenmeye başlandı. Bu denetime ihtiyaç 

duyulma sebebi ise hızla gelişen ekonomiyle birlikte işletme sahiplerine kredi 

verenlerin ve mali tablo kullanıcıları gibi ek çıkar gruplarının ortaya çıkmış olmasıdır. 

 

             3.2.1. Dünya’da Bağımsız Denetim 

             Dünya’da bağımsız denetimin öneminin, tanınmasının ve ilk olarak mesleki 

faaliyet olarak uygulanmasının İngiltere’de 19.yy sonlarında gerçekleştiği 

görülmektedir. Gelişen ekonomiler ve değişen ihtiyaçlar kapsamında ortaya çıkan 

bağımsız denetim, bu dönemde yasal olarak tanınmış ve söz konusu faaliyet mesleki 

kurum ve kuruluşlar bünyesinde ve belirli yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmeye 

başlanmıştır.236 1845 yılında demiryolu şirketlerinin bilançolarının denetlenmesi yasal 

olarak zorunlu tutulmuştur. Muhasebe ve denetim mesleği ile ilgili ilk yasal düzenleme 

1854 yılında İskoçyalı denetçilerin Kraliyet izni ile kurduğu Muhasebeciler Birliği’dir. 

1870 yılında Londra’da kurulan Muhasebeciler Enstitüsü ile 1885 yılında kurulan 

                                                           
236 Mahmut Okur, “Bağımsız Denetimin Denetimi”, SPK Yeterlik Etüdü, Ankara, 2007, s.5-6. 
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Denetçiler ve Muhasebeciler Birliği’nin birleşmesi sonucu “İngiltere ve Galler 

Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (The Institute of Chartered Accountants in England 

of Wales – ICAEW)”  kurulmuştur. Bu enstitüleri İrlandalı Sertifikalı Muhasebeciler 

Enstitüsü ve İskoçya Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü izlemiştir. Enstitülerin 

İngiltere’de muhasebe ilkelerinin belirlenmesi, uygulamaya konulması ve ortakların 

denetlenmesi gibi önemli fonksiyonları bulunmaktadır. İngiltere Şirketler Kanunu’na 

göre sanayi ve ticari kuruluşlar ICAEW üyelerine denetimlerini yaptırmak 

zorundadırlar.237 

            İngiltere’den sonra Amerika’da da muhasebe ve denetim mesleğinin ilk yasal 

dayanağı oluşturularak 1887 yılında “Amerikan Kamu Muhasebe Uzmanları Birliği 

(Certified Public Accountants - CPA)” kurulmuştur. Amerika’da GKGMİ’nin 

yaygınlaşması ve dış denetim faaliyetlerinde standartların oluşmasını sağlayan kuruluş, 

1917 yılında kurulan AICPA (Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü – 

The American Institute of Certified Public Accountants) olmuştur. Yarı resmi nitelikteki 

bu kuruluş özellikle mali tabloların hazırlama yöntemlerinin standartlaştırılması ile ilgili 

çalışmalar yapmıştır. 1959 yılında AICPA bünyesinde kurulan Muhasebe İlkeleri 

Kurulu, bu alanda etkin çalışmalar ve yayınlar yaparak AICPA’nın yayınlarının geniş 

uygulama alanı bulmasını ve güçlenmesini sağlamıştır.238 

             İngiltere ve ABD dışındaki ülkelere bakacak olursak; 1879 yılında Fransa’da, 

1893 yılında Hollanda’da, 1896 yılında Almanya’da, 1909 yılında Hindistan’da, 1941 

yılında İsviçre’de, 1945 yılında Arjantin’de, 1946 yılında Brezilya ve Meksika’da, 1955 

yılında İtalya, Yunanistan ve Nijerya’da denetim mesleği yasal olarak uygulamaya 

konulmuştur.239 

 

 

                                                           
237 Müslim Demirbilek, “İngiltere Muhasebe Uzmanlığı Mesleği ve Bağımsız Dış Denetim” , SPK 
Araştırma Raporu , Ankara, 1986, s.35. 
238 Gülfer Özşahin, “Bağımsız Denetçinin Hata ve Hilelere İlişkin Sorumluluğu”, SPK Muhasebe 
Standartları Dairesi, Yeterlik Etüdü , Ankara, 2000, s.7. 
239 Gülden Türktan, “Çağdaş Bağımsız Denetim ve Türkiye’deki Durum”, (Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, MarmaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989), s.33. 
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             3.2.2. Türkiye’de Bağımsız Denetim  

             Türkiye’de denetimin tarihçesine bakıldığında, genellikle birbirleriyle 

ekonomik ilişkisi bulunan tarafların haklarının ve iktisadi düzenin korunması amacıyla 

ya da vergiyle olan ilişkisi nedeniyle, kamu gelirlerinin güvence altına alınması 

amacıyla, işletmeler üzerindeki devlet denetimi olarak oluştuğu görülmektedir. Devlet, 

bu denetimi çoğunlukla kendisi üstlenmiş ve sınırlı olarak da, TTK’da yer alan 

düzenlemelerde olduğu gibi yalnızca vergi denetimine yönelik hükümlere yer vermiştir. 

Bunun sonucu olarak Türkiye’de uzun bir süre işletme denetimi sadece kamu denetçileri 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak, 1987 yılı itibariyle kamu denetçilerinin yanı sıra 

bağımsız denetçilerden de yararlanılmaya başlanmış ve bunun doğrultusunda “Bağımsız 

Dış Denetim” kavramı uygulamaya girmiştir.240 Zaman içerisinde bağımsız denetim, 

halka açık şirketler, bankalar ve diğer finans kuruluşları, sigorta şirketleri ve enerji 

piyasasında faaliyet gösteren şirketler için uygulanır hale gelmiştir.241 

             Ülkemizde bağımsız dış denetimin yapılmasına ilişkin zorunluluk ilk kez 1987 

yılında bankaların denetimi ile getirilmiştir. Bu gelişmelerin kapsamında T.C. Merkez 

Bankası 24 Aralık 1987 tarihinde bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak banka 

denetimlerinin esaslarını açıklayan Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ’i 

yayınlamıştır.242 

             Bankalarda denetim ilgili olarak yapılan düzenlemelerin ardından, 13 Aralık 

1987 tarih ve 19663 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye 

Piyasası’nda Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik ile kamunun 

aydınlatılması, sermaye piyasasının güvenilir, açık ve kararlı bir şekilde çalışması, 

tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması amacıyla Kurul tarafından ilk 

düzenleme yapılmıştır. 1987, 1988 yıllarında yürürlüğe giren farklı tebliğler ile de 

sermaye piyasasında bağımsız denetime ilişkin temel ilke ve kurallar düzenlenmiştir. 

Daha sonra, sermaye piyasalarında meydana gelen gelişmelere paralel olarak 04 Mart 

                                                           
240 Başak Ataman, Türkiye’deki Denetim Uygulamalarının Çeşitli Kanunlar Açısından İncelenmesi, 
http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd13/sbd-13-11.pdf, (16.02.2011), s.1. 
241 Seçkin Gönen ve Şaban Uzay, “Türkiye’de Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Görünümü”, 1.Ulusal 
Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 2009, 
http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/Denetim_Kuruluslari.pdf,  (16.02.2011), s.1. 
242 Başak Ataman, Türk Denetim Kurumları, 1. Baskı, Ankara: Türkmen Kitabevi, 2000, s.5. 
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1996 tarih ve 22570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:X, No:16 sayılı Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ yürürlüğe girmiştir. Günümüzde de 

yürürlükte bulunan söz konusu tebliğde bağımsız denetim; ihraçcılar ve halka açık 

anonim ortaklıklar ile sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya kurulca 

istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına 

uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp 

yansıtmadığının, bağımsız denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre, defter 

kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesini ve tespit edilen sonuçların rapora 

bağlanmasını ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, ABD’de 

yaşanan denetim skandalları sonucu çıkarılan Sarbanes-Oxley Yasası (SOX) 

doğrultusunda, 02 Kasım 2002 tarih ve 24924 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Seri:X, No:19 sayılı Denetçi Bağımsızlığının Sağlanmasına İlişkin Tebliğ ile Seri:X, 

No:16 sayılı Tebliğ’in bazı maddelerine eklemeler yapmış, bazılarında ise değişikliğe 

gitmiştir.243 Bağımsız denetimin tüm aşamalarında mesleki şüphecilik anlayışının göz 

önünde bulundurulmasını ve finansal tabloların önemli yanlışlıklar içermediği 

konusunda makul güvenceyi sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı 

toplanmasını zorunlu kılan 12 Haziran 2006 tarih ve 26196 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları 

Hakkında Tebliğ ile de bağımsız denetçinin sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı 

açıklamalar  yapılmıştır.244 

             13 Haziran 1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe 

giren 3568 sayılı SM, SMMM ve YMM Kanunu ve bu kanunu izleyen yönetmelik ve 

tebliğler ile işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde 

işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, 

değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine 

tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek 

amaçlanmıştır. 3568 sayılı Kanun ile SMMM ve YMM’lere verilen yetkiler daha çok 

vergisel açıdan mali tablo ve beyannamelerin incelenmesi ve denetimidir. Kanun 

                                                           
243 Ayten Ersoy ve Adnan Dönmez, “Bağımsız Denetim Firmaları Bakış Açısıyla Türkiye Bağımsız Dış 
Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi”, Bilig Dergisi, Sayı: 36, Kış 2006, s.73. 
244 Ufuk Doğruer, Geniş Açıdan Bağımsız Denetim, 2009, 
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ufukdogruer/005/,  (23.02.2011). 
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uyarınca çıkarılan yönetmelikte; denetim, bağımsız denetim tanımından farklı olarak 

görüş bildirme yerine mali bilgilerin onaylanarak tasdik edilmesi olarak 

tanımlanmıştır.245 Kanunda, bir meslek kanunu olması gereği, kimlerin bağımsız denetçi 

olabileceği ve şartları belirtilmekle birlikte, bağımsız denetim standartları, bağımsız 

denetimlerin nasıl yapılacağı, raporlama ve bağımsız denetime ilişkin diğer hususlara 

yer verilmemiştir. Bağımsız denetimle ilgili uygulamalar ülkemizde çeşitli mevzuatlarla 

düzenlenmektedir. Bunlara baktığımızda, sermaye piyasası, bankacılık ve finans, 

sigortacılık piyasası ile ilgili düzenlemeler başlıca bağımsız denetim mevzuatını 

oluşturmaktadır.246 

             3568 sayılı Kanunun giderek değişen ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması 

ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mevzuat uyumu sürecinde bu Kanunun yeniden 

ele alınması gerekliliği nedeniyle, Kanunda değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur. 

             3568 sayılı Kanunun değiştirilmesini öngören 5760 sayılı Kanun Tasarısı, 

TBMM’de odaların seçim sürecinin başlamasından sonra 01 Mayıs 2008 tarihinde 

kabul edilmiş olması nedeniyle tartışmalara yol açmıştır. Bunun üzerine yeniden gözden 

geçirilerek düzenlenen 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 

5786 sayılı Kanun, 26 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile 3568 

sayılı Kanunun birçok maddesi değiştirilmiştir. Muhasebecilik ve müşavirlik mesleği 

alanındaki ihtiyaçlar, tamamen yeni bir kanunun yürürlüğe sokulması yoluyla değil, 

3568 sayılı Kanunun mevcut hükümlerinin değiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmeye 

çalışılmış ve önemli değişiklikler getirilmiştir. Bu çerçevede 3568 sayılı Kanunda yer 

alan ifadelerin, 1989’dan bu yana değişen mevzuat ile uyumunun sağlanması da 

hedeflenmiştir.247 

                                                           
245 Özşahin, s.7. 
246 Merdan Çalışkan, “Ülkemizde Bağımsız Denetim Mevzuatı ve Güncel Düzenleme Çalışmaları”, 
Yaklaşım Dergisi, Sayı:197, Mayıs 2009, http://www.huseyinust.com/printthread.php?tid=22422, 
(02.03.2011). 
247 Hülya Çoştan, “3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 sayılı Kanun Kapsamında Öngörülen 
Değişiklikler”, (Elektronik Versiyon), Mevzuat Dergisi, Mart 2010, Sayı: 147, 
http://www.mevzuatdergisi.com/2010/03a/01.htm (02.03.2011). 
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             5786 sayılı Kanun ile birlikte, Serbest Muhasebecilik unvanı kısmen 

kaldırılmıştır. Kanunun geçici 11. maddesine göre, sınava girmeyenler ile sınavda 

başarısız olanların eski unvanları ile çalışmaya devam edebilecekleri belirtilmiştir. 

Sınavda başarılı olup SMMM unvanını kullanmaya hak kazananların bu unvanı 

kullanabilecekleri, ancak lisans düzeyinde okul bitirmedikleri sürece YMM olma ve 

bağımsız denetim yapabilme imkanlarının olmayacağı ifade edilmiştir.248 

             Ülkemizde son olarak bağımsız denetimin önemini büyük ölçüde artıracak olan 

düzenleme, 01 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu ile gelmektedir. Kanunda Anonim Şirket niteliği taşıyan tüm işletmelerin 

denetimlerinin, halka açık olup olmamasına bakılmaksızın, “Denetçi” olarak 

nitelendirilen bağımsız denetim yetkisi bulunan kişi veya kuruluşlarca 

gerçekleştirilmesi hükmü getirilmiştir.  Orta ve küçük ölçekli Anonim Şirketler, bir 

veya birden fazla YMM veya SMMM unvanlı kişiyi denetçi olarak seçebilecekken, 

büyük ölçekli Anonim Şirketler ancak bağımsız denetim yetkisi bulunan ve ortakları 

YMM veya SMMM unvanı taşıyan kuruluşları denetçi olarak seçebileceklerdir.249 

Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme 

elemanlarının nitelikleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar 

Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenecektir.250 

             Günümüze kadar uygulanmakta olan Türk Ticaret Kanunu’nda özellikle şirket 

denetimi konusunda uzman olma zorunluluğu olmayanlar görev alabilmekteydi. Ancak, 

Yeni TTK ile birlikte şirketlerin denetimi, konusunda uzman olanlara bırakılmaktadır. 

Kanuna göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimi dışında, şirketlerin mali 

tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporları şirketlerin ölçeklerine göre bağımsız 

denetim kuruluşları veya YMM ile SMMM’ler tarafından, şirketlerin belirli özellikteki 

işlem ve faaliyetleri ise “İşlem Denetçileri” tarafından denetlenecektir. Kanunda 

kendilerine verilen görevler dikkate alındığında işlem denetçiliğinin şirket denetiminde 

                                                           
248 SM’den SMMM’ye Geçiş İle İlgili Açıklama, 2009, 
http://www.maligundem.com/gundem/haberdetay.asp?ID=234 (02.03.2011). 
249 Serkan Gül, Yeni Türk Ticaret Kanununda A.Ş.’lerin Denetimi İçin Öngörülen Bağımsız  Denetim 
Yetkisi – YMM ve SMMM Unvanlarının Durumu, 2011,  
http://www.ustatlar.net/index.php/denetim/genel/239-ttk-denetim.html, (02.03.2011). 
250 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html, (20.02.2011). 
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önemli bir işlev göreceği söylenebilir. İşlem denetçiliği, Yeni TTK ile şirketlerin 

denetim sisteminde gerçekleştirilen köklü değişikliklerin önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Şirketlerin kuruluşundan, sermaye artırım ve azaltılmasına, birleşme ve 

bölünmelerden menkul kıymet ihracına kadar birçok işlemde güvenilirliği sağlamak 

adına işlem denetçilerine önemli görevler ile hukuki ve cezai sorumluluklar verilmiştir. 

Bu aşamada, bağımsız denetim kuruluşları ve YMM ile SMMM’ler içerisinden şirket 

genel kurulları, yönetim kurulları ve mahkeme tarafından seçilecek ya da atanacak olan 

işlem denetçilerinin, bu önemli görevleri gerçekleştirmelerinde mali denetim bilgi ve 

tecrübelerinin yanında yeni TTK’nın işlem denetçiliği ile ilgili hükümlerine de hakim 

olmaları gerekmektedir.251 

             Yeni TTK’ya göre, sermaye şirketlerinin denetimi, ortakları YMM veya 

SMMM unvanını taşıyan bağımsız denetim kuruluşları tarafından Uluslararası Denetim 

Standartları ile uyumlu Türkiye Bağımsız Denetim Standartları’na göre yapılacaktır. 

Limited Şirketler de yeni kanunla getirilen düzenlemeler doğrultusunda; genel kurul, 

yönetimin belirlenmesi, finansal tablolar, denetim ve işlem denetçisi konuları başta 

olmak üzere anonim şirketlere benzetilmeye çalışılarak, bu şirketlerin biraz daha 

sermaye şirketi haline getirilmesi amaçlanmıştır. Kanunda, denetim konusunda SPK 

mevzuatına benzer detaylı düzenlemelere yer verilmiştir.252 

             Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, denetçi görüşünün önemli bir işlevi bulunduğu 

görülmektedir. Denetim sonucunda denetçi, olumlu, olumsuz veya şartlı görüş verebilir 

ya da görüş bildirmekten kaçınabilir. Denetçi görüşü, genel kurul kararlarını ve yönetim 

kurulunun görevde kalıp kalmayacağını etkileyici niteliktedir. Olumsuz denetçi görüşü 

sonucunda yönetim kurulunun istifa etmesi gerekecektir. Görüldüğü üzere, bağımsız 

denetimin ortaklık düzeni üzerinde oldukça çarpıcı etkileri olacaktır. Olumlu veya 

sınırlı olumlu görüşün alınamadığı durumlarda, genel kurul mali konularda karar alma 

yeteneğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bugüne kadar alışılagelen 

düzenden farklı olacak bu yeni dönemde kurumsal varlığın sürdürülebilirliği, yeni 

                                                           
251 Kadir Özdemir, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre İşlem Denetçiliği II, Yaklaşım Dergisi, Sayı:219, 
Mart 2011, http://www.huseyinust.com/printthread.php?tid=36787, (11.03.2011). 
252 Adnan Yıldırım, “Yeni Türk Ticaret Kanunu Ticari Hayatımızın Temel Kurallarını Değiştirdi”, Batı 
Ymm Sirküleri, Sayı:2011/22, http://www.batiymm.com.tr/sirk2011/22.html, (06.03.2011). 
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fırsatların değerlendirilebilmesinde, bağımsız denetim, iç denetim faaliyeti, risk 

yönetimi ve kurumsal yönetim yaklaşımının önemli rolü bulunmaktadır.253 

 

       3.3. Bağımsız Denetimin Önemi 

             Çağdaş Yönetim anlayışına göre işletme yönetiminde ve yönetim kararlarının 

oluşumunda, kaçınılmaz olarak muhasebe tarafından üretilmiş ve denetlenmiş güvenilir 

bilgilere ihtiyaç vardır. Bu nedenle, işletmeler açısından bağımsız denetim gereği 

oluşmaktadır. Muhasebe bilgileri, işletme çıkarlarını sembolize eden bir alandır. 

Güvenilir olmasına birçok yönden gereksinim vardır. Güven de, ancak denetimle 

sağlanır.254  

             Bağımsız denetimi önemli kılan unsurlardan bir diğeri, mali tablolarla ilgili 

olarak tahmin, analiz, denetim ve rapor hazırlama gibi konular hakkında, geleceğe ait 

kararların saptanmasında yönetime yol gösterici olmasıdır. İşletmelerin büyümesi, 

işletmelere olan devlet müdahalesinin çoğalması, işletme ile ilgili çıkar gruplarının 

kuvvetlenmesi ve çoğalması, iş yaşamındaki rekabet ortamının şiddetlenmesi, insan 

faktörünün önem kazanması gibi hususlar da bağımsız denetimin önemini artırmıştır.255 

Bunun yanı sıra, muhasebe sisteminin ve finansal raporlama standartlarındaki teknik 

yoğunluğun giderek artması, finansal tabloların işletme yönetiminin isteklerine hizmet 

edecek şekilde hazırlanması gibi nedenlerle finansal tablolardaki hata ve hile olasılığı 

yükselmekte, iç denetim sistemlerinin yetersizliği ise olası hata ve hilelerin ortaya 

çıkarılması ve önlenmesinde yetersiz kalabilmektedir. Dolayısıyla, bağımsız denetim 

faaliyeti, işletmeler açısından oldukça önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.256 

 

 
                                                           
253 TİDE, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Hazırlık ve Uyum Sürecinde İç Denetimin Rolü ve Katma 
Değeri, http://www.tide.org.tr/uploads/news/Platin_Ek.pdf,  (17.05.2011), s.5. 
254 Salih Özel, “Türkiye’ de Bağımsız Muhasebe Denetim Sisteminin Genel Değerlendirilmesi”, Maliye 
Postası, Sayı: 373, 1996, s.46. 
255 Erol Çelen, “Bağımsız Denetimin Önemi, Yararları ve Kamuyu Aydınlatma İlkesi”, Mali Çözüm 
Dergisi, Sayı:55, 2001, s.1. 
256 Mahmut Okur, 2007, s.5. 
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       3.4. Bağımsız Denetimin Yararları 

             Bağımsız denetim, finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını 

saptayarak, güvenilirliğini artırır. Denetlenmiş olan finansal tablolar yoluyla vergi 

beyannameleri hazırlanacağı için bu tabloların güvenilirliği, devletin yapacağı vergi 

denetiminin riskini azaltır.257 Denetlenmiş finansal tablolar işletme yöneticilerinin 

alacağı kararlara ışık tutar.258 Bağımsız denetim ile finansal tablo ve raporlar üzerinde 

analizler yapılarak, işletmenin ekonomik durumu yetkili mercilere tam ve güvenilir 

olarak aktarılır. Bu durum, işletmenin kredibilitesini arttırır. Faaliyetlerin yasal 

düzenlemelere uygunluğunun araştırılarak, var olan uygunsuzluklar varsa düzeltilmesini 

sağlar.259  

             Bağımsız denetim, işletme yönetimi ve çalışanlarının sahtekarlık yapma 

eğilimlerini önlemeye yardımcı olur ve faaliyetlerine yardımcı olarak, etkinliği artırır. 

Mali kurumlar (örneğin ticaret bankaları ve yatırım bankaları) ödünç verme veya mali 

katılma dolayısıyla işletmelerden iktisadi ve mali durumları hakkında bilgi ve detaylı 

raporlar istemektedirler. Bu raporların, açılacak kredilere veya yapılacak finansmanlara 

dayanak olabilmeleri için yetkili ve tarafsız inceleme organlarınca düzenlenerek 

onaylanmaları gerekir. Dolayısıyla, bu raporların istenen özellikleri sağlayabilmesi için 

bağımsız denetime ihtiyaç vardır. Denetlenmiş finansal tablolar, işverene ve işçi 

sendikalarına ücretlerin ve sosyal yardımların pazarlığında yardımcı olur. Kamuya 

açıklanan denetlenmiş finansal tablolar, işletmeye yatırım yapacak yatırımcıları işletme 

ile ilgili olası risklerden korur.  İşletme ile ilişkisi bulunan tüm kurumlara, o işletme 

hakkında tarafsız, objektif ve güvenilir bilgi verir. 

             Kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler, dernek ve vakıflar ile bunlara ait 

iktisadi teşekküllerin bağımsız denetime tabi tutulmaları, bu kuruluşlarda yolsuzlukların 

önlenmesine ve etkin çalışmalarına yardımcı olacaktır. 

