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ÖZET  

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN 

ROLÜ 

     Denetim ve kontrol kavramları ile ortaya koydukları faaliyetler birbirinden farklı 

olması ile birlikte amaçları da birbirlerinden farklıdır.  Denetim faaliyetleri genellikle 

muhasebe ile ilgiliyken kontrol kavramı muhasebenin yanı sıra işletmenin tüm 

faaliyetlerini de kapsamaktadır. Denetim faaliyetleri, işletmeden bağımsız bir şekilde 

denetim konusunda deneyimli, eğitimli ve uzman kişiler tarafından yürütülürken kontrol 

kavramına ilişkin faaliyetler ise, işletme faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin süreçlerin yine 

işletme yapısı içinde ve işletme yönetimine bağlı bir şekilde yürütülmektedir. Denetim 

faaliyetlerinin temel amacı işletme yönetiminin bir iddia niteliğinde ortaya koyduğu 

finansal tabloların dürüstlüğü ve güvenirliği konusunda işletme ile ilgili çıkar kişi ve 

gruplarına makul bir güvence sağlamak olması iken; kontrol faaliyetlerinin temel amacı 

ise işletme faaliyetlerine ilişkin iş ve süreçlerinin performansının incelenmesi, 

değerlendirilmesi ve işletme hedeflerine ulaşabilme başarısının ortaya konmasıdır. 

Kontrol kavramını denetim kavramından ayıran en belirgin özellik kontrol faaliyetlerinin  

işletme yönetimine bağlı bir şekilde yürütülmesidir.  

İşletmeler ekonomilerin en önemli unsuru olup doğal olarak meydana gelen değişim 

ve gelişmelerden en çok etkilenen birimler haline gelmişlerdir. Günümüz dünyasında 

yaşanan küreselleşmenin beraberinde getirdiği etki ile ekonomik dünya çok daha 

karmaşık bir yapı halini almış, işlem sayısı artmış, işletmeler genişlemiş olup bu durumda 

yetki ve sorumluluk paylaşımını gerekli bir hale getirmiştir. Bu gelişmeler iç denetim ve 

iç kontrol kavramlarının gerekliliğini ortaya koymuş olup faaliyet ve işlemleri kontrol 

edebilmek ve risklere karşı bir korunma mekanizması oluşturmak üzere söz konusu 

sistem ve birimleri işletmeler yapısında kurulmasını zorunluluk haline getirmiştir.       
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Yukarıda kısaca ifade edilen durum dışında dünyada meydana gelen ekonomik kriz ve 

bunalımların yanı sıra bazı skandallar nedeniyle bazı kitleler önemli derecede zarara 

uğramıştır. Özellikle yaşanan büyük şirket skandalları işletmelere karşı bir güvensizlik 

ortamı meydana getirmiştir. Bu güvensizlik karşısında bağımsız denetim faaliyetlerine 

ilişkin düzenlemeler işletme yönetimlerine farklı ve yeni düzenleme ve sorumluluklar 

getirmiştir. Söz konusu düzenleme sorumluluklardan en önemlisi sağlıklı denetim 

faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için aktif ve fonksiyonel denetim komitelerinin, iç 

denetim birimlerinin oluşturularak iç kontrol sistemlerinin işlevsel ve etkin bir duruma 

getirilmesidir. İç kontrol sistemlerinin işletme yönetimine olduğu kadar bağımsız denetim 

faaliyetlerine de önemli katkıları bulunmaktadır. İç kontrol sistemlerinin etkinliğinin 

bağımsız denetime sağladığı en önemli katkı bağımsız denetim faaliyetinin kapsamını 

belirleyici bir özelliğinin olmasının yanı sıra maliyetini de düşürmesidir. 
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ABSTRACT 

ROLE OF THE INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT 

IN INDEPENDENT AUDIT 

Not only the activities created by the concepts of audit and control, but also their 

purposes are different from each other. While auditing activities are generally associated 

with accounting, concept of control covers all activities of the enterprise, in addition to 

accounting. Whereas the auditing activities are carried out by persons who are 

experienced, educated and have expertise in auditing, independently from the enterprise, 

activities associated with the concept of control, on the other hand, are carried out 

dependent on the business activities and processes associated with the activities, within 

the structure of the enterprise and by reporting to the management of the enterprise. While 

main purpose of the auditing activities is providing the relevant persons and groups of 

interest with a reasonable assurance regarding the honesty and reliability of the financial 

statements that the management of the enterprise reveals as an assertion, main purpose of 

the controlling activities is examining, assessing the performance of the works and 

processes concerning the activities of the enterprise and revealing the success in attaining 

the objectives of the enterprise. The most prominent characteristic that differentiates the 

concept of control from the concept of audit is that controlling activities are carried out 

by reporting to the management of the enterprise.  

 Enterprises are the most important actor of the economies, and naturally has 

become the units that are affected most by the changes and developments occurred. With 

the impact brought along by the globalization experienced in today’s world has become 

a far more complex structure, number of transactions increased, enterprises enlarged, 

which in turn rendered sharing authorities and responsibilities required. These 

developments have revealed the requirement of the concepts of internal control and 

internal audit, and rendered an obligation to create concerned systems and units within 
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the body of the enterprise, in order to control the activities and transactions and to create 

a protection mechanism against the risks. 

 In addition to the economic crises and depressions that take place in the world 

except the case that is shortly stated above, some groups suffered significant damages due 

to some scandals. Particularly the scandals of large companies have created an 

environment of unreliability of the businesses. Against this unreliability, regulations on 

independent audit activities brought different and new regulations and responsibilities to 

the managements of the enterprises. The most important one among these responsibilities 

brought by the regulations is to create active and functional committees of audit, internal 

audit divisions for sound fulfillment of the auditing activities, and to make the internal 

control systems functional and effective. Internal control systems make significant 

contributions to not only the management of the enterprise, but also the independent 

auditing activities. The most significant contribution that the effectiveness of the internal 

control systems make to independent audit is not only bearing a quality to determine the 

scope of the independent audit activity, but also decreasing its cost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words : Audit, Independent Audit, Internal Audit, Internal Control 
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TDK         : Türk Dil Kurumu 

TDS          : Türkiye Denetim Standartları 

TFRS        : Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

TMS          : Türkiye Muhasebe Standartları 

TÜDESK  : Türkiye Denetim Standartları Kurulu 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Küreselleşme ile beraber günümüz dünyasında meydana gelen ekonomik değişim ve 

gelişmeler, ekonomik sınırların ortadan kalkması, teknolojik yenilikler, rekabet ortam ve 

koşullarının farklılaşması sonucunda işletmeler bu duruma paralel bir şekilde genişlemiş, 

büyümüş ve yapıları çok daha karmaşık bir hale gelmiştir. Yaşanan bu durum sonucunda 

işletmelerin faaliyetlerine ilişkin iş ve süreçlerinin artması, karmaşıklaşması, işletme 

yönetimlerinin işletmeye olan hakimiyetleri konusunda bir takım zaafiyetleri ortaya 

çıkartmıştır. Özellikle işletmeye ait varlık ve kıymetlerin işletme içi risk olarak görülen 

hata, hile ve yolsuzluk gibi sebepler sonucunda kayıp ve zararlar ile karşılaşma olasılığı 

ve işletmeye ait finansal tablo ve raporların güvenilir bir duruma gelmesi için iç kontrol 

sistemlerine duyulan ihtiyaç çok fazla artmıştır. Bu durumun yanı sıra dünya genelinde 

meydana gelen ekonomik krizler, muhasebe ve şirket skandalları iç kontrole duyulan 

ihtiyacı daha da artırmış ve işletme yönetimleri ile birlikte bağımsız denetim 

faaliyetlerine önemli sorumluluklar vermiştir.  

Ekonomi dünyasında faaliyet içinde bulunan tüm işletmelerin örgütsel yapıları içinde 

bir iç kontrol sistemi bulunmaktadır. İşletme tarafından bakıldığında iç kontrol sisteminin 

etkin ya da fonksiyonel olup olmaması işletmenin kendi içsel sorunu olarak algılansa da 

bağımsız denetim açısından iç kontrol sistemlerinin etkinliği büyük önem taşımaktadır. 

İç kontrol faaliyetleri, süreç ve iş akışları içinde hareket eden, işletme içi personelden 

birebir etkilenen, işletmenin amaç ve hedeflerine varabilmesinde önemli bir araç olan ve 

makul seviyede güvence sağlayan bir mekanizma olarak ifade edilmektedir. Bir 

işletmenin kurumsal bir yapı şeklinde örgütlenmesinde, güvenilir bir işletme olmasında, 

yürürlükte olan yasa, mevzuat, standart ve kurallara uygun bir şekilde hareket etmesinde, 

faaliyetlerinde  etkinlik yaratmasında ve kaynak kullanımında verimlilik sağlamasında iç 

kontrol sistemleri önemli bir rol oynamaktadır.   

İç kontrol sistemleri gibi iç denetim birimleri de işletmelerin faaliyetlerine değer 

katmanın yanında faaliyetleri geliştirmek hedefi ile yapılandırılmış bağımsız, güvence ve 

danışmanlık hizmeti sağlayan bir denetim faaliyeti olarak ifade edilmektedir. Aynı 

zamanda iç denetim birimleri iç kontrol sistemlerinin kurulması için önemli bir olgudur 
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 Çalışmamızın birinci bölümü giriş ve amaç bölümü olup ikinci bölümde denetim 

kavramı üzerinde durularak denetimin özellikleri, amaçları ve türleri açıklanmaya 

çalışılacaktır. Üçüncü bölümde bağımsız denetim kavramına ilişkin açıklamalar yer alıp, 

bağımsız denetimin gelişimi, nitelikleri ve bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin bilgiler 

verildikten sonra genel kabul görmüş denetim standartlarına ilişkin bazı yüzeysel bilgiler 

verilecek ve denetim riski ile beraber bağımsız denetim süreci açıklanmaya çalışılacaktır. 

Dördüncü bölümde kontrol sistemi hakkında genel bilgiler başlığı altında iç kontrol 

kavramı, iç kontrol sisteminin tarihsel gelişimi, iç kontrol sisteminin önemi, amaçları, 

unsurları ve temel ilkeleri üzerinde durulacaktır. Çalışmanın beşinci bölümünde iç 

denetim hakkında genel bilgiler başlığı altında iç denetim kavramı, iç denetimin tarihsel 

gelişimi, iç denetimin amacı, önemi, unsurları, kapsamı, uygulanma nedenleri, etik 

ilkeleri ve iç denetimde sorumluluk ve yetkilendirmeye ilişkin açıklamalara yer 

verilecektir. Çalışmanın altıncı bölümünde ise bağımsız denetim ile iç kontrol sistemi ve 

iç denetim sistemleri arasındaki ilişkiler ortaya konmaya çalışılacak ve etkin ve 

fonksiyonel bir iç kontrol yapısının bağımsız denetim sürecinde işletmelere ve denetçilere 

sağladığı faydalar hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Çalışmamızın sonuç ve 

öneriler başlığı altında olan yedinci ve son bölümünde ise tez çalışmamız sonucunda 

varmış olduğumuz görüşler paylaşılacaktır. 
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BÖLÜM 2. DENETİM KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ 

VE TÜRLERİ  

2.1. DENETİM KAVRAMI VE TANIMI  

TDK’na (Türk Dil Kurumu) göre denetim kavramı: “Belli bir işin doğru ve yönetime 

uygun yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek” 

şeklinde ifade edilmektedir. 

İşletme ve örgütlerin denetime olan ihtiyaçları, hesaplarını ve işlemlerini belirli 

esaslara bağlama durumundaki standart eksikliğinden doğmuştur. İşletme veya örgüt 

yönetiminden yetkili ve karar verici kişiler üstlendikleri görev sonucunda belirli dönemler 

sonunda sorumlu oldukları kişi ve kurumlara açıklama yaparak bilgi  vermek 

durumundadırlar. 

Ancak denetim kavramına ilişkin söz konusu bu açıklamaların doğruluğu ve 

güvenilirliği tartışılmaması gereken objektif standartların oluşması ihtiyacını 

doğurmuştur. 

Uzmanlar tarafından denetim bir süreç olarak kabul edilmektedir. Bu sebepten ötürü 

sürecin aşamalarını kavramın içine dahil eden bir tanım yapmakta yarar bulunmaktadır. 

“Amerikan Diplomalı Kamu Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA)”ne dayanan ve kabul 

görmüş tanım şu şekildedir: 

“Denetim, belli bir ekonomik birime ve bir döneme ait bilgilerin doğruluğunu ve 

güvenilirliğini saptamak amacıyla, bu bilgileri önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk 

derecesini tarafsızca araştıran ve sonuçları değerlendirerek ilgili kullanıcılara bir rapor 

halinde sunmayı esas alan sistematik süreçtir” (Ataman ve diğ.,2001: 15). 

Bir diğer görüşe göre denetim kavramı: “Denetim, bir işletmenin ekonomik 

faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin açıklanan bilgilerin önceden belirlenmiş kriterlere 

uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak amacıyla, bu ekonomik faaliyetlere ve 

olaylara ilişkin bilgilerin, kanıtların tarafsızca toplanması değerlendirilmesi ve sonucun 

bilgi kullanıcılarına aktarılması için raporlanması sürecidir” diyerek tanımlanmıştır. 
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Farklı bir görüşe göre ise: “Denetim kavramı ya da denetleme eylemi toplumsal 

açıdan, insanın gerçekleştirmiş olduğu her türlü eylemin, oluşturulan toplumsal ve 

bireysel kurallara uygun olup olmadığını anlamak için yapılan bir değerlendirme olarak” 

ifade edilmektedir. 

Denetim fonksiyonel açıdan, yönetim biliminin ana işlevlerinden biri olarak 

görülmektedir. Yönetimsel açıdan işletmenin işlevleri içinde, denetim işlevi en son 

aşamada yer alır ve işletmenin diğer işlevlerinin gelişiminin sonucunu ve elde edilen 

sonuçların geleceğe etkilerini takip eder ve sorgular (Erol, 1997: 130).  

Söz konusu bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere, işletmece yürütülen faaliyetlerin 

sonucunda önceden belirlenmiş kriterlere göre uygunluğu araştırılarak bunu bilgi 

kullanıcılarına bildirmek eylemi denetim olarak tarif edilebilir. 

Muhasebe denetimi, en önemli denetim türü olmak ile beraber; tanım olarak geniş 

kapsamdaki denetim faaliyetinin özel bir amaca yönelmiş biçimidir. Söz konusu amaç, 

işletmeye ait ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alındığı, söz konusu muhasebe 

kayıtlarından dolayı meydana gelen mali tabloların doğruluğunun ve dürüstlüğünün 

incelenerek bir görüşe ulaşılmasıdır. Günümüzde hayat bulan muhasebe denetimi 

tanımına göre ise, bir işletme ya da örgütün iktisadi faaliyetlerine ilişkin muhasebe 

kayıtlarının, denetim alanında uzman bir kişi ya da kuruluş tarafından detaylı bir şekilde 

incelenerek doğruluğu, dürüstlüğü, güvenirliği ve tarafsızlığı konusunda bir görüşe 

ulaşılma faaliyetidir (Aktuğlu, 1983: 6-8). 

Genel anlamda muhasebe denetimi, muhasebeye ilişkin bir  alt kol olmanın tersine; 

işletme iktisadi faaliyetlerinden kaynaklanan muhasebeye ilişkin işlemlerin sonuçları  ile 

ilgilenen bağımsız ve tarafsız bir faaliyettir. Bir disiplin olarak muhasebe denetimi, 

işletme veya örgütün ticari ve mali faaliyetleri ile ilgilenmez söz konusu bu faaliyetler 

muhasebeyi ilgilendirmektedir. Denetim, işletmenin mali işlemlerinin 

değerlendirilmesinde ve yorumlanmasındaki olumlu ve olumsuz yönleri belirler. 

Geleneksel anlamdaki muhasebe denetimi, işletme tarafından hazırlanarak bir iddia 

niteliğinde ortaya konan finansal tabloların bağımsız ve tarafsız bir şekilde incelenerek 

bir görüş oluşturulması işlevidir.  
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Muhasebe kavram olarak bir ekonomik birimin faaliyetlerinin tespit edilmesini esas 

alır. Bu tespitlerin sonucunda ekonomik birimlerin işlemlerinin kayıtlarını tutar, verilerini 

sınıflandırır ve özetler. Bu sürecin sonunda karar vericilere rapor halinde sunar.  