                                                           
257  Güredin, Denetim, s.17. 
258  Kadir Dabbağoğlu, “Bağımsız Muhasebe Denetimi ve Türkiye’deki Durum”, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988), s.4. 
259 Zeki Doğan ve Zeynep Hatunoğlu, “Vergi Gelirlerinin Artmasını Sağlayan Bağımsız Dış Denetimin 
Türkiye Açısından Önemi”, Yaklaşım Dergisi, Eylül 1996, s.133. 



95 

 

             Bağımsız denetim, ülkeye bilgi üretimi ve planlama açısından yararlar sağlar. 

Vergi gelirlerinin artmasında da devlete yardımcı olur. İşletme ortaklarının ve 

yöneticilerinin vergi konusunda sahtekarlık yapma güdülerini yok eder.260 

 

       3.5. Bağımsız Denetimin Amaçları 

             Bağımsız denetimin amaçlarını maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının, yani işletmenin şeffaf olup 

olmadığının saptanması, 

• Denetimi yapılan işletmenin hak ve yararlarını korumak, gelişmesini sağlamak, 

• İşletmenin çalışanlarının hak ve yararlarını korumak, 

• İşletme sahiplerinin, ortak ya da hissedarların hak ve yararlarını korumak, 

• Yasal mevzuata uyulup uyulmadığının tespiti, 

• Ülke ekonomisindeki sermaye piyasasının gelişmesini ve tasarruf sahipleri 

tarafından bu piyasaya arz edilen kaynakların, etkin kullanımını sağlamak, 

• Ulusal düzeyde tek düzen muhasebe uygulamalarını sağlamak ve uluslararası 

muhasebe uygulamalarına uyumlaştırmaya yardımcı olmak.261 

 

       3.6. İç Kontrol ve İç Denetim Arasındaki İlişki 

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

kontrolün farklı ve önemli bir boyutu olarak değerlendirilebilir. İç denetimin temel 

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

                                                           
260 Çelen, s.3 
261 Mustafa Yurt, Ülkemizde Bağımsız Denetim Şirketleri, 
http://www.stratejikboyut.com/haber/ulkemizde-bagimsiz-denetim-sirketleri--28558.html, (07.03.2011). 



96 

 

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

değerlendirmeler yaparak tavsiyelerde bulunur. Bu bakımdan iç denetçiler işletmeyi 

kontrol altında tutmada birer danışman olarak görülmektedir. İç denetçiler, iç kontrolleri 

öğretmek ve bu konuda tavsiyede bulunmak açısından değerli bir kaynak oluşturmakla 

beraber, sağlıklı bir iç kontrol yapısının yerine geçmemelidirler.262 

             Etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, işletilmesi ve izlenmesi yönetimin 

sorumluluğundadır. Ancak hiçbir iç kontrol mekanizması, hataların ortaya çıkması ve 

önlenmesi bakımından kesin güvence veremez. Bu nedenle, iç denetçinin işletmede var 

olan iç kontrol sistemini yakından tanıyıp doğru bir şekilde değerlendirmesi, iç 

kontrolde etkinliği sağlayıcı bir unsur oluşturabilmektedir.263  

             İç denetçiler, organizasyonu içten tanıma gücüne sahip oldukları için, 

kapsamına ve varlığının sürekliliğine bağlı olarak işletmenin faaliyetleriyle ilgili önemli 

derecede bilgi ve anlayışa sahip olmaktadırlar. Bu durum, iç denetçilerin mesleki bilgi 

ve becerilerini, kuruluşun amaçlarıyla, kontrol kültürüyle, çalışanlara ve sistemlere 

ilişkin edindiği bilgilerle birleştirebilme şansı vermektedir. Dolayısıyla, kuruluşta 

sürekli izleme faaliyetinde bulunan bir iç denetim biriminin var olması, yönetim için 

önemli bir güvence sağlamaktadır.264 

             İşletme organizasyonundaki karmaşıklık ve işlem hacminin yüksekliği 

durumunda iç denetçi, işletme tarafından üretilen muhasebe verilerinin güvenilirliğini 

belirleyebilmek için iç kontrol aracılığıyla yürütülen süreçleri değerlendirir. Bu sayede 

güvenilirliği sağlanan veriler özetlenerek finansal tablolar oluşturulur.265 

             Özetle; iç kontrol, süreç ve iş akışları içine yerleştirilen, kişilerden etkilenen, 

işletmenin amaçlarına ulaşmasında kullanılan bir araçtır. Makul ölçüde güvenilirlik 

sağlar. Bu özellikleri ile iç kontrol, işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Etkinliğinin 

                                                           
262 INTOSAI İç Kontrol Standartları, Ankara, 1994, 
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/intosai2.htm, (07.03.2011). 
263 Münevver Yılancı,  İç Denetim, Ankara: Nobel Yayınları, 2006, s.13. 
264 ECIIA, Internal Control and Internal Auditing: Guidance for Directors, Managers and Auditors, 
November 2000, s.8. 
265 Michael A. Van Sertima, “An Overview of Internal Controls”, Benefits and Compensation Digest, 
Vol:42, No:5, May 2005, http://www.gkspc.com/publications/2007/12/internal_controls.pdf, 
(07.03.2011), s.23. 
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ve yerindeliğinin değerlendirilmesi için iç denetim faaliyetine ihtiyaç duyulur. Bu 

nedenle iç kontrol ve iç denetim birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan iki 

kavram olarak değerlendirilmelidir.266 

 

       3.7. İç Kontrol ve Bağımsız Denetim Arasındaki İlişki 

             Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı, hedeflere ulaşma ve finansal 

raporlamanın güvenilirliğinin sağlanmasının yanı sıra, belirlenen politika ve yasal 

düzenlemelere uygunluğun sağlanması açısından da büyük önem taşır. Bağımsız 

denetimin planlanması aşamasında, denetim çalışmasının kapsamı, uygulanacak 

testlerin niteliği ve niceliğinin saptanabilmesi gibi konulara yönelik olarak, müşteri 

işletmenin iç kontrol sisteminin incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle iç kontrol, 

genel kabul görmüş denetim standartları başta olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası 

standartlara ve düzenlemelere konu olmuştur. 

             Etkin çalışan bir iç kontrol sistemi, bağımsız denetim çalışmasının kalitesini 

olumlu yönde etkiler. İç kontrol sisteminin bağımsız denetçilerce incelenmesi, işletme 

için var olan temel risklerin önceden ve doğru olarak saptanabilmesine, denetim 

süresinin kısalmasına, dolayısıyla müşteri işletmenin daha az ücret ödemesine neden 

olur. İç kontrol sisteminin etkinliği arttıkça, denetim riski azalır.267 Bağımsız denetçi, 

uygulayacağı teknikler ve prosedürlerin yanında iç kontrol sistemi hakkında da bilgi 

sahibi olmalı ve iç kontrol sistemini analiz edebilecek düzeyde anlayışa sahip olmalıdır. 

 

       3.7.1. Bağımsız Denetimde İç Kontrolün İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

             Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (GKGDS)’nın Çalışma Alanı 

Standartları bölümünde yer alan “İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve 

Değerlendirilmesi Standardı” ile, denetçilerin çalışmalarına dayanak olması için 
                                                           
266 Uzun, İşletmelerde İç Kontrol Sistemi, http://www.icdenetim.net/makaleler/83-isletmelerde-ic-kontrol-
sistemi, (13.03.2011). 
267 Aksoy, Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü 
Bir İç Kontrol Anket Önerisi, s.169-171. 
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denetlenen işletmenin iç kontrol sistemini incelemeleri ve değerlendirmeleri 

istenmektedir. Böylece denetçiler denetim planlaması aşamasında iç kontrol sistemini 

tanıyarak gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar. Bunun sonucunda, denetçilerin 

yapacağı çalışmaların kapsamı, zamanlaması ve niteliği doğrudan etkilenir.268  

Denetçinin asıl sorumluluğu, iç kontrol sistemini tasarlamak değil, var olan iç kontrol 

sistemini değerlendirmektir.269 

 

         3.7.1.1. Bağımsız Denetimde İç Kontrolün İncelenme Nedenleri 

             İç kontrol sistemi iki nedenle incelenir. Bunlar, iç kontrol sisteminin 

güvenilirliğini araştırarak, sistemin etkinliğini saptamak ve uygun bir denetim görüşüne 

ulaşabilmek için uygulanacak denetim işlemlerinin kapsamını belirlemektir.270 

Bağımsız denetçiler, iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüşlerini bildirerek 

işletme yöneticilerine sistemi iyileştirmeleri hakkında önerilerde bulunabilirler.271 

             İşletme sahipleri ile üçüncü kişiler, işletmeyi önemli hata ve hilelerden korumak 

amacıyla kurulan iç kontrol sisteminin etkinliğine güvenmek için yönetimden daha çok 

açıklama ve bağımsız denetçilerden denetlenmiş finansal tablolar hakkında daha çok 

doğrulama isterler. Bunun nedeni, işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin var 

olmasının, olası hata ve hileleri önlemede en etkin araç olmasıdır.272 

 

         3.7.1.2. Bağımsız Denetçinin İç Kontrol Sistemini Tanıması 

             İç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirilmesinde ilk aşama, işletmenin 

iç kontrol sistemini tanımaktır. Bu aşamada denetçi, iç kontrol sistemi hakkında bilgi 

                                                           
268 Bozkurt, Muhasebe Denetimi, s.129. 
269 Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve 
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, s.58 
270 Fatih Kaya, “Türkiye’de Bağımsız Dış Denetim, Bağımsız Dış Denetimin Sorunları ve Çözüm 
Önerileri”, T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Bilim Raporu, 2002,  s.16. 
271 Güredin, Denetim, s.165. 
272 Kepekçi, Bağımsız Denetim, 2004, s.10. 
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toplar ve bunları sistematik olarak çalışma kağıtlarına kaydeder. İç kontrol sisteminin 

tanınmasında çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanılır. İşletme personeli ile yapılan 

görüşmeler, sorgulamalar, işletmenin örgüt yapısı, işletme yönetiminin yayınladığı 

genelgeler, iş tanımları, işletmenin hesap planı ve muhasebe yönetmeliği, iç denetçinin 

raporları, çalışma kağıtları ve denetim programları, önceki yıllara ait bağımsız denetim 

raporları, çalışma kağıtları ve iç kontrol raporları, muhasebe çalışanlarının 

gözlemlenmesi, belge ve kayıtların incelenmesi, işletme tesislerinin gezilmesi gibi bilgi 

kaynakları yoluyla iç kontrol sistemi tanınabilir.273  

             Bağımsız denetçinin iç kontrol sistemini tanımak amacıyla kullanacağı 

yordamların yapısı ve kapsamı işletmenin büyüklüğüne, iç kontrol sisteminin basit veya 

karmaşık oluşuna, yapılacak denetimin yeni bir denetim veya tekrarlanan bir denetim 

olup olmamasına, işletme politikasına, özel hesap ve işlemlere ilişkin hata ve 

yolsuzlukların önem derecesine göre değişiklik gösterebilir.  

 

         3.7.1.3. Bağımsız Denetçinin İç Kontrol Sisteminden Elde Ettiği Bilgileri 

Belgelendirmesi 

             Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları içerisinde yer alan İç Kontrol 

Sisteminin İncelenmesi Standardı, bağımsız denetçilerin denetime başlamadan önce, 

işletmede uygulanan iç kontrol sistemini araştırarak tanımasını, incelemesini ve 

değerlendirerek elde ettiği bilgilere göre denetimi planlamasını gerektirmektedir. 

Ayrıca, bağımsız denetçinin iç kontrolün incelenmesi ve değerlemesine ilişkin bilgileri 

belgelemesi, onun söz konusu standardı dikkate aldığının göstergesi sayılmaktadır. 

Bağımsız denetçi, iç kontrol sistemini araştırma ve belgeleme yöntemlerini seçme 

konusunda işletmenin yapısına, büyüklüğüne ve işlemlerin karmaşıklığına bağlı olarak 

davranmalıdır. Bağımsız denetçiler, iç kontrol sisteminden elde ettikleri bilgileri 

                                                           
273 Aksoy, Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü 
Bir İç Kontrol Anket Önerisi, s.175. 



100 

 

belgelendirmek için üç yöntem kullanabilirler. Bunlar; Not Alma Yöntemi, Akış Şeması 

Yöntemi ve Anket Yöntemi’dir.274 

 

          3.7.1.3.1. Not Alma Yöntemi 

             Müşteri işletme hakkında elde edilen ön bilgilerden sonra, iç kontrol yapısı 

hakkında detaylı bilgi elde edebilmek için kullanılan yöntemler arasında en çok 

yararlanılan ve en basit olanı not alma yöntemidir. Not alma yöntemi, genel olarak diğer 

yöntemlere yardımcı niteliktedir. Bu yöntemde denetçi, bölüm yöneticileri ve personeli 

ile karşılıklı görüşmelerden sağladığı bilgileri çalışma kağıtlarına kaydeder ve bunları 

referanslayarak raporda kullanılmak üzere ana dosyaya klase eder. Tüm sistemlerin 

sözlü olarak ifade edilebilmesi nedeniyle bu yöntemin en önemli avantajı esnekliktir. 

Ancak bu yöntemin başarısı denetçinin yazım tekniğine bağlıdır. Zayıf bir yazım tekniği 

yüzünden sistem yanlış anlaşılabilir. Bu da uygun olmayan uygunluk testlerinin 

düzenlenmesiyle sonuçlanabilir.275 

             Not alma yöntemi, denetçinin çeşitli yollarla işletmenin iç kontrol sistemi 

hakkında bilgi edinerek, bu bilgileri yazılı notlar haline getirmesidir. Bu yöntem 

uygulanırken, bazı işletme faaliyetlerinin notlar haline dönüştürülmesi gereklidir. 

Bunlar, muhasebe kaydındaki her bir belge ve kaydın doğuş noktalarının ortaya 

konulması, sistemdeki uygulama süreçlerinin not biçiminde izlenmesi ve çeşitli kontrol 

prosedürlerinin uygulanma biçimlerinin not alınmasıdır.276 Küçük işletmelerde 

kullanımı kolay bir yöntem olmakla beraber, iç kontrol sisteminin detayları hakkında 

açık bir şekilde anlatım yapılmasının zorluğu, orta ve büyük ölçekli işletmeler açısından 

kontrol riski belirlemede anlaşılabilirliği azaltmaktadır. Muhasebe sistemine ve ilgili 

kontrollere ilişkin olarak düzenlenmiş çalışma kağıdında, her bir belge ve kaydın hangi 

işlemden kaynaklandığına ilişkin olmak üzere, meydana gelen süreçte yer alan tüm 

işlemlere, sistemdeki her bir belge ve kaydın işlenme durumunun bilinmesini 

                                                           
274 Kepekçi, Bağımsız Denetim, 1998, s.76. 
275 Münevver Yılancı, “İşletmelerde İç Kontrol Yapısının Değerlendirilmesinin Denetim Karar 
Sürecindeki Yeri”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 631, 1992, s.39. 
276 Bozkurt, Muhasebe Denetimi, s. 140. 
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sağlayacak olgulara, risk değerlemesine ilişkin kontrol süreçlerinin belirtilerine yer 

verilmelidir.277 

 

          3.7.1.3.2. Akış Şeması Yöntemi 

             Akış şeması yöntemi, işletmenin iç kontrol sisteminin işleyişinin, çeşitli 

semboller ile şema haline getirilerek izlenmesidir. Bu yöntem, işletme içerisindeki 

kontrol sisteminin nasıl çalıştığını gösteren bir yol haritası niteliğindedir.278 

             Akış şeması, bilgi ve belgelerin üretim sürecine giriş noktalarını ve sistem 

içerisinde yapılan tüm işlemleri gösteren ve kısa bir gözden geçirmeye olanak sağlayan 

analitik bir araçtır. Akış şemalarının sembollerden oluşan standart bir anlam veya dili 

vardır. Akış şeması, işletmede kıymet hareketi meydana getiren her bir olayın oluşma 

anından muhasebe kayıtlarına geçirilmesine kadar var olan işlemlerin tümünü şema 

yardımıyla gösterir. Yazılı bir metni okumak yerine bir şemayı takip etmek ve gerekli 

durumlarda şema üzerinde güncelleştirme yapmak daha kolaydır. 279 

             Düzenlenen akış şemalarının, bağımsız denetçinin işini kolaylaştırabilmesi için 

şu sorulara olumlu cevaplar verebilmesi gerekir:280  

• Düzenli olarak farklı fonksiyonları kim uyguluyor?  

• Bu fonksiyonlar nerede uygulanıyor?  

• Yapılan iş nedir? Girdi olarak mı, çıktı olarak mı dikkate alınmalıdır?  

•  Fonksiyonlar ne zaman ve hangi sırada uygulanıyor? 

             Akış şeması yönteminin, diğer yöntemlere göre üstün olan yönleri vardır. 

Bunlar; anlaşılmasının kolay olması, karmaşık bir sistemin tümüyle gösterilmesini 
                                                           
277 Arens ve Loebbecke, s.290. 
278 Alvin A. Arens, Ranald J. Elder and Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Services: An 
Integrated Approach, 11. Edition, New Jersey: Prentice Hall, 2006, s.285. 
279 Güredin, Denetim, s.187. 
280 Yılancı, “İşletmelerde İç Kontrol Yapısının Değerlendirilmesinin Denetim Karar Sürecindeki Yeri”, 
s.31 
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kolaylaştırması, bilgi işlem belgeleri ile paralellik arz etmesi ve güncelleştirilmesinin 

kolay olmasıdır. Buna karşın, bu yöntemin diğer yöntemlere göre bazı sakıncaları da 

mevcuttur. Bunlar da; hazırlanmalarının zaman alması, önemli derecede bilgi ve tecrübe 

gerektirmesi ve kontrollerin zayıf olduğu noktaların belirlenmesi için yapılması gereken 

analizin daha zor olmasıdır.281 

 

          3.7.1.3.3. Anket Yöntemi 

             Anket yöntemi, iç kontrol yapısı incelenen işletmenin her bir denetim alanı ile 

ilgili sorulacak soruların önceden hazırlanıp, sorulup, yanıt alınması işlemlerinden 

oluşmaktadır. Çoğunlukla kullanılan yöntem olan anket yönteminde, denetçi sorduğu 

sorulara aldığı yanıtları anında form üzerinde sınıflandırır. Alınan yanıtlara göre 

sistemin zayıf yönleri belirlenmeye çalışılır.282 

             Anket yönteminde denetçi, iç kontrol sistemi ile ilgili bir dizi soru hazırlar. 

Sorular genelde, evet/hayır veya söz konusu değil ya da belirli bir yelpazede sayılara 

dayalı bir ölçekleme oluşturacak yanıtlar alınabilecek şekilde hazırlanır. Bu yöntemin 

sağladığı en önemli fayda, iç kontrol sisteminin yeterliliği hakkında çabuk ve genel bir 

kanıya ulaşılmasına imkan vermesidir. Anket yöntemi, incelenen sistemdeki 

kontrollerin güvenilirliğini ve etkinliğini araştırmaya yönelik çeşitli soruları içerir. 

Uygulamada birçok bağımsız denetim kurumu, standart soru kağıtları geliştirmiştir. 

Soru kağıtları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konu, soruların telkin edici ve 

yönlendirici değil, somut bir olaya kesin yanıt arayan nitelikte olmasıdır.283 

            Anket yöntemi genel olarak, grup çalışması yönteminin işletme kültürünce 

benimsenmediği veya çalışma gruplarının doğru ve samimi açıklama 

yapamayacaklarının düşünüldüğü durumlarda uygulanmaktadır. Ayrıca anket 

katılımcıları grup çalışmasına katılamayacak kadar çok sayıda ve farklı alanlardan ise 

                                                           
281 Aslan Kaya ve Halit Demiral, “Vergi İncelemelerinde İşletmelerin İç Kontrol Sistemlerinden 

Yararlanma Olanakları”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:3, Ocak 2001, s.90. 
282 Bozkurt, Muhasebe Denetimi, s.143. 
283 Aksoy, Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü 
Bir İç Kontrol Anket Önerisi, s.176. 
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anket yöntemi kullanılmaktadır. Bilgi toplamak için harcanan zamanı ve maliyetleri en 

aza düşürebilmek için de bu yöntem kullanılmaktadır.284 

 

         3.7.1.4. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi 

             İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, sistemin temel öğelerinin hedeflerini 

yerine getirip getiremediğini inceler. İşletme yöneticileri ile mevcut kontrol 

prosedürlerini, yöntemlerini ve organizasyon planını tartışmak anlamına gelir. İç kontrol 

sistemi değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken bazı unsurlar vardır. 

Bunlar: 

• Meydana gelebilecek hata ve usulsüzlük türleri, 

• Bu tür hata ve usulsüzlükleri önleyecek veya tespit edebilecek kontrol 

prosedürleri, 

• Bu prosedürlerin tatmin edici bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, 

• Mevcut kontrol prosedürlerinin tespit edemediği zayıflıklar ve 

• Bu zayıflıkların uygulanacak denetim prosedürlerinin yapısı, zamanlaması ve 

kapsamı üzerindeki etkileridir.285 

             Bağımsız denetçi, iç kontrol sistemi hakkında elde edip belgelendirdiği bilgileri 

bu aşamada iç kontrol sistemini değerleyerek, kontrol riskini belirlemede kullanacaktır. 

Eğer denetçi, daha değerlemenin başında kontrol riskinin en yüksek düzeyde olacağı 

kanısına varmış ise, hangi denetim testlerini ne zaman ve nasıl uygulaması gerektiği 

konusundaki çalışmalara hemen başlamalıdır. Aksi bir durum söz konusu ise, gerekli 

                                                           
284 TİDE, Uygulama Önerisi 2120.A1–2: Kontrol Süreçlerinin Yeterliliğini Değerlendirmede Kontrol Öz 

Değerlendirme Yönteminin Kullanılması, http://www.tide.org.tr/uploads/2120.A1-2.pdf, (11.04.2011), 

s.226. 
285 Nihal Saltık, İç Kontrol Özdeğerlendirme, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, Ankara, 2006, s.14. 
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kontrol testlerini uygulayarak, kontrol riskini son hali itibariyle belirlemesi 

gerekmektedir.286 

             Bağımsız denetçinin iç kontrol sistemini iyi bir şekilde değerlendirebilmesi için 

yeterli bilgiye ve üstün yeteneğe sahip olması gerekir. İşletmedeki iç kontrol sisteminin 

güçlü ve zayıf yönleri, sistemin tanımlanmasındaki hatalar ve kontrollerin 

tanımlanması, kontrol amaçlarının belirlenmesi ve karşılanacak kontrol amaçlarının 

gerçekleşmesi suretiyle değerlendirilir.287 

 

          3.7.1.4.1. İç Kontrol Sisteminin Ön Değerlemesi 

             İşletmelerin iç kontrol sistemini değerlendirirken yapılması gereken ilk iş, 

işletmenin denetlenebilir olup olmadığının değerlendirilmesidir. Denetlenilebilirliği 

belirleyen faktörler, yönetimin dürüstlüğü ve muhasebe kayıtlarının yeterliliğidir. Eğer 

yönetim dürüst davranmıyorsa, denetçi güvenilir olmayan kanıtlara güvenerek yanlış 

beyanda bulunabilir. Muhasebe kayıtlarında eksiklik varsa da, gerekli olan denetim 

kanıtları toplanmamış olur.288 

             Denetçi, ön değerleme yaparken şu aşamaları izler:289 

• Meydana gelme ihtimali bulunan hata, yolsuzluk ve uyumsuzluklar tespit 

edilerek, sıralanır. 

• Bu hata, yolsuzluk ve uyumsuzlukların oluşmasının baştan önlenebilmesi için ya 

da sonradan ortaya çıkmaları durumunda uygulanması gereken kontrol 

yordamları belirlenir. 

• İşletmenin kontrol sisteminde bu tür kontrol yordamlarının bulunduğu ve 

gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığını araştırılır. 

                                                           
286 Tuan, s.37. 
287 Güredin, Denetim, s.194. 
288 Arens ve Loebbecke, s.305. 
289 Ömer Faruk Zorluoğlu, “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Muhasebe Denetimindeki 
Yeri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003),  
s.100. 
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          3.7.1.4.2. İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Test Edilmesi 

             İç kontrol sistemi ile ilgili bir ön değerleme yapan denetçi, sistemi uygunluk 

testleri ile test eder. Uygunluk testi, işletmelerde var olduğu iddia edilen kontrollerin 

amaçlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmediğini test etmektir. Denetçi, örnekleme 

yöntemiyle seçtiği bir işlemi, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar gözden 

geçirerek, bu işlemin iç kontrole uygun bir şekilde gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğini araştırır. Eğer denetçi, kontrollerin uygun bir şekilde tasarlandığı 

sonucuna varıyorsa, bu durumu belirtecek şekilde uygun bir belgelendirme yapar.290 

             Bu aşamada yapılan testler, iç kontrol sistemi hakkında not alma, akış şemaları 

ya da anket yöntemi ile elde edilen bilgilerin tespit edildiği gibi olup olmadığını 

araştırmayı sağlar.291 

 

          3.7.1.4.3. İç Kontrol Sisteminin Son Değerlemesi 

             Denetçi, iç kontrol sisteminin etkinliğini test ettikten sonra, sistemi son bir kez 

daha değerler. Yapılan testlerin, ön değerlemeyi karşılayıp karşılamadığı değerlendirilir. 

Denetçi gerekli gördüğü alanlarda, denetim programına bazı düzeltmeler getirir. İç 

kontrolü zayıf gördüğü alanlarda programına ek denetim çalışmaları koyar, kontrolün 

çok fazla olduğu alanlarda ise denetim kapsamını daraltır.292 

             Yapılan uygulamaları değerlendirmek için denetçilerin bilgi ve yetenek sahibi 

olmaları gerekir. Eğer farklı denetçiler farklı değerlendirmeler yapmışlarsa, son kararı 

baş denetçi vermelidir.293 

 

 

                                                           
290 Melih Erdoğan, Denetim, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İİBF Yayınları, No:60, 2001, s.137. 
291 Gürbüz, s.74 
292 K. H. Spencer Pickett, Internal Control: A Manager’s Journey, London: The Mc Graw - Hill Book, 
2005, s.147. 
293 Perry ve Warner, s.55. 
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       3.7.2. İç Kontrolün Bağımsız Denetim Açısından Önemi 

             1970’li yılların başına kadar iç kontrol, bağımsız denetimde yeteri kadar önem 

kazanamamıştır. Bağımsız denetçilerin iç kontrol sistemini tanıma ve değerlendirme 

sorumluluğu ilk 1972’de SAS 1 ile, daha sonra da 1988 yılında SAS 55 ile ortaya 

çıkmıştır. Böylece gündeme şu konuların gelmesi sağlanmıştır:294 

• Denetçi, işletmenin iç kontrol sistemini değerlendirmek amacıyla yapacağı 

testlerin kapsamını, zamanını ve yapısını belirlemelidir. 

• Denetimi planlamak için iç kontrol sistemini iyice kavramalıdır. 

• İç kontrol sisteminin kavranması denetim sürecinin tamamı olmayıp, sadece 

önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

             İşletme varlıklarını korumak, yönetim tarafından belirlenen politika ve 

prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve işletme faaliyetleri ile ilgili 

kayıtları incelemek amacıyla kurulan bir iç kontrol sisteminin etkinliği arttıkça, finansal 

tabloların hatalı olma riski azalır, doğruluk ve güvenilirlik derecesi artar. Dolayısıyla, 

bağımsız denetim faaliyetinin kapsamı bakımından, iç kontrol sisteminin etkinliği 

belirleyici rol oynamaktadır.295 

             Bağımsız denetimin kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için, denetçi tarafından 

işletmenin iç kontrol sistemi ele alınarak önemle incelenmelidir. Bu durumu 

destekleyen en önemli unsur, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları arasında yer 

alan Çalışma Alanı Standartlarının ikincisi olan İç Kontrol Sisteminin İncelemesi 

Standardı’dır. Bu standardı dikkate almadan yapılan bir denetim, kaliteli ve güvenilir bir 

denetim olarak kabul edilemez. 

 

 

                                                           
294 Carmichael ve Willingham, s.149. 
295 Ercüment Güler, “Bağımsız Dış Denetim Süreci Kurumsal-Sosyal Sorumluluk İlişkisi Bankacılık 
Sektörü Uygulaması”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 
Enstitüsü, 2006), s.80. 
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       3.8. İç Denetim ve Bağımsız Denetim Arasındaki İlişki 

             İç denetim faaliyetleri bağımsız denetimi etkilemektedir. Bu etkiyi yaratan 

unsurlar şunlardır:296 

• Bağımsız denetçinin iç kontrol sistemine güven duyması, 

• İç denetçileri değerleyebilme olanaklarına sahip olması, 

• İç denetçilerde, bir denetim elemanı olarak aranan niteliklerin bulunmasıdır. 

             Bağımsız denetim işletmenin, kendi personeli olmayan denetçilerden oluşan, 

işletmeyle doğrudan ilgisi veya bağı bulunmayan bağımsız ve farklı bir tüzel kişiliği 

olan denetim organı, grubu veya kişisi tarafından denetlenmesidir. Bağımsız denetimin 

bu özelliği sayesinde, bağımsız denetçilerle iç denetçiler arasında denetim yöntemleri, 

sorumlukları, denetim hedefleri gibi konularda bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır.  

 

       3.8.1. İç Denetçiler ile Bağımsız Denetçiler Arasındaki İlişki 

             Bağımsız denetçiler, işletmenin mali işlemlerinin ve hesaplarının kurallara 

uygunluğu hakkında düşüncelerini destekleyecek düzeyde kanıt aramaktadırlar. 

Bağımsız denetçilerin bakış açısı genel olarak, içinde bulunulan cari dönemden bir 

önceki dönemde ne olduğuna odaklanmıştır. İç denetçiler ise şu anda içinde bulunulan 

cari dönemde ne olduğuna ve gelecekte ne olacağına bakmaktadırlar. Bağımsız 

denetçilerin temel hedefi, sonuçların değerlendirilmesidir. İç denetçilerin temel hedefi 

ise, daha önceden kurulmuş ve uygulanmakta olan mali sistemlerin 

değerlendirilmesidir. Temel olarak iç denetçiler ile bağımsız denetçiler arasındaki en 

önemli fark, raporlama ve sorumluluk konusunda ortaya çıkmaktadır. İç denetçiler, 

işletmenin üst yönetimi için çalışıp onlara rapor vermekten sorumluyken, bağımsız 

denetçiler daha üst otoritelere, genellikle yasama organına karşı sorumludurlar. Hem iç 

denetçiler hem de bağımsız denetçiler denetim planlaması yaparken, denetime dair 

                                                           
296 Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve 
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, s.60 
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verileri toplarken ve denetim sonuçlarına ulaşırken birbirlerinin raporlarından ve 

bulgularından faydalanabilirler.297 

 

         3.8.1.1. Bağımsız Denetçinin İç Denetçinin Çalışmalarını Değerlemesi 

             Bağımsız denetçiler, iç kontrol sistemi hakkında bilgi edinebilmek için, işletme 

yönetimi veya diğer personellerle yapılan görüşmeler, kayıt ve belge kontrolü, 

faaliyetlerin gözlenmesi gibi yollara başvururlar. Bağımsız denetçinin, iç kontrol sistemi 

ile ilgi bilgi alabileceği personel gruplarından biri de işletmenin iç denetim birimidir.298 

             Bağımsız denetçiler, iç denetçilerin yapmış olduğu denetim çalışmalarına 

güvenmeden önce bu çalışmaları değerlendirmelidirler. Her ne kadar, iç denetçilerin 

gerçekleştirdiği denetim eyleminin tamamı bağımsız denetimin kapsamına girmese de, 

onların finansal tablolarla ilgili yaptıkları araştırmalarını dikkate alarak, aşağıda 

sıralanan çalışmaları yapıp, değerlendirirler:299 

• Önceki yıllara ilişkin denetim bilgilerini dikkate alırlar. 

• İç denetçilerin risk belirleme süresine göre, denetim kaynaklarını finansal 

alanlara ve faaliyet alanlarına nasıl dağıtması gerektiği konusu üzerinde 

dururlar. 

• İç denetim raporlarını incelerler. 

             Bağımsız denetçiler, iç denetçilerin ve iç denetim biriminin işletme içindeki 

statülerini, mesleki standartlara bağlılıklarını, denetim planlarını, iç denetçilerin 

kayıtlara erişimini ve faaliyet alanları üzerinde sınırlamalar olup olmadığını 

araştırmalıdır. Bağımsız denetçi, iç denetçinin kalitesini, iç denetim biriminin yeterliliği 

                                                           
297 Tek ve Çetinkaya, http://www.debud.org/Html/dergi/pdf/sayi20.pdf , (22.07.2010). 
298 Akışık, s.95 
299 Sağlar ve Koray, s.353 
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ile birlikte değerleyerek aşağıda yer alan konular hakkında bilgi elde etmeye 

çalışmalıdır:300 

• İç denetçilerin mesleki deneyimleri ve eğitim düzeyleri, 

• İç denetçilerin mesleki ehliyetleri ve sürekli eğitimleri, 

• Denetim politikaları, programları ve uyguladıkları yordamlar, 

• Personel dağılımıyla ilgili uygulamalar, 

• İç denetçilerin eylemlerinin incelenmesi ve gözlemlenmesi, 

• Rapor, öneri ve çalışma kağıdı gibi belgelerin kalitesi, 

• İç denetçilerin başarılarının kalitesi. 

             Bağımsız denetçiler, iç denetim fonksiyonunun örgütsel durumuna ilişkin 

olarak elde ettikleri bilgileri sürekli yenileyerek bu konudaki düşünce ve önerilerini 

işletme yönetimine bildirmelidirler. 

             Bağımsız denetçinin iç denetçiye güvenmesi konusunda dikkate alması gereken 

iki temel unsur vardır. Bunlar; iç denetçinin yeterliliği ve tarafsızlığıdır.301 

 

          3.8.1.1.1. İç Denetçinin Yeterliliğinin Değerlendirilmesi 

             İç denetçilerden bazı hususlarda belirli bir düzeyde bilgi, beceri ve yeteneğe 

sahip olmaları beklenir. Bu hususlar; iç denetim standart, prosedür ve tekniklerin 

uygulanmasında yeterlilik, finansal kaynakların ve finansal raporların denetimi için 

gerekli olan muhasebe kavramı, ilke ve tekniklerinde yeterlilik, işletme faaliyetlerinde 

meydana gelebilecek olan aksaklıkların önemlilik derecesini saptayıp değerleyebilmek 

için gerekli olan yönetim ilkelerini anlayabilmedeki yeterlilik, muhasebe, iktisat, ticaret 

                                                           
300Bozkurt, Muhasebe Denetimi, s.138. 
301 Murat Kiracı, “Denetim Sürecine Etkileri Bakımından Hile Riski Değerlemesi”, MÖDAV Muhasebe 
Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:6, Sayı:4, Aralık 2004, s.112. 
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hukuku, vergi, finans, kantitatif teknikler ve bilgi teknolojileri gibi temel konularda 

yeterlilik şeklinde ifade edilmektedir.302 Mesleki yeterliliğe sahip olmak, tüm denetçiler 

dahil iç denetim bölümünün birinci derecede sorumluluğundadır. Çünkü onlardan, 

yapacakları denetimlerin yeterli olması ve titizlikle yürütülmesi beklenir. Bunun için de 

iç denetçilerin bilgi, beceri ve disiplin gibi önemli niteliklere sahip olmaları 

gerekmektedir. Bu nitelikler sürekli eğitimle elde edilir.303 

             Bağımsız denetçilerin, iç denetçilerin mesleki yeterliliklerini değerlendirirken 

dikkat etmeleri ya da mevcut bilgilerini güncellemeleri gereken husular şunlardır:304 

• İç denetçilerin eğitim düzeyleri ve deneyimleri, 

• Mesleki ehliyetleri ve sürekli eğitim, 

• Denetim sözleşmeleri, programları ve prosedürleri, 

• İç denetçilerin görevlendirilmesine ilişkin uygulamalar, 

• İç denetçilerin çalışmalarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, 

• Çalışma kağıtları ile raporların kalitesi, 

• İç denetçilerin performans değerlendirmesi. 

 

          3.8.1.1.2. İç Denetçinin Tarafsızlığının Değerlendirilmesi 

            İç denetçi, işletme içerisinde ne kadar üst düzey sorumlu olursa, yönetim kurulu 

tarafından ne kadar önem verilirse, raporlarında yer alan sonuç ve önerilere bakış açısı 

ne kadar olumlu değerlendirilirse, o kadar tarafsız olabilir. Bu nedenle iç denetçiler, 

                                                           
302 Tuan, s.37. 
303 Uzay, İç Denetimin Geleceği ve Yeni Eğilimler, s.63 
304 AICPA, AU 322.09, 
http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/DownloadableDocuments/AU-00322.pdf, 
(12.04.2011), s.257-258. 
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yönetim kurulunun oluşturduğu denetim komitesine ya da işletme sahibi yöneticiye 

karşı sorumlu olmalıdırlar.305 

             Bağımsız denetçiler iç denetçilerin tarafsızlığını değerlendirirken, dikkat 

etmeleri ya da var olan bilgilerini güncellemeleri gereken husular şunlardır:306 

İç denetim fonksiyonundan sorumlu olan iç denetçinin örgütsel statüsü; 

• İç denetçinin denetlenen bölümle ilgili yöneticiye, denetim kapsamını detaylı 

kılarak ve gerekli özeni göstererek iç denetçilerin bulgu ve önerileri 

doğrultusunda raporlama yapıp yapmadığı, 

• İç denetçinin yönetim kuruluna, denetim komitesine veya yönetici ortağa 

doğrudan erişiminin olup olmadığı ve onlara düzenli olarak rapor verip 

vermediği, 

• Yönetim kurulu, denetim komitesi veya yönetici ortağın iç denetim 

departmanına ilişkin istihdam kararlarında iç denetçinin görüşüne önem verip 

vermediği. 

İç denetçinin tarafsızlığını korumak için oluşturulmuş politikalar; 

• İç denetçilerin, denetime duyarlı veya önemli pozisyonlarda çalışan akrabalarını 

denetlemeyi yasaklayan politikalar,  

• Son zamanlarda devredilmiş veya iç denetim fonksiyonundaki sorumlulukların 

tamamlanması için görevlendirilmek üzere program yapılmış denetim alanlarını 

iç denetçiye yasaklayan politikalar. 

             Bağımsız denetçi, iç denetçinin mesleki olarak yeterli ve tarafsız olduğu 

kanaatine vardıktan sonra, iç denetim çalışmalarının kalitesini belirlemek amacıyla iç 

                                                           
305 Andrew Chambers, Selim Georges ve Gerald Vinten, Internal Auditing, 2. Edition, London: Pitman 

Publishing, 1987, s.341. 
306 AICPA, AU 322.10, 
http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/DownloadableDocuments/AU-00322.pdf, 
(12.04.2011), s.257-258. 
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denetçinin çalışmalarından tesadüfi olarak yaptığı seçimleri inceler ya da incelenmemiş 

konulardan seçilen birimler üzerinde, aşağıdaki hususları değerlendirir:307 

• İç denetim çalışmalarının, denetim amacını karşılayabilecek nitelikte olup 

olmadığı, 

• Denetim programının nitelik düzeyi, 

• Çalışma kağıtlarının yeterli özellikte olup olmadığı, 

• Mesleki yargının, denetim çalışması sonuçlarına uygun olup olmadığı, 

• İç denetim raporunun nitelik düzeyi. 

 

       3.8.2. İç Denetimin Bağımsız Denetim Açısından Önemi 

             İç denetçinin işletmede yaptığı çalışmalar bağımsız denetçinin çalışmalarına 

etki edebilecek düzeydedir. İç denetim, bağımsız denetim çalışmalarını şu yönlerden 

etkileyebilir: 

• Bağımsız denetçinin işletmenin iç kontrolünü anlamaya çalıştığı sırada 

yürüteceği prosedürler, 

• Risk değerlemesi yapıldığı zaman yürütülen prosedürler, 

• Denetçinin yürüteceği maddilik prosedürleri. 

             İç denetim çalışmaları, bağımsız denetimde yapılacak olan iki tür risk 

değerlemesine etki edebilir. Bunlar; finansal tablolar düzeyinde önemli yanlış 

beyanların riskini değerleme ve önemli olan her bir iddia için kontrol riskini 

değerlemedir. İç denetçinin iç kontrol ortamında etkin bir biçimde çalışması, finansal 

                                                           
307 Nejat Bozkurt, “Mali Tabloların Bağımsız Denetimi Açısından Bağımsız Denetçi ve İç Denetçi 
İlişkisi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:27, Mart 1995, s.34. 
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tablolarda hata ve hilelerin ortaya çıkma riskini önemli ölçüde azaltır. Dolayısıyla etkin 

bir iç denetim çalışması, bağımsız denetçinin karşılaşacağı kontrol riskini azaltır.308 

             Bağımsız denetçi, iç denetçinin dönem içerisinde yapmış olduğu denetim 

çalışmalarından yararlanarak kendi denetim planını oluşturur. İç denetçinin, bu konuyla 

ilgili dikkat etmesi gereken en önemli husus, çalışmalarını yaparken bağımsız denetim 

ekibinin bir elemanı durumuna gelmemesi gerektiğidir.309 

             Bağımsız denetçiler ile iç denetçiler arasında işbirliği oluşturulması, finansal 

denetimin başarılı ve etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak ve denetimlerin 

tekrarlanmasını azaltacaktır. İşbirliği çabalarının sonucunda denetim verimliliğinin 

artması ve denetim maliyetlerinin düşmesi beklenir.310  

             Denetçiler arası işbirliği sağlamanın unsurları şunlardır:311 

• Periyodik olarak belirli dönemlerde toplantılar düzenlemek, 

• Birbirlerinin denetim programlarına ve çalışma kağıtlarına ulaşabilmek, 

• Denetim raporlarının ve yönetim yazışmalarının alışverişini sağlamak, 

• Denetim teknikleri, metotları ve terminolojisi konusunda ortak bir anlayışa sahip 

olmak. 

             İç denetçi ile bağımsız denetçi arasında etkin bir iç denetim olması halinde 

aktif, aksi durumda da pasif şekilde işbirliği yapılabilir.312 Bağımsız denetçilerin 

çalışmalarının gözetimi, iç denetim faaliyetiyle işbirliğinin sağlanması dahil, yönetim 

kurulunun sorumluluğundadır. İşbirliğini sağlamak, iç denetim yöneticisinin 

                                                           
308 Kiracı, s.112 
309 Bozkurt, Mali Tabloların Bağımsız Denetimi Açısından Bağımsız Denetçi ve İç Denetçi İlişkisi, s.30. 
310 Uzay, İç Denetimin Geleceği ve Yeni Eğilimler, s.212. 
311 Baran Özeren, İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları,   Ağustos 2000, 
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras08icdenetimstandart.pdf, (12.04.2011), s.30 
312 Ali İhsan Akgün, “İşletmelerde İç Denetim Uygulaması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:212, Mayıs 
1999, s.14. 
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sorumluluğundadır. İç denetim yöneticisi, denetim işlerinin etkin işbirliğini sağlamak 

için yönetim kurulunun desteğini alır.313 

             Etkin bir şekilde yürütülen iç denetim, bağımsız denetçinin yapacağı denetim 

esnasında uygulayacağı yöntem ve tekniklerin içeriğini, zamanlamasını ve kapsamını 

belirlemesine yardımcı olur. Bu nedenle bağımsız denetçi, iç denetim faaliyetlerini 

yeteri kadar anlamalı ve değerlendirebilmelidir. İç denetçiler tarafından yapılan 

çalışmalar, şirketin bağımsız denetime hazır olması açısından büyük önem taşımaktadır. 

İç denetçilerin gerçekleştirdikleri çalışmalar bağımsız dış denetçiler için önemli bir 

kanıt kaynağıdır ve denetçilerin işlerini kolaylaştırır. Ayrıca bağımsız dış denetçiler, iç 

denetçilerin çalışmalarından faydalanırlarsa denetim maliyetleri de azalacaktır.314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
313 TİDE, Uygulama Önerisi 2050–1: Eşgüdüm, Ocak 2001, 
http://www.tide.org.tr/uploads/2120.A1-2.pdf, (11.04.2011), s.1. 
314TİDE, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Hazırlık ve Uyum Sürecinde İç Denetimin Rolü ve Katma Değeri, 
http://www.tide.org.tr/uploads/news/Platin_Ek.pdf, (17.05.2011), s.5. 
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4. İÇ KONTROL İLE İÇ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM 
AÇISINDAN ÖNEMİ HAKKINDA BİR ANKET ÇALIŞMASI 

 

             Çalışmanın bu bölümünde, ilk üç bölümde yapılan teorik açıklamalar 

çerçevesinde; Türkiye’de yapılan bağımsız denetim açısından, denetlenen işletmelerde 

var olan iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin önem ve etkisi üzerinde değerlendirmeler 

yapılarak, bu sistemlerin bağımsız denetimin kalitesi üzerinde ne kadar etkili olduğu 

saptanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda; araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi 

açıklandıktan sonra, elde edilen bulgular değerlendirilecektir. 

 

       4.1. Araştırmanın Amacı 

             Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren bağımsız denetim 

kuruluşlarının yaptıkları denetim faaliyetlerinde, denetledikleri işletmelerin iç kontrol 

sistemi ile iç denetiminden ne ölçüde faydalandıklarını ve iç kontrol sistemi ile iç 

denetim faaliyetlerinin, bağımsız denetim çalışmalarına ne düzeyde katkısı olduğunu 

ortaya koymaktır. Bu bağlamda, bağımsız denetim ile iç kontrol ve iç denetim arasında 

nasıl bir ilişki olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.  

             Yapılan bu araştırma ile bağımsız denetim açısından iç kontrol ve iç denetimin 

öneminin tespiti yanı sıra; günümüzde orta ve büyük ölçekli işletmelerin iç kontrol ve iç 

denetimi ne düzeyde önemsedikleri hakkında da bilgi alınması hedeflenmiştir.   

 

       4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

             Araştırmanın ana kütlesini, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun resmi web 

sitesinde 2011 yılı itibariyle “e-Veri Bankası – Bağımsız Denetim Kuruluşları” 

listesinde yer alan İstanbul’da kurulu toplam 69 bağımsız denetim firması 

oluşturmaktadır. Ana kütlenin SPK’ya kayıtlı bağımsız denetim kuruluşları olarak 

seçilmesinin nedeni; bu firmaların bağımsız denetimini gerçekleştirdiği işletmelerin 
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genel olarak iç kontrol sistemi ve iç denetim departmanı bulunan orta ve büyük ölçekli 

işletmeler olmasıdır. Böylelikle, yapılan araştırmanın daha gerçekçi sonuç vereceği 

düşünülmüştür. 