Denetimin sona ermesi işletme tarafından hazırlanarak bir iddia niteliğinde ortaya 

konan finansal tabloların bağımsız ve tarafsız bir şekilde incelenerek bir görüş 

oluşturulması ve bu görüşün bir rapor ile ilgililere duyurulması ile meydana gelir. 

Denetim raporunun oluşturulması yeni bir bilgi olmak ile beraber işletme tablolarına 

duyulan güveni arttırarak işletmeye bir değer katmaktadır. Denilebilir ki, muhasebe bir 

yazı yazma faaliyeti iken, denetim danışmanlık faaliyetini yansıtmaktadır (Güredin, 

1999: 17-18). 

1980’li yıllarda İngiltere’de “denetim” denilince, akla muhasebe kayıtlarının 

denetiminin geldiği anlaşılmaktadır. 1940 yılında ABD’de “McKesson ve Rubins” olayı 

üzerine Securities and Exchange Commission’in (SEC) hazırlamış olduğu raporla 

denetim; kayıt denetimi olmaktan çıkarak, aktiflerin doğruluğunun teyidi, yönetim 

yetkisinin araştırılması, iç kontrol sisteminin incelenmesi konularına girmeye başlamıştır. 

Bu tip denetime “sistem temelli denetim” denilmektedir. Günümüzde “sistem temelli 

denetim” yerini, “risk temelli denetime” bırakmıştır. Sistem temelli denetimde; her 

işlemin, belirli risk taşıdığı kabul edilmesine karşın, risk temelli denetimde bağımsız 

denetçi elde edebildiği bütün kanıtlarla en fazla riskin olduğu denetim alanlarını bulmaya 

çalışır. Bu yaklaşım denetçinin riskli alanlara daha çok yönelmesini sağlar. 

2.2. DENETİMİN ÖZELLİKLERİ  

Denetimin dinamik bir faaliyet olmasının sebebi sürekli bilgi üretme ve karar verme 

süreci olmasından kaynaklanmaktadır. Denetim süreci, denetim faaliyetinin en önemli 

unsuru kanıt ve belgelerin elde edilmesi, bu kanıt ve belgelerin işlenmesi ve 

değerlendirilmesi, değerlendirme ile ulaşılan sonuçlara göre yorumlanarak bir denetim 

görüşüne varılması ve bu görüşün hazırlanacak denetim raporu ile ilgili birimlere 

iletilmesi aşamalarından oluşmaktadır (Güredin, 1999: 5).  
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Denetim, planlı ve bilimsel şekilde birbirini takip eden aşamalardan meydana gelen 

bir süreçtir (Güredin, 1999: 9). 

Denetimin bu kavramı mali tabloların denetimi tanımının yanı sıra bazı unsur ve  

özellikleride ortaya koymaktadır. Söz konusu bu unsur ve özellikler şu şekilde 

sıralanabilir (Güredin, 1999: 5-6): 

1. İşletme ya da örgütün mali faaliyetlere ilişkin olarak doğan bilgileri denetimin 

konusunu oluşturmaktadır. Denetim bir bilgi üretme ve karar alma süreci olarak 

sistematik bir yapıya sahiptir. İşletmelere ilişkin bilgi sistemleri, muhasebe kayıt 

ortamları, finansal tablolar ile iç kontrole ilişkin raporlamalar muhasebe 

denetiminin konusunu oluşturmaktadır.  

2. Uluslararası denetim standartları, yönetimin bir iddia niteliği olarak ortaya 

koyduğu ekonomik faaliyet ve olaylara ilişkin bilgi ve kayıtların doğruluğunun ve 

dürüstlüğünün incelenmesi için oluşturulan standartlardır. Denetimin tanımında 

mevcut bulunan ölçütler söz konusu bu denetim standartlarıdır. 

3. Denetçi ile denetime konu olan işletme arasında, denetim sonucu oluşacak 

bilgileri kullanacak kişi ve kurumlar arasında iletişimin en üst seviyede ve sağlıklı 

olabilmesi için ortak bir dilin varlığı ve bu ortak dilin belirli standartlara dayalı 

olması gerekmektedir.  

4. Denetçi için çok büyük önem taşıyan olgulardan bir taneside uygunluk derecesi 

kavramıdır. İşletme yönetimi tarafından ortaya konan bilgilerin standartlarda 

belirlenmiş kriterlere göre miktar, tutar ve kalite yönünden uygun olup 

olmadığının ölçülmesi fonksiyonudur.  

5. Denetime konu olacak kanıtlar, denetçi tarafından tarafsız ve bağımsız bir şekilde 

elde edilerek değerlendirme konusu yapılır. Denetçi denetime ilişkin kanıt elde 

ederken ve bu kanıtları değerlendirirken mesleki standartların gerektirdiği gibi 

bağımsız, tarafsız ve gerekli özenli davranışı sergileyerek bir ön yargıya 

kapılmaksızın faaliyetini yürütmelidir.  

6. Denetimin sonuçlarından faydalanarak karar alıcı konumundaki bilgi 

kullanıcıları, denetçinin ulaştığı görüşe ve verdiği makul güvenceye dayanarak 

işletme yönetiminin ortaya koyduğu bilgiler doğrultusunda bir takım kararlar 

almaktadırlar. Söz konusu bilgi kullanıcılarından kasıt işletme hissedarları ve 
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yöneticileri, işletme çalışanları,  işletme ile ticari ilişkisi bulunan alacaklılar, kredi 

sağlayan kurum ve kuruluşlar ve mutlak güç devlet olarak ifade edilebilir. 

7. Denetçi tarafından denetimin sonucuna ilişkin görüşün raporlanması, denetçinin 

ulaştığı bilgilerin yukarıda sözü geçen bilgi kullanıcılarının kullanımına 

sunulmasını ifade etmektedir. Raporlama süreci denetimin son aşaması olup bir 

görüşün ortaya konduğu aşamadır.  

2.3. DENETİMİN AMAÇLARI 

Makul ve sınırlı güvence seviyesinin gerektirdiği denetimin kapsamının, Türkiye 

Denetim Standartları çerçevesinde belirleneceği belirtilen bağımsız denetimin amacı; 

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

belirlenmiş bir kıstasa uyumlu olup olmadığı hususunda kullanıcılara güvence sağlayacak 

bir görüş oluşturulmasıdır. Bu amaçla bağımsız denetim; denetimin konusu hakkında, 

mesleki etik ilkelere bağlı kalmak ve mesleki şüphecilik içinde bulunmak suretiyle, TDS 

(Türkiye Denetim Standartları) çerçevesinde yeterli ve uygun denetim kanıtı 

toplanmasını, bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün 

raporlanmasını kapsar (http://www.kgk.gov.tr).  

Bağımsız denetimin temel amacı işletmelerin mali tabloları hakkında bir kanaate 

ulaşılmasıdır. Bu amaca ulaşılması için yürütülen faaliyetler sırasında ikincil amaçlara da 

hizmet edilir. Denetim çalışmaları ile öncelikle mali tablolar hakkında rapor verilecek, 

bununla birlikte hata ve hileler ortaya çıkarılacak ve yönetime önerilerde bulunulacaktır. 

Ayrıca denetimin hata ve hileleri önleyici bir etkisinin olduğu da görülmektedir. Buna 

göre bağımsız denetimin bu amaçları şu şekilde sıralanabilir (Gürbüz, 1995:28). 

• Mali tablolar hakkında rapor vermek, 

• Hata ve hileleri ortaya çıkarmak,  

• Hata ve hileleri önlemek,  

• Yönetime önerilerde bulunmak. 

 

 



8 
 

2.3.1 Mali Tablolar Hakkında Rapor Vermek  

Bağımsız denetçinin mali tabloları denetlemedeki hedefi, mali tabloların tüm önemli 

yönleriyle yürürlükteki finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığı hakkında görüş bildirmektir. Mali tabloların denetimi de diğer denetim 

çalışmaları gibi bir karşılaştırma sürecidir ve karşılaştırmanın konusu mali tablolardır 

(Gürbüz, 1995:28).  

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

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

(http://www.kgk.gov.tr).  

• Dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço),  

• Döneme ait kapsamlı gelir tablosu,  

• Döneme ait özkaynak değişim tablosu,  

• Döneme ait nakit akış tablosu ve  

• Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar.  

Denetçinin bağımsız denetim raporunda belirttiği görüş sayesinde muhasebe bilgi 

kullanıcıları daha yüksek güvenle karar alabilirler (Gürbüz, 1995:30). 

2.3.2 Hata ve Hileleri Ortaya Çıkarmak 

Bağımsız denetçinin finansal tablolarda hile, usulsüzlük veya hatadan 

kaynaklanabilecek önemli yanlışlıkların bulunmadığına dair makul ölçüde güvence 

sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Teorik olarak her işletme yönetiminin yolsuzluk ve 

hile konusunda potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Denetçinin, yönetimin kötü niyetli 

olması halinde denetim çalışmalarını yürütürken dikkatli ve hazırlıklı olması ayrıca 

yönetimin tutarsız açıklamaları bulunması halinde bu durumu ortadan kaldıracak nitelikte 

kesin kanıtlar araması gerekmektedir (Dalkılıç ve Oktay, 2001:68). 

Denetçilerin tüm denetimler için hileleri önlemede hile riskine verdikleri önemi 

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

fazla kaynak ayırmalarına ihtiyaç vardır. İşletmede muhasebe kayıt ortamının hata ve hile 

içerme potansiyeli, uygun muhasebe düzeni ve yeterli iç kontrol sisteminin varlığı ile 
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yakından ilişkilidir. Bu nedenle hata ve hilelerin ortaya çıkartılmasının en etkili yolu, 

işletmedeki muhasebe düzeni ve iç kontrol sisteminin incelenmesi ve 

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

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

yüksek olduğu varsayımı ile çalışma kapsamının genişliğine karar verebilir (Gürbüz, 

1995:30). 

2.3.3 Hata ve Hileleri önlemek  

Tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı hileyi en aza indirebilme amacıyla 

işletmelerde alınabilecek önlemlerden bir tanesi de bağımsız denetim firmaları ile etkili 

çalışmalar gerçekleştirmektir. Denetimin moral etkisi olarak da adlandırılan bağımsız 

denetimin hata ve hileleri önleyici yöndeki etkisi, çalışmalarının denetçi tarafından 

inceleneceğini bilen personelin, yolsuzluk yapmaktan çekinmesi, elinden geldiğince hata 

ve hile yapmaktan kaçınması olarak ortaya çıkmaktadır (Bozkurt, 2000:20). 

2.3.4 Yönetime Önerilerde Bulunmak  

Bağımsız denetimden geçmiş işletme ile ilgili doğru ve güvenilir bilgiler sunan mali 

tablolar öncelikle işletme yönetimi için önemlidir. Bu tablolara dayanılarak hazırlanan 

gerçekçi raporlar, işletme yönetiminin geleceğe yönelik tahminlerini, alacakları kararları 

güçlendirecektir (Bizim, 2008:21). 

2.4. DENETİM TÜRLERİ 

Denetimin yapılabilmesi için finansal bilgiler ile önceden saptanmış ölçütler olmak 

üzere iki unsur gereklidir. Bu unsurlardan ilki denetimin konusunu oluştururken, ikincisi 

bilgilerin karşılaştırılacağı standartları ifade eder.  
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Denetimin konusuna giren finansal bilgiler mali tablolar ve kayıtlar olabilir. Önceden 

saptanmış ölçütler ise, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GKGMİ), Türkiye 

Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS), şirket ana 

sözleşmesi, kanun ve yönetmelikler, yönetim karar ve politikaları ile usulleri olabilir. Bu 

iki unsur değiştikçe, denetim türleri de farklılaşmaktadır. Denetimin uygulanış biçimine 

göre farklı türleri vardır (Kepekçi, 1998:4): 

• Konusu ve amaçlarına göre,  

• Yapılış nedenine göre,  

• Kapsamına göre,  

• Uygulama zamanına göre,  

• Denetçinin statüsüne göre, beş sınıfa ayrılmaktadır.  

2.4.1. Denetimin Konusu ve Amacına Göre Denetim Türleri 

Denetimin temel amacı, işletme ile ilgili işlemlerin, dayanakların, kayıtların ve 

sonuçların tespit edilip gerekiyorsa bunların düzeltilmesini sağlamaktır (Dalak, 2000: 

82).  

Bu sebepten ötürü, denetim yapabilmek için önce karşılaştırma konusu bilgilerin daha 

sonra bu bilgilerin karşılaştırılacağı kıstasların tespit edilmesi gerekir. Denetim konusu 

bilgiler çok çeşitlidir. Kayıtlar, miktarlar, tutarlar, mali tablolarda gözüken bilgiler söz 

konusu bilgilere örnek teşkil edebilir. Karşılaştırma kıstasları ise genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri, kanun ve yönetmelikler, ana sözleşme hükümleri, yönetimin koyduğu 

kurallar vb. olabilir (Gürbüz, 1995: 11). 

Denetim bazı farklı amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Konusuna ve 

amaçlarına göre denetim çalışmaları şu şekilde sıralanabilir:  

• Finansal Tabloların Denetimi 

• Uygunluk Denetimi 

• Faaliyet Denetimi 

• Özel amaçlı Denetim 
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2.4.1.1. Finansal Tabloların Denetimi 

Finansal tabloların denetimi türünde amaç işletmeye ilişkin finansal tabloların, 

önceden belirlenmiş kurallara uygunluğunun araştırılmasıdır (Gürbüz, 1995: 11-12). 

Finansal tablo denetimi, denetçiler tarafından en yaygın şekilde gerçekleştirilen 

denetim türü olup bağımsız denetçilerin başlıca uğraş konusudur. İşletmelerin finansal 

tablolarının denetimi yapılmasının temel amacı, finansal tablolarda gerçeği yansıtmayan 

ve hatalı bildirimlerin tespit edilerek, tabloların bilgi kullanıcıları için daha fazla güven 

verici hale getirilmesini sağlamaktır (Akgül, 2000: 8). 

Muhasebe denetimi, yani bir diğer ifade ile mali tabloların genel amaçlı denetimi, 

genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda bu ilkelere uygunluğunun 

araştırılmasıdır. Finansal tablolar denetimi bağımsız denetçiler ile kamu denetçileri 

tarafından gerçekleştirilebilir. Bu denetimin konusu bağımsız denetçiler tarafından 

işletmeye ve işletme paydaşlarına  veya kamu denetçileri tarafından ilgili gelir idaresi 

başkanlıklarına bağlı vergi dairelerine verilen finansal tablolardır.  

Finansal denetim tanım olarak; “bir işletmenin mali tablolarının mali durumu ve 

faaliyet sonuçlarını doğru, dürüst ve GKGMİ’ne ve yasal düzenlemelere uygun olarak 

yansıtıp yansıtmadığı konusunda bir görüş oluşturmaktır” diye ifade edilmektedir 

(Haftacı, 2011:6).  

Finansal tablolar denetimi “bağımsız denetim”, “dış denetim” veya “bağımsız dış 

denetim” olarak da tanımlanmaktadır (Bozkurt, 2000:27). 

Bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri tarafından gerçekleştirilen finansal tablo 

denetiminin temel amaçları şu şekilde sıralanabilir: 

• Mali tablolara uygunluk sağlar.  

• Mali tabloların tümü ile ilgilenir.  

• Mevcut hatalara genel olarak bakar.  

• Denetçi faaliyetini tamamen bağımsız yürütür.  

• Mali tablolardaki yanlış beyanları ortaya çıkarır. 
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Söz konusu temel amaçların yanı sıra finansal tablolar denetiminin diğer amaçları şu 

şekilde sıralanabilir (Çaldağ, 2007:27):  

• Finansal tabloların varlık-kaynak, gelir-gider kalemlerinin gerçeğe uygun 

gösterilmesini sağlamak,  

• Finansal tabloların tutarlılık kavramına uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,  

• Finansal tabloların tam açıklama kavramına uygun olarak düzenlenmesini 

sağlamak, 

• Finansal tabloların güvenilirliğini artırmak,  

• Finansal tabloların karşılaştırılabilir olmasını sağlamak,  

• Hata ve hilelerin önlenmesini sağlamak,  

• Yönetime önerilerde bulunmak.  

2.4.1.2. Uygunluk Denetimi 

Uygunluk denetimi tanım olarak; “bir işletme ya da örgütün ekonomik işlemlerinin ve 

faaliyetlerinin önceden belirlenmiş yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmadır” olarak ifade edilmektedir 

(Kepekçi, 2004: 3).  