            Bu çalışma, durum saptamaya yönelik tanımlayıcı bir araştırmadır. Tanımlayıcı 

araştırma modelinin amacı, var olan problemi, problemle ilgili durumları, değişkenleri 

ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayarak geleceğe dönük tahminler 

yapabilmektir. Çalışma ile ilgili veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın kapsamı açısından anket yönteminin daha faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Çalışmada, bağımsız denetim faaliyetleri açısından işletmelerdeki iç kontrol sistemi ile 

iç denetim fonksiyonunun öneminin ve etkilerinin tespiti amaçlandığı için, tek bir 

bağımsız denetim firmasında yapılacak olay çalışmasının, bu amacı gerçekleştirmede 

yetersiz kalacağı ve genelleme yapıldığında yanıltıcı sonuçlar doğurabileceği 

düşünülmüştür. Olay çalışması yönteminin bu noktadaki eksikliği nedeniyle anket 

yöntemi tercih edilerek, Türkiye’de bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren 

firmalara genel bir değerlendirme yapılmasının araştırma amacına daha uygun olacağı 

düşünülmüştür. 

 

       4.3. Anket Formunun Hazırlanması ve Anketin Uygulanması 

             “İç Kontrol ile İç Denetimin Bağımsız Denetim Açısından Önemi” hakkında 

bilgi toplamak amacıyla hazırlanan anket formu, üç ayrı bölüm olmak üzere, toplamda 

28 sorudan oluşmaktadır. İlk bölüm, anketi cevaplayan ile ilgili sorular ve cevaplayanın 

faaliyette bulunduğu bağımsız denetim firması hakkındaki sorular olmak üzere, toplam 

6 sorudan oluşan “Genel Bilgiler” bölümüdür. İkinci bölüm, anketi cevaplayanın iç 

kontrol ile ilgili görüşlerini belirttiği ve denetlenen işletmelerdeki iç kontrol sistemi ile 

ilgili mevcut durumun belirtildiği 14 sorudan oluşan “Bağımsız Denetçinin İç Kontrol 

Hakkındaki Görüşü İle İlgili Bilgiler” bölümüdür. Son bölüm olan üçüncü bölüm ise; 

ikinci bölüme benzer şekilde,  cevaplayıcının iç denetim ile ilgili görüşlerini belirttiği ve 

denetlenen işletmelerdeki iç denetim fonksiyonu ile ilgili mevcut durumun belirtildiği 8 
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soruluk “Bağımsız Denetçinin İç Denetim Hakkındaki Görüşü İle İlgili Bilgiler” 

bölümüdür.  

Soruların 11 tanesinin cevabı Evet/Hayır/Kararsızım seçeneklerinden biri tercih 

edilecek şekilde oluşturulmuştur. Geri kalan 17 soru ise farklı cevap seçeneklerine sahip 

olup, katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda veriler şekillendirilecek şekilde 

hazırlanmıştır. 

            Bu çalışma için, araştırmanın ana kütlesini oluşturan Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK)’nun resmi web sitesinde yayınlanan, 2011 yılına ait “e-Veri Bankası – Bağımsız 

Denetim Kuruluşları” listesinde yer alan İstanbul’da kurulu toplam 69 bağımsız denetim 

firmasından; örneklem büyüklüğü hesaplama formülüne göre315 belirlenen 32 firma 

tesadüfi (rastlantısal) örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. 

             Anket formları, belirlenen 32 bağımsız denetim firmasına e-posta yoluyla 

ulaştırılmıştır. İlerleyen günlerde takip amaçlı olarak, firmalarla telefon görüşmeleri 

yapılarak anketlerin durumu sorulmuş; ihtiyaç görülen durumlarda gönderilen e-postalar 

tekrarlanarak, anketlerin geri dönüşümünün artırılması ve hızlandırılması 

amaçlanmıştır. Sonuç olarak, araştırma kapsamındaki 32 firmaya gönderilen anket 

formlarının 21 tanesi cevaplandırılmıştır. Anketin yanıtlanma oranı %66 olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

       4.4. Anket Soruları ve Cevaplarının Değerlendirilmesi 

             Araştırmada tümevarım yönteminin kullanıldığı tanımlayıcı bir çerçeve 

çizileceğinden, değişkenlerle ilgili frekans dağılım tablolarından ve pasta grafiklerden 

yararlanılmıştır. 

 
                                                           
315 Volkan Türker, Araştırmalarda Evren ve Örneklem Belirleme,  
http://www.volkanturker.com.tr/bayders/BAY_08_EVREN_ORNEKLEM.pdf, (03.05.2011) 
Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması: Ana kütledeki birim sayısı biliniyorsa n= Nt2pq/d2(N-1)+t2pq 
formülü kullanılır. n: Örneklemi oluşturacak birim sayısı, N: Ana kütledeki birim sayısı, t: Seçilen 
anlamlılık düzeyine bağlı olarak t tablosundan bulunan teorik değer, p: Olgunun görülüş sıklığı 
(gerçekleşme olasılığı), q: Olgunun görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı), d: Örnekleme hatası 
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       4.4.1. Anketi Cevaplayanlar ve Çalıştıkları Bağımsız Denetim Firmaları 

Hakkında Genel Bilgiler 

             Anketin ilk bölümü olan “Genel Bilgiler” bölümünde, anketi cevaplayanların 

çalıştıkları denetim firması içindeki unvanları, denetim mesleğindeki deneyim süreleri, 

çalıştıkları bağımsız denetim firmasıyla ve bağımsız denetimini gerçekleştirdikleri 

işletmeler ile ilgili genel bilgilere ulaşabilmek için 6 soru sorulmuştur. 

             Anketi cevaplayanların çalıştıkları bağımsız denetim firması içindeki 

unvanlarının dağılımı Tablo 4.1’de verilmiştir. Bu tabloya göre, anketi 

cevaplandıranların %47,62’si Sorumlu Ortak Baş Denetçi, %19,05’i Denetçi 

Yardımcısı, %14,29’u Kıdemli Denetçi, %14,29’u Denetçi, %4,76’sı Baş Denetçi 

unvanına sahiptir. Yüzdelere bakıldığında, cevaplanan anketlerin neredeyse yarısının 

Sorumlu Ortak Baş Denetçiler tarafından doldurulduğu, geri kalanlarının da diğer 

statüdeki çalışanlar tarafından doldurulmuş olduğu görülmektedir. Bu sonuçtan yola 

çıkarak, anketimize verilen cevapların bağımsız denetim mesleğindeki her seviyeden 

görüşleri yansıttığı söylenebilir.  

 

Tablo 4.1 Ankete Cevap Verenlerin Firma İçindeki Unvanlarına Göre Dağılım 
 

Cevaplayıcının Unvanı Frekans Yüzde (%) 
Sorumlu Ortak Baş Denetçi 10 47,62 

Baş Denetçi 1 4,76 

Kıdemli Denetçi 3 14,29 

Denetçi 3 14,29 

Denetçi Yardımcısı 4 19,05 

Diğer - - 

TOPLAM 21 100 

 



 

Şekil 4.1 : Ankete Cevap Verenlerin Firma 

             Anketi cevaplayanların denetim mesle

dağılım Tablo 4.2’de verilmi

yıl arası, %19,05’i 6-10 yıl arası, %19,05’i 11

%4,76’sı 21-25 yıl arası, %9,52’si de 25 yıldan fazla denetim mesle

deneyimlerinin olduğunu söylemi

karşılaştırıldığında, 11 yıldan fazla çalı

kişinin baş denetçi olduğ

birinin denetçi olduğu; 1

denetçi yardımcısı olduğ

yeterli tecrübeyi oluşturabilece

çoğunluğunun mesleklerinde yeterli tecrübeye sahip ki

 

 

 

 

 

14,29

14,29

19,05

119 

Ankete Cevap Verenlerin Firma İçindeki Unvanlarına Göre Da

 

Anketi cevaplayanların denetim mesleğinde geçen deneyim sürelerine ili

ılım Tablo 4.2’de verilmiştir. Tabloya göre, anketi cevaplandıranların %

10 yıl arası, %19,05’i 11-15 yıl arası, %19,05’i 16

25 yıl arası, %9,52’si de 25 yıldan fazla denetim mesle

deneyimlerinin olduğunu söylemişlerdir. Deneyim süreleri ile unvanlar 

ında, 11 yıldan fazla çalışan 10 kişinin sorumlu ortak ba

 denetçi olduğu; 6-10 yıl arası çalışan 4 kişiden üçünün kıdemli denetçi, 

ğu; 1-5 yıl arası çalışan 6 kişinin ikisinin denetçi, dördünün de 

denetçi yardımcısı olduğu görülmüştür. Meslekte geçen 6 yıl ve üzerindeki

şturabileceği düşünüldüğünde, ankete cevap

unun mesleklerinde yeterli tecrübeye sahip kişiler olduğu görülmektedir.

47,62

4,76

19,05

Cevaplayıcının Unvanı (%)

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Baş Denetçi

Kıdemli Denetçi

Denetçi

Denetçi Yardımcısı

 

Unvanlarına Göre Dağılım 

inde geçen deneyim sürelerine ilişkin 

Tabloya göre, anketi cevaplandıranların %28,57’si 1-5 

arası, %19,05’i 16-20 yıl arası, 

25 yıl arası, %9,52’si de 25 yıldan fazla denetim mesleğinde 

Deneyim süreleri ile unvanlar 

inin sorumlu ortak baş denetçi, 1 

iden üçünün kıdemli denetçi, 

inin ikisinin denetçi, dördünün de 

yıl ve üzerindeki yılların 

ankete cevap verenlerin büyük 

ğu görülmektedir. 

Cevaplayıcının Unvanı (%)

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Kıdemli Denetçi

Denetçi Yardımcısı



 

Tablo 4.2 Ankete Cevap Verenlerin Denetim Mesle

Deneyim Süresi
1-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15 yıl 

16-20 yıl 

21-25 yıl 

25 yıldan fazla 

 

Şekil 4.2 : Ankete Cevap Verenlerin Denetim Mesle

             Anketi cevaplayanların 

Tablo 4.3’te verilmiştir. 

Denetimi, %21,74’ü Vergi Denetimi, %13,04’

Faaliyet Denetimi yaptıklarını belirtmi

seçeneğini işaretleyerek, bu seçene

yaptıklarını belirtmişlerdir.

19,05

19,05

4,76

120 

Ankete Cevap Verenlerin Denetim Mesleğindeki Deneyim Sürelerine Göre 
Dağılım 

 

Deneyim Süresi Frekans 
6 

4 

4 

4 

1 

2 

TOPLAM 21 

Ankete Cevap Verenlerin Denetim Mesleğindeki Deneyim Sürelerine Göre
Dağılım 

 

Anketi cevaplayanların gerçekleştirdikleri denetim türlerine ili

ştir. Tabloya göre, ankete cevap verenlerin %45,65’i Finansal Tablo 

Denetimi, %21,74’ü Vergi Denetimi, %13,04’ü Uygunluk Denetimi ve

Faaliyet Denetimi yaptıklarını belirtmiş olup, ayrıca cevaplayıcıların %8,70’i 

aretleyerek, bu seçeneğe açıklama olarak Hile ve Yolsuzluk Denetimi 

şlerdir. 

28,57

19,05
19,05

4,76
9,52

Deneyim Süresi (%)

1-5 yıl

6-10 yıl

11-15 yıl

16-20 yıl

21-25 yıl

25 yıldan fazla

indeki Deneyim Sürelerine Göre 

Yüzde (%) 
28,57 

19,05 

19,05 

19,05 

4,76 

9,52 

100 

 

indeki Deneyim Sürelerine Göre 

denetim türlerine ilişkin dağılım 

45,65’i Finansal Tablo 

ü Uygunluk Denetimi ve %10,87’si 

ayrıca cevaplayıcıların %8,70’i “Diğer” 

e açıklama olarak Hile ve Yolsuzluk Denetimi 

Deneyim Süresi (%)

15 yıl

20 yıl

25 yıl

25 yıldan fazla



 

Tablo 4.3 Ankete Cevap Verenlerin

Gerçekleştirilen Denetim Türleri
Finansal Tablo Denetimi         

Uygunluk Denetimi          

Faaliyet Denetimi                    

Vergi Denetimi         

Diğer 

TOPLAM

 

          

Şekil 4.3 : Ankete Cevap Verenlerin

 

Anketi cevaplayan 21 ba

işletmelere başka konularda yardımcı olup olmadıklarına ili

verilmiştir. Tabloya göre, 

denetim faaliyetleri dışında i

%42,86’sı sadece denetim faaliyetlerinde bulunduklarını belirtmi

 

10,87

21,74

8,70

121 

Ankete Cevap Verenlerin Gerçekleştirdikleri Denetim Türlerine Göre
Dağılım 

 
ştirilen Denetim Türleri Frekans 

Finansal Tablo Denetimi          21 

Uygunluk Denetimi           6 

Faaliyet Denetimi                     5 

Vergi Denetimi          10 

4 

TOPLAM 46 

Ankete Cevap Verenlerin Gerçekleştirdikleri Denetim Türlerine Göre
Dağılım 

Anketi cevaplayan 21 bağımsız denetim firmasının, denetim faaliyetleri dı

ka konularda yardımcı olup olmadıklarına ilişkin dağ

Tabloya göre, ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının %

faaliyetleri dışında işletmelere başka hizmetlerde de bulunduklarını belirtirken, 

%42,86’sı sadece denetim faaliyetlerinde bulunduklarını belirtmiştir. 

45,65

13,04

8,70

Gerçekleştirilen Denetim Türleri (%)

Finansal Tablo Denetimi

Uygunluk Denetimi

Faaliyet Denetimi

Vergi Denetimi

Diğer

i Denetim Türlerine Göre 

Yüzde (%) 
45,65 

13,04 

10,87 

21,74 

8,70 

100 

 

i Denetim Türlerine Göre 

ımsız denetim firmasının, denetim faaliyetleri dışında 

kin dağılım Tablo 4.4’te 

ımsız denetim firmalarının %57,14’ü 

ka hizmetlerde de bulunduklarını belirtirken, 

  

Gerçekleştirilen Denetim Türleri (%)

Finansal Tablo Denetimi

Uygunluk Denetimi

Faaliyet Denetimi

Vergi Denetimi



 

Tablo 4.4 Firmaların Denetim Faaliyeti Dı

Denetim Dışında Ba
Yapılıyor mu?

Evet 

Hayır 

 

           

Şekil 4.4 : Firmaların Denetim Faaliyeti Dı

 

Anketi cevaplayan 21 ba

dışında işletmelere başka konularda da yardımcı olduklarını söyleyen 

yapmış olduğu diğer faaliyetlere ili

ankete cevap veren bağ

oranında vergi konusunda, %30 oranında kamu kurumlarının istedi

onaylanması konusunda yardımcı olmaktadır. %30 oranında i

seçeneğinde ise işletmelere yardımcı olunan konular; 

halka açılmalar, değerleme i

uygulamaları hakkında danı

 

42,86

122 

Firmaların Denetim Faaliyeti Dışında Başka Faaliyetlerde Bulunup 
Bulunmadıklarına Göre Dağılım 

 

Denetim Dışında Başka Faaliyetler 
Yapılıyor mu? Frekans 

12 

9 

TOPLAM 21 

Firmaların Denetim Faaliyeti Dışında Başka Faaliyetlerde Bulunup 
Bulunmadıklarına Göre Dağılım 

Anketi cevaplayan 21 bağımsız denetim firmasından, denetim faaliyetleri 

letmelere başka konularda da yardımcı olduklarını söyleyen 

er faaliyetlere ilişkin dağılım Tablo 4.5’te verilmiş

bağımsız denetim firmaları, işletmelere denetim dı

vergi konusunda, %30 oranında kamu kurumlarının istediği bilgi ve belgelerin 

onaylanması konusunda yardımcı olmaktadır. %30 oranında iş

letmelere yardımcı olunan konular; şirket satın alma ve birle

erleme işlemleri, kurumsallaşma projeleri, muhasebe standartları ve 

uygulamaları hakkında danışmanlık şeklinde belirtilmiştir. 

57,14

Denetim Dışında Başka 
Faaliyetler Yapılıyor mu? (%)

Evet

Hayır

ka Faaliyetlerde Bulunup 

Yüzde (%) 
57,14 

42,86 

100 

 

ka Faaliyetlerde Bulunup 

ımsız denetim firmasından, denetim faaliyetleri 

ka konularda da yardımcı olduklarını söyleyen 12 firmanın 

ılım Tablo 4.5’te verilmiştir. Tabloya göre, 

letmelere denetim dışında %40 

vergi konusunda, %30 oranında kamu kurumlarının istediği bilgi ve belgelerin 

onaylanması konusunda yardımcı olmaktadır. %30 oranında işaretlenen “Diğer” 

ket satın alma ve birleşmeleri, 

uhasebe standartları ve 

Denetim Dışında Başka 
Faaliyetler Yapılıyor mu? (%)



 

Tablo 4.5 Denetim Haricinde Gerçekl

Denetim Haricinde Gerçekle
Faaliyetler

Vergi konusunda i
yapmak 
Kamu kurumlarının i
olduğu bilgi ve belgelerin onaylanması
Diğer 

 

           

Şekil 4.5 : Denetim Haricinde Gerçekle

            Anketi cevaplayan ba

bağımsız denetime önem verip vermediklerine

Tabloya göre, ankete cevap verenlerin 

%45’i denetledikleri işletmelerin tümünün, %

bağımsız denetime önem verdi

denetçi, bu soruyu boş bırakarak sorunun altına; 

olmasa), hiçbir işletme ba

yoruma göre en uygun cevabın 

anketi dolduranın görü

30,00

30,00

123 

Denetim Haricinde Gerçekleştirilen Faaliyetlere Gö
 

Denetim Haricinde Gerçekleştirilen 
Faaliyetler Frekans Yüzde

Vergi konusunda işletmelere danışmanlık 8 

Kamu kurumlarının işletmelerden istemiş 
u bilgi ve belgelerin onaylanması 

6 

6 

TOPLAM 20 

Denetim Haricinde Gerçekleştirilen Faaliyetlere Gö

 

Anketi cevaplayan bağımsız denetim firmalarının denetledikleri i

ımsız denetime önem verip vermediklerine ilişkin dağılım Tablo 4.6

nkete cevap verenlerin %50’si denetledikleri işletmelerin ço

şletmelerin tümünün, %5’i de denetledikleri işletmenin çok azının 

ımsız denetime önem verdiğini belirtmiştir. Anketi cevaplayan bir

ş bırakarak sorunun altına; “Mecbur olunmasa

letme bağımsız denetim yaptırmaz.” şeklinde not dü

yoruma göre en uygun cevabın “Hiçbiri önem vermiyor” seçeneği olaca

anketi dolduranın görüşünü olduğu gibi yansıtabilmek amacıyla herhangi bir 

40,00

30,00

Denetim Haricinde 
Gerçekleştirilen Faaliyetler (%)

Vergi konusunda işletmelere 
danışmanlık yapmak

Kamu kurumlarının 
işletmelerden istemiş olduğu 
bilgi ve belgelerin onaylanması
Diğer

tirilen Faaliyetlere Göre Dağılım 

Yüzde (%) 
40,00 

30,00 

30,00 

100 

 

tirilen Faaliyetlere Göre Dağılım  

denetledikleri işletmelerin 

ılım Tablo 4.6’da verilmiştir. 

letmelerin çoğunluğunun, 

5’i de denetledikleri işletmenin çok azının 

bir sorumlu ortak baş 

Mecbur olunmasa (yasal zorunluluk 

eklinde not düşmüştür. Bu 

ği olacağı düşünülse de, 

u gibi yansıtabilmek amacıyla herhangi bir 

Denetim Haricinde 
Gerçekleştirilen Faaliyetler (%)

Vergi konusunda işletmelere 
danışmanlık yapmak

Kamu kurumlarının 
işletmelerden istemiş olduğu 
bilgi ve belgelerin onaylanması



 

müdahalede bulunulmamı

firmasından 20’si cevap 

soruyu boş bırakmıştır.

bakıldığında, günümüzde i

fazla önemsedikleri söylene

akışı yapılmasını sağlayarak hem yönetimin hem de di

ilgili olarak tahmin ve analiz yap

yardımcı olur. Dolayısıyla i

yararlarına olacak bir durumdur.

Tablo 4.6 Denetlenen İş

Bağımsız Denetime Verilen Önem
Hepsi önem veriyor    

Çoğunluğu önem veriyor    

Çok azı önem veriyor    

Hiçbiri önem vermiyor

TOPLAM

 

Şekil 4.6 : Denetlenen 

50,00
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müdahalede bulunulmamıştır. Sonuç olarak, bu soruya 21 ba

cevap vermiş, 1 firma ise herhangi bir seçeneğ

r. Bu konuda geçmiş zamanda yapılmış olan ara

ında, günümüzde işletmelerin bağımsız denetimi geçmiş zamanlara göre daha 

söylenebilir. Bağımsız denetim, işletme yönetimine do

ğlayarak hem yönetimin hem de diğer karar alıcıların 

ilgili olarak tahmin ve analiz yapmalarına ve geleceğe ait sağlıklı kararlar almaların

. Dolayısıyla işletmelerin bağımsız denetime önem vermesi, kendi 

ararlarına olacak bir durumdur.  

Denetlenen İşletmelerin Bağımsız Denetime Verdikleri Öneme Göre Da
 

ımsız Denetime Verilen Önem Frekans 
Hepsi önem veriyor     9 

u önem veriyor     10 

Çok azı önem veriyor     1 

Hiçbiri önem vermiyor - 

TOPLAM 20 

Denetlenen İşletmelerin Bağımsız Denetime Verdikleri

Dağılım 

45,00

5,00

Bağımsız Denetime Verilen Önem (%)

Hepsi önem veriyor

Çoğunluğu önem veriyor

Çok azı önem veriyor

soruya 21 bağımsız denetim 

herhangi bir seçeneği işaretlemeyerek 

ş olan araştırmalara 

ş zamanlara göre daha 

letme yönetimine doğru bilgi 

er karar alıcıların mali tablolarla 

lıklı kararlar almalarına 

ımsız denetime önem vermesi, kendi 

Öneme Göre Dağılım 

Yüzde (%) 
45,00 

50,00 

5,00 

- 

100 

 

ımsız Denetime Verdikleri Öneme Göre 

Bağımsız Denetime Verilen Önem (%)

Hepsi önem veriyor

Çoğunluğu önem veriyor

Çok azı önem veriyor
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       4.4.2. İç Kontrol Hakkında Bağımsız Denetçinin Görüşü İle İlgili Bilgiler 

             Anketin ikinci bölümü olan “İç Kontrol Hakkında Bağımsız Denetçinin Görüşü 

İle İlgili Bilgiler” bölümünde, ankete cevap veren bağımsız denetim firmaları ile bu 

firmaların denetledikleri işletmelerin iç kontrol sistemine verdikleri önemi belirlemek 

ve günümüzde iç kontrolün bağımsız denetim açısından öneminin ne düzeyde olduğunu 

tespit edebilmek amacıyla 14 soru sorulmuştur. 

             Bu bölümde yer alan bir sorunun (15. Soru), bir önceki soruya verilen cevaplar 

doğrultusunda tüm cevaplayıcılar tarafından boş bırakılmış olması nedeniyle, bu soruya 

ilişkin frekans dağılım tablosu oluşturulamamıştır. Dolayısıyla, aşağıda anketin 14 

sorudan oluşan ikinci bölümüne ilişkin olarak 13 adet frekans dağılım tablosuna yer 

verilmiştir. 

             Anketi cevaplayan 21 bağımsız denetim firmasının denetledikleri işletmelerde 

etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına ilişkin dağılım Tablo 4.7’de 

verilmiştir. Tabloya göre, ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının %47,62’si 

denetledikleri işletmelerin çok azında, %28,57’si denetledikleri işletmelerin çoğunda, 

%19,05’i denetledikleri işletmelerin tümünde etkin bir iç kontrol sisteminin var 

olduğunu belirtmiştir. Anketi cevaplayan bir kişi ise, denetledikleri işletmelerin 

hiçbirinde etkin bir iç kontrol sisteminin olmadığını belirterek %4,76 oranını temsil 

etmektedir.  

             İşletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı, işletme içerisinde güvenilir 

bilgi akışını sağlayarak yönetimin doğru kararlar almasını sağlar. İşletmeler finansal 

tablolarının güvenilirliğini, faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğini, yasa ve 

düzenlemelere uygunluğu sağlamak amacıyla etkin iç kontrol sistemleri kurarak 

sürekliliğini sağlamalıdır. Anket sonuçlarına bakıldığında, denetledikleri işletmelerin 

tümünde etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olduğunu belirten firma sayısı sadece 

4’tür. Bu sonuca göre, Türkiye’de işletmelerde yeterli iç kontrol bilincinin oluşmadığı 

söylenebilir. 

 



 

Tablo 4.7 Denetlenen İşletmelerin Etkin Bir 
Derecelerine Göre Dağılım
 

Denetlenen İş
Kontrol Sistemi Mevcut mudur?

Hepsinde mevcut    

Çoğunluğunda mevcut    

Çok azında mevcut    

Hiçbirinde mevcut de

 

           

Şekil 4.7 : Denetlenen 

             Anketi cevaplayan 21 ba

arasında iç kontrol sistemine gereken önemi vermeyen i

gerekçelerine ilişkin da

tanesinde bu soru boş bırakılmı

işletmeler iç kontrol sistemine gereken önemi vermektedir. Geri kalan 18 anket 

sonucuna göre, bağımsız denetim firmalarının denetledikleri i

47,62

4,76
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Denetlenen İşletmelerin Etkin Bir İç Kontrol Sistemine Sahip Olma 
ğılım 

Denetlenen İşletmelerde Etkin İç 
Kontrol Sistemi Mevcut mudur? Frekans Yüzde

Hepsinde mevcut     4 

unda mevcut     6 

Çok azında mevcut     10 

Hiçbirinde mevcut değil 1 

TOPLAM 21 

Denetlenen İşletmelerin Etkin Bir İç Kontrol Sistemine

Derecelerine Göre Dağılım 

 

Anketi cevaplayan 21 bağımsız denetim firmasının denetledikleri i

iç kontrol sistemine gereken önemi vermeyen işletmelerin bu duruma yönelik 

kin dağılım Tablo 4.8’de verilmiştir. Cevaplanan anketler

ş bırakılmıştır. Yani anketi cevaplayan 3 kişiye göre, denetledikleri 

letmeler iç kontrol sistemine gereken önemi vermektedir. Geri kalan 18 anket 

ğımsız denetim firmalarının denetledikleri işletmelerin iç kon

19,05

28,57

4,76

Denetlenen İşletmelerde Etkin 
İç Kontrol Sistemi Mevcut mudur? (%)

Hepsinde mevcut

Çoğunluğunda mevcut

Çok azında mevcut

Hiçbirinde mevcut değil

Sahip Olma 

Yüzde (%) 
19,05 

28,57 

47,62 

4,76 

100 

 

ç Kontrol Sistemine Sahip Olma 

ımsız denetim firmasının denetledikleri işletmeler 

letmelerin bu duruma yönelik 

Cevaplanan anketlerin 3 

şiye göre, denetledikleri 

letmeler iç kontrol sistemine gereken önemi vermektedir. Geri kalan 18 anket 

şletmelerin iç kontrole 

Denetlenen İşletmelerde Etkin 
İç Kontrol Sistemi Mevcut mudur? (%)

Hepsinde mevcut

Çoğunluğunda mevcut

Çok azında mevcut

Hiçbirinde mevcut değil
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gereken önemi vermeme nedenleri; %40 oranında iç kontrol sistemi kurulmasının yasal 

bir zorunluluk olmaması, %22,86 oranında iç kontrolün önemine inanmamaları, %17,14 

oranında yüksek maliyet gerektirmesi, % 14,29 oranında bağımsız denetim yapılıyor 

olması nedeniyle iç kontrol sistemine gerek duymamaları ve %5,71 oranında da diğer 

nedenler olarak belirtilmiştir. “Diğer” seçeneğini işaretleyen 2 kişiden biri, bu nedenlere 

ek olarak işletmelerde “Benim kontrolüm yeterli” anlayışının var olduğunu ve 

işletmelerin iç kontrolün yararlarını bilmediklerini; diğer cevaplayıcı ise, işletmelerin iç 

denetimin öneminin farkında olmamaları dolayısıyla iç kontrole de gereken önemi 

vermediklerini ifade etmiştir.  

 

Tablo 4.8 İç Kontrol Sistemine Önem Vermeyen İşletmelerin Gerekçelerine Göre 
Dağılım 

 
İşletmelerin İç Kontrole Önem 

Vermeme Nedenleri Frekans Yüzde (%) 
Yüksek maliyet gerektirmesi 6 17,14 

Bağımsız denetimin varlığı nedeniyle, iç 
kontrol sistemine gerek duymamaları 

5 14,29 

İç kontrolün önemine inanmamaları 8 22,86 

Yasal olarak bir zorunluluk olmaması 14 40,00 

Diğer  2 5,71 

TOPLAM 35 100 

 



 

          

Şekil 4.8 : İç Kontrol Sistemine Önem Vermeyen 

             Anketi cevaplayan 21 ba

iç kontrol sistemlerini incele

4.9’da verilmiştir. Tabloya göre, 

%71,43’ü denetledikleri tüm i

değerlendirdiklerini, %23,81’i denetledikleri bazı i

inceleyerek değerlendirdiklerini, %4,76’sı ise iç kontrol incele

faaliyetlerinde bulunmadıklarını belirtmi

            Genel olarak bakıldı

denetledikleri işletmelerin iç kontrol sistemlerini inceleyerek de

kontrol sistemini önemsedikleri görülmektedir.

 

 

 

 

40,00
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ç Kontrol Sistemine Önem Vermeyen İşletmelerin Gerekçelerine Göre 

Dağılım 

 

Anketi cevaplayan 21 bağımsız denetim firmasının, denetledikleri i

iç kontrol sistemlerini inceleyerek değerlendirme durumlarına iliş

Tabloya göre, ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının 

71,43’ü denetledikleri tüm işletmelerin iç kontrol sistemlerini inceleyerek 

erlendirdiklerini, %23,81’i denetledikleri bazı işletmelerin iç kontrol sistemini 

erlendirdiklerini, %4,76’sı ise iç kontrol inceleme ve de

faaliyetlerinde bulunmadıklarını belirtmişlerdir.  

Genel olarak bakıldığında, denetim firmalarının büyük ço

letmelerin iç kontrol sistemlerini inceleyerek değerlendirdikleri, yani iç 

ini önemsedikleri görülmektedir. 

17,14

14,29

22,86

5,71

İşletmelerin İç Kontrole Önem 
Vermeme Nedenleri (%)

Yüksek maliyet gerektirmesi

Bağımsız denetimin varlığı 
nedeniyle, iç kontrol 
sistemine gerek duymamaları
İç kontrolün önemine 
inanmamaları

Yasal olarak bir zorunluluk 
olmaması

 

Gerekçelerine Göre 

ımsız denetim firmasının, denetledikleri işletmelerin 

erlendirme durumlarına ilişkin dağılım Tablo 

ımsız denetim firmalarının 

letmelerin iç kontrol sistemlerini inceleyerek 

letmelerin iç kontrol sistemini 

me ve değerlendirme 

ında, denetim firmalarının büyük çoğunluğunun 

ğerlendirdikleri, yani iç 

İşletmelerin İç Kontrole Önem 
Vermeme Nedenleri (%)

Yüksek maliyet gerektirmesi

Bağımsız denetimin varlığı 
nedeniyle, iç kontrol 
sistemine gerek duymamaları
İç kontrolün önemine 

Yasal olarak bir zorunluluk 



 

Tablo 4.9 Firmaların Denetledikleri 

 
İşletmelerin 
İncelenerek De

Evet 

Hayır 

Bazılarını 

 

          

Şekil 4.9 : Firmaların Denetledikleri 

Anketi cevaplayan 21 ba

işletmelerin iç kontrol sistemlerini inceleyerek de

firmanın, iç kontrol sistemini inceleme ve de

aldığına ilişkin dağılım Tablo 4.10’da verilmi

bağımsız denetim firmalarının iç kontrol inceleme ve de

%32,61 oranında kıdemli denetçilerin, %28,26 oranında denetçilerin, %

baş denetçilerin, %19,57

4,76

23,81
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Firmaların Denetledikleri İşletmelerin İç Kontrol Sistemlerini 
İncelememelerine Göre Dağılım 

letmelerin İç Kontrol Sistemleri 
ncelenerek Değerlendiriliyor mu? Frekans Yüzde

15 

1 

5 

TOPLAM 21 

Firmaların Denetledikleri İşletmelerin İç Kontrol Sistemlerini 

İncelememelerine Göre Dağılım 

 

Anketi cevaplayan 21 bağımsız denetim firmasından, denetledikleri 

letmelerin iç kontrol sistemlerini inceleyerek değerlendirdiklerini söyleyen 

iç kontrol sistemini inceleme ve değerlendirme faaliyetlerinde kimlerin görev 

ılım Tablo 4.10’da verilmiştir. Tabloya göre, ankete cevap veren 

ımsız denetim firmalarının iç kontrol inceleme ve değerlendirme faaliyetlerinde 

ranında kıdemli denetçilerin, %28,26 oranında denetçilerin, %

 denetçilerin, %19,57 oranında da denetçi yardımcılarının görev aldı

71,43

İşletmelerin İç Kontrol Sistemleri 
İncelenerek Değerlendiriliyor mu? (%)

Evet

Hayır

Bazılarını

ç Kontrol Sistemlerini İnceleyip 

Yüzde (%) 
71,43 

4,76 

23,81 

100 

 

ç Kontrol Sistemlerini İnceleyip 

ımsız denetim firmasından, denetledikleri 

erlendirdiklerini söyleyen 20 

inde kimlerin görev 

Tabloya göre, ankete cevap veren 

erlendirme faaliyetlerinde 

ranında kıdemli denetçilerin, %28,26 oranında denetçilerin, %19,57 oranında 

oranında da denetçi yardımcılarının görev aldığı belirtilmiştir. 

İşletmelerin İç Kontrol Sistemleri 
İncelenerek Değerlendiriliyor mu? (%)



 

Bu oranlara göre, iç kontrol inceleme ve de

denetçi ve denetçiler tarafından gerçekle

 

Tablo 4.10 İç Kontrol Sistemini 
 

İşletmelerin 
İnceleyerek Değ

Görev Alanlar
Baş Denetçi 

Kıdemli Denetçi

Denetçi 

Denetçi Yardımcısı

Diğer 

 

          

Şekil 4.10 : İç Kontrol Sistemini 

             Anketi cevaplayan 21 ba

iç kontrol sistemlerini inceleyerek de

28,26

19,57
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Bu oranlara göre, iç kontrol inceleme ve değerlendirme faaliyetlerinin daha çok, kıdemli 

denetçi ve denetçiler tarafından gerçekleştirildiği söylenebilir. 

ç Kontrol Sistemini İncelemede Görev Alan Kişilere

letmelerin İç Kontrol Sistemini 
nceleyerek Değerlendirme Faaliyetinde 

Görev Alanlar Frekans Yüzde
9 

Kıdemli Denetçi 15 

13 

Denetçi Yardımcısı 9 

- 

TOPLAM 46 

ç Kontrol Sistemini İncelemede Görev Alan Kişilere

 

Anketi cevaplayan 21 bağımsız denetim firmasından, denetledikleri i

inceleyerek değerlendirdiklerini söyleyen 20 firmanın

19,57

32,61

İç Kontrol Sistemini İncelemede
Görev Alan Kişilere Göre Dağılım (%)

Baş Denetçi

Kıdemli Denetçi

Denetçi

Denetçi Yardımcısı

erlendirme faaliyetlerinin daha çok, kıdemli 

şilere Göre Dağılım 

Yüzde (%) 
19,57 

32,61 

28,26 

19,57 

- 

100 

 

şilere Göre Dağılım 

ımsız denetim firmasından, denetledikleri işletmelerin 

firmanın, iç kontrol 

İç Kontrol Sistemini İncelemede
Görev Alan Kişilere Göre Dağılım (%)

Kıdemli Denetçi

Denetçi Yardımcısı
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sistemi hakkında topladıkları bilgileri belgelendirirken kullandıkları yöntemlere ilişkin 

dağılım Tablo 4.11’de verilmiştir. Tabloya göre, ankete cevap veren bağımsız denetim 

firmalarında %39,53 oranında Not Alma Yöntemi, %34,88 oranında Akış Şeması 

Yöntemi ve %25,58 oranında da Anket Yöntemi kullanıldığı görülmektedir.  

             Bu sonuca göre, üç yöntemin arasında çok fazla bir fark olmamakla birlikte, en 

çok kullanılan yöntemin Not Alma Yöntemi olduğu söylenebilir. Not alma yöntemi ile 

ilgili olarak, “Küçük işletmelerde kullanımı kolay bir yöntem olmakla beraber, iç 

kontrol sisteminin detayları hakkında açık bir şekilde anlatım yapılmasının zorluğu, orta 

ve büyük ölçekli işletmeler açısından kontrol riski belirlemede anlaşılabilirliği 

azaltmaktadır.” şeklinde bir açıklama, tezin üçüncü bölümünde yapılmıştı. Görüldüğü 

gibi, orta ve büyük ölçekli işletmelerde etkin bir sonuca ulaştırmayacağı söylense de, en 

çok tercih edilen yöntem olması büyük ölçüde kullanımının basit olmasına bağlıdır. 

 

Tablo 4.11 İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgi Toplamak İçin Kullanılan Yöntemlere 
Göre Dağılım 

 
Kullanılan Yöntemler 

Frekans Yüzde (%) 
Not alma Yöntemi 17 39,53 

Akış Şeması Yöntemi 15 34,88 

Anket Yöntemi 11 25,58 

Diğer - - 

TOPLAM 43 100 

 



 

Şekil 4.11 : İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgi Toplamak 

             Anketi cevaplayan 21 ba

iç kontrol sistemlerini inceleyerek de

işletmelerin iç kontrol sistemlerinde eksiklikler ya da zayıflıklar tespit etti

konuları işletme yönetime bildirerek önerilerde bulunu

dağılım Tablo 4.12’de verilmi

firmalarının %95’i iç kontrol sistemi hakkında tespit ettikleri durumları ve öneril

işletme yönetimiyle görü

görüşmediğini belirtmiştir.

             SPK’nın Sermaye Piyasasında Ba

Tebliğ’inde 10. Kısımda yer alan 13. Madde’ye göre; 

tasarlanan iç kontrol sistemi, i

olabilir ve bağımsız denetçi bu durumu i

kişilere bildirmek zorundadır.

zorunluluğa genel olarak uyuldu

 

 

34,88

25,58
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ç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgi Toplamak İçin Kullanılan Yöntemlere 

Göre Dağılım 

 

Anketi cevaplayan 21 bağımsız denetim firmasından, denetledikleri i

iç kontrol sistemlerini inceleyerek değerlendirdiklerini söyleyen 

letmelerin iç kontrol sistemlerinde eksiklikler ya da zayıflıklar tespit etti

letme yönetime bildirerek önerilerde bulunup bulunmadıklarına 

ılım Tablo 4.12’de verilmiştir. Tabloya göre, ankete cevap veren ba

irmalarının %95’i iç kontrol sistemi hakkında tespit ettikleri durumları ve öneril

letme yönetimiyle görüştüğünü, %5’i ise iç kontrol ile ilgili olarak yönetimle 

ini belirtmiştir. 

SPK’nın Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında 

’inde 10. Kısımda yer alan 13. Madde’ye göre; “Uygun olmayan bir biçimde 

tasarlanan iç kontrol sistemi, işletmenin iç kontrol sisteminde yetersizli

ımsız denetçi bu durumu işletme yönetimi ve yönetimden sorumlu 

ilere bildirmek zorundadır.” Ankete verilen cevaplara bakılacak olu

a genel olarak uyulduğu söylenebilir. 

39,53

34,88

Kullanılan Yöntemler (%)

Not Alma Yöntemi

Akış Şeması Yöntemi

Anket Yöntemi

 

Kullanılan Yöntemlere 

ımsız denetim firmasından, denetledikleri işletmelerin 

erlendirdiklerini söyleyen 20 firmanın, 

letmelerin iç kontrol sistemlerinde eksiklikler ya da zayıflıklar tespit ettiklerinde, bu 

p bulunmadıklarına ilişkin 

Tabloya göre, ankete cevap veren bağımsız denetim 

irmalarının %95’i iç kontrol sistemi hakkında tespit ettikleri durumları ve önerilerini 

ünü, %5’i ise iç kontrol ile ilgili olarak yönetimle 

ımsız Denetim Standartları Hakkında 

olmayan bir biçimde 

letmenin iç kontrol sisteminde yetersizliği gösteriyor 

letme yönetimi ve yönetimden sorumlu 

Ankete verilen cevaplara bakılacak olursa, bu 

Kullanılan Yöntemler (%)

Not Alma Yöntemi

Akış Şeması Yöntemi



 

Tablo 4.12 İç Kontrol Sistemi Hakkında Yönetimle Görü
 

İç Kontrol Sistemi Hakkında Yönetimle 
Görüş

Evet 

Hayır 

Bugüne kadar böyle bir durumla 
karşılaşmadım 

 
 

          
 
Şekil 4.12 : İç Kontrol Sistemi Hakkında Yönetimle Görü

             Denetledikleri iş

tespit ettiklerinde, bu konuları i

söyleyen 19 firmanın, tespit ettikleri sorunları yönetime bildirme 

dağılım Tablo 4.13’te verilmi

firmaları, iç kontrol ile ilgili tespit ettikleri sorunları ve önerileri 

denetim esnasında yazılı olarak, %27,59 oranında söz

oranında da denetim tamamlandıktan sonra denetim raporunda belirterek yönetime 

bildirdiklerini ifade etmiş

kontrol ile ilgili tespit edilen sorunların ve önerilerin, denetim sonrasında i

yönetimine hitaben yazılan yönetici mektubu ile bildirildi
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ç Kontrol Sistemi Hakkında Yönetimle Görüşme Derecesine Göre Da

ç Kontrol Sistemi Hakkında Yönetimle 
Görüşüyor musunuz? Frekans Yüzde

19 

1 

kadar böyle bir durumla - 

TOPLAM 20 

ç Kontrol Sistemi Hakkında Yönetimle Görüşme Derecesine Göre Da

 

işletmelerin iç kontrol sistemlerinde eksiklikler ya da zayıflıklar 

tespit ettiklerinde, bu konuları işletme yönetime bildirerek önerilerde bulun

, tespit ettikleri sorunları yönetime bildirme 

e verilmiştir. Tabloya göre, ankete cevap veren 

, iç kontrol ile ilgili tespit ettikleri sorunları ve önerileri 

denetim esnasında yazılı olarak, %27,59 oranında sözlü beyanda bulunarak, %20,69 

oranında da denetim tamamlandıktan sonra denetim raporunda belirterek yönetime 

irdiklerini ifade etmişlerdir. %6,90 oranında işaretlenen “Diğer” 

kontrol ile ilgili tespit edilen sorunların ve önerilerin, denetim sonrasında i

yönetimine hitaben yazılan yönetici mektubu ile bildirildiği belirtilmiş

95,00

5,00

İç Kontrol Sistemi Hakkında
Yönetimle Görüşüyor musunuz? (%)

Evet

Hayır

Derecesine Göre Dağılım 

Yüzde (%) 
95,00 

5,00 

- 

100% 

 

Derecesine Göre Dağılım 

letmelerin iç kontrol sistemlerinde eksiklikler ya da zayıflıklar 

letme yönetime bildirerek önerilerde bulunduklarını 

, tespit ettikleri sorunları yönetime bildirme şekillerine ilişkin 

Tabloya göre, ankete cevap veren bağımsız denetim 

, iç kontrol ile ilgili tespit ettikleri sorunları ve önerileri %44,83 oranında 

beyanda bulunarak, %20,69 

oranında da denetim tamamlandıktan sonra denetim raporunda belirterek yönetime 

 seçeneğinde ise, iç 

kontrol ile ilgili tespit edilen sorunların ve önerilerin, denetim sonrasında işletme 

i belirtilmiştir. 

İç Kontrol Sistemi Hakkında
Yönetimle Görüşüyor musunuz? (%)



 

Tablo 4.13 İç Kontrol Sistemi Hakkındaki Görü

İç Kontrol İle İlgili Görü
Bildirim 

Sözlü beyanda bulunarak          

Denetim esnasında yönetime yazılı olarak 
bildirerek 
Denetim tamamlandıktan sonra 
raporunda belirterek
Diğer 

 

          
 
Şekil 4.13 : İç Kontrol Sistemi Hakkındaki Görü

             Anketi cevaplayanların

değerlendirmenin bağımsız denetim çalı

düşünmeme durumlarına 

cevaplayanların %95,24’ü i

değerlendirmenin bağımsız denetim çalı

%4,76’sı bu konuda kararsız oldu

20,69
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ç Kontrol Sistemi Hakkındaki Görüşlerin Yönetime Bildirilme 
Göre Dağılım 

 
İle İlgili Görüşlerin Yönetime 

Bildirim Şekli Frekans Yüzde
beyanda bulunarak           8 

Denetim esnasında yönetime yazılı olarak 13 

Denetim tamamlandıktan sonra denetim 
raporunda belirterek 

6 

2 

TOPLAM 29 

ç Kontrol Sistemi Hakkındaki Görüşlerin Yönetime Bildirilme 

Göre Dağılım 

 

cevaplayanların, işletmelerin iç kontrol sistemlerini incelemenin ve 

ğımsız denetim çalışmalarına katkısı ol

durumlarına göre dağılımı Tablo 4.14’te verilmiştir. Tabloya göre, anket

95,24’ü işletmelerin iç kontrol sistemlerini incelemenin ve 

ğımsız denetim çalışmalarına katkı sağlayaca

bu konuda kararsız olduğunu belirtmiştir.  