Diğer bir tanıma göre “Uygunluk denetimi, işletmenin yürürlükteki hukuk kurallarına, 

vergi, iş yasaları gibi mevzuata veya işletmenin tepe yönetimi tarafından belirlenen ve 

işletmenin daha etkin ve etken yönetilebilmesi için geliştirilen yönetmelik, emir, 

talimatname, bütçe gibi mevzuata uygun davranılıp davranılmadığının incelenmesidir” 

diye tanımlanmaktadır (Kaval, 2008:11).  

İşletme veya örgüt yapısı içinde ya da dışında belirlenmiş olan kural ve kaidelere  

uygunluğunun incelenerek değerlendirilmesidir. Denetçi belirlenmiş olan kural ve 

kaideleri bir veri olarak kabul eder ve değiştilmesi konusunda bir fikir beyan edip 

uygulayamaz (Çelik, 2005:34-35).  
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Uygunluk denetiminde kıstas alınan kriterler genellikle şu şekilde sıralanabilir (Özer, 

1997: 70-73):  

• Ana sözleşme hükümleri,  

• Yönetim tarafından belirlenen veya kabul edilen iş ve işlem prosedürleri, 

• Yönergeler,  

• Özel ve genel amaçlı kararlar,  

• Teknik düzenlemeler,  

• Yasal düzenlemeler, 

• İşletme politikalarıdır.  

Örnek olarak: Maliye Bakanlığı inceleme elemanları, işletmelerin Vergi Usul Kanunu 

gereklerine uygunluk denetimi yaparlar. Bir işletmede tepe yönetimi, koyulmuş olan 

kurallara çalışanların uyup uymadığını anlamak için iç denetçilerin yapacakları uygunluk 

denetimlerine başvururlar (Ataman ve diğ, 2001: 20). 

Muhasebe denetimi, uygunluk denetiminden faydalanmaktadır. Uygunluk denetimi 

muhasebe denetiminden önce gerçekleştirilmiş olmalıdır. Uygunluk denetimi 

gerçekleştirilmemiş ise denetçi, muhasebe denetimine ilişkin faaliyetine başlamadan önce 

denetlemeye konu olan işletme ya da örgütün muhasebe kayıtlarını inceleme işlemini 

gerçekleştirir. Denetçinin gerçekleştirdiği uygunluk denetimi sonucunda ulaştığı bilgiler, 

muhasebe denetimine ilişkin denetim programının hazırlanmasında ve denetim 

faaliyetinin yürütülmesinde yardımcı olmaktadır (Gürbüz, 1995: 12). 

Gerçekleştirilen uygunluk denetiminin etkinlik ve kalitesinin arttırılması için 

(Güredin, 1994:17): 

• Denetçinin uygunluk denetimini gerçekleştirecek kadar yeterli ve uzman olması,  

• İşletme veya örgüt yapısında arşiv ve dosyalama sisteminin denetçinin işini 

kolaylaştıracak şekilde düzenli ve iyi olması,  

• Denetçi tarafından gerçekleştirilen uygunluk denetimi ile elde edilen bilgi ve 

bulgulara ilişkin bir rapor hazılanması ve bir sistematik sürece ait olması gerekmektedir. 
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2.4.1.3. Faaliyet Denetimi 

Faaliyet yani bir diğer adı ile performans denetimi işletmelerin faaliyetlerini etken ve 

etkin bir şekilde yürütüp yürütmediklerini tespit etmeye yönelik bir denetim şeklidir. 

Etkenlik işletmenin faaliyetleri sonucunda hedeflerine ulaşmak anlamında başarıya ulaşıp 

ulaşmadığını değerlendirmek olarak ifade edilmektedir. Etkinlik ise işletmenin 

faaliyetleri sonucunda hedeflerine varabilme konusunda sahip olduğu kaynaklarını etkin 

ve etken bir şekilde kullanıp kullanmadığını tespit etmeyi ifade etmektedir (Ataman ve 

diğ., 2001: 20). 

Faaliyet denetimi, ilgili kişi ya da birimlere işletmenin faaliyetlerini sistematik bir 

şekilde incelemeyi, yani; sahip olduğu kaynaklarını verimli ve etken bir şekilde 

kullanılması arasındaki ilişkiyi inceleme imkanı sağlar. Faaliyet denetiminin temel amacı 

işletmenin performansını ölçmek ve işletmenin gelişmesi için tavsiye ve önerilerde 

bulunmaktır (Gürbüz, 1995: 13). 

Faaliyet denetiminin yanıt bulmaya çalıştığı bazı soruları şu şekilde sıralayabiliriz 

(Gücenme, 2004:145): 

• İşletme faaliyetlerinde ne derece başarılı?  

• Tahmin edilen sonuçlara ne ölçüde ulaşılmıştır?  

• İşletme faaliyetlerinin hedeflere etkisi ne ölçüde olmuştur?  

• İşletme faaliyetlerinin verimliliğe etkisi ne ölçüde olmuştur?  

• Amaç ve stratejiler arasında ilinti ve uygunluk gerçekleştirilmiş midir?  

• İşletme faaliyetlerinde politika ve ilkelerine bağlı kalmış mıdır?  

• İşletmenin gidişatı nasıldır?  

Faaliyet sürecinde, aralarında önemli farklılıklar olmakla birlikte birçok yönden 

faaliyet denetiminin gerçekleştirilmesi, muhasebe denetimine benzemektedir. 

2.4.1.4. Özel Amaçlı Denetim 

Özel amaçlı denetim, önceden belirlenen özel bir konuda karar birimlerine ayrıntılı 

bilgiler sunmak ve önerilerde bulunmak amacıyla yapılan denetimdir. Özel amaçlı 

denetime ilişkin bazı türleri şu şekilde açıklayabiliriz (Gürbüz, 1995:14):  
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• İşletmeden hisse almadan önce gerçekleştirilen denetimler, 

• Satın alma ve birleşmelere ilişkin gerçekleştirilen denetimler, 

• Kreditörlerin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler, 

• Hisse senedi ve tahvillere yatırımı yönlendimek amacı ile gerçekleştirilen 

denetimler, 

• İşletmede meydana gelen yolsuzuluğun araştırılamasına ilişkin denetimler, 

• Devlet idarelerinin gerçekleştirdiği vergi denetimleri, 

• Yine devlet idarelerinin gerçekleştirdiği teftiş ve denetimler, 

• Mahkemelerin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler. 

2.4.2. Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri 

Yapılış nedenine göre denetim türleri, bu bölüme kadar anlatılan denetim türlerinin bir 

başka şekilde ifade edilmesidir.  

Yapılış nedenine göre denetim, yasal denetim ve isteğe bağlı denetim olarak iki 

bölümde halinde incelenebilir. 

2.4.2.1. Yasal (Zorunlu) Denetim 

Yasal denetim, işletmelerin kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler doğrultusunda 

kimler tarafından ve nasıl yapılacağı yasal düzenlemeler gereğince önceden belirlenen 

denetim türüdür. 

Denetim mesleğinin gelişmiş olduğu ülkelerde en gelişmiş ve üzerinde en fazla 

durulan zorunlu denetim türü anonim ortaklıklara ait mali tabloların denetlenmesidir 

(Gürbüz, 1995: 15).  

Bu denetim şekli mevzuattan kaynaklandığı için yapılmadığı takdirde çeşitli 

yaptırımlara tabi tutulmuştur. 
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2.4.2.2. İsteğe Bağlı Denetim 

İsteğe bağlı denetim, yasal bir zorunluluğu olmadığı halde işletme paydaşlarının ya da 

yönetimsel anlamda karar vericilerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen denetim 

türüdür. İsteğe bağlı denetim türünün en önemli özelliği denetimin kapsamını, 

denetimden faydalanacak kişiler tarafından belirleniyor olmasıdır.  

İşletmeler,  yasal anlamda herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen işletmelerin 

denetlenmesini talep edebilirler. İsteğe bağlı denetim sonucunda hem işletmelerin mali 

durumu hakkında sağlıklı bilgiler elde edilmekte, hem de işletme dışındaki kişilere karşı 

işletmenin mali durumuyla ilgili güven verilmektedir (Çelik, 2005: 33). 

2.4.3. Kapsamına Göre Denetim Türleri 

Kapsamına göre denetim, genel denetim ve özel denetim olarak iki bölüm halinde 

incelenebilir. 

2.4.3.1. Genel Denetim 

Genel denetim, işletmeye ilişkin her türlü kayıt ve işlemleri muhasebe anlamında 

gerçekleştirilen bütün çalışmaları kapsayan denetim türüdür. Genel denetimin temel 

amacı işletme kayıtlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının araştırılmasıdır. Genel 

denetime örnek olarak mali tablolar denetimi gösterilebilir. 

2.4.3.2. Özel Denetim 

İşletme yönetimine talep edilen bazı konularda bilgi sağlamak amacıyla yapılan 

denetim şekli özel denetim olarak ifade edilmektedir. Özel denetime örnek oluşturacak 

bazı denetim başlıkları şu şekilde sıralanabilir (Haftacı, 2011: 10):  

• İşletmeden hisse almadan önce gerçekleştirilen denetimler, 

• Satın alma ve birleşmelere ilişkin gerçekleştirlen denetimler, 

• Kreditörlerin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler, 

• Hisse senedi ve tahvillere yatırımı yönlendimek amacı ile gerçekleştirilen 

denetimler, 
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• İşletmede meydana gelen yolsuzuluğun araştırılmasına ilişkin denetimler, 

• Devlet idarelerinin gerçekleştirdiği vergi denetimleri, 

• Yine devlet idarelerinin gerçekleştirdiği teftiş ve denetimler, 

• Mahkemelerin talebi doğrultusunda gerçekleştirlen denetimler. 

2.4.4. Uygulama Zamanına Göre Denetim Türleri 

Uygulama zamanına göre denetim devamlı (sürekli) denetim, ara denetim ve son 

denetim olarak üç bölüm halinde incelenebilir.  

2.4.4.1. Devamlı (sürekli) Denetim 

Sürekli denetim, genel olarak işletmede yönetime bağlı olarak çalışan iç denetçiler 

tarafından gerçekleştirilmekte olan ve işletmenin muhasebeye ilişkin faaliyetlerini cari 

dönem boyunca dinamik bir şekilde denetlenmesini ve ihtiyaç halinde gerekli 

düzeltmelerin yapılmasını kapsayan bir denetim türüdür (Gürbüz, 1995: 16). 

Devamlı denetime örnek olarak gösterilebilecek başlıca denetim şekli, kamu denetimi 

başlığı altında T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun 233 sayılı KHK 

kapsamındaki kamu kurumlarında yaptığı denetimlerdir (Sermaye Piyasasındaki 

Bağımsız Dış denetleme Hakkındaki Yönetmelik, md.1). 

2.4.4.2. Ara Denetim 

Ara denetim, işletmenin hesap dönemleri içerisinde önceden belirlenmiş tarihlerde ve 

gerekli görüldüğünde yapılan denetim türüdür. Üç aylık, altı aylık gibi kısa dönemlere ait 

elde edilen periyodik sonuçlar incelenir. 

Ara denetim türüne örnek olarak da yine SPK’ nun yayımladığı yönetmelikte değinilen 

ve sürekli denetim yaptırmak ile yükümlü olan ortaklık ve sermaye piyasası kurumlarının 

ara finansal tablolarının denetimi gösterilebilir (BDDK, Bağımsız Denetim İlkelerine 

İlişkin Yönetmelik, md.5).  
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2.4.4.3. Son Denetim 

İşletmenin cari dönem sonlarında yapılan denetim çalışmaları son denetim olarak ifade 

edilmektedir. Son denetim genel olarak hesap dönemlerinin bitimine az bir süre 

kaldığında başlar ve asıl denetim çalışmaları hesap dönemi sona erdikten sonra 

gerçekleştirilmektedir (Türedi, 1996:7). 

2.4.5. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri 

Denetçinin konumuna göre denetim türlerini iç denetim, bağımsız dış denetim ve 

kamu denetimi olarak üç bölüm halinde incelenebilir.  

2.4.5.1. İç Denetim 

İç denetim tanım olarak, “işletme faaliyetlerinin ve söz konusu faaliyetleri yerine 

getirenlerin gerçekleştirdikleri, iş ve işlemlerin uygunluk ve etkinliğinin, meydana 

getirilmiş tüm bilgi ve bulguların, güvenirlik ve doğruluğunun; gerek finans, gerek 

muhasebe, gerekse de diğer fonksiyonel departmanlardaki iş ve işlemlerin, sağlıklı olup 

olmadığının incelenip araştırılarak işletme tepe yönetimine bir rapor hazırlanarak 

sunulması faaliyeti” olarak ifade edilmektedir (Tuan ve Sağlar, 2004: 2).  

Farklı bir tanıma göre ise iç denetim; “ekonomik faaliyetlerin yanı sıra ekonomik 

nitelik taşımayan faaliyetlerin de incelendiği ve değerlendirildiği, özellikle yönetim 

kademesindeki kişilerin sorumluluklarını etkin bir biçimde yerine getirmelerinde onlara 

yardımcı olan bir yönetim koludur” diye tanımlanmaktadır. 

İç denetimin temel görevi, iç kontrol yapısının amacına uygun bir şekilde faaliyet 

gösterip göstermediğini değerlendirmek ve kontrol etmektir. İç denetim, işletme iç 

kontrol yapısının verimliliğini inceleyerek bir kanıya varması sebebiyle aynı zamanda 

kendisi de iç kontrol sisteminin bir parçasıdır (Uçkaç, 1999: 38). 

İç denetimin temel amacı, görev yaptığı işletmeye fayda sağlamak için denetim 

faaliyetlerini gerçekleştirmek, işletme çalışanlarının faaliyet etkinliklerini tespit etmek ve 

elde ettikleri veriler doğrultusunda ulaştıkları sonucu hazırladıkları rapor ile gerekli birim 

ve yönetim kademelerine iletmektir.  
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İşletme ve örgütlerde iç denetim; risk yönetim faaliyetlerine katkıda bulunur, işletme 

faaliyetlerini takip eder, faaliyetlere ilişkin risk yönetimi konusunda tavsiyelerde bulunur, 

gerçekleştirilen kontrollerin etkinliğini test ederek bir sonuca ulaşır. İç denetim, işletme 

ve örgütlerde şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin benimsenmesinde önemli katkılar 

sağlar. İç denetim aynı zamanda risk yönetimine ilişkin katkılarıyla riski önleyici yapısı 

sayesinde etkinlik göstermektedir. Kurumsal yönetimin kalitesini arttırarak işletme 

itibarına değer katar, hisse sahipleri ve ortaklar için bir güven ortamı oluşturur. 

İç denetim faaliyetlerinin şirkete sağlayacağı yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Köse, 2007:15): 

• İşletme veya örgütün faaliyetlerine ilişkin hedeflerine varmada engel teşkil 

edecek risklerin belirlenmesi ve yönetilmesinin gerçekleştirilmesi, 

• Hammadde ve malzemelerin en iyi şekilde kullanılması ve faaliyetlerde 

verimliliğin sağlanması, 

• Meydana gelebilecek yolsuzluk, hata ve hilelerin önüne geçecek çalışmaların 

yapılması, 

• Daha önceden tahmin edilemeyen ve işletme veya örgüt açısından çok kötü 

sonuçlara sebebiyet verebilecek olayların önceden tespit edilmesi ve önlenmesine 

ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmesinin yanı sıra söz konusu olayların 

gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçların yönetilmesi, 

• İşletme veya örgütün faydalanabileceği fırsatların tespit edilmesi, 

• İşletme veya örgütün operasyonel verimliliğinin arttırılması, 

• Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının ve geliştirilmesinin sağlanarak 

şirket itibarına değer katılması, 

• İşletme veya örgütlerin meydana gelebilecek ulusal ya da uluslararası ekonomik 

veya finansal krizler karşısında önceden tedbirler alınarak krizleri önleme ya da 

kriz esnasında hazırlıklı olmasının sağlanması, 

• Şirket varlıklarının korunması ve kayıt altında tutulması, 

• Şirketin tabi olduğu yasa ve düzenlemelere uygunluğunun sağlanmasıdır. 
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2.4.5.2. Bağımsız Dış Denetim 

Bağımsız dış denetim tanım olarak, “işletmenin talebi sonucunda, işletme ile her hangi 

bir bağlantısı olmayan ve denetim mesleğini serbest olarak, profesyonelce icra eden şahıs 

veya şirket ile imzalanan bir denetim sözleşmesi çerçevesinde yapılan denetim” olarak 

ifade edilmektedir. Bağımsız dış denetime ilişkin talep, işletme faaliyetleriyle yakından 

ilgili bilgi kullanıcıları olan kişi veya kuruluşlardan da gelebilir (Türmob, 1999: 5).  