27,59

44,83

6,90

İç Kontrol İle İlgili Görüşlerin 
Yönetime Bildirim Şekli (%)

Sözlü beyanda bulunarak

Denetim esnasında yönetime 
yazılı olarak bildirerek

Denetim tamamlandıktan 
sonra denetim raporunda 
belirterek

Bildirilme Şekline 

Yüzde (%) 
27,59 

44,83 

20,69 

6,90 

100 

 

Bildirilme Şekline 

letmelerin iç kontrol sistemlerini incelemenin ve 

na katkısı olduğunu düşünüp 

Tabloya göre, anketi 

letmelerin iç kontrol sistemlerini incelemenin ve 

layacağını düşünürken, 

İç Kontrol İle İlgili Görüşlerin 
Yönetime Bildirim Şekli (%)

Sözlü beyanda bulunarak

Denetim esnasında yönetime 
yazılı olarak bildirerek

Denetim tamamlandıktan 
sonra denetim raporunda 



 

             “İç Kontrol ve Ba

sisteminin bağımsız denetçiler

risklerin önceden ve doğ

belirlenmesini sağladığını belirtmi

uyumlu bir sonuç çıktığı görülmektedir. 

 

Tablo 4.14 İşletmelerin 
Çalışmalarına Katkısı Oldu

 
İç Kontrol Sistemini 

Bağımsız Denetim Çalı

Evet 

Hayır 

Kararsızım 

 

           

Şekil 4.14 : İşletmelerin 
Çalışmalarına Katkısı 
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ç Kontrol ve Bağımsız Denetim Arasındaki İlişki” başlığı altında, i

ımsız denetçiler tarafından incelenmesinin, işletme için var olan temel 

risklerin önceden ve doğru olarak saptanabilmesini, denetim kapsamının ve süresinin 

ladığını belirtmiştik. Anket sonucuna bakıldığında da, literatürle 

uyumlu bir sonuç çıktığı görülmektedir.  

letmelerin İç Kontrol Sistemini İncelemenin, Firmaların
malarına Katkısı Olduğunu Düşünüp Düşünmemelerine Göre Da

ç Kontrol Sistemini İncelemenin 
ımsız Denetim Çalışmalarına Katkısı 

Var mıdır? Frekans Yüzde
20 

- 

1 

TOPLAM 21 

letmelerin İç Kontrol Sistemini İncelemenin, Firmaların
malarına Katkısı Olduğunu Düşünüp Düşünmemelerine Göre Da

 
 

95,24

4,76
İç Kontrol Sistemini İncelemenin
Bağımsız Denetim Çalışmalarına

Katkısı Var mıdır? (%)

Evet

Kararsızım

şlığı altında, iç kontrol 

letme için var olan temel 

denetim kapsamının ve süresinin 

kıldığında da, literatürle 

ncelemenin, Firmaların Yaptığı Denetim 
ünmemelerine Göre Dağılım 

Yüzde (%) 
95,24 

- 

4,76 

100 

 

ncelemenin, Firmaların Yaptığı Denetim 
ünmemelerine Göre Dağılım 

İç Kontrol Sistemini İncelemenin
Bağımsız Denetim Çalışmalarına

Katkısı Var mıdır? (%)

Kararsızım
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             Anketi cevaplayanların, etkin bir şekilde işleyen iç kontrol sistemi mevcut olan 

işletmelere yapılan denetimlerde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağını düşünüp 

düşünmeme durumlarına göre dağılımı Tablo 4.15’te verilmiştir. Tabloya göre, anketi 

cevaplayanların %100’ü etkin işleyen iç kontrol sistemine sahip işletmelere yapılan 

denetimlerde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağını düşünmektedir. 

 

Tablo 4.15 Etkin İşleyen İç Kontrol Sistemi Mevcut Olan İşletmelere Yapılan 
Denetimlerde Firmaların Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sağlanacağını Düşünüp 

Düşünmemelerine Göre Dağılım 
 

Etkin İç Kontrol Sistemi Olan 
İşletmelerde Bağımsız Denetimde Zaman 
ve Maliyet Tasarrufu Sağlanır mı? Frekans Yüzde (%) 
Evet 21 100,00 

Hayır - - 

Kararsızım - - 

TOPLAM 21 100 

 

             Anketi cevaplayanların, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’ndan 

Çalışma Alanı Standartları içerisinde yer alan İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve 

Değerlendirilmesi Standardı’nı yeterli bulup bulmama durumlarına göre dağılımı Tablo 

4.16’da verilmiştir. Tabloya göre, anketi cevaplayanların %66,67’si İç Kontrol 

Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Standardı’nı yeterli bulurken, %23,81’i bu 

konuda kararsız olduğunu belirtmiştir. %9,52 oranında da, bu standardın yeterli 

olmadığı düşünülmüştür. 

             Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarında yer alan Çalışma Alanı 

Standartlarından ikincisi, denetçinin iç kontrol sistemini gözden geçirip, bir değerleme 

yapmasını öngörmektedir. Bu standarda göre iç kontrol sisteminin gözden geçirilip 

değerlemesinin yapılmasında iki amaç bulunmaktadır. Birincisi, sistemin kendisine olan 

güveninin araştırılarak etkinliğinin saptanmasıdır. Kuruluşun sahip olduğu iç kontrol 



 

sistemi ne kadar etkin ise, denetçinin güveni o kadar fazla olacak ve buna ba

da denetim riski azalacaktır. 

uygulanacak denetim iş

Dolayısıyla, denetçinin hazırlayaca

kontrol sisteminin etkinliğ

             Anket sonucuna göre, cevaplayıcıların büyük ço

bulduklarını belirtmiştir.

 

Tablo 4.16 Firmaların 
Standardını Yeterli Bulup Bulmamalarına Göre Da

 
İç Kontrol Sistemi
Değerlendirilmesi Standardı Yeterli midir?
Evet 

Hayır 

Kararsızım 

 

         

Şekil 4.15 : Firmaların 
Standardını Yeterli Bulup Bulmamalarına Göre Da

9,52

23,81
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sistemi ne kadar etkin ise, denetçinin güveni o kadar fazla olacak ve buna ba

da denetim riski azalacaktır. İkincisi ise, uygun bir denetim görü

uygulanacak denetim işlemlerinin kapsamını ve ayrıntı derecesini belirlemektir. 

Dolayısıyla, denetçinin hazırlayacağı denetim programı büyük ölçüde kurulu

kontrol sisteminin etkinliğine veya zayıflığına bağlıdır.  

Anket sonucuna göre, cevaplayıcıların büyük çoğunluğu bu standardı yete

ştir. 

Firmaların İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değ
Standardını Yeterli Bulup Bulmamalarına Göre Dağılım

ç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve 
erlendirilmesi Standardı Yeterli midir? Frekans 

14 

2 

5 

TOPLAM 21 

Firmaların İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değ
Standardını Yeterli Bulup Bulmamalarına Göre Dağılım

 

66,67

İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve
Değerlendirilmesi Standardı Yeterli midir? (%)

Evet

Hayır

Kararsızım

sistemi ne kadar etkin ise, denetçinin güveni o kadar fazla olacak ve buna bağlı olarak 

kincisi ise, uygun bir denetim görüşüne ulaşmada 

ntı derecesini belirlemektir. 

ı denetim programı büyük ölçüde kuruluştaki iç 

ğu bu standardı yeterli 

ncelenmesi ve Değerlendirilmesi 
ğılım 

Yüzde (%) 
66,67 

9,52 

23,81 

100 

 

ncelenmesi ve Değerlendirilmesi 
ğılım 

İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve
Değerlendirilmesi Standardı Yeterli midir? (%)

Kararsızım



 

             Anketi cevaplayanların, 

yasal düzenlemelerinde yer alan iç kontrol ile ilgili açıklamaları

durumlarına göre dağ

cevaplayanların %61,90’ı 

%19,05’i yeterli bulmadı

kararsız olduğunu belirtmi

iç kontrol ile ilgili açıklamalarını

 

Tablo 4.17 Firmaların SPK’n
İç Kontrol İle İlgili Açıklamaları Yeterli Bulup Bulmamalarına Göre Da

SPK’nın İç Kontrol 
Yeterli midir? 
Evet 

Hayır 

Kararsızım 

 

         

Şekil 4.16 : Firmaların SPK’n
İç Kontrol İle İlgili Açıklamaları Yeterli Bulup Bulmamalarına Göre Da

19,05

19,05
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Anketi cevaplayanların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetimle ilgili 

yasal düzenlemelerinde yer alan iç kontrol ile ilgili açıklamaları yeterli bulu

göre dağılımı Tablo 4.17’de verilmiştir. Tabloya

cevaplayanların %61,90’ı SPK’nın iç kontrol ile ilgili açıklamalarını y

%19,05’i yeterli bulmadığını belirtmiştir. Cevaplayıcıların %19,05’i de bu konuda 

unu belirtmiştir. Bu sonuçlara göre, cevaplayıcıların ço

iç kontrol ile ilgili açıklamalarını yeterli bulmaktadır. 

Firmaların SPK’nın Bağımsız Denetimle İlgili Düzenlemelerinde Yer Alan 
İlgili Açıklamaları Yeterli Bulup Bulmamalarına Göre Da

 
ç Kontrol İle İlgili Açıklamaları 

Frekans 
13 

4 

4 

TOPLAM 21 

Firmaların SPK’nın Bağımsız Denetimle İlgili Düzenlemelerinde Yer Alan 
İlgili Açıklamaları Yeterli Bulup Bulmamalarına Göre Da

 

61,90

19,05

SPK’nın İç Kontrol İle İlgili
Açıklamaları Yeterli midir? (%)

Evet

Hayır

Kararsızım

ğımsız denetimle ilgili 

yeterli bulup bulmama 

Tabloya göre, anketi 

kontrol ile ilgili açıklamalarını yeterli bulurken, 

tir. Cevaplayıcıların %19,05’i de bu konuda 

Bu sonuçlara göre, cevaplayıcıların çoğunluğu SPK’nın 

Düzenlemelerinde Yer Alan 
lgili Açıklamaları Yeterli Bulup Bulmamalarına Göre Dağılım 

Yüzde (%) 
61,90 

19,05 

19,05 

100 

 

Düzenlemelerinde Yer Alan 
lgili Açıklamaları Yeterli Bulup Bulmamalarına Göre Dağılım 

SPK’nın İç Kontrol İle İlgili
Açıklamaları Yeterli midir? (%)
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             Anketi cevaplayanların, Türkiye’de işletmelerde etkin bir iç kontrol sistemi 

kurulmasının, yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmesinin gerekli olduğunu 

düşünüp düşünmeme durumlarına göre dağılımı Tablo 4.18’de verilmiştir. Tabloya 

göre, anketi cevaplayanların %85,71’i işletmelerde etkin bir iç kontrol sistemi 

kurulmasının, yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmesinden yana olduğunu 

belirtirken, %9,52’si bu konuda kararsız kalmış ve %4,76’sı da böyle bir zorunluluğun 

olmaması gerektiğini ifade etmiştir.  

             Görüldüğü gibi, ankete cevap veren bağımsız denetçilerin neredeyse hepsi 

işletmelerde etkin iç kontrol sistemi kurulmasından yanadır. Bu sonuçtan yola çıkarak, 

bağımsız denetçilerin iç kontrole oldukça önem verdiği söylenebilir. 

 

Tablo 4.18 İşletmelerde Etkin Bir İç Kontrol Sistemi Kurulmasının Yasal Olarak 
Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkındaki Görüşler İle İlgili Dağılım 

 
İşletmelerde Etkin Bir İç Kontrol 
Sisteminin Kurulması Zorunlu Hale 
Getirilmeli midir? Frekans Yüzde (%) 
Evet 18 85,71 

Hayır 1 4,76 

Kararsızım 2 9,52 

TOPLAM 21 100 

 



 

         

Şekil 4.17 : İşletmelerde Etkin Bir 
Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkındaki Görü

             Anketi cevaplayanların, 

konusunda, bağımsız denetçilere 

olduğunu düşünüp düşünmeme

Tabloya göre, anketi cevaplayanların %

incelenmesi konusunda ba

olmadığını düşünürken, %33,33’ü bu sorumlulu

olduğunu belirtmiştir. Cevaplayıcıların %14,29’u ise

ifade etmiştir. Bu sonuca göre genel olarak, ba

iç kontrol sistemi kurulmasının zorunlu hale getirilmesini istemelerine kar

zorunluluğun iç kontrol sistemlerini inceleme konusun

arttırmaması gerektiğini dü

destekleyen denetçilerin sayısının da az olmadı

 

 

 

 

4,76
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letmelerde Etkin Bir İç Kontrol Sistemi Kurulmasının Yasal Olarak 
Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkındaki Görüşler İle İlgili Da

 
 

Anketi cevaplayanların, bağımsız denetimde iç kontrol sisteminin incelenmesi 

ımsız denetçilere verilen sorumlulukların artırılması

şünmeme durumlarına göre dağılımı Tablo 4.

göre, anketi cevaplayanların %52,38’i işletmelerin iç kontrol sistemlerinin 

incelenmesi konusunda bağımsız denetçilere verilen sorumlulukların artırılmasına gerek 

ünürken, %33,33’ü bu sorumluluğun artırılması gerekti

tir. Cevaplayıcıların %14,29’u ise, bu konuda kararsız oldu

Bu sonuca göre genel olarak, bağımsız denetçilerin işletmelerde etkin bir 

iç kontrol sistemi kurulmasının zorunlu hale getirilmesini istemelerine kar

un iç kontrol sistemlerini inceleme konusunda kendi sorumluluklarını 

ğini düşündükleri söylenebilir. Yine de böyle bir sorumluluk artı

destekleyen denetçilerin sayısının da az olmadığını belirtmek gerekir.

85,71

9,52

İşletmelerde Etkin Bir İç Kontrol
Sisteminin Kurulması Zorunlu 

Hale Getirilmeli midir? (%)

Evet

Hayır

Kararsızım

 

ç Kontrol Sistemi Kurulmasının Yasal Olarak 
lgili Dağılım 

ımsız denetimde iç kontrol sisteminin incelenmesi 

verilen sorumlulukların artırılmasının gerekli 

ılımı Tablo 4.19’da verilmiştir. 

letmelerin iç kontrol sistemlerinin 

ımsız denetçilere verilen sorumlulukların artırılmasına gerek 

un artırılması gerektiğinden yana 

, bu konuda kararsız olduğunu 

ımsız denetçilerin işletmelerde etkin bir 

iç kontrol sistemi kurulmasının zorunlu hale getirilmesini istemelerine karşın, bu 

da kendi sorumluluklarını 

Yine de böyle bir sorumluluk artışını 

ını belirtmek gerekir. 

İşletmelerde Etkin Bir İç Kontrol
Sisteminin Kurulması Zorunlu 

Hale Getirilmeli midir? (%)



 

Tablo 4.19 İç Kontrol Sisteminin 
Verilen Sorumlulukların Artırılması Hakkındaki Görü

İç Kontrol Sistemi 
Denetçilerin Sorumlulu
Evet 

Hayır 

Kararsızım 

  

       

Şekil 4.18 : İç Kontrol Sisteminin 
Verilen Sorumlulukların Artırılması Hakkındaki Görü

       4.4.3. İç Denetim Hakkında Ba

             Anketin üçüncü

Denetçinin Görüşü İle İlgili Bilgiler

firmaları ile bu firmaların denetledikleri i

görebilmek ve günümüzde iç 

düzeyde olduğunu tespit edebilmek amacıyla 

             Anketi cevaplayan 21 ba

iç denetim departmanının var olup o

52,38

14,29
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ç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Konusunda Bağımsız D
Verilen Sorumlulukların Artırılması Hakkındaki Görüşler İle İlgili Da

 
ç Kontrol Sistemi İle İlgili Bağımsız 

Denetçilerin Sorumluluğu Artırılmalı mıdır? Frekans 
7 

11 

3 

TOPLAM 21 

ç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Konusunda Bağımsız Denetçilere 
Verilen Sorumlulukların Artırılması Hakkındaki Görüşler İle İlgili Da

 

ç Denetim Hakkında Bağımsız Denetçinin Görüşü İle İ

üçüncü ve son bölümü olan “İç Denetim Hakkında Ba

İle İlgili Bilgiler” bölümünde, ankete cevap veren ba

firmaları ile bu firmaların denetledikleri işletmelerin iç denetime

ve günümüzde iç denetimin bağımsız denetim açısından öneminin ne 

unu tespit edebilmek amacıyla 8 soru sorulmuştur. 

Anketi cevaplayan 21 bağımsız denetim firmasının denetledikleri i

iç denetim departmanının var olup olmadığına ilişkin dağılım Tablo 4.20

33,33

14,29

İç Kontrol Sistemi İle İlgili Bağımsız 
Denetçilerin Sorumluluğu Artırılmalı mıdır? (%)

Evet

Hayır

Kararsızım

ğımsız Denetçilere 
İle İlgili Dağılım 

Yüzde (%) 
33,33 

52,38 

14,29 

100 

 

ğımsız Denetçilere 
İle İlgili Dağılım 

İle İlgili Bilgiler 

Hakkında Bağımsız 

bölümünde, ankete cevap veren bağımsız denetim 

denetime verdikleri önemi 

ımsız denetim açısından öneminin ne 

ımsız denetim firmasının denetledikleri işletmelerde 

ılım Tablo 4.20’de verilmiştir. 

İç Kontrol Sistemi İle İlgili Bağımsız 
Denetçilerin Sorumluluğu Artırılmalı mıdır? (%)
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Tabloya göre, ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının %42,86’sı 

denetledikleri işletmelerin çok azında iç denetim departmanı bulunduğunu, %33,33’ü 

çoğunluğunda bulunduğunu, %19,05’i de hepsinde bulunduğunu belirtirken, %4,76’sı 

denetlediği işletmelerin hiçbirinde iç denetim departmanı bulunmadığını belirtmiştir. 

             Verilen cevaplar doğrultusunda, denetledikleri işletmelerin çok azında iç 

denetim departmanı bulunduğunu söyleyenlerin sayısının diğer seçeneklere kıyasla daha 

fazla olduğu görülmektedir. Ülkemizde son yıllarda önemi artan bir meslek olması 

nedeniyle, ilerleyen yıllarda iç denetim departmanı mevcut işletmelerin sayısının daha 

da artacağı düşünülmektedir.   

 

Tablo 4.20 Firmaların Denetlediği İşletmelerde İç Denetim Departmanı Bulunma 
Derecesine Göre Dağılım 

 
Denetlenen İşletmelerde İç Denetim 
Departmanı Mevcut mudur? Frekans Yüzde (%) 
Hepsinde mevcut     4 19,05 

Çoğunluğunda mevcut     7 33,33 

Çok azında mevcut     9 42,86 

Hiçbirinde mevcut değil 1 4,76 

TOPLAM 21 100 

 

 



 

        

Şekil 4.19 : Firmaların Denetledi

             Anketi cevaplandıran 21 ba

işletmelerde iç denetim departmanı bulunan 20 ba

denetimler esnasında iç denetçiler ile i

Tablo 4.21’de verilmiş

firmalarının %80’i denetimler esnasında iç denetçiler ile i

%10’u tüm işletmelerde olmasa da bazılarında sa

denetçilerle işbirliği sağlanamadı

             İç denetçiler ve 

dair verileri toplarken ve denetim sonuçlarına ula

bulgularından faydalanabilirler.

ilgili olarak işletmenin iç denetçilerinden bilgi alabilirler. Böylece sa

denetimlerde zaman ve maliyet tasarrufu sa

doğrultusunda, bağımsız denetçilerin büyük ço

sağlayabildiği görülmektedir.

 

 

42,86
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Firmaların Denetlediği İşletmelerde İç Denetim Departmanı Bulunma 
Derecesine Göre Dağılım 

 

Anketi cevaplandıran 21 bağımsız denetim firmasından

letmelerde iç denetim departmanı bulunan 20 bağımsız denetim firmasının

denetimler esnasında iç denetçiler ile işbirliği sağlanabilme düzeyine 

’de verilmiştir. Tabloya göre, ankete cevap veren 

80’i denetimler esnasında iç denetçiler ile işbirliği sa

letmelerde olmasa da bazılarında sağlanabildiğini belirtirken, %10’u ise iç 

i sağlanamadığını söylemiştir. 

 bağımsız denetçiler denetim planlamalarını yaparken, denetime 

dair verileri toplarken ve denetim sonuçlarına ulaşırken birbirlerinin raporlarından ve 

bulgularından faydalanabilirler. Bağımsız denetçiler, işletmelerin iç kontrol sistemi ile 

letmenin iç denetçilerinden bilgi alabilirler. Böylece sağ

denetimlerde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmış olur. Ankete verilen cevaplar 

ımsız denetçilerin büyük çoğunluğunun iç denetçilerle i

görülmektedir.  

19,05

33,33

4,76

Denetlenen İşletmelerde İç Denetim 
Departmanı Mevcut mudur? (%)

Hepsinde mevcut

Çoğunluğunda mevcut

Çok azında mevcut

Hiçbirinde mevcut değil

 

ç Denetim Departmanı Bulunma 

ımsız denetim firmasından, denetledikleri 

ımsız denetim firmasının yaptıkları 

lanabilme düzeyine ilişkin dağılım 

Tabloya göre, ankete cevap veren bağımsız denetim 

ği sağlayabildiklerini, 

ini belirtirken, %10’u ise iç 

yaparken, denetime 

ırken birbirlerinin raporlarından ve 

iç kontrol sistemi ile 

letmenin iç denetçilerinden bilgi alabilirler. Böylece sağlanan işbirliği ile 

 olur. Ankete verilen cevaplar 

iç denetçilerle işbirliği 

Denetlenen İşletmelerde İç Denetim 
Departmanı Mevcut mudur? (%)

Hepsinde mevcut

Çoğunluğunda mevcut

Çok azında mevcut

Hiçbirinde mevcut değil



 

Tablo 4.21 Yapılan Denetimlerde 

Denetimler Esnasında 
İşbirliği Sağlanabiliyor 
Evet 

Hayır 

Bazılarında 

 

         

Şekil 4.20 : Yapılan Denetimlerde 

             Anketi cevaplandıran 21 ba

işletmelerde iç denetim departmanı bulunan 20 

denetimler esnasında, iç denetçilerin çalı

düzeylerine ilişkin dağılım Tablo 4.2

bağımsız denetim firmalarının %65’i iç denetçilerin

%30’u hepsinde olmasa da bazı i

yararlanıldığını, %5’i ise iç denetçilerin çalı

Bu sonuç, yukarıdaki sonuçla paralellik göstermektedir

10,00
10,00
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Yapılan Denetimlerde İç Denetçiler ile İş Birliği Sağlanma Derecesine Göre 
Dağılım 

 
Denetimler Esnasında İç Denetçiler İle 

lanabiliyor mu? Frekans 
16 

2 

2 

TOPLAM 20 

Yapılan Denetimlerde İç Denetçiler ile İş Birliği Sağlanma Derecesine 
Göre Dağılım 

 

Anketi cevaplandıran 21 bağımsız denetim firmasından

letmelerde iç denetim departmanı bulunan 20 bağımsız denetim firmasının

, iç denetçilerin çalışmalarından yararlanıp yararlanmama 

ğılım Tablo 4.22’de verilmiştir. Tabloya göre, ankete cevap veren 

ımsız denetim firmalarının %65’i iç denetçilerin çalışmalarından yararlanıldı

%30’u hepsinde olmasa da bazı işletmelerde iç denetçilerin çalı

ını, %5’i ise iç denetçilerin çalışmalarından yararlanılmadı

Bu sonuç, yukarıdaki sonuçla paralellik göstermektedir. Yani iç denetçilerle i

80,00

10,00

Denetimler Esnasında İç Denetçiler 
İle İşbirliği Sağlanabiliyor mu? (%)

Evet

Hayır

Bazılarında

lanma Derecesine Göre 

Yüzde (%) 
80,00 

10,00 

10,00 

100 

 

ğlanma Derecesine 

ımsız denetim firmasından, denetledikleri 

ımsız denetim firmasının yaptıkları 

malarından yararlanıp yararlanmama 

Tabloya göre, ankete cevap veren 

malarından yararlanıldığını, 

letmelerde iç denetçilerin çalışmalarından 

malarından yararlanılmadığını belirtmiştir. 

. Yani iç denetçilerle işbirliği 

Denetimler Esnasında İç Denetçiler 
İle İşbirliği Sağlanabiliyor mu? (%)



 

sağlayabilen bağımsız denetim firmaları, iç denetçilerin çalı

yararlandıklarını söylemiş

 

Tablo 4.22 Yapılan Denetimlerde 

 
Denetimler Esnasında 
Çalışmalarından Yararlanılıyor mu?
Evet 

Hayır 

Bazılarında 

 

        

Şekil 4.21 : Yapılan Denetimlerde 

             Anketi cevaplandıran 21 ba

işletmelerde iç denetim departmanı bulunan 20 ba

denetimler esnasında, 

belirten 19 firmanın, bu durumun denetim çalı

sağladığını düşünüp düşünmemelerine

5,00

30,00
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ımsız denetim firmaları, iç denetçilerin çalı

yararlandıklarını söylemişlerdir. 

Yapılan Denetimlerde İç Denetçilerin Çalışmalarından
Durumuna Göre Dağılım 

Esnasında İç Denetçilerin 
malarından Yararlanılıyor mu? Frekans 

13 

1 

6 

TOPLAM 20 

Yapılan Denetimlerde İç Denetçiler ile İş Birliği Sağlanma Derecesine 
Göre Dağılım 

 

Anketi cevaplandıran 21 bağımsız denetim firmasından

letmelerde iç denetim departmanı bulunan 20 bağımsız denetim firmasının

 iç denetim departmanının çalışmalarından yararlandı

, bu durumun denetim çalışmalarında zaman ve maliyet tasarrufu 

ünüp düşünmemelerine ilişkin dağılım Tablo 4.23’te verilmi

65,00

Denetimler Esnasında İç Denetçilerin 
Çalışmalarından Yararlanılıyor mu? (%)

Evet

Hayır

Bazılarında

ımsız denetim firmaları, iç denetçilerin çalışmalarından 

malarından Yararlanma 

Yüzde (%) 
65,00 

5,00 

30,00 

100 

 

ğlanma Derecesine 

ımsız denetim firmasından, denetledikleri 

ımsız denetim firmasının yaptıkları 

malarından yararlandıklarını 

malarında zaman ve maliyet tasarrufu 

’te verilmiştir. Tabloya 

Denetimler Esnasında İç Denetçilerin 
Çalışmalarından Yararlanılıyor mu? (%)



 

göre, ankete cevap veren 

çalışmalarından yararlanmanın, ba

sağladığını, %5,26’sı ise sa

             İşletmelerin iç denetim biriminin 

düşünülüyorsa, iç denetim çalı

denetimin kapsamı, süresi ve maliyeti azalır. Anket sonuçlarının, literatürle uyumlu 

olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4.23 İç Denetçilerin Çalı
Yapılan Denetimlerde Zaman v

İç Denetim Çalış
Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sa
Evet 

Hayır 

Kararsızım 

 

          

Şekil 4.22 : İç Denetçilerin Çalı
Yapılan Denetimlerde Zaman v
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göre, ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının %94,74’ü iç denetim 

arlanmanın, bağımsız denetimde zaman ve maliyet tasarrufu 

ını, %5,26’sı ise sağlamadığını belirtmiştir. 

in iç denetim biriminin yaptığı çalışmaların güvenilir oldu

ç denetim çalışmalarından yararlanılan bağımsız denetimlerde, 

denetimin kapsamı, süresi ve maliyeti azalır. Anket sonuçlarının, literatürle uyumlu 

ç Denetçilerin Çalışmalarından Yararlanılması Durumunda, Firmaların 
Yapılan Denetimlerde Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sağlandığını Dü

Düşünmemelerine Göre Dağılım 
 

Denetim Çalışmalarından Yararlanmak 
Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sağlar mı? Frekans 

18 

1 

- 

TOPLAM 19 

Denetçilerin Çalışmalarından Yararlanılması Durumunda, Firmaların 
Yapılan Denetimlerde Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sağlandığını Dü

Düşünmemelerine Göre Dağılım 

94,74

5,26

İç Denetim Çalışmalarından 
Yararlanmak  Zaman ve Maliyet 

Tasarrufu Sağlar mı? (%)

Evet

Hayır

94,74’ü iç denetim 

ımsız denetimde zaman ve maliyet tasarrufu 

maların güvenilir olduğu 

ğımsız denetimlerde, 

denetimin kapsamı, süresi ve maliyeti azalır. Anket sonuçlarının, literatürle uyumlu 

malarından Yararlanılması Durumunda, Firmaların 
landığını Düşünüp 

Yüzde (%) 
94,74 

5,26 

- 

100 

 

malarından Yararlanılması Durumunda, Firmaların 
landığını Düşünüp 

İç Denetim Çalışmalarından 
Yararlanmak  Zaman ve Maliyet 

Tasarrufu Sağlar mı? (%)
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             Anketi cevaplayanların, iç denetçilerin yaptığı çalışmaları işletme yönetiminden 

bağımsız ve tarafsız bir şekilde yapabileceklerine inanıp inanmamalarına göre dağılım 

Tablo 4.24’te verilmiştir. Tabloya göre, ankete cevap verenlerin %52,38’i iç 

denetçilerin işletme yönetiminden bağımsız ve tarafsız davranabileceklerini, %23,81’i 

ise bağımsız ve tarafsız davranamayacaklarını düşünmektedir. Cevaplayıcıların 

%23,81’i ise bu konuda kararsız olduklarını belirtmiştir. 

             İç denetçiler ile ilgili olarak en çok gündeme gelen konu, işletme yönetiminden 

etkilenmeden bağımsız bir şekilde davranıp davranamayacaklarıdır. İç denetçilerin, 

faaliyette bulundukları işletmenin bir elemanı olmaları nedeniyle, olaylara karşı objektif 

davranabilmeleri, bağımsız denetçilere göre daha güçtür. Ancak denetim mesleği gereği 

denetçilik, dürüstlük ve ahlaki sorumluluk gerektirir. Bağımsız denetçiler, iç 

denetçilerin çalışmalarından yararlanmadan önce, iç denetçilerin objektifliğini 

değerlendirmelidir. Eğer iç denetçinin objektif bir şekilde çalışmalarını yürüttüğüne 

inanılıyorsa, çalışmalarından yararlanılmalıdır. 

Anketi cevaplayanların bu konudaki görüşlerine bakıldığında, cevapların yarıdan 

fazlasının iç denetçinin bağımsız ve tarafsız davranabileceğine inanıldığı yönünde 

olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4.24 İç Denetçilerin Bağımsız ve Tarafsız Davrandığı Konusundaki Görüşler İle 
İlgili Dağılım 

 
İç Denetçiler Bağımsız ve Tarafsız 
Davranabilir mi? Frekans Yüzde (%) 
Evet 11 52,38 

Hayır 5 23,81 

Kararsızım 5 23,81 

TOPLAM 21 100 

 



 

      

Şekil 4.23 : İç Denetçilerin 

             Anketi cevaplayanların

sisteminin ve güvenilir bir iç denetim departmanının bulunmasının, hata ve hile olma 

olasılığını azaltacağına ve 

yanlış görüş bildirme ihtimalini dü

Tablo 4.25’te verilmiş

cevaplayan herkes, etkin bir 

hile olma olasılığının azal

hakkında yanlış görüş bildirme ihtimalini

kontrol ile iç denetimin ba

olmakla birlikte, literatürü kanıtlar niteliktedir. 

 

 

 

 

 

23,81

23,81
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ç Denetçilerin Bağımsız ve Tarafsız Davrandığı Konusun
İlgili Dağılım 

 

ti cevaplayanların, işletmelerde etkin bir şekilde iş

sisteminin ve güvenilir bir iç denetim departmanının bulunmasının, hata ve hile olma 

ına ve dolayısıyla bağımsız denetim raporunda da i

 bildirme ihtimalini düşüreceğine inanıp inanmamalarına göre

verilmiştir. Tabloya göre, ankete cevap verenlerin %100’ü yani 

etkin bir iç kontrol ve iç denetimin var olduğu iş

n azalacağına ve dolayısıyla bağımsız denetim raporunda 

ş bildirme ihtimalinin düşeceğine inanmaktadır.

kontrol ile iç denetimin bağımsız denetim açısından önemini vurgulayan bir sonuç 

literatürü kanıtlar niteliktedir.  

52,38

23,81

İç Denetçiler Bağımsız ve 
Tarafsız Davranabilir mi? (%)

Evet

Hayır

Kararsızım

 

Konusundaki Görüşler İle 

ekilde işleyen iç kontrol 

sisteminin ve güvenilir bir iç denetim departmanının bulunmasının, hata ve hile olma 

ımsız denetim raporunda da işletme hakkında 

ine inanıp inanmamalarına göre dağılım 

nkete cevap verenlerin %100’ü yani 

ğu işletmelerde, hata ve 

ımsız denetim raporunda işletme 

maktadır. Bu sonuç, iç 

m açısından önemini vurgulayan bir sonuç 

İç Denetçiler Bağımsız ve 
Tarafsız Davranabilir mi? (%)

Kararsızım
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Tablo 4.25 Etkin Bir İç Kontrol ve İç Denetimin Var Olduğu İşletmelerde Hata ve Hile 
Olma Olasılığı İle Denetim Raporunda Yanlış Görüş Bildirme İhtimalinin Azalacağı 

Konusundaki Görüşler İle İlgili Dağılım 
 

Etkin Bir İç Kontrol ve İç Denetimin Varlığı, 
Hata ve Hile Olasılığını ve Raporda Yanlış 
Görüş Verme Riskini Düşürür mü? Frekans Yüzde (%) 
Evet 21 100,00 

Hayır - - 

Kararsızım - - 

TOPLAM 21 100 

 

             Anketi cevaplayanların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetimle ilgili 

yasal düzenlemelerinde yer alan “Bağımsız Denetimde İç Denetim Çalışmalarından 

Yararlanılması” ile ilgili açıklamaları yeterli bulup bulmamalarına göre dağılım Tablo 

4.26’da verilmiştir. Tabloya göre, ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının 

%71,43’ü SPK’nın ‘Bağımsız Denetimde İç Denetim Çalışmalarından Yararlanılması’ 

ile ilgili açıklamalarını yeterli bulurken, %19,05’i bu konuda kararsız olduğunu 

belirtmiştir. Cevaplayıcıların %9,52’si ise SPK’nın bu konuyla ilgili açıklamalarını 

yeterli bulmadığını belirtmiştir. 

             SPK’nın Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında 

Tebliğ’inde “Bağımsız Denetimde İç Denetim Çalışmalarından Yararlanılması” başlıklı 

27. Kısmı; “Uyulacak Esaslar” ve “Kullanılacak İç Denetim Çalışmalarının 

Zamanlaması ve Değerlendirilmesi” şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. Anket 

sonuçlarına bakıldığında cevaplayıcıların çoğunluğunun bu açıklamaları yeterli bulduğu 

görülmektedir. 

 

 

 



 

Tablo 4.26 SPK’nın Bağ
İle İlgili Açıklamalarını Yeterli Bulup Bulmama Konusundaki Görü

SPK’nın İç Denetim 
Yeterli midir? 
Evet 

Hayır 

Kararsızım 

 

        

Şekil 4.24 : SPK’nın Bağ
İle İlgili Açıklamalarını Yeterli Bulup Bulmama Konusundaki 

            Anketi cevaplayanların

departmanı kurulmasının yasal olarak zorunlu hale getiril

düşünmemelerine göre da

veren bağımsız denetim firmalarının %90,48’i

departmanı kurulmasının yasal olarak zorunlu hale getiril

böyle bir zorunluluğun olmamasından yanadır. Cevaplayıcıları

kararsız olduğunu belirtmi

iç denetim faaliyetlerinin büyük ölçekli i

yanadır. İşletmelerin ölçekleri büyüdükçe faaliye

9,52
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n Bağımsız Denetimde İç Denetim Çalışmalarından Yararlanılması 
lgili Açıklamalarını Yeterli Bulup Bulmama Konusundaki Görü

Dağılım 
 

ç Denetim İle İlgili Açıklamaları 
Frekans 

15 

2 

4 

TOPLAM 21 

n Bağımsız Denetimde İç Denetim Çalışmalarından Yararlanılması 
lgili Açıklamalarını Yeterli Bulup Bulmama Konusundaki Görü

Dağılım 
 

ti cevaplayanların, Türkiye’de tüm büyük ölçekli işletmelerde iç denetim 

departmanı kurulmasının yasal olarak zorunlu hale getiril

dağılım Tablo 4.27’de verilmiştir. Tabloya göre, ankete cevap 

ımsız denetim firmalarının %90,48’i büyük ölçekli işletmelerde iç denetim 

departmanı kurulmasının yasal olarak zorunlu hale getirilmesinden yana iken, %4,76’sı 

ğun olmamasından yanadır. Cevaplayıcıların %4,76’sı ise bu konuda 

unu belirtmiştir. Görüldüğü üzere, neredeyse bağımsız denetçiler

iç denetim faaliyetlerinin büyük ölçekli işletmelerde zorunluluk haline getirilmesinden 

letmelerin ölçekleri büyüdükçe faaliyetleri, işlemleri artmaktadır ve 

71,43

19,05
SPK’nın İç Denetim İle İlgili 

Açıklamaları Yeterli midir? (%)

Evet

Hayır

Kararsızım

malarından Yararlanılması 
lgili Açıklamalarını Yeterli Bulup Bulmama Konusundaki Görüşler İle İlgili 

Yüzde (%) 
71,43 

9,52 

19,05 

100 

 

malarından Yararlanılması 
Görüşler İle İlgili 

şletmelerde iç denetim 

departmanı kurulmasının yasal olarak zorunlu hale getirilmesini düşünüp 

Tabloya göre, ankete cevap 

şletmelerde iç denetim 

mesinden yana iken, %4,76’sı 

n %4,76’sı ise bu konuda 

ımsız denetçilerin tümü 

letmelerde zorunluluk haline getirilmesinden 

lemleri artmaktadır ve 

SPK’nın İç Denetim İle İlgili 
Açıklamaları Yeterli midir? (%)



 

dolayısıyla bu tür işletmelerde hata ve hile olma olasılı

bağımsız denetimin yanı sıra i

hem faaliyetlerin etkinliğ

ve hile olma olasılıklarını dü

 

Tablo 4.27 Büyük Ölçekli Tüm 
Yasal Olarak Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkındaki Görü

 
Büyük Ölçekli İş
Departmanı Kurulması Zorunlu Hale 
Getirilmeli midir?
Evet 

Hayır 

Kararsızım 

 

Şekil 4.25 : Büyük Ölçekli Tüm 
Yasal Olarak Zorunlu Hale 
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şletmelerde hata ve hile olma olasılığı da artmaktadır. Bu durumda 

ımsız denetimin yanı sıra işletmelerin iç denetim birimi gözetiminden de geçmesi, 

hem faaliyetlerin etkinliğini sağlar, hem de işlemlerin karmaşıklaşmasını önleyerek hata 

ve hile olma olasılıklarını düşürür. 

Büyük Ölçekli Tüm İşletmelerde İç Denetim Departmanı
Yasal Olarak Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkındaki Görüşler İle İ

Büyük Ölçekli İşletmelerde İç Denetim 
Departmanı Kurulması Zorunlu Hale 
Getirilmeli midir? Frekans 

19 

1 

1 

TOPLAM 21 

Büyük Ölçekli Tüm İşletmelerde İç Denetim Departmanı
Yasal Olarak Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkındaki Görüşler İle İ

90,48

4,76 4,76 Büyük Ölçekli İşletmelerde 
İç Denetim Departmanı Kurulması
Zorunlu Hale Getirilmeli midir? (%)

Evet

Hayır

Kararsızım

ı da artmaktadır. Bu durumda 

letmelerin iç denetim birimi gözetiminden de geçmesi, 

şmasını önleyerek hata 
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5. SONUÇ 

 

Dünyada sürekli olarak büyüyen ve gelişen rekabet ortamı, işletmelerin 

kendilerini yeniden yapılandırma, varlıklarını koruma, olası hata ve hileleri önleyerek 

güvenilir finansal bilgilere ve etkin kontrol ortamına sahip olma gereksinimleri 

artmıştır. İşletmelerin büyümesi ve işlem hacimlerinin artması nedeniyle işletme 

faaliyetleri gün geçtikçe karmaşık hale gelmiştir. Küresel rekabet içinde sürekli büyüme 

ve gelişmeyi hedefleyen şirketlerin, kontrol, denetim ve risk yönetimine öncelik verdiği 

görülmektedir. Hem mevcut varlıklarına, hem de gelecekteki büyümelerine yönelik 

riskleri en etkili ve verimli şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans 

sergileyebilmek için işletme içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması, 

işletmelerin önceliğini oluşturmaktadır. 

Özellikle büyük ölçekli işletmelerde yönetim, kontrol fonksiyonunu iç kontrol 

sistemi kurarak ve iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini de güvenilir iç 

denetim birimi kurarak gerçekleştirmelidir. Kontrol fonksiyonunda oluşan aksaklıklar 

önemli bilgilerin akışında aksamalara neden olarak karar mekanizmasının işleyişini 

zayıflatır. Bu durum, işletme için olumsuz bir sonuç doğurmakla birlikte, işletme 

hakkında piyasadaki karar alıcıların da güveninin sarsılmasına yol açar. Böyle bir 

olumsuzluğun ortaya çıkmasını önlemek için, etkin işleyen bir iç kontrol sistemi 

kurmak, iç denetim fonksiyonunu geliştirmek ve bağımsız denetime tabi olmak, işletme 

açısından alınacak olan en doğru kararlardır. 

İşletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması, hedeflere ulaşmada 

olumlu etkiler oluştursa da kesin sonuç getirmez. İç kontrol sisteminin yetersiz olması 

ya da hiç olmamasının neden olacağı güvenilir olmayan bilgi, kanunlara aykırı işlemler, 

varlık kayıpları ve kaynakların etkin kullanılamaması gibi maliyetlerin yanı sıra 

gereğinden fazla kontrole sahip olmanın yaratacağı maliyet de işletmeye önemli ölçüde 

olumsuz sonuçlar yaratabilir. Bu yüzden, belirli aralıklarla iç denetim birimi ve/veya 

bağımsız denetçiler vasıtasıyla iç kontrol sistemi sürekli takip edilmeli ve 

değerlendirilmelidir. 
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Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ile bağımsız denetçiye, denetim 

faaliyetlerine başlamadan önce karşılaşabileceği denetim zorluklarını tespit edebilmesi, 

uygun bir denetim planı yapabilmesi, uygulanabilecek denetim yordamlarını ve ortaya 

çıkabilecek kontrol riskini belirleyebilmesi için işletme hakkında bilgi toplaması ve iç 

kontrol sistemini değerlendirmesi sorumluluğu verilmiştir. 

Bağımsız denetçi işletmenin iç kontrol sistemini inceleyip değerlendirdiğinde, 

iç kontrol politika ve prosedürlerinin planlı ve sistematik bir şekilde uygulandığını ve 

mevcut iç kontrol sisteminin işletme faaliyetlerinin etkin yürütülmesine, hata ve hile 

oluşumunu azaltmaya yardımcı olduğunu düşünürse, iç kontrol sistemine güvenerek 

denetim çalışmalarının kapsamını daraltabilir. Böylece yapacağı denetimde hem zaman 

hem de maliyet tasarrufu sağlamış olur. 

Bağımsız denetçiler, iç kontrol sistemini değerlendirme çalışmalarında ve diğer 

denetim çalışmalarında işletmelerin iç denetim biriminin çalışmalarından yararlanabilir. 

İç denetim faaliyetinin temel amacı, hatalı işlemleri ve muhtemel hileleri tespit ederek, 

gerekli düzeltmelerin yapılıp hata ve aksaklıkların tekrarlanmasını önleyecek 

önlemlerin alınmasıdır. İç denetçiler, işletmenin hedeflerine ulaşmasını 

engelleyebilecek olası riskleri tespit ederek, işletme aleyhine olan risklerin kontrol 

edilebilmesi ve azaltılması için işletme yönetimine öneri ve tavsiyelerde bulunurlar. 

Böylece, işletme faaliyetlerinin doğru ve güvenilir olması ve bağımsız denetime karşı 

şeffaf bir denetim ortamının oluşturulması sağlanmış olur. Bu da işletme faaliyetlerinin 

etkinliğini sağlayarak, işletmenin rekabet gücünü artırır ve işletmenin geleceğe güvenle 

bakmasını sağlar. 

Çalışmanın uygulama kısmında yapılan anket ile bağımsız denetim firmalarının 

iç kontrol ve iç denetime bakış açıları ve yaptıkları denetim çalışmalarında, bu iki 

unsurdan ne düzeyde yararlandıkları hakkında fikir sahibi olmaya çalışılmıştır. Bu 

amaçla sorular “İç Kontrol” ve “İç Denetim” konuları esas alınarak hazırlanmıştır. 

Ulaşılan sonucun gerçeğe en yakın sonuç olabilmesi için anket, genel olarak orta ve 

büyük ölçekli işletmelerin denetimini gerçekleştiren SPK’ya kayıtlı bağımsız denetim 

firmalarına uygulanmıştır.  
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Anket soruları, anketi cevaplandıran bağımsız denetçilerin kişisel görüşlerini 

ve çalıştıkları bağımsız denetim firmalarındaki var olan durumu yansıtacak şekilde 

oluşturulmuştur. 

Ankete cevap veren denetim firmalarından elde edilen cevaplarla, aşağıdaki 

sonuç ve yorumlara ulaşılmıştır: 

• Ankete katılan bağımsız denetim firmalarının denetledikleri işletmelerin büyük 

çoğunluğu bağımsız denetime önem vermektedir. Bağımsız denetim mesleğine 

gelişmiş ülkeler yıllar öncesinden önem verip oluşturdukları ve tüm dünyada 

kabul gören standartlarla bu mesleğe yasal bir statü kazandırmışlardır. 

Ülkemizde ise 1980’li yılların sonlarında başlayıp günümüze kadar yapılan 

düzenlemelerle bağımsız denetimin önemi ve geçerliliği arttırılmaya 

çalışılmıştır. Ülkemizde son olarak bağımsız denetimin önemini büyük ölçüde 

artıracak olan düzenleme, 01 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan 6102 

Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile gelmektedir. Kanunda Anonim Şirket 

niteliği taşıyan tüm işletmelerin denetimlerinin, halka açık olup olmamasına 

bakılmaksızın, denetçi olarak nitelendirilen bağımsız denetim yetkisi bulunan 

kişi veya kuruluşlarca gerçekleştirilmesi hükmü getirilmiştir. Bu yeni kanunla 

birlikte bağımsız denetim, bugüne kadar olduğundan çok daha önemli hale 

gelecektir. 