Bir diğer kapsamlı tanıma göre ise bağımsız dış denetim; ”bir işletme ya da örgütün 

ekonomik faaliyetleri sonucunda hazırlanan finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin 

önceden belirlenmiş kriterlere göre doğruluğu, dürüstlüğü ve uygunluğu konusunda 

makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı ile bağımsız denetim 

standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, 

kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuçlarının rapora bağlanması” diye 

ifade edilmektedir. 

Finansal tablo denetimi, uygunluk denetimi veya faaliyet denetimi, bağımsız dış 

denetime konu olabilir. Uygunluk ve performans denetimleri genel olarak işletmenin özel 

talebi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  

Finansal tabloların bağımsız dış denetimi ise, finansal tabloların ve içerdikleri 

bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, bunların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı yönünde bir kanıya varmak amacıyla 

gerçekleştirilen denetim türüdür (Gürbüz, 1995: 16-25). 

Bağımsız dış denetimi diğer denetim türlerinden ayıran en belirgin ve temel özellik 

denetimin konusundan veya amacından değil, denetçinin bulunduğu pozisyondan yani 

statüsünden dolayı gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bağımsız dış denetim faaliyetini 

gerçekleştiren denetçi serbest meslek sahibi olarak faaliyet göstermektedir. 

Bağımsız dış denetimin amaçları şu şekilde  sıralanabilir (Haftacı, 2011:9):  

• Mali  tabloların incelenmesi sonucunda bir görüş veya kanıya varmak, 

• Meydana gelmiş yolsuzluk, hata ve hileleri  ortaya çıkarmak veya engellemek,  
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• Denetime konu olan işletme ya da örgütün tepe yönetimine çeşitli öneri ve 

tavsiyelerde bulunarak yönlendirmek.  

Bağımsız denetimin denetlenen işletmeye sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir 

(Güredin, 1999:25-26): 

• Bağımsız denetim mali tablolara duyulan güveni arttırmaktadır, 

• İşletme veya örgütün içinde meydana gelebilecek yolsuzluk, hata ve hileleri 

caydırıcı ve önleyici bir yapıya sahiptir,  

• Devletin gerçekleştireceği vergi denetimlerinin azalmasına olanak sağlayarak 

devletin denetim yükünü azaltır, 

• Kredi sağlayan kurum ve kuruluşlar karşısında güven ortamı ve kredi bulma 

kolaylığı sağlar,  

• Bağımsız denetim denetime konu olan işletme veya örgütün muhasebe kayıt 

sistemindeki hataları tespit ederek gerek gelirlerin gerekse giderlerin en doğru 

şekilde gösterilmesini sağlar,  

• Bağımsız denetim işletme veya örgütün önceden belirlenmiş kural ve politikalara 

uyulduğu konusunda bir güvence sağlar.   

Diğer bilgi kullanıcılarına sağladığı faydalar (Güredin, 1999:26-27):  

• Denetime konu olan mali tablolar kreditörlerin işletme veya örgütün kredi 

taleplerine ilişkin karar almalarına yardımcı olur. 

• Denetime konu olan mali tablolar yatırımcılara, yatırımlarını yönlendirme 

konusunda yardımcı olur. 

• Denetime konu olan mali tablolar işverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve 

sosyal yardımların pazarlığında çeşitli bilgiler üreterek yardımcı olur. 

• Denetime konu olan mali tablolar işletmenin satılması, satın alınması ya da bir 

başka işletme ile birleşmesi durumlarında gerek alıcı gerek satıcı taraflara bilgi 

üreterek yardımcı olur.  
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• Denetime konu olan mali tablolar işletmenin mali durumu ile ilgilenen kişi, kurum 

ve kuruluşlara, özellikle işletme ile ticari ilişkisi mevcut olan alacaklılara, 

denetime tabi olan işletmenin karlılığı, faaliyetlerin verimliliği ve mali yapısına 

ilişkin güvenilir ve doğru bilgiler üreterek, finansal durumunun belirlenmesi 

anlamında yardımcı olur.  

Kamu kuruluşları açısından sağlanan faydalar (Güredin, 1999:27-28):  

• Denetime konu olan mali tablolar, gelir idarelerine sunulan vergi beyannameleri  

ve mali raporlara ilişkin güvenin artmasını sağlar.  

• Özellikle kamu yararını gözeterek faaliyet halinde olan kurum ve kuruluşlara 

ilişkin mali tabloların bağımsız denetime konu olmaları durumunda, devletin söz 

konusu kurum ve kuruluşlara uygulayacakları denetimin çerçevesi daraltılır, diğer 

özel veya ayrıntılı denetimlere ihtiyaç kalmaz, yani bir diğer ifadeyle 

gerçekleştirilen bağımsız denetim devletin kısıtlı olanaklar ile yaptığı denetimlere 

yardımcı olur.  

• Denetlenmiş finansal tablolar borçluluk ve iflas hallerinde, vekalet ve ortaklık 

sözleşmelerinin düzenlenmesinde adli mercilere bağımsız ve güvenilir bilgi 

sağlar. Bağımsız denetim ek maliyetlere neden olacağı gerekçesiyle ülkemizde 

çok fazla tercih edilmese de (zorunluluk dışında), işletmeyle ilgili karar alıcılara 

birçok yarar sağlamaktadır.  

2.4.5.3. Kamu Denetimi 

Kamu denetimi, yetkilerini kanunlardan alan ve kamu adına denetim yapan kişilerce 

gerçekleştirilen mali tablo, uygunluk ve faaliyet denetimleridir. Kamu düzeninin 

sağlanması ve kamu haklarının korunması amacıyla, kamu kuruluşlarının kendi 

elemanlarınca yaptırmış oldukları denetimler bu gruba girerler (Ergin, 2006: 14). 

Devlete ait kuruluşlarca gerçekleştirilen denetimde amaç; genelde kanun, tüzük ve 

yönetmelikler yolu ile belirlenen muhasebe ilkelerine ve diğer standartlara uygunluğun 

incelenmesidir (Aksoy, 2002: 61).  
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Bu incelemenin temel amacı toplumun huzur ve güvenini sağlamak vatandaşların 

devlete olan güvenini pekiştirmektir. Kamu denetimi kamu adına toplanan gelirleri ve 

yapılan harcamaları denetleyeceği gibi, iki özel kişi ya da iki kurum arasındaki 

uyuşmazlığın çözümünü de konu alabilir (Güçlü, 2005: 6). 

Türkiye’de denetim görevini gerçekleştiren kamu denetim kurumları; Sayıştay 

Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurumu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumudur. 

Maliye bakanlığının yaptığı vergi denetimi de kamu denetimidir. Vergi denetimini 

Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Vergi Denetmenleri, 

Gelirler Kontrolörleri kamu denetimini yapan kişilerdir.  
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BÖLÜM 3. BAĞIMSIZ DENETİM 

3.1. BAĞIMSIZ DENETİMİN GELİŞİMİ  

2000 yıl öncesine ait tablet veya şehir kalıntılarındaki yazıtlarda Mısır, Roma ve 

Yunan medeniyetlerinde kamu harcamalarının denetiminin yapıldığına dair bulgulara 

rastlanmaktadır. Ancak ticari hayatta uygulanması sanayi devriminden sonra mümkün 

olmuştur. 1900’lü yıllara kadar sadece bilanço denetimi yapılmış, sonrasında ise sadece 

yolsuzluk değil, işlemlerin hatalı olup olmadığı da önem kazanmıştır. (Kavut v.d., 2009: 

43- 44). 

Türkiye’de bağımsız denetim resmen 1987 yılında bankalar ve sermeye piyasası için 

bağımsız denetim zorunluluğu getirilmesiyle başlamıştır. 1989 yılında 3568 sayılı 

muhasebe ve denetim meslek yasası çıkartılmıştır. 2003 yılında Türkiye Denetim 

Standartları Kurulu (TÜDESK)’in kurulmasıyla denetim alanında diğer önemli bir 

gelişme sağlanmıştır. 2006 yılında SPK tarafından uluslararası denetim standartlarının 

yayınlanmasıyla büyük bir adım atılmıştır.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 13/01/2011 tarihinde kabul edilen 

ve 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk 

Ticaret Kanunu ile bağımsız denetime yeni haklar, yükümlülükler ve şartlar getirilmiştir. 

Fakat bu kanun kamuoyunda tartışmalar yaratmıştır. Ticari hayatta olumsuzluk 

oluşturacağı ve uygulamada sorunların yaşanacağı gerekçesiyle 18/06/2012 tarihli ve 

2657 sayılı “Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama 

Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” yayınlanmıştır. 
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3.2. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN NİTELİKLERİ 

Denetim işini yerine getiren kişilerin gerekli mesleki eğitimi almış olmaları 

gerekmektedir. (Kavut vd., 2009:21). Bununla birlikte 25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 

sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan Kamu Gözetimi Kurumu’ndan; Bağımsız 

Denetim Yetkilendirme Tebliği’ne göre denetçilerin aşağıdaki şartları sağlamaları 

gerekmektedir:  

a. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından 

en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans 

seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından en az 

lisansüstü seviyesinde diploma almış olması,   

b. Meslek mensubu olması,   

c. Türkiye’de yerleşik olması,   

d. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması,   

e. Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi 

tamamlamış olması,   

f. Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması,   

g. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya 

daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya hükmün açıklanması 

geri bırakılmış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 

suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkumiyeti olmaması,   

h. Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından iptal edilmemiş olması,   

i. Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir 

durumunun bulunmaması, olumsuz bir itibara sahip olmaması, şartlarını taşıması 

gerekir. 
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3.3. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI 

Bağımsız denetim kuruluşu yetkilendirme şartları 25.01.2013 tarihinde yayınlanan 

“Bağımsız Denetim Yetkilendirilme Tebliği” nde aşağıda şekilde belirtilmiştir:   

a. Sermaye şirketi olması,   

b. Paylarının veya hisselerinin nama yazılı olması,   

c. Faaliyet konusunun bağımsız denetime veya bununla birlikte 3568 sayılı Kanun 

kapsamındaki mesleki alana münhasır olması,   

d. Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresinin bulunması,   

e. Esas sözleşmesinin veya şirket sözleşmesinin denetime ilişkin mevzuat 

hükümlerine aykırı hususlar içermemesi,   

f. Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilerine ait olması ve 

ortaklarının tamamının meslek mensubu olması,   

g. Denetçi Yönetmeliğinin 14. maddesi çerçevesinde Bağımsız Denetçi Belgesine 

sahip olması,   

h. Denetçilerinin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş 

olması,   

i. Yönetmeliğin 28. maddesindeki şartları sağlayan en az iki sorumlu denetçisinin 

bulunması,   

j. Denetim kadrosunun, asgari olarak, Yönetmeliğin 27. maddesinde belirtilen 

denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması,   

k. Yönetim organı üyelerinin tamamının meslek mensubu olması, yüzde yetmiş beşi 

geçmemek üzere çoğunluğunun ise kadrosundaki denetçilerden oluşması,   

l. Denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda 

veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında 

ya da tüzel kişilikte ortak, kilit yönetici veya denetçi olmaması, kendi adına 

bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaması,   

m. Denetim rehberleri dahil olmak üzere, esasları Kurumca belirlenen kalite kontrol 

sistemine ilişkin politika ve süreçlerini yazılı olarak oluşturmuş olması,   

n. Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Kurum tarafından 

uygun görülecek düzeyde organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt 

düzenine sahip olması,   
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o. Faaliyet izninin daha önce kurum tarafından iptal edilmemiş olması,   

p. Tüzel kişiliğin ve ortaklarının olumsuz bir itibara sahip olmaması ve ortaklarının 

denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun 

bulunmaması şarttır.” 

3.4. GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM 

STANDARTLARI 

Bağımsız denetim faaliyetlerinin kalitesini ve etkinlik düzeyini belirli standartlar 

çerçevesinde tutmak ve arttırmak için günün şartlarına uygun şekilde kendisini 

yenilemesine olanak sağlamak için denetim faaliyetlerine ilişkin olarak uyulması gereken 

bir takım standartlar belirlenmiştir. Söz konusu standartlar “Genel Kabul Görmüş 

Denetim Standartları” olarak ifade edilmektedir. 

Genel kabul görmüş denetim standartları Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler 

Enstitüsü (American Institute of Chartered Public Accountant: AICPA) tarafından 1947 

senesinde “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları” başlığı altında yayımlanmış ve 

Amerika dışında bir çok ülke tarafından da benimsenerek kabul edilmiştir. Genel kabul 

görmüş denetim standartları 1972 senesinden sonra Denetim Standartları Komitesi 

tarafından tekrar incelenip değerlendirilerek SAS (Statement on Auditing Standards- 

Denetim Standartları Açıklamaları) başlığı altında bir kez daha yayımlanmıştır. 1972 

senesinde gerçekleştirlen inceleme ve değerlendirme 1947 senesinde ortaya konan genel 

kabul görmüş denetim standartlarının bir yorumu niteliğinde olup, denetimin yürütülmesi 

aşamasında uygulanan denetim tekniklerinde bazı farklılıklar olmasına rağmen bu 

standartlar çok fazla farklılığa uğramayarak günümüze ulaşmıştır (Dönmez ve diğ., 2005: 

52-78). 
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Denetime ilişkin uygulama ve kavramların en çok kullanıldığı ülke olan Amerika 

Birleşik Devletleri’nde söz konusu standartlar (Türker ve diğ., 2003: 12); 

• Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları  

• Denetim Standartları  

• Denetim Yöntemleri şeklinde yapılandırılmıştır. 

3.4.1. Genel Standartlar 

Genel Standartlar, Mesleki Eğitim ve Uzmanlık, Bağımsızlık ve Tarafsızlık, Mesleki 

Dikkat ve Özen başlıkları altında incelenmektedir. Genel standartlar aynı zamanda kişisel 

standartlar olarakta adlandırılmaktadır. 

3.4.1.1. Mesleki Eğitim ve Uzmanlık Standardı 

Mesleki eğitim ve uzmanlık standardı meslek kanunları tarafından belirlenen kriter ve 

niteliklere göre yeterli eğitim, teknik bilgi ve deneyime sahip kişiler, denetçilik unvanının 

gerektirdiği saygı ve güvene uygun bir şekilde faaliyette bulunmak ve hareket etmek 

zorundadırlar. Denetim raporları ve denetlenen mali tablolar vasıtası ile bilgi sağlayacak 

kişi ve kurumlar için, mesleki açıdan yeterlilik kriteri büyük önem taşımaktadır. 

Genel standartlar, kişisel yani denetçiye özgü standartlardır. Söz konusu bu durumdan 

dolayı diğer tüm denetim standartlarına uyulmuş olsa bile, denetçinin standartlarda uygun 

görülen gerekli niteliklere sahip olmaması durumunda denetime ilişkin elde edilen 

sonuçlar sağlıklı ve güvenilir olmaktan uzak olacaktır. Bu değerlendirmenin ışığında 

denetçiye ilişkin ve kişisel olan genel standartların en önemli özelliği, diğer standartlarıda 

doğrudan etkileyebilecek olmasıdır (Özer, 1997: 155). 

3.4.1.2. Bağımsızlık ve Tarafsızlık Standardı 

Bu standarda göre denetçinin ve denetlenen finansal tabloların güvenilir olması ile 

bağımsızlık ve tarafsızlık arasında doğru orantılı olarak sıkı bir bağ vardır. Denetçiler 

denetim yapacakları işletmelere karşı tarafsız olmak ve herhangi bir kişiden bağımsız 

çalışmak zorundadırlar (Bozkurt, 2000: 38). 
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Bağımsızlık ve tarafsızlık standardının gereklerini yerine getirmek için, denetçi gerek 

reel olarak gerekse de görünürde bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Bağımsızlık bir 

diğer ifadeyle, denetçinin, denetim faaliyetini yerine getirirken dürüst ve tarafsız 

davranarak yürütmesini ifade eder. Dürüstlük kavramı ise, denetçilik mesleğinin bir 

gereği olarak gerekli dikkat ve özenin gösterilerek denetim sonuçları ile ilgilenen kişilerin 

yanılmasını engellemektir. Tarafsızlık kavramı, denetçinin her hangi bir kişi  ya da 

kurumun etkisi altında olmadan, kendi kararını verebilmesi olarak ifade edilmektedir 

(Kepekçi, 2004: 19).  

Denetçilik mesleğini icra edecek kişilerin mutlak surette ahlaki açıdan geçmişlerinin 

temiz olması zorunlu tutulmaktadır. Denetçinin bağımsızlığının ve tarafsızlığının 

sağlanıp sürdürebilmesi için bir nevi kurallar mevcuttur. Söz konusu bu karallara bazı 

örnekler verilecek olursa (Bozkurt, 2000: 38); 

• Denetçinin denetlediği işletmenin ortağı olması, 

• Denetçi ile denetlenen işletmenin ortakları veya yöneticileri arasındaki yakın 

akrabalık ilişkilerinin olması, 

• Denetçi ve denetlenen işletme arasındaki iş ilişkisi bulunması, 

• Denetçinin denetlediği işletmeden veya yöneticilerden borç para alış verişi içinde 

olması, 

• Denetçinin denetlediği işletmeye aynı zamanda muhasebe hizmetleri vermesi gibi 

unusurlar bağımsızlığı etkilemektedir. 

3.4.1.3. Mesleki Dikkat ve Özen Standardı 

Bağımsız denetçi denetim faaliyetini yürütürken sahip olduğu yeterli mesleki eğitim 

ve deneyim, denetçinin bağımsız ve tarafsız davranması için tek başına yeterli değildir. 

Aynı zamanda denetçi denetim faaliyetini yürütürken, gerçekleştirdiği işe gereken önem 

ve özeni göstermekle mükelleftir (Bozkurt, 2000: 39).  
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Özenli ve titiz davranmak ile yükümlü olan denetçi denetim faaliyetini, düzgün ve 

özenli bir şekilde planlar, denetim için yeterli görülebilecek sayıda kanıt toplar ve bu 

kanıtları değerlendirir. Denetçi aynı zamanda özenli ve düzgün çalışma kağıtları hazırlar 

ve denetlenen işletmeye ait finansal tablolar hakkında dürüst bir yargıya ulaştıktan sonra 

ulaştığı yargıyı özenli bir şekilde hazırlayacağı denetim raporunda açıklayarak ilgili kişi 

veya kurumlara sunar. 

Mesleki dikkat ve özen standardı, denetimde kaliteyi tesis etmek için zemin 

oluşturmaktadır. Mesleki ahlakın gereklerini yerine getirmek için denetçi denetim 

faaliyetinin her aşamasında gerekli dikkat ve özeni göstermek durumundadır. Denetime 

ilişkin tüm standartlara eksiksiz uyuluyor olması denetçi tarafından mesleki dikkat ve 

özenin uygulanıyor olması anlamını taşımaktadır (Sevim, 1990: 200). 

3.4.2. Çalışma Alanı Standartları 

Denetim standartlarından bir diğer bölümü de çalışma alanı standartları olup, genel 

standartların tersine denetçinin kişisel standartlarını düzenlemek yerine denetimin 

faaliyetine ilişkin olarak asgari düzeyde uyulması gereken kurallar ve mevcut bulunması 

gereken hususlar üzerinde durulmaktadır. Denetim Planlaması ve Gözetim Standardı, İç 

kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı, Yeterli Sayı ve Nitelikte Kanıt Toplama 

Standardı olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir.  

3.4.2.1. Denetim Planlaması ve Gözetim Standardı 

Denetim faaliyetinin önemli bir aşaması olan planlama, denetlenen firmaya ait finansal 

tabloların GKGMS’na (Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları) uygunluğu 

yönündeki faaliyetleri kapsamasının dışında, denetim faaliyetini yürütecek işgücü 

planlamasını, denetime ilişkin zamanlamanın planlaması ile beraber denetim faaliyetinde 

kullanılacak kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını planlayarak denetime ilişkin 

maliyetin düşürülmesi için de gerçekleştirilen bir faaliyettir (Sipahi, 2001: 38). 

 

Denetçi denetlenecek işletmenin, işletmeye özgü prosedürlerini, finansal yapısını etüt 

ederek iyi bir şekilde tanımalı, daha önceki denetim planlarından faydalanmalı ve 
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denetlenecek işletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi sahibi olmak 

zorundadır. Bu bilgilerin ışığında işletmenin yapısına özgü ve uygun bir denetim 

planlaması hazırlayabilmek için denetlenecek işletmenin organizasyon yapısı, yeri, bir 

üretim işletmesi ise üretime konu olan ürünü, hizmet işletmesi ise sunduğu hizmetlerin 

niteliği, işletmenin finansal yapısı, ticari ilişki içinde bulunduğu üçüncü kişiler gibi bir 

takım işletmeye özgü konularda bilgi sahibi olmak için gerekli çalışmaları yapmalıdır. 

Denetçi bahsi geçen konularda yeterli bilgiye ulaştıktan sonra genel kabul görmüş 

denetim standartları çerçevesinde ve belirlediği kriterler kapsamında kaliteli bir denetim 

faaliyeti gerçekleştirilmesi için bir denetim planı hazırlar (Güredin, 1994: 29). 

Denetçi tarafından hazırlanan denetim planında bulunması gereken unsurlar şu şekilde 

sıralanabilir  (Bozkurt, 2000: 39): 

• Denetime ilişkin uygulanması muhtemel denetim politika  ve prosedürleri, 

• Ulaşılan bilgi ve bulguları dikkate alarak hazırlanan denetim programları, 

• Mesleki anlamdaki uzmanlık ve yeterliliklerinden şüphe edilmeyecek kişilerden 

oluşturulan denetim ekibi, 

• Denetim faaliyetlerinin zamanlanması ve zamanlamaya ilişkin bütçesi, 

• Denetime konu olan işletmenin iç kontrol yapısından faydalanma şekli, 

• Gerek duyulduğunda görüşüne başvurulacak kişilerin belirlenmesi. 

3.4.2.2. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı 

İşletmeler, bünyelerinde gerçekleşmesini istemedikleri olayların önüne geçebilmek, 

karşılaşabilecekleri riskleri minimize etmek ve işletmenin sahip olduğu varlıkların etken 

ve etkin kullanıp kullanılmadığını denetleyebilmek için iç kontrol sistemi adı altında bir 

takım prosedür ve politikalar uygularlar. Söz konusu iç kontrol sistemleri aynı zamanda 

denetim faaliyeti esnasında bağımsız denetim faaliyetini yürüten denetçilerin 

başvurdukları birer mekanizmadır (Bozkurt, 2000: 40). 

İç kontrol sistemin incelenmesi standardına göre denetlenen işletmenin iç kontrol 

sisteminin incelenip değerlendirilmesinin temelde iki asıl amacı vardır. Söz konusu 

amaçlardan ilki, işletmede inşa edilen iç kontrol sisteminin araştırılıp değerlendirilerek 

etkinliğinin belirlenmesidir. İç kontrol sistemini inceleyip değerlendirmenin ikinci amacı 
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ise, uygun bir denetim görüşüne ulaşmak için uygulanacak denetim faaliyetlerinin 

kapsamını ve detay seviyesini tespit etmektir. Denetçi hazırlayacağı denetim programını 

işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliğini dikkate alarak hazırlar (Güredin, 1994: 30). 

İç kontrol sisteminin güvenirliği ve iç denetçilere sağlanan bağımsızlığın iç 

denetçilerin sahip olduğu yetkiler ile ölçülmesi mümkündür. Bunun yanı sıra, iç denetim 

elemanının mesleki bilgisi ve deneyimi de güvenilirliği artıran unsurlardan olarak 

görülmektedir (Güçlü, 2005: 17). 

3.4.2.3. Yeterli Sayı ve Nitelikte Kanıt Toplama Standardı 

Bağımsız denetim faaliyetinin önemli bir bölümü, kanıt toplama ve toplanan kanıtların 

değerlendirilmesi çalışmalarını kapsar (Kepekçi, 2004: 21). Denetimde kullanılan 

kanıtları elde etmek için, belge incelemesi, sayım ve envanter incelemesi, gözlem, bilgi 

toplama, doğrulama, soru sorma, yeniden hesaplama, derinlemesine araştırma, 

soruşturma gibi tekniklerin kullanıldığı söylenebilir.  

Denetçi aynı zamanda kanıt toplama faaliyetini gerçekleştirirken, maddi doğruluğu 

tespit etmeye yönelik bazı maddilik testleride gerçekleştirmek durumundadır (Güçlü, 

2005: 18): 

• Stok hareketlerinin izlenmesi, 

• Nakit hareketlerinin izlenmesi, 

• Stokların ve varlıkların değerleme yönteminin doğruluğunun tespiti, 

• Belgelerin yapısının incelenmesi, 

• Kayda esas belgelerin muhteviyat tutarlılığı, 

• Senet ve çeklerin sirkülasyonunun incelenmesi, 

• Kayıtlarla belgelerin uyumu, 

• Önceki dönem, cari dönem uyumu, 

• Kayıtlarla mali tabloların uyumu, 

• Kayıtlar doğrultusunda hazırlanan tabloların uyumunu araştırmak durumundadır. 

Denetimi destekleyen en önemli unsur olan kanıtlar güvenilir ve mutlak surette yeterli 

sayıda olmalıdır. Denetlenen hesap kalemlerinin risk derecesinin belirlenmesinde, 

işletmenin niteliği, büyüklüğü ve kanıt toplama maliyeti gibi unsurlar etkili olur. Aynı 
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zamanda kanıtın objektifliği ve kaynağı, güvenilirliği ile paralellik göstermektedir. 

Denetim kanıtlarının sayısı ve güvenilirliği denetimi gerçekleştiren denetçinin tercihine 

bırakılmıştır. 

3.4.3. Raporlama Standartları 

Denetlemeye tabi olan işletmeye denetim yapılıp yapılmadığının en önemli kanıtı 

denetimin tamamlanmasını takiben hazırlanan ve ilgililere sunulan denetim raporudur. 

Raporun hazırlanıp yazılmasında dikkate alınması gereken standartlar Genel Kabul 

Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı, Genel Kabul Görmüş Muhasebe 

İlkelerine Tutarlılık Standardı, Mali Tablolardaki Açıklamaların Yeterliliği Standardı ve 

Görüş Bildirme Standardı olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir. 

3.4.3.1. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı 

Bu standarda göre denetim faaliyetini yürüten denetçi denetime konu olan işletme ya 

da örgütün finansal tablolarını inceleyerek, söz konusu tabloların genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını inceleyip değerlendirerek 

tespit eder. Araştırmanın sonucunda ulaştığı bilgi ve sonuçları hazırlayacağı denetim 

raparonda belirtir. 

3.4.3.2. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Tutarlılık Standardı 

Tutarlılık standardı, mali bilgi ve mali tabloların muhasebeye ilişkin temel 

kavramlardan olan tutarlılık temel kavramı ile örtüşüp örtüşmediğinin incelenip 

değerlendirilerek rapor haline getirilmesini kapsamaktadır (Türker vd.,2003:20). 

Muhasebenin en temel ilkelerinden biri olan tutarlılık yani bir diğer ifade ile 

devamlılık ilkesi uyarınca, işletme tarafından seçilerek uygulanan muhasebe ilke yöntem 

ve politikaları birbirini takip eden dönemler itibariylede değişikliğe gidilmeden 

uygulanmasına devam edilmelidir. Söz konusu bu standardın temel amacı denetlenen 

işletmenin denetlendiği döneme ait mali tablolarında yer alan bilgileri ile daha önceki 

döneme ait finansal tablolarında mevcut olan bilgi ve bulguların bir tutarlılık ve 

karşılaştırılabilir bir durum içerip içermediğini tespit etmektir. Zira işletmenin ekonomik 
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durumunun dönemler itibariyle karsılaştırılabilir olması ancak bu ilke ile sağlanmaktadır. 

İşletme tarafından herhangi bir sebeple muhasebe ilkeleri, yöntemleri ve politikalarında 

yapılan bir değişiklik, hem işletmeye ait mali tabloların dipnotlarında hem de denetçinin 

hazırlayacağı denetim raporunda yer almalıdır. 

İşletmeye ait mali tablolarda mevcut olan finansal bilgilerin, dönemler arası 

karşılaştırılabilirlik derecesinin tespit edilebilmesi ve denetim raporunda yer alması, 

denetçinin hazırlayacağı denetim raporu doğrultusunda karar alacak kişi ve kurumlar 

açısından çok önemlidir (Kavut, 2000: 17). 

3.4.3.3. Mali Tablolardaki Açıklamaların Yeterliliği Standardı 

Bu standart denetim raporu doğrultusunda, işletmeye ait finansal tablolardan 

faydalanarak belirli konularda karar alacak kişi ve kuruluşların ihtiyacı olan bilgilerde 

açık, yeterli ve anlaşılır bir şekilde olması gerektiğini düzenleyen standarttır. Bu standart 

gereği, finansal tablo dipnot açıklamaları  anlaşılabilir ve açık bir şekilde 

düzenlenmelidir. 

Sorumlu denetçi mali tablolarda yer alan dipnot açıklamalarına ilişkin bilgilerin yeterli 

olup olmadığına hazırlayacağı denetim raporunda yer vermek zorundadır. 

3.4.3.4. Görüş Bildirme Standardı 

Denetçi tarafından hazırlanan denetim raporunda, yürütülmüş denetim faaliyetine 

ilişkin olarak bir kanıya varılmalı  ve varılan kanı sonucunda, olumlu görüş, sınırlı olumlu 

görüş, görüş bildirmeden kaçınma veya olumsuz görüşlerden birini mutlak surette 

belirtmelidir.  

Denetçinin vardığı yargı görüş bildirmekten kaçınma şeklinde ise bu görüşe varmış 

olmasının sebepleri denetim raporunda detaylı bir şekilde belirtilmelidir (Bayazıtlı, 1991: 

92). 
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3.5. DENETİM RİSKİ 

Denetim riski; önemli yanlışlıkların hakim olmasına rağmen bir mali tablo hakkında 

denetçinin istemeden olumlu görüş verme riskidir. Denetçi yanlışlıkları bulamaz ve 

olumlu görüş verir (Güven, 2008:77).   

Denetim riskini ortadan kaldırmak mümkün olmamakla birlikte denetçilerden 

beklenen bu riski en aza indirmeleridir. Denetim riskini azaltan etmen denetim 

güvenilirliğidir. Örneğin; denetçinin arzu ettiği denetim güvenirliği % 99 ise katlanması 

gereken denetim riski % 1’dir. Eğer güvenilirlik isteği % 95 ise o zaman da katlanacağı 

risk derecesi % 5 olacaktır. Dolayısıyla iki unsur arasında tersine bir ilişki söz konusudur 

(Bozkurt, 2006:105).   

13 Ocak 2010 tarihli ve 27461 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bağımsız Denetim 

Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri Ve Bankacılık Süreçlerinin 

Denetimi Hakkında Yönetmelik” e göre denetim riski, denetçinin aşağıdaki unsurların 

uygulanmış olmasına rağmen yanlış görüş vermesi olasılığıdır:   

• Yapısal risk: Kontrolün olmaması nedeniyle, en azından kayda değer olan bir 

kontrol eksikliğinin var olması riskini ifade eder.   

• Kontrol riski: Kontrolün layıkıyla çalışmaması sebebiyle, en azından kayda değer 

olan bir kontrol eksikliğini önleyememesi, ortaya çıkaramaması veya zamanında 

düzeltememesi riskini ifade eder.    

• Tespit riski: Denetçinin, denetlenenin iç kontrol sisteminde yer alan en azından 

kayda değer olan bir kontrol eksikliğini ortaya çıkaramaması riskini ifade eder.   

Doğal risk işletmenin bünyesinde doğası gereği var olan risktir. İşletme bunu 

minimuma indirmek için iç kontrol politika ve prosedürleri oluşturur ve uygular. Fakat 

bunun % 100 başarılı olması beklenemez. Bu yüzden hali hazırda var olan bir risk 

bulunmaktadır. Bu da kontrol riski olarak adlandırılmaktadır. Denetçinin yapması 

gereken de bu kontrol riskini minimuma indirmektir. Bu amaç çerçevesinde denetçi bir 

takım denetim prosedürleri uygular. Bunlar da denetim riskini % 0’a indirmeyi 

garantilemez. Bunun sonucunda denetçi olumlu görüş verir ve yaptığı çalışmalara rağmen 
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ortaya çıkaramadığı riski de kabullenir. Bu da ortaya çıkartma riski olarak 

adlandırılmaktadır.   

Denetim risk modeli; Denetim Riski=Doğal Risk x Kontrol Riski x Ortaya Çıkarma 

Riski şeklinde özetlenebilir.   

3.6. BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ 

Bağımsız denetçiler, işletme yönetiminin sunduğu finansal tabloların gerçeği, doğru 

ve dürüst olarak gösterip göstermediği hakkında bir görüş bildirmek amacıyla kanıt 

toplar, değerlendirir ve raporlar (Davutyan ve Kavut, 1997:85).  

Bağımsız denetim çalışmalarını kapsayan süreç dört aşamadan oluşmaktadır (Güçlü, 

2008:43).  

1. Müşterinin belirlenmesi, işin alınması ve sözleşme,  

2. Denetimin kapsamı ve planlanması,  

3. Denetim programının yürütülmesi,  

4. Bulguların değerlendirilip, rapor edilmesi. 

3.6.1. Müşteri Seçimi ve İşin Alınması 

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

devam edilmesi durumunda, denetim işletmesinin müşteri seçimini yaparak denetim 

görevini alması ve müşteriye teyit niteliğinde bir denetim anlaşması mektubu göndermesi 

ile başlar. Müşteri işletmenin denetim mektubunu imzalayarak denetim işletmesine geri 

göndermesi ile denetim işi alınmış olur. Denetim mektubu denetim işi ile ilgili bir 

sözleşme niteliğinde olup, hem denetim işletmesi ile müşteri arasındaki iş ilişkisini ortaya 

koyar hem de denetimin kapsamı ve koşullarının belirtilmesine olanak tanır (Güredin, 

2008:117).  

Müşteriyi kabul etme zorunluluğu bulunmayan denetim işletmesi, uluslararası denetim 

standartları ve kalite kontrol standardının da gerektirdiği üzere öncelikle müşteri işletme 

hakkında araştırma yapar. Bu araştırmanın başlıca konuları müşteri işletmenin sahip ve 

ortaklarının kimler olduğu, piyasadaki itibarları, şirketin finansal durumu, bulunduğu 
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sektör, faaliyet alanı, kurumsal bir yönetim anlayışının bulunup bulunmadığı, şirket ile 

ilgili devam etmekte olan davaların varlığı gibi konulardır. Müşterinin kabulünün 

yapılabilmesi için öncelikle müşteri işletmenin kabul edilebilir denetim riskinin, denetim 

işletmesinin belirlemiş olduğu risk düzeyinden düşük olması gerekmektedir (Selimoğlu, 

2009:77).   

Müşteri kabulüne karar verilmesinde yeni denetçinin önceki denetçi ile görüşme 

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

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

de sır saklama yükümlülüklerini dikkate alarak yeni denetçiye bilgi verme sorumluluğu 

bulunmaktadır (Güredin, 2008:118). 

3.6.2. Denetimin Kapsamı ve Planlanması  

Denetim mektubunun müşteri işletme tarafından imzalanarak denetim şirketine 

gönderilmesi ile denetim faaliyetinin ikinci aşaması olan denetimin planlanması aşaması 

başlar. Denetim riskinin kabul edilebilir bir düzeye indirgenmesini amaçlayan denetimin 

planlanması aşaması, denetim planı oluşturulması ve denetim stratejilerinin 

belirlenmesini kapsar (Yavaşoğlu, 2001:61).  

Genel olarak müşteriyi ve müşterinin çalışmakta olduğu sektörü, müşteri işletmenin iç 

kontrol yapısını tanımak, bilgi edinme ve kontrol risklerinin belirlenmesi, müşterinin 

yasal yükümlülüklerinin de dikkate alınarak ve denetim programının genel hatları ile 

hazırlanması denetimin planlanması aşamasında gerçekleşir. Denetimin planlama 

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

görev alacak kişilerin belirlendiği aşamadır (Güredin, 2008:177).  

Denetim faaliyetinin ilk kez yürütülecek olması tekrarlanan bir denetim faaliyetine 

nazaran çalışmanın yoğunluğunu ve zorluk derecesini arttırmaktadır.  İlk kez denetlenen 

bir işletmede öncelikle dönem başı hesap bakiyelerinin doğruluğunun, gerekli olduğu 

takdirde birkaç faaliyet dönemi geriye de gidilerek, araştırılması gibi bazı ek çalışmalara 

ihtiyaç duyulur (Atabek, 2007:45).  

Denetimin planlanması aşaması proje özelliği gösteren bir faaliyet olarak 

değerlendirilmeli her denetim çalışması için ayrıntılı bir şekilde ele alınmalıdır. Denetim 
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planlaması aşamasında denetim işletmesinin politikaları ve prosedürleri, denetim 

programları, denetim maliyetleri ve denetimin zamanlaması gibi konulara özen 

gösterilmelidir (Acar ve Tetik, 2010:15). 

3.6.2.1. Önemlilik Düzeyi Belirlenmesi 

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

mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeler veya alınacak kararları etkileyebilecek 

düzeyde olmasını ifade eder.” Finansal tablolardaki yanlış bir bilgi bu bilginin 

doğruluğuna inanarak karar veren kişilerin aldıkları kararları etkilemeyecek düzeyde ise 

bu bilginin yanlışlığı önemsiz olarak kabul edilir ve bağımsız denetçi bu tablolarla ilgili 

olumlu görüş bildirebilir. Finansal tabloların hazırlanması ve sunumu bağlamında 

önemlilik kavramı finansal raporlama çerçevelerinde farklı açılardan sıklıkla 

tartışılmakla birlikte önemlilikle ilgili genellikle şu noktalar açıklanır (Kaya ve Demirel, 

2001:36): 

• Hatalar, eksiklikleri de dahil olmak üzere, eğer ayrı ayrı veya toplu olarak 

kullanıcıların mali tabloları esas alarak verdikleri ekonomik kararlarını önemli 

ölçüde etkilemesi beklenir ise önemli kabul edilmektedir,   

• Önemlilik hakkındaki kararlar çevredeki koşullar ışığında alınır ve hatanın 

büyüklüğü, doğası veya her ikisinin bileşiminden etkilenir,  

• Finansal tablo kullanıcıları için önemli olan kararlar bir grup olarak kullanıcıların 

ihtiyaçları olan ortak finansal bilgilerin göz önene alınmasına dayalıdır. Hatanın 

ihtiyaçları çok geniş olan belirli bireysel kullanıcılar üzerine olası etkisi dikkate 

alınmaz.  

Denetim görüşünün oluşturulabilmesi için daha fazla denetim riski taşıyan ve daha 

önemli olan konuların belirlenmesi gerekmektedir. Esas olarak makul bir kullanıcının 

kararını etkilemeyecek maksimum yanlışlık tutarı olarak tanımlanabilen denetim 

sürecinin başında belirlenen önemlilik düzeyi, denetçinin denetim çalışmalarını 

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

belirlediği önemlilik düzeyini denetim çalışmaları sırasında değiştirebilir (Türktan, 

1989:30).  
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Önemlilik düzeyinin belirlenmesi mesleki deneyim ve profesyonel yargı içerir. Bir 

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

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

etkileyebilecek faktörler (Cömert, 2012:34); 

• Varlıklar, yükümlülükler, öz sermaye, gelirler ve giderler gibi finansal tablo 

unsurları,  

• İşletmenin finansal performansını değerlendirmek amacıyla kullanıcılar kar, gelir 

veya net varlıklara odaklanabilir. Bunlar gibi özellikle işletmenin finansal 

tablolarına odaklanma eğiliminde olan kullanıcıların dikkatini çeken öğeler olup 

olmadığı,  

• İşletmenin niteliği, yaşam döngüsünün, içinde faaliyet gösterdiği sektörün ve 

ekonomik çevrenin neresinde olduğu,  

• İşletmenin mülkiyet yapısı ve bu yapının finansman şekli,  

• Belirlenen ölçütteki nispi değişikliklerdir.  

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

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

için yanlışlığın önemli olduğunu belirleyen esasların oluşturulması gerekir. Önemlilik 

düzeyi belirlenirken genellikle varlık toplamı, toplam gelir veya karı esas alan oranlar 

kullanılır. 

3.6.2.2. İç Kontrol Yapısının İncelenmesi  

Denetçilerin iç kontrol sistemine karşı olan ilgileri söz konusu sistemin ne denli 

sağlıklı işleyip işlemediğini tespit etmektir. Düzgün ve sağlıklı bir şekilde kurulmuş bir 

iç denetim sistemi sağlayan kuruluşlarda bu sistem dinamik bir rol üstlenir. Amaçları 

arasında benzerlikler bulunduğu için denetçinin iç denetim çalışmalarına güvenmesi 

mümkündür. Denetçiler diğer uzmanlara güvendiklerinde dahi tüm sorumlulukları devam 

etmektedir. Bu yüzden eğer denetçi iç denetim çalışmalarına dayanarak karar verirse bu 

durum denetim görüşü için herhangi bir sorumluluğu ortadan kaldırmaz, denetçinin iç 

denetim çalışmalarının güvenilirlik boyutunu yargılamasını sağlar. ISA 610-Using The 

Work of Internal Auditors, iç denetimin, dış denetçinin risk değerlemesi ile alakalı 
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olduğunda denetçinin iç denetim sisteminin bir değerlendirmesini yapması gerektiğini 

vurgulamaktadır (Cömert, 2012:39). 

3.6.2.3. Risk Düzeyinin Belirlenmesi  

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

olmayan bir denetim görüşü verme olasılığı şeklinde tanımlanır. Denetim riskini 

belirleyen unsurlar şu şekilde sıralanabilir (Davutyan ve Kavut, 1997:89):  

• Denetlenen işletmenin iç kontrol sistemindeki zayıflıklar,  

• Denetlenen işletmenin organizasyon yapısının karmaşıklığı ve görevlerin ayrılığı 

ilkesine olan uyumu,  

• Denetlenen işletmenin yıl sonu işlemlerinin yüksek hacimli oluşu,  

• Denetlenen işletmenin muhasebe bölümünün deneyimsiz veya yetersiz bilgiye 

sahip muhasebe elemanlarından oluşuyor olması,  

• Denetlenen işletme ile bağlı şirketler arasında önemli tutarlarda yapılan ticari 

işlemlerin varlığı,  

• Yönetimin yasal düzenlemelere ne derece uyum gösterdiği,  

• Yönetimin muhasebe prensiplerine ne derece uyum gösterdiği,  

• Düzenli zaman aralıkları ile hazırlanmamış mali tablo ve raporlar,  

• Hedeflerin ve bütçelemenin gerçekçi olmaması.  

Denetim riski, iç kontrol sisteminin bulunmadığı veya yetersiz olduğu varsayıldığında, 

denetlenen hesaplarda hata, hile ve yanlışların oluşması olasılığını ifade eden doğal 

(yapısal) risk, iç kontrol politika ve prosedürleri ile önlenemeyecek yanlışların olması 

olasılığını ifade eden kontrol riski ve olası hata ve yanlışların denetim uygulamaları ile 

tespit edilememesi olasılığını ifade eden bulgu (hataları ortaya çıkaramama) riskinden 

oluşur. Doğal risk ve kontrol riskine etkisi olmayan denetçi, gerektiğinde denetim 

kadrosunun deneyimli denetçilerden oluşması, örneklem yüzdesinin arttırılması gibi 

yöntemlerle bulgu riskini azaltmak suretiyle bu üç riskin toplamının ifadesi olan denetim 

riskini kontrol altında tutmaya çalışır (Yavaşoğlu, 2001:63).  
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AICPA’ya (American Institute of Certified Public Accountants) göre, denetim riskinin 

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

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

denetim riskini en az seviyeye indirilmesini sağlayacak en önemli unsurdur (Türktan, 

1989:28).  

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

risk az, önemli hataların bulunması ve ortaya çıkartılamama olasılığı düşük olduğu için 

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

durumda ise kendisini sağlama almak için ayrıntılı ve dikkatli bir çalışma yaparak bulgu 

riskini düşük tutar (Bozkurt, 2006:116).  

Denetçi görüşüne temel teşkil edecek olan kanıt miktarının belirlenmesi, denetim riski 

çalışmasının esas amacıdır. Tüm risk unsurları ile kanıt miktarı arasında ilişki 

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

riskine göre alınacak kanıt miktarı kararları şöyledir (Bozkurt, 2006:117):  

• Bulgu riski yüksek ise planlanan kanıt miktarı düşüktür,  

• Bulgu riski orta düzeyde ise planlanan kanıt miktarı orta düzeydedir,  

• Bulgu riski düşük ise planlanan kanıt miktarı yüksektir,  

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

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

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

3.6.2.4. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Oluşturulması 

Genellikle veri kullanımı yüksek bir düzeyde toplanmış analitik inceleme teknikleri, 

denetim planlamasında kullanılır. Denetçinin bilgisi ile birlikte analitik inceleme 

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

Denetim sürecinin önemli bir parçası olan analitik inceleme teknikleri, mali ve mali 

olmayan veriler arasında yapılan makul ilişki değerlendirmelerinden elde edilen 

bilgilerdir. Denetim planlamasında kullanılan analitik inceleme teknikleri sıklıkla sadece 

mali veriler olarak kullanılmalarına rağmen, bazen denetimle ilgili finansal olmayan bilgi 

olarak da düşünülebilir. Örneğin, çalışan sayısı, satış alanı, üretilen mal hacmi ve benzeri 
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bilgiler inceleme tekniklerinin amacını gerçekleştirmeye katkıda bulunabilir (Davutyan 

ve Kavut, 1997:91).  

Başlangıç analitik inceleme prosedürlerinin denetim planlaması aşamasında 

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

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

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

ile karşılaştırır. Çıkan sonuçlar denetçiyi denetim sırasında ortaya çıkabilecek yanlışlık 

riskine sahip denetim alanlarına karşı hazırlıklı olmasını sağlar (Selimoğlu, 2009:82).  

3.6.3. Denetim Programının Yürütülmesi 

Denetim programının yürütülmesi denetim sürecinin ikinci safhasıdır. Bu safhada 

denetçi denetim planına uygun bir biçimde, çeşitli denetim tekniklerinden yararlanarak 

denetim kanıtlarını toplar ve bu kanıtları denetim raporundaki görüşüne dayanak teşkil 

etmek üzere değerlendirir. Denetim programının yürütülmesi safhası iç kontrol yapısının 

değerlendirilmesi ile başlar. Denetçi denetlemekte olduğu işletmenin iç kontrol sistemini 

incelemesi sırasında daha önce öngörmediği bir olumsuzluk ile karşılaşırsa denetim 

programını bu duruma göre yeniden şekillendirir (Güredin, 2008:198). 

3.6.3.1. Denetim Kanıtları 

Denetçi tarafından denetim işinin yürütülmesi esnasında toplanan ve denetim 

görüşünü etkileyebilecek, bilgi ve veri “denetim kanıtı” olarak ifade edilmektedir. Diğer 

bir ifadeyle denetçinin denetim görüşünü oluşturmak üzere kullandığı bütün bilgilere 

denetim kanıtı adı verilir. Farklı bir ifadeye göre ise denetim kanıtı denetlenen işletme ya 

da örgüte ait finansal bilgi ve bulguların önceden belirlenmiş kriterlere uygunluk 

seviyesini tespit etmek amacı ile denetçi tarafından kullanılan tüm bilgi, belge ve kayıtlar 

olarak ifade edilmektedir. Denetim birbirini takip eden belirli aşamalardan oluşan bir 

süreçtir. Müşteri  seçimi ile başlayan süreç,  denetim  planlaması, denetim programlarının 

belirlenmesi denetim faaliyetinin yürütülmesi, denetim kanıtlarının değerlemesi ile 

devam ederek denetim görüşüne ulaşılıp denetim görüşünün rapor halinde açıklanması 

ile son bulur (Özer, 1997:234). 
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Denetimi ilgilendiren konular ve olaylar hakkında bir kanıya ulaşabilmek ve makul bir 

güvence tesis edecek kanıtlar elde etmek için, soruşturmalar, incelemeler, araştırmalar ve 

gözlemler yapılmalıdır (Özer, 1997:235).  

Genel kabul görmüş denetim standartlarından çalışma alanı standartlarına göre, 

denetçi denetim görüşüne ulaşmak için yeterli sayıda güvenilir denetim kanıtına 

ulaşmalıdır. Yeterli sayıda kanıttan anlaşılması gereken denetçinin ne kadar kanıtı yeterli 

gördüğüdür. Denetçi işletmenin iç kontrol sisteminin işlevselliği ve etkinliğinin yanı sıra 

işletmenin yapısına ve denetime konu olan olayların nitel özelliklerine göre  kanıt 

miktarını belirlemelidir. Denetçi kanıt toplarken toplanan kanıtların denetimin konusuna 

uygun kanıtlar toplamalıdır. Toplanan kanıtların uygun olup olmadığının tespiti de 

denetçinin yargısına bağlıdır. Denetim kanıtında uygunluk aynı zamanda kanıtın 

kalitesini ifade etmektedir. Denetim kanıtının kalitesine etkileyen faktörler; kanıtın 

geçerliliği, nesnelliği, zamanlılığı ve sürekliliğidir. 

Denetim kanıtları elde edildikleri kaynaklar açısından şu şekilde sınıflandırılabilir 

(Aksoy, 2002:152): 

• Denetçinin fiziki incelemeleri sonucu toplanan kanıtlar,  

• Denetçinin araştırmaları ve gözlemleri sonucu toplanan kanıtlar, 

• İşletme dışı kişi, kurum ve kuruluşlardan toplanan bilgiler, 

• İşletme ile ilişkisi olan kişi, kurum ve kuruluşlardan toplanan bilgiler, 

• İşletmeye ait belgelerden elde edilen kanıtlar, 

• İşletme dışından işletmeye gelen belgelerden elde edilen kanıtlar, 

• İşletme dışından doğrudan denetçiye gelen belgelerden elde edilen kanıtlar, 

• Denetçi tarafından hazırlanan analitik kanıtlar.  

Denetlemeye ilişkin herhangi bir bilgi ya da belgenin denetim kanıtı olarak kabul 

edilip edilmemesi denetçinin  insiyatifine bırakılmış olsa da  denetçinin bu konuya ilişkin 

yargısı  denetim standartları çerçevesinden dışarıya çıkamaz  (Aksoy, 2002:153). 

3.6.3.2. Denetimde Kanıt Toplama Teknikleri 

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

teknikleri denetim kanıtı elde etmek için kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin 
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uygulanmasıdır. Kanıt toplamada kullanılan denetim teknikleri şu şekilde sınıflandırılır 

(Kepekçi, 2004:108):  

Fiziki İnceleme Tekniği: İşletmede bulunan fiziki varlıklara uygulanır. Denetçi fiziki 

varlık sayımını yapar ve varlığın mevcudiyeti, belgenin şekil şartları gibi niteliklerini 

inceler. Gerekli ise uzman görüşüne başvurur. Elde ettiği sonuçları kayıtlar ile karşılaştırır 

(Bozkurt, 2006:65).  

Doğrulama Tekniği: Denetçinin işletmenin muhasebe sisteminde üretilen bilginin 

doğruluğunun kontrol edilmesi için işletme dışı kişilerden yazılı olarak yanıt istemesine 

dayanan tekniktir. Bu teknikle denetçi, mutabakat mektupları yardımıyla ilgililerden 

alınan bilgiler ile işletmenin muhasebe bilgilerini teyit etmeyi amaçlar. Gönderilen 

doğrulama mektuplarının yanıtları doğrudan denetçiye geldiğinden bu teknikle elde 

edilen kanıtların güvenirliği de yüksektir.  

Üç çeşit doğrulama mektubu vardır. Bunların ilki, ilgilinin tüm sorulara cevap vermesi 

istenilen, içeriğinde ilgili kalemin tutarı yer alan olumlu doğrulama mektubu, ikincisi, 

ilgilinin sadece kabul etmediği konuları yanıtlaması istenilen, içeriğinde ilgili kalemin 

tutarı yer alan olumsuz doğrulama mektubu, üçüncüsü ise içeriğinde ilgili kalemin 

tutarının belirtilmediği, ilgilinin o kalemin bakiyesini bildirmesi istenilen bakiyesiz 

doğrulama mektubudur (Selimoğlu, 2009:135).  

Belge İnceleme Tekniği: Muhasebe kayıtlarının dayanağını oluşturan her türlü 

belgelerin içerik ve kayıtlara uygunluk açısından incelenmesi tekniğidir (Yavaşoğlu, 

2001:93).  

Kayıt Sürecinin Yeniden İzlenme Tekniği: Denetçinin örnekleme yolu ile seçtiği 

belgelere dayanarak muhasebe kayıtlarını adım adım izlemesini ve bu kayıt süreci 

içerisinde yapılabilecek hata ve düzensizlikleri tespit edebilmesini sağlayan tekniktir. 

Denetçi muhasebe kaydının ve kayıt sürecinin doğruluğunu inceler. Böylece kayıt 

süreçlerini kontrol eden iç kontrol sistemini de test etmiş olur (Bozkurt, 2006:70).  

Yeniden Hesaplama Tekniği: Reeskontlar, amortismanlar ve karşılıklar gibi 

hesaplamalara tabi işlemlerin denetçi tarafından örnekleme yolu ile yeniden hesaplanarak 

doğrulanması tekniğidir (Kaval, 2008:151).  
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Gözlem Tekniği: Denetçinin işletmede belirli faaliyetler gerçekleştirilirken orada 

bulunması tekniğidir. Denetçi faaliyetlerin yürütülmesi ve tamamlanması işlemlerinin 

olması gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Bu teknikle denetim kanıtı 

doğrudan denetçi tarafından elde edildiğinden güvenirliği yüksektir (Güredin, 2008:268). 

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

finansal veya finansal olmayan bilgileri almaya çalışmaktır. Denetim faaliyeti boyunca 

yaygın olarak kullanılan ve genellikle diğer denetim tekniklerinin tamamlayıcısı olan bu 

yöntemde sorular sözlü veya resmi yazılı şekilde olabilir. Soruların yanıtlarının 

değerlendirilmesi soruşturma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır (Kaval, 2008:151).  

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

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

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

yöntemler kullanılır. Analitik inceleme tekniklerinden denetim sürecinin her aşamasında 

yararlanılmaktadır. Bu yöntem denetçinin denetim sırasında daha fazla yoğunlaşması 

gereken alanları tespitine olanak tanır (Yavaşoğlu, 2001:93). 

3.6.3.3. Çalışma Kağıtları 

Çalışma kağıtları denetçinin denetlenen işletme ile ilgili olarak izlediği denetim 

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

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

belgeleri olarak da bilinen çalışma kağıtları, ilgili denetim kanıtları ve denetçinin ulaştığı 

sonuçları içeren, gerçekleştirilmiş denetim prosedürlerinin kaydıdır. Bu belgeler kağıt 

üzerinde elektronik veya diğer ortamlarda kaydedilmiş olabilir. Denetim programı, 

analizler, doğrulama mektupları, doğrulama mektuplarına alınan yanıtlar, denetçi 

tarafından düzenlenen veya işletmeden sağlanan her türlü belge, tablo, cetvel ve yorumlar 

çalışma kağıdı olarak değerlendirilir (Güredin, 2008:287).  

Çalışma kağıtları kullanım süreleri bakımından sürekli ve cari yıl dosyaları olmak 

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

kullanılacak, dönemler itibari ile değişmeyen konularla ilgili çalışma kağıtlarının 

toplandığı dosyadır. Denetlenen işletme ile ilgili genel bilgiler, şirket tüzüğü, şirket ana 
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sözleşmesi, uzun vadeli sözleşmeler, önceki yıl denetim raporları, genel kurul raporları, 

organizasyon şeması ve yönetmelikler gibi belgelerin toplandığı sürekli dosya cari yıl için 

hazır bilgi kaynağıdır ve değişmeyen konularla ilgili her dönem yeniden çalışma kağıdı 

düzenlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır (Bizim, 2008:88).  

Denetimin yapıldığı dönemde kullanılan çalışma kağıtlarını içeren cari dosyada ise 

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

çizelgeleri, çalışma mizanları, hesap analiz cetvelleri, tutanaklar ve sözleşme örnekleri 

yer alır (Erdoğan, 2012:41).  

Çalışma kağıtlarının yararlarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür (Bozkurt, 

2006:75):  

• Denetim raporuna temel teşkil ederler,  

• İç kontrol yapısının incelenmesi ve kontrol riskinin belirlenmesine yardımcı 

olurlar,  

• Denetim çalışmalarının sürekliliğine olanak tanırlar,  

• Denetçi açısından savunma aracıdırlar,  

• Sonraki dönemlerde yapılacak denetim çalışmalarına kılavuz olurlar. 

3.6.4. Denetim Raporunun Oluşturulması  

Denetim sürecinin son aşaması olan denetimin tamamlaması ve raporlanması 

aşamasında denetçi, yargısını belirttiği denetim raporunu oluşturur. Yıllık faaliyet raporu 

kapsamında işletmenin mali tabloları ile birlikte kamuya açıklanan denetim raporu, 

kamunun denetim çalışmaları ile ilgili olarak gördükleri tek belgedir ve denetçinin 

muhasebe bilgi kullanıcılarına bilgi aktarmasını sağlayan tek önemli araç olma özelliğini 

gösterir. Muhasebe mesleği, bilgi kullanıcılarının denetim raporunu anlayıp, 

yorumlamalarında önemli zorluklarla karşılaşmalarını engellemek adına kamuya 

açıklanan belge türlerini ve bunların içeriklerini belirlemiş, denetim raporlarının tek tip 

olarak geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Denetim raporlarının genel olarak metin 

açısından tek düzen olmasına karşın farklı koşullarda tek düzenin dışına çıkılması da 

mümkündür (Güredin, 2008:67).  
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Denetim çalışmaları sonucunda denetçinin denetim ile ilgili olarak görüş bildirme 

zorunluluğu bulunmaktadır. Denetim görüşü olumlu görüş ve sınırlı olumlu görüş, 

olumsuz görüş, görüş bildirmekten kaçınma olmak üzere olumlu görüşten sapmalar 

şeklinde sınıflandırılabilir (Bozkurt, 2006:374). 

3.6.4.1. Olumlu Görüş Bildirme 

Denetçi, yürüttüğü denetim faaliyeti sonucunda finansal tablolara ilişkin olarak olumlu 

bir yargıya varmış ise, olumlu görüş bildiren denetim raporunu hazırlar. Denetçi, aşağıda 

sıralanan şartlar oluştuğu zaman olumlu görüş bildirir (Gürbüz, 1995: 225): 

• Genel denetim standartlarına (bağımsızlık, mesleki bilgi ve tecrübe, mesleki 

özen), denetim çalışmalarının her safhasına uyulmuştur.  

• Denetim çalışmaları, çalışma alanı ile ilgili denetim standartlarına uygun olarak 

yürütülmüş ve yeterli kanıt toplanmıştır. 

• Mali tablolar, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun biçimde 

hazırlanmıştır. 

• Muhasebe ilke ve politikalarının uygulanması tutarlıdır. 

• Mali tablolar yeterli açıklıktadır. 

• Gelecekte mali tabloları etkileyecek anormal belirsizlikler yoktur. 

• Mali tablolar yasal yükümlülüklere uygun olarak düzenlenmiştir. 

Görüş bildirme bölümüne aynı zamanda denetim standartlarına uygun bir şekilde 

görüş bildirme veya yargı bölümü adı verilmektedir. Denetçi denetim faaliyeti 

gerçekleştirdiği işletme ya da örgütün finansal tablolarına ait yargı ve görüşlerine görüş 

bildirme bölümünde yer verir. Denetim için görüş bölümünün çok büyük bir önemi 

olmasının yanı sıra sadece tek bir cümle olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu cümle: 

“Görüşümüze göre yukarıda belirtilen mali tablolar işletmenin mali durumunu ve faaliyet 

sonuçlarını doğru olarak yansıtmaktadır.” şeklindedir. Bunun yanı sıra denetim 

faaliyetinin bu işe yetkin ve yeterli kişiler tarafından gerçekleştirildiğine yer verilir. 

Denetim raporunun görüş bildirme bölümünde muhasebenin temel kavramları olan 

devamlılık ve karşılaştırma kavramları doğrultusunda finansal tablolar arasında 

karşılaştırma yapılarak, devamlılık testleri ve incelemeleri gerçekleştirildiği ilgili 
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dönemler arasında devamlılık tespit edildiği, açık, dürüst, bağımsız ve tarafsız bir şekilde 

faaliyeti gerçekleştirmiş olduklarını belirten bir ifade yer alır (Çaldağ, 2007: 69).  

3.6.4.2. Sınırlı Olumlu Görüş Bildirme 

Denetçi, olumlu görüş vermesine imkan bulunmadığı fakat bu duruma neden olan 

gerekçelerin etkisinin olumsuz görüş bildirme ya da görüş bildirmemeye neden olacak 

kadar önemli olmaması halinde denetçi sınırlı olumlu görüş bildirme yolunu tercih eder. 

Denetçi tarafından denetimin konusuna ilişkin olarak tek tek veya toplu bir şekilde 

denetim kriterlerine göre önemli sayılabilecek uygunsuzluklar veya aykırılıklar tespit 

edildiği veya denetime ilişkin olarak yeterli ve uygun sayılabilecek sayı ve kalitede 

denetim kanıtı elde edilemediği, fakat bu durumun denetim konusunun genelini 

etkilemediği görüşünün hakim olduğu durumlarda “sınırlı olumlu görüş” açıklanarak 

rapor hazırlanmalıdır (Bağımsız Denetim Yönetmeliği Md.30). 

Bağımsız denetçinin çalışma alanının sınırlandırılması, genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerinin bazı alanlarda uygulanmaması, birbirini takip eden dönemler arasında 

muhasebe ilkelerindeki uyuşmazlık tespit edilmesi ve denetçinin finansal tabloların 

gereğince hazırlandığı hakkında olumlu görüş bildirmesine kısmen engel teşkil eden 

olağanüstü durumlardan birinin var olması durumunda genel kabul görmüş denetim 

standartları uyarınca sınırlı olumlu görüş verilmesi zorunludur (Bayazıtlı, 1991: 218). 

Denetçi, aşağıdaki durumlar ile karşı karşıya kaldığı anda, sınırlı olumlu görüş bildirir 

(Gürbüz, 1995: 226): 

• Denetlenen işletme tarafından denetimin kapsamına sınırlamalar konulmuştur. 

• Gerek denetçinin gerekse denetlenen işletmenin kontrolü dışındaki nedenlerle 

denetçi, denetim çalışmalarını gerektiği gibi yapamamış veya önemli kanıtları 

elde edememiştir. 

• Mali tablolar genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun bir şekilde 

hazırlanmamıştır. 

• Mali  tablolarda  kullanılan  muhasebe  ilkeleri,  tutarlı  bir  biçimde 

uygulanmamıştır. 

• Mali tablolar yeterli açıklıkta değildir. 
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• Geleceğe  yönelik  olarak  finansal  tabloları  etkileyebilecek  önemli belirsizlikler 

bulunmuştur. 

• Yasalara aykırılıklar vardır. 

3.6.4.3. Olumsuz Görüş Bildirme 

Denetçi tarafından denetime ilişkin yeterli ve uygun sayıda, kalitede denetim kanıtı 

topladıktan sonra, belirlenen uygunsuzluk veya aykırılıkların tek tek ya da toplu bir 

şekilde önemli sayılabileceği ve denetim konusunun genelini etkileme ihtimalinin tespit 

edildiği durumlarda raporunda olumsuz görüş vermelidir. Denetçi, mali tabloların tam 

olmadığı yargısına ulaştığı taktirde, işletme yönetimi ile meydana gelen fikir ayrılığının 

etkisi mali tablolar için önemli sayılabilecek durumda ise, raporunda “Olumsuz görüş” 

vermelidir (Bağımsız Denetim Yönetmeliği Md.30).  

Denetçi tarafından bir bütün halinde dikkate alınan mali tabloların; mali durumu, 

işletme faaliyetlerinin sonuçlarını ve işletmenin finansal durumundaki değişmeleri genel 

kabul görmüş muhasebe ilkeleri ışığında açık ve dürüst olarak yansıtmaması durumunda 

denetçi tarafından olumsuz denetim görüşü verilir (Güredin, 1994: 53). 

Denetçi tarafından olumsuz görüş bildirilmesine neden olan durumlar şöyledir 

(Ataman ve diğ.,2001: 99): 

• Finasal tabloların önemli ölçüde ve bütünlüğün bozulacağı şekilde genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine göre tespit edilen uyumsuzluk ve sapmalar,  

• İşletmenin uyguladığı muhasebe politika ve prosedürlerin sürekliliğinde tespit 

edilen önemli sayılabilecek sapmalar,  

• İşletmenin muhasebenin temel kavramlarından olan tam açıklama kavramından 

önemli sayılabilecek seviyede ayrılmış olması. 

3.6.4.4. Görüş Bildirmekten Kaçınma 

Denetçi tarafından denetim faaliyetinin yürütülmesi esnasında yeterli ve uygun sayıda, 

kalitede denetim kanıtının toplanamadığı ya da yeterli ve uygun sayıda, kalitede kanıt 

elde edilmesine rağmen herhangi bir görüş belirlemeye engel teşkil eden bazı 
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belirsizliklerin meydana geldiği durumlarda görüş bildirmekten kaçınma şeklinde görüş 

bildirilmelidir. 

Denetçinin ve denetlenen işletmenin iradesi dışında oluşan, denetçinin faaliyet 

alanlarını sınırlayan önemli hususların var olması durumunda denetçi görüş bildirmekten 

kaçınabilir. Görüş bildirmemesinin nedenlerini açıklama kısmında anlatır. Rapor 

düzenlenirken görüş belirtmenin mümkün olmadığına dair rapor düzenler. 

Denetim faaliyetinin yürütülmesi esnasında, özellikle denetçiye uygulanan 

sınırlamaların ve bunun yanı sıra sonradan ortaya çıkan belirsizliklerin, denetim 

faaliyetini yürüten bağımsız denetçinin olumlu, sınırlı olumlu görüş ya da olumsuz 

herhangi bir görüş belirtmesine engel teşkil edecek seviyede önem içeriyor olması, mali 

tablolarda mevcut olan önemli sayılabilecek bir hesap kalemine ilişkin olarak yeteri kadar 

denetim kanıtı elde edilememesi, etkin ve verimli bir şekilde çalışmayan bir muhasebe 

kayıt izleme sistemi, işletme veya örgüt yapısında muhasebe ve iç kontrol sisteminin var 

olmaması durum ve hallerinde, denetçi denetim faaliyetini yürütmekle görevli olan 

uzman ekibi ile görüş birliğine vararak mali tablolara ilişkin görüş bildirmekten kaçınma 

kararı vermelidir (Bağımsız Denetim Yönetmeliği Md.30). 
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BÖLÜM 4. İÇ KONTROL VE İÇ KONTROL 

SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

4.1. KONTROL KAVRAMI  

Türk Dil kurumu kontrol kavramını; “Herhangi bir şeyin gerçeğe ve aslına 

uygunluğuna bakma” ve “yoklama, arama” olarak tanımlamıştır (TDK, 2009). 

Kontrol kavramı, İngiliz dilinde “Control” ve Latincede “Contrarotulus” olarak yer 

alan ve denetim anlamına gelen kelimedir. Kontrol kavramı ile denetim kavramı aynı 

kökten türemelerine rağmen çok farklı anlamlar ifade etmektedirler. Denetim faaliyeti, iş 

akışından tamamen bağımsız ve konusunda uzman kişi ve kuruluşlar tarafından 

yürütülürken; kontrol faaliyeti sistematik bir süreç içinde yer alan ve iş sürecine dahil 

işletme personeli tarafından yürütülmektedir (Uzay, 1999:6).  

Kontrol aynı zamanda, bir karşılaştırma işlemi olarak, mevcut iş performansının 

değerlendirilmesi ve bu performansın tespit edilen amaçları gerçekleştirme ihtimalinin 

belirlenmesidir (Can vd., 1991:161).  

Farklı bir ifade ile kontrol; gerçekleşen faaliyetler ile önceden planlanmış olan 

durumların karşılaştırılması olarak ifade edilmektedir. Kontrol faaliyetleri, geçmiş 

dönemler ile faaliyetlerin yürütüldüğü dönem hakkında bilgi sağlamanın yanı sıra, 

gelecek dönemler hakkında da bir takım tahminlerde bulunmaya imkan yaratmaktadır 

(Fişek, 2005:198).   

Bir işletme ya da örgütü sağlıklı bir biçimde hedeflerine ulaştırmayı sağlayan politika 

ve prosedürlere “Kontroller”, söz konusu kontrollerin oluşturduğu ana kütleye ise “İç 

Kontrol Sistemi” adı verilmektedir (Bozkurt, 2010:122). 
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4.2. İÇ KONTROL KAVRAMI  

İç kontrol kavramı yapısında kontrol eylemini barındırmasından dolayı iç kontrol, 

kontrol fonksiyonunun bir alt dalıdır. Kontrol faaliyetleri, meydana gelen sonuçların 

önceden belirlenen sonuçlarla, standart ve normlarla karşılaştırılması, gerek duyulan 

düzenleyici tedbirlerin alınması ve amaçlara varılmasının sağlanması ile ilgilidir. İç 

kontrol faaliyetleri ise, önceden belirlenmiş amaçlara ya da standartlara uygun sonuçların 

elde edilmesi için gerek duyulan ortamın tesis edilmesi ile ilgilidir. Kontrol ve iç kontrol 

kavramlarının temel amaçları aynı olsa da aralarındaki en önemli fark; kontrol, hata ve 

hileleri tespit ettikten sonra düzeltici bir anlayışı benimserken, iç kontrolde hata ve hileler 

henüz oluşmadan önleyici bir ortam tesis edilerek işletme ya da örgütün hedeflerine 

varabilmesi amaçlanmaktadır (Azaltun, 1999:38-39).  

İşletme ya da örgütte sağlam bir iç kontrol sisteminin varlığı güven ortamını 

yaratmaktadır. İç kontrol sisteminin amaçları; finansal raporlamanın güvenirliğini, 

işletme faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini, yasalara ve ilgili diğer düzenlemelere 

uygunluğunu sağlamaktır. Söz konusu amaçlara ulaşılmasına yönelik olarak makul 

seviyede güvence sağlamak üzere yapılandırılan ve işletmenin yönetimi, yöneticileri ve 

personeli tarafından etki altında olan bir süreç olarak ifade edilen iç kontrol sistemi bir 

işletme ya da örgütte uygulanan tüm politika ve prosedürleri barındıran bir kontrol 

faaliyetidir (Doyrangöl, 2001:33).  

İç kontrol faaliyetleri, bir yöntemler dizisi olarak anlık olay veya durumların aksine, 

işletmenin sürekli bir şekilde faaliyetlerini yürüttüğü bir süreçtir. Genel anlamda iç 

kontrol faaliyetleri, işletme tarafından belirlenen amaç ve hedeflere varabilmek için 

işletme yönetimi tarafından kabul edilen politika ve prosedürler ile uygulanan usul ve 

yöntemlerin tamamı olarak tanımlanmaktadır (Aksoy, 2005:139). 

İç kontrol faaliyetleri, işletme yapısı içinde yönetim, yöneticiler ve personel tarafından 

yönlendirilen faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin 

güvenirliliği, yasal uygulama ve düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu 

konuda makul seviyede bir güvence sağlamak için dizayn edilmiş, iş akışı içinde mevcut 

olmasından dolayı bir sistem olarak nitelendirilen bir kavramdır (Uzun v.d., 2006:1).  
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İç kontrol kavramı ,işletme yönetimlerince, muhasebe meslek mensuplarınca, denetim 

kuruluşlarınca, yasa koyucular ve ilgili kuruluşlarca farklı biçimlerde 

tanımlanabilmektedir. Günümüze kadar iç kontrole ilişkin pek çok tanımlama yapılmıştır.   

İç kontrolün sınıflandırılması iki ana başlıkta yapılabilir. Bu sınıflandırma, kurumun 

fonksiyonlarına göre, Yönetsel Kontrol ve Muhasebe Kontrolüdür (Saltık, 2007:5). 

4.2.1. Yönetsel Kontroller 

İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen yönetsel kontroller tüm kontrolleri kapsayacak 

bir nitelik taşımaktadır. İşletme organizasyon planı, faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, 

yönetim politika ve prosedürlerine bağlılıkla ilgili olan bütün yöntem ve teknikleri 

kapsamaktadır. Yönetim politika ve prosedürlerine uyumu ve uygunluğu teşvik eden ve 

faaliyetlerin verimlilik ve etkinliğini sağlamayı amaçlayan iç kontroller yönetsel 

kontroller olarak ifade edilmektedir (Kaval, 2003:89).  

İşletmeler tarafından sağlıklı ve iyi bir iç kontrol sisteminin yapılandırılması ve işlerlik 

kazandırılmasında işletme yönetimlerinin gerçekleştirmeyi umduğu amaç ve hedefler şu 

şekilde sıralanmaktadır (Uzun v.d., 2006:2):  

• Güvenilir bilgi elde etmek,  

• İşletme varlıklarını korumak 

•  İşletme kayıtlarını korumak,  

• Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak,  

• Belirlenen politika, prosedür ve kurallara bağlılığı teşvik etmek. 

4.2.2. Muhasebe Kontrolleri 

İç kontrollerin alt dalı olan muhasebe kontrollerine ilişkin yöntem ve teknikler örgütsel 

plan, işletme varlıklarının korunması ve mali raporların güvenilirliğini kapsamaktadır. Bu 

tür muhasebe kontrollerinin, genel anlamda fiziki kontrolleri içermekte olup, söz konusu 

fiziki kontroller; yetkilendirme ve onaylama, kayıt tutma ve muhasebe raporlarının 

hazırlanması ile ilgili olmaktadır (Gürbüz, 1995:46).  
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Bir işletme ya da örgütte mevcut olan belge ve evrak düzeni sayesinde, çalışanların 

sorumluluğu altındaki varlıklar kolay bir şekilde tespit edilebiliyor, hata ve hilelerin 

meydana gelmesi durumunda, nasıl ve kim tarafından oluştuğu belirlenebiliyor ve 

işletmenin finansal işlemlerine ilişkin tüm bilgi ve veriler doğru bir şekilde ve ihtiyaca 

uygun zamanda muhasebe departmanına aktarılabiliyorsa muhasebe kontrolünden söz 

edilebilmektedir (Kaval, 2003:90).  

Yönetsel kontroller ile muhasebe kontrolleri birbirinin tamamlayıcısı olarak 

fonksiyonel bir anlamda düşünülmeli bir alternatif olarak algılanmamlıdır. Zira işletme 

faaliyetlerinde etkin ve fonksiyonel olan bir iç kontrol sisteminin tesis edilebilmesi için, 

bütün kontrollerin birlikte olması ve bir bütün halinde işlevsel olması gerekmektedir 

(Saltık, 2007:5). 

4.3. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

İç kontrolün uluslararası alanda ortak bir tanımlamaya ulaşması uzunca bir zaman 

sürmüştür. İç kontrol ile ilgili önemli çalışmalar yapan ABD’de bulunan kuruluşlar bu 

konuya ilişkin çeşitli standartlar ve raporlar hazırlamıştır (Uzay, 1999:6)  

1940’lı yıllar ile birlikte işletme ve örgüt yapılarındaki genişlemeler, faaliyet 

hacimlerinin artması ve işlemlerin her geçen gün daha karmaşık hale gelmesi gibi 

sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmelerin ışığında iç kontroller ile ilgili çalışma ve 

uygulamalara ilişkin yeni bir takım arayışlar içine girilmiştir (Bozkurt, 2010:121). 

İç denetime ilişkin yapılan tüm çalışmlar ve yayınlanan raporlarda ortak görüş; “etkin 

bir iç kontrol sisteminin unsurları, bilgiyi doğru bir şekilde ve en uygun zamanda 

ulaştıran iyi ve sağlıklı bir muhasebe sistemi, yazılı politika, prosedür ve yöntemler, 

faaliyetlerin verimliliğik ve etkinliğini ölçüp değerlendirmek için rasyonel bir anlayışla 

düzenlenmiş bütçeler, iç denetim” olarak ifade edilmektedir  (Bozkurt, 2010:121).  

1970’li yılların sonlarına doğru, kamuya ait kaynakların kanun ve yasalara aykırı bir 

şekilde yabancı devlet yetkililerine aktarılmasının belirlenmesi üzerine hükümetçe 

çıkarılan, giderlerin beyan edilmesini zorunlu hale getiren Foreign Corrupt Practices Act  

(FCPA) sayesinde iç muhasebe kontrolü büyük aşama kaydetmiştir. Aynı zamanda 
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Yolsuzluk Kanunu olarak adlandırılan bu kanun, tüm kurum ve kuruluşlarda uygulamaya 

konmuş olup, iç kontrol faaliyetlerinin etki edebileceği alanların genişletilmesi 

amaçlanmıştır. Yolsuzluk Kanunu olarak isimlendirilen Foreign Corrupt Practices Act ve 

Amerikan Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC), işletme ve örgütlerin iç konrol 

sistemlerinin etkin bir şekilde yapılandırılmasını amaçlamaktadır (Uzay, 1999:12).  

Söz konusu gelişmeleri takip eden dönem içinde İç Denetçiler Enstitüsü (IIA: Institute 

of Internal Auditors) tarafından yayımlanan “İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” 

adlı raporda, iç kontrol kavramı geniş ber şekilde ele alınarak, iç denetimin faaliyet 

alanının örgütlerin iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin, yeterliliğinin değerlendirilmesi 

ve denetlenmesi olduğu ifade edilmiştir. İç Denetçiler Enstitüsü, iç denetçilere 

gerçekleştirecekleri iç kontrol faaliyetlerine ilişkin rehber olması amacıyla 1983 yılında 

“İç Denetim” adlı çalışmayı hazırlayarak yayımlamıştır. İç Denetim çalışması ile “kontrol 

kavramının, işletme yönetimlerinin belirledikleri amaç ve hedeflere varabilmek için 

planlama, örgütleme ve yönlendirmesi 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 (Saltık, 2007:9). 

    İç Denetçiler Enstitüsünün yaptığı tanımlama doğrultusunda iç kontrol; “yönetim 

kurulunun ve üst yönetimin kurum içindeki kontrol sisteminin önemliliğine ilişkin tavır ve 

davranışlar” olarak ifade edilmiştir (Kayım, 2006:28).  

Treadway Komisyonu olarak da bilinen Hileli Mali Raporlama Ulusal Komisyonu 

1987 yılında kurulmuş ve aynı yılda yayımladığı raporda, hileli finansal raporların önüne 

geçebilmek  için iç kontrolün ne derece önemli olduğu ve iç muhasebe kontrolünden çok 

daha geniş bir anlam içerdiği ifade edilmiştir. Özellikle sermaye piyasalarında kote 

edilerek işlem gören halka açık işletmelerde etkin bir şekilde faaliyet gösteren bir iç 

kontrol sisteminin yapılandırılmasının zorunlu olduğunun altını çizen komisyonun 

tavsiyesini dikkate alan Uluslararası Muhasebeciler Birliği “İç Kontrol Rehberi”ni 

hazırlayarak yayımlamıştır. İç Kontrol Rehberi ile iç kontrolün muhasebe kontrolleri, 

yönetsel kontroller ve faaliyet kontrollerinden meydana gelen geniş bir yelpazaye sahip 

önemli bir işlev olduğunun altı çizilmiştir (Tuan, 2008:37).  
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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 (Uzay, 1999:10).  

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 (Erdoğan, 2009:24).  

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 (Demirbaş, 2005:168):  

 “İç kontrol, finansal raporların güvenilirliği, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, 

yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluk amaçlarına ulaşılmasını dikkate   alarak 

yeterli ölçüde güvence sağlamak üzere, işletmenin yönetim kurulu, yönetici ve diğer 

personeli tarafından etkilenen bir süreçtir.” 

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 (Erdoğan, 2009:24) 

COSO’ya göre iç kontrol; “İşletmenin yönetim kurulu, üst yönetimi ve diğer çalışanlar 

tarafından yürütülen, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, finansal raporlamanın 

güvenilirliği ve ilgili yasalara, 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.   
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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. Yaşanan bu skandallar, işletmelerde iç 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 (Yavaşoğlu, 2001:340).  

4.4. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ 

İç kontrol sisteminin önemi amaçlarından ve hedeflerinden meydana gelen bir yönetim 

fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. Bir işletme ya da örgütte iç kontrol sisteminin 

öncelikli hedefi finansal tabloların güvenirliliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamaktır. 

Bunun yanı sıra iç kontrol sistemleri işletmeye ait varlıkların korunması, ilgili yasa ve 

mevzuata uygunluğun sağlanması ve işletme faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğinin 

artırılması ile kaynakların ekonomik kullanımına önemli derecede destek sağlamaktadır. 

Bu durumla beraber, iç kontrol sisemleri ne kadar iyi ve sağlıklı bir şekilde dizayn edilip 

uygulansa da, hedef ve amaçlara varabilme konusunda makul bir güvence sağlayarak 

işletme yönetimlerine yönetimsel ve muhasebesel kontroller sağlamaktadır (Kepekçi, 

1994:23).  

İç kontrol sisteminin bağımsız denetime sağladığı en önemli katkı, denetim riskinin 

tespit edilmesi ve bağımsız denetimin zaman planlamasına yardımcı olmasıdır. Etkin ve 

fonksiyonel bir şekilde işlevsel olan bir iç kontrol sisteminin mevcut olduğu işletmelerde 

bağımsız denetçiler, çok daha etkin ve sağlık denetim faaliyetleri gerçekleştirmektedirler. 

Bu