• Ankete katılan bağımsız denetim firmalarından, denetledikleri işletmelerin 

tümünde etkin bir iç kontrol sisteminin mevcut olduğunu belirten firma sayısı 

oldukça azdır (%19,05). Bu sonuca göre, Türkiye’de işletmelerde yeterli iç 

kontrol bilincinin oluşmadığı düşünülmektedir. 

• İşletmelerin iç kontrole gereken önemi vermeme nedenlerinin başında, 

işletmelerde etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulmasına ilişkin yasal bir 

zorunluluk bulunmaması gelmektedir (%40). Diğer önem verilmeme nedenleri 

ise sırasıyla; iç kontrolün önemine inanmamaları (%22,86), yüksek maliyet 

gerektirmesi (%17,14), bağımsız denetimin varlığı nedeniyle iç kontrol 

sistemine gerek duyulmaması (%14,29), işletmelerde “Benim kontrolüm yeterli” 

anlayışının var olması, iç kontrolün yararlarını bilmemeleri ve iç denetimin 



155 

 

öneminin farkında olmamaları dolayısıyla iç kontrole de gereken önemi 

vermemeleri (%5,71) şeklinde sıralanmaktadır. 

• Ankete katılan bağımsız denetim firmalarından, denetledikleri işletmelerin 

tümünde iç denetim departmanı bulunduğunu belirtenlerin oranı oldukça azdır 

(%19,05). Verilen cevaplar doğrultusunda, denetledikleri işletmelerin çok azında 

iç denetim departmanı bulunduğunu söyleyenlerin sayısının diğer seçeneklere 

kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir. Ülkemizde son yıllarda önemi artan bir 

meslek olması nedeniyle, ilerleyen yıllarda iç denetim departmanı mevcut 

işletmelerin sayısının daha da artacağı düşünülmektedir.   

• Ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının büyük çoğunluğu (%80) 

denetimler esnasında iç denetçiler ile işbirliği sağlayabildiklerini belirtmiştir. İç 

denetçiler ve bağımsız denetçiler denetim planlamalarını yaparken, denetime 

dair verileri toplarken ve denetim sonuçlarına ulaşırken birbirlerinin 

raporlarından ve bulgularından faydalanabilirler. Bağımsız denetçiler, 

işletmelerin iç kontrol sistemi ile ilgili olarak işletmenin iç denetçilerinden bilgi 

alarak, denetimlerde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilmektedirler. 

• Ankete cevap veren denetim firmalarının büyük çoğunluğunun denetledikleri 

işletmelerin tümünün iç kontrol sistemlerini inceleyerek değerlendirdikleri, yani 

iç kontrol sistemini önemsedikleri görülmektedir (%71,43). 

• Ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının denetledikleri işletmelerin iç 

kontrol sistemlerini inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini, çoğunlukla 

kıdemli denetçilerin (%32,61) ve denetçilerin (%28,26) gerçekleştirdiği 

görülmektedir. 

• Ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının, denetledikleri işletmelerin iç 

kontrol sistemleri hakkında topladıkları bilgileri belgelendirirken kullandıkları 

yöntemlerin başında Not Alma Yöntemi (%39,53) gelmektedir. Kullanılma 

sıklığına göre diğer yöntemler ise, Akış Şeması Yöntemi (%34,88) ve Anket 

Yöntemi (% 25,58) olarak sıralanmaktadır. Üç yöntemin kullanılma oranları 

arasında çok fazla bir fark olmamakla birlikte not alma yönteminin, iç kontrol 

sisteminin detayları hakkında açık bir şekilde anlatım yapmaya uygun olmadığı 

ve bu nedenle orta ve büyük ölçekli işletmelerde kontrol riski belirlemede 
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anlaşılabilirliği azaltması nedeniyle bu tür işletmelerde kullanımı önerilmediği 

halde, kullanımı en kolay yöntem olması nedeniyle tercih edildiği 

görülmektedir. 

• Ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının %95’i işletmelerin iç kontrol 

sistemlerinde eksiklikler ya da zayıflıklar tespit ettiklerinde, bu konuları işletme 

yönetime bildirerek önerilerde bulunmaktadır. SPK’nın “Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”inde 10. Kısımda yer alan 13. 

Madde’ye göre; “Uygun olmayan bir biçimde tasarlanan iç kontrol sistemi, 

işletmenin iç kontrol sisteminde yetersizliği gösteriyor olabilir ve bağımsız 

denetçi bu durumu işletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişilere bildirmek 

zorundadır.” Ankete verilen cevaplara bakılacak olursa, bu zorunluluğa genel 

olarak uyulduğu görülmektedir. 

• Ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarından, denetledikleri işletmelerin 

iç kontrol sistemlerinde eksiklikler ya da zayıflıklar tespit ettiklerinde, bu 

konuları işletme yönetime bildirerek önerilerde bulunduklarını söyleyen 

firmaların, tespit ettikleri sorunları yönetime bildirme yöntemlerinin başında 

%44,83 oranında denetim esnasında yazılı olarak bildirilmesi gelmektedir. Diğer 

bildirim tarzları ise, %27,59 oranında sözlü beyanda bulunarak, %20,69 

oranında denetim raporunda belirterek, %6,90 oranında da denetim sonrası 

yönetici mektubu yazılarak yapılmaktadır. 

• Anketi cevaplayanların tamamı etkin işleyen iç kontrol sistemine sahip 

işletmelere yapılan denetimlerde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağını 

düşünmektedir. 

• Ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının %94,74’ü iç denetim 

çalışmalarından yararlanmanın, bağımsız denetimde zaman ve maliyet tasarrufu 

sağlayacağını düşünmektedir. İşletmenin iç denetim biriminin çalışmalarının 

güvenilir olduğu düşünülüyorsa, iç denetim çalışmalarından yararlanılan 

bağımsız denetimlerde, denetimin kapsamı, süresi ve maliyetinin azalacağı bir 

gerçektir. 

• İç denetçiler ile ilgili olarak en çok gündeme gelen konu, işletme yönetiminden 

etkilenmeden bağımsız bir şekilde davranıp davranamayacaklarıdır. Anketi 
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cevaplayanların bu konudaki görüşlerine bakılacak olursa, cevapların yarıdan 

fazlasının (%52,38) iç denetçinin bağımsız ve tarafsız davranabileceğine 

inanıldığı yönünde olduğu görülmektedir. 

• Ankete cevap verenlerin tamamı, etkin bir iç kontrol ve iç denetimin var olduğu 

işletmelerde, hata ve hile olma olasılığının azalacağına ve dolayısıyla bağımsız 

denetim raporunda işletme hakkında yanlış görüş bildirme ihtimalinin 

düşeceğine inanmaktadır. Bu sonuç, iç kontrol ile iç denetimin bağımsız denetim 

açısından önemini vurgulayan bir sonuç olmasının yanı sıra, önceki bölümlerde 

yaptığımız teorik açıklamaları da kanıtlar niteliktedir. 

• Anketi cevaplayanların %66,67’si Genel Kabul Görmüş Denetim 

Standartlarından İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

Standardı’nı yeterli bulurken, %23,81’i bu konuda kararsız olduğunu 

belirtmiştir. %9,52 oranında da, bu standardın yeterli olmadığı düşünülmüştür. 

Anket sonuçları ayrıntılı olarak incelendiğinde, bu standardı yeterli bulanların 

çoğunlukla denetim mesleğinde uzun yıllar tecrübesi olan ve dolayısıyla üst 

unvanlara sahip kişiler olduğu görülmüştür. 

• Anketi cevaplayanların %61,90’ı SPK’nın iç kontrol ile ilgili açıklamalarını 

yeterli bulurken, %19,05’i yeterli bulmadığını belirtmiştir. Cevaplayıcıların 

%19,05’i de bu konuda kararsız olduğunu belirtmiştir. Bu sonuçlara göre, 

cevaplayıcıların çoğunluğu SPK’nın iç kontrol ile ilgili açıklamalarını yeterli 

bulmaktadır. 

• Ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının %71,43’ü SPK’nın 

“Bağımsız Denetimde İç Denetim Çalışmalarından Yararlanılması” ile ilgili 

açıklamalarını yeterli bulurken, %19,05’i bu konuda kararsız olduğunu 

belirtmiştir. Cevaplayıcıların %9,52’si ise SPK’nın bu konuyla ilgili 

açıklamalarını yeterli bulmadığını belirtmiştir. Sonuçlara bakıldığında 

cevaplayıcıların çoğunluğunun bu açıklamaları yeterli bulduğu görülmektedir. 

• Ankete cevap veren bağımsız denetim firmalarının %90,48’i büyük ölçekli 

işletmelerde iç denetim departmanı kurulmasının yasal olarak zorunlu hale 

getirilmesinden yana iken, %4,76’sı böyle bir zorunluluğun olmamasından 

yanadır. Cevaplayıcıların %4,76’sı ise bu konuda kararsız olduğunu belirtmiştir. 
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Görüldüğü üzere, neredeyse bağımsız denetçilerin tümü iç denetim 

faaliyetlerinin büyük ölçekli işletmelerde zorunluluk haline getirilmesinden 

yanadır. İşletmelerin ölçekleri büyüdükçe faaliyetleri, işlem hacimleri 

artmaktadır ve dolayısıyla bu tür işletmelerde hata ve hile olma olasılığı da 

artmaktadır. Bu durumda bağımsız denetimin yanı sıra işletmelerin iç denetim 

biriminin de denetiminden geçmesi, hem faaliyetlerin etkinliğini sağlar, hem de 

işlemlerin karmaşık hale gelmesini önleyerek hata ve hile olma olasılıklarını 

düşürür. 

• Anketi cevaplayanların %85,71’i işletmelerde etkin bir iç kontrol sistemi 

kurulmasının, yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmesinden yana olduğunu 

belirtirken, %9,52’si bu konuda kararsız kalmış ve %4,76’sı da böyle bir 

zorunluluğun olmaması gerektiğini savunmuştur. Görüldüğü gibi, ankete cevap 

veren bağımsız denetçilerin neredeyse hepsi işletmelerde etkin iç kontrol sistemi 

kurulmasından yanadır. Bu sonuçtan yola çıkarak, bağımsız denetçilerin iç 

kontrole oldukça önem verdiği söylenebilir. 

• Anketi cevaplayanların %52,38’i işletmelerin iç kontrol sistemlerinin 

incelenmesi konusunda bağımsız denetçilere verilen sorumlulukların 

artırılmasına gerek olmadığını düşünürken, %33,33’ü bu sorumluluğun 

artırılması gerektiğinden yana olduğunu belirtmiştir. Cevaplayıcıların %14,29’u 

ise, bu konuda kararsız olduğunu ifade etmiştir. Bu sonucu yukarıdaki sonuçla 

birlikte değerlendirmek gerekirse, bağımsız denetçilerin işletmelerde etkin bir iç 

kontrol sistemi kurulmasının zorunlu hale getirilmesini istemelerine karşın, bu 

zorunluluğun iç kontrol sistemlerini inceleme konusunda kendi sorumluluklarını 

arttırmaması gerektiğini düşündükleri söylenebilir. Yine de böyle bir sorumluluk 

artışını destekleyen denetçilerin sayısının da az olmadığını belirtmek gerekir. 

             Bu çalışmada ulaşılan sonuçlar, İstanbul ilindeki SPK’ya bağlı bağımsız 

denetim kuruluşları ile sınırlı bir araştırmaya dayandığından, iç kontrol ile iç 

denetimin bağımsız denetim açısından önemine yönelik Türkiye genelindeki tüm 

bağımsız denetim firmaları bazında yapılacak benzer araştırmaların, bu konudaki 

değerlendirmeleri daha anlamlı kılacağı açıktır. 
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EK-1: ANKET FORMU 

 

Sayın Katılımcılar; 

             Bu anket “İç Kontrol İle İç Denetimin Bağımsız Denetim Açısından Önemi” 

konusunda yapılan yüksek lisans tez çalışmasının uygulama kısmı ile ilgilidir. Bu 

araştırmanın amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren bağımsız denetim kuruluşlarının 

yaptıkları denetim faaliyetlerinde, denetledikleri işletmelerin iç kontrol sistemi ile iç 

denetiminden ne ölçüde faydalandıklarını ve iç kontrol sistemi ile iç denetim 

faaliyetlerinin, bağımsız denetim çalışmalarına ne düzeyde katkısı olduğunu ortaya 

koymaktır. Bu bağlamda, bağımsız denetim ile iç kontrol ve iç denetim arasında bir 

ilişki olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

             Anket formunu cevaplamak için harcayacağınız zaman ve değerli görüşleriniz 

bilimsel bir çalışmanın tamamlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu anket ile elde 

edilen veriler toplu olarak değerlendirileceği için, firma adlarının ve firmalara ilişkin 

diğer bilgilerin açıklanması kesinlikle söz konusu olmayacaktır.   

             Bu çalışmaya göstereceğiniz ilgi ve ayıracağınız zaman için şimdiden teşekkür 

ederiz. 

Saygılarımızla, 

 

          DUYGU TUNÇAY                                             PROF. DR. BAŞAK ATAMAN 

        Marmara Üniversitesi                                              Marmara Üniversitesi 
İ.İ.B.F. İşletme Ana Bilim Dalı                                 İ.İ.B.F. İşletme Ana Bilim Dalı 
  Muhasebe Denetimi Bölümü                              Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı 
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LÜTFEN SORULARA VERECEĞİNİZ CEVAPLAR İÇİN SEÇENEKLERİN 
SAĞ YANINDA YER ALAN KUTUCUKLARI X ŞEKLİNDE İŞARETLEYİNİZ. 
 
 

1) GENEL BİLGİLER 
 
 

1. Firma İçindeki Unvanınız: 
 

Sorumlu Ortak Baş Denetçi  

Baş Denetçi  

Kıdemli Denetçi  

Denetçi  

Denetçi Yardımcısı  

Diğer (Belirtiniz):  

 
 

2. Denetim mesleğinde geçen deneyim süreniz:  
 

1-5 yıl  
6-10 yıl  

11-15 yıl  

16-20 yıl  

21-25 yıl  
25 yıldan fazla  

 
3. Denetim yaptığınız işletmelerde hangi denetim türlerini 

gerçekleştiriyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir) 
 

Finansal Tablo Denetimi           
Uygunluk Denetimi            
Faaliyet Denetimi                      

Vergi Denetimi           
Diğer (Belirtiniz):  

 
4. Yaptığınız denetim faaliyetleri dışında, işletmelere başka konularda da 

yardımcı oluyor musunuz? 
 

Evet  
Hayır  

       
Eğer 4. Soruya cevabınız ‘‘Hayır’’ ise; lütfen 6. Soruya geçiniz. 
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5.  Yukarıdaki soruya cevabınız Evet ise; denetim faaliyetleri dışında 
işletmelere yardımcı olduğunuz konular nelerdir? (Birden fazla seçenek 
işaretlenebilir. Üstteki soruya Hayır yanıtını verdiyseniz, lütfen bu soruyu 
boş bırakınız.) 
 
Vergi konusunda işletmelere danışmanlık yapmak  

Kamu kurumlarının işletmelerden istemiş olduğu bilgi ve belgelerin onaylanması  

Diğer (Belirtiniz):  

 
6. Denetlediğiniz işletmeler, bağımsız denetime önem veriyor mu? 

 
Hepsi önem veriyor      

Çoğunluğu önem veriyor      

Çok azı önem veriyor      

Hiçbiri önem vermiyor  
 
 

2) İÇ KONTROL HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GÖRÜŞÜ İLE 
İLGİLİ BİLGİLER 

 
 

7. Denetlediğiniz işletmelerde ‘‘etkin’’ bir iç kontrol sistemi mevcut mudur? 
 

Hepsinde mevcut      

Çoğunluğunda mevcut      
Çok azında mevcut      
Hiçbirinde mevcut değil  

 
8. Denetlediğiniz işletmeler arasında iç kontrol sistemine gereken önemi 

vermeyen işletmeler varsa; bu duruma sebep olarak hangisini/hangilerini 
göstermektedirler? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 
 
Yüksek maliyet gerektirmesi  

Bağımsız denetimin varlığı nedeniyle, iç kontrol sistemine gerek duymamaları  

İç kontrolün önemine inanmamaları  

Yasal olarak bir zorunluluk olmaması  

Diğer (Belirtiniz):  
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9. Bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirdiğiniz işletmelerin iç kontrol 
sistemlerini inceleyerek değerlendiriyor musunuz? 
 

Evet  
Hayır  
Bazılarını  

 
Eğer 9. Soruya cevabınız ‘‘Hayır’’ ise; lütfen 14. Soruya geçiniz. 
 

10. Yukarıdaki soruya cevabınız ‘‘Evet’’ ya da ‘‘Bazılarını’’ ise; işletmelerin iç 
kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirilmesinde kimler görev 
almaktadır? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 
 

Baş Denetçi  
Kıdemli Denetçi  
Denetçi  
Denetçi Yardımcısı  
Diğer (Belirtiniz):  

 
11. İşletmelerin iç kontrol sistemleri hakkında topladığınız bilgileri 

belgelendirirken hangi yöntemi/yöntemleri kullanıyorsunuz? (Birden fazla 
seçenek işaretlenebilir.) 
 

Not alma Yöntemi  

Akış Şeması yöntemi  

Anket Yöntemi  

Diğer (Belirtiniz):  
 

12. Denetlenen işletmelerin iç kontrol sistemlerinde eksiklikler ya da zayıflıklar 
tespit ettiğinizde, bu konuları işletme yönetime bildirerek önerilerde 
bulunuyor musunuz? 
 

Evet  

Hayır  

Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadım  

 
 
Eğer 12. Soruya cevabınız ‘‘Hayır’’ ya da ‘‘Bugüne kadar böyle bir 
durumla karşılaşmadım’’ ise; lütfen 14. Soruya geçiniz. 
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13. Yukarıdaki soruya cevabınız ‘‘Evet’’ ise; iç kontrol sisteminde tespit 
ettiğiniz sorunları işletme yönetimine hangi yolla/yollarla bildiriyorsunuz?  
 

Sözlü beyanda bulunarak            

Denetim esnasında yönetime yazılı olarak bildirerek  

Denetim tamamlandıktan sonra denetim raporunda belirterek  

Diğer (Belirtiniz):   

 
 

14. İşletmelerin iç kontrol sistemlerini incelemenin ve değerlendirmenin 
bağımsız denetim çalışmalarına katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? 
 

Evet  
Hayır  
Kararsızım  

 
Eğer 14. Soruya cevabınız ‘‘Evet’’ ya da ‘‘Kararsızım’’ ise; lütfen 16. 
Soruya geçiniz. 
 
 

15. Yukarıdaki soruya cevabınız ‘‘Hayır’’ ise; bunun nedeni 
hangisi/hangileridir? 
 
Gereksiz görüyorum  

Belirli aralıklarla yapılan denetimler sayesinde işletmeyi yeterince tanıdığımızı 
düşünüyorum 

 

İç kontrol sisteminin nasıl değerlendirileceği hakkında yeterli bilgim yok  

Diğer (Belirtiniz):  

 
 

16. Etkin bir şekilde işleyen iç kontrol sistemi mevcut olan işletmelere yapılan 
denetimlerde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağını düşünüyor 
musunuz? 
 

Evet  
Hayır  
Kararsızım  
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17. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’ndan Çalışma Alanı 
Standartları içerisinde yer alan ‘‘İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve 
Değerlendirilmesi’’ Standardı’nı yeterli buluyor musunuz?∗ 
 

Evet  
Hayır  
Kararsızım  

 
18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetimle ilgili yasal 

düzenlemelerinde yer alan iç kontrol ile ilgili açıklamaları yeterli buluyor 
musunuz? 
 

Evet  
Hayır  
Kararsızım  

 
 

19. Sizce Türkiye’de işletmelerde etkin iç kontrol sistemi kurulması yasal 
düzenlemelerle zorunlu hale getirilmeli midir? 
 

Evet  
Hayır  
Kararsızım  

 
 
 

20. Sizce bağımsız denetimde iç kontrol sisteminin incelenmesi konusunda, 
bağımsız denetçilere verilen sorumlulukların artırılması gerekli midir? 
 

Evet  
Hayır  

Kararsızım  

 
 
 
 
 

                                                           
∗ Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarında yer alan Çalışma Alanı Standartlarından ikincisi, 
denetçinin iç kontrol sistemini gözden geçirip, bir değerleme yapmasını öngörmektedir. Bu standarda 
göre iç kontrol sisteminin gözden geçirilip değerlemesinin yapılmasında iki amaç bulunmaktadır. 
Birincisi, sistemin kendisine olan güveninin araştırılarak etkinliğinin saptanmasıdır. Kuruluşun sahip 
olduğu iç kontrol sistemi ne kadar etkin ise, denetçinin güveni o kadar fazla olacak ve buna bağlı olarak 
da denetim riski azalacaktır. İkincisi ise, uygun bir denetim görüşüne ulaşmada uygulanacak denetim 
işlemlerinin kapsamını ve ayrıntı derecesini belirlemektir. Dolayısıyla, denetçinin hazırlayacağı denetim 
programı büyük ölçüde kuruluştaki iç kontrol sisteminin etkinliğine veya zayıflığına bağlıdır. 
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3) İÇ DENETİM HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GÖRÜŞÜ İLE İLGİLİ 
BİLGİLER 

 
 

21. Denetlediğiniz işletmelerde iç denetim departmanı mevcut mudur? 
 

Hepsinde mevcut      

Çoğunluğunda mevcut      
Çok azında mevcut      
Hiçbirinde mevcut değil  

 
Eğer 21. Soruya cevabınız ‘‘Hiçbirinde mevcut değil’’ ise; lütfen 25. Soruya 
geçiniz. 

 
22. İç denetim departmanı mevcut olan işletmelerde, yaptığınız denetimler 

esnasında iç denetçiler ile işbirliği sağlanabiliyor mu? 
 

Evet  
Hayır  
Bazılarında  

 
23. Yaptığınız denetim çalışmalarında, iç denetçilerin çalışmalarından 

yararlanıyor musunuz? 
 

Evet  
Hayır  
Bazılarında  

 
            Eğer 23. Soruya cevabınız ‘‘Hayır’’ ise; lütfen 25. Soruya geçiniz. 
 

24. İç denetim departmanının yapmış olduğu çalışmalardan yararlanıyorsanız; 
bunun denetim çalışmalarınızda zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını 
düşünüyor musunuz? 
 

Evet  
Hayır  
Kararsızım  

 

25. İç denetçilerin yaptığı çalışmaların işletme yönetiminden bağımsız ve 
tarafsız bir şekilde yapılabileceğine inanıyor musunuz? 
 

Evet  
Hayır  
Kararsızım  
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26. İşletmelerde etkin bir şekilde işleyen iç kontrol sisteminin ve güvenilir bir iç 
denetim departmanının bulunmasının, hata ve hile olma olasılığını 
azaltacağına ve dolayısıyla bağımsız denetim raporunda da işletme 
hakkında yanlış görüş bildirme ihtimalini düşüreceğine inanıyor musunuz? 
 

Evet  
Hayır  
Kararsızım  

 
27. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetimle ilgili yasal 

düzenlemelerinde yer alan ‘‘Bağımsız Denetimde İç Denetim 
Çalışmalarından Yararlanılması’’ ile ilgili açıklamaları yeterli buluyor 
musunuz? 
 

Evet  
Hayır  
Kararsızım  

 
 

28. Sizce Türkiye’de tüm büyük ölçekli işletmelerde iç denetim departmanı 
kurulması yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmeli midir? 
 

Evet  
Hayır  
Kararsızım  
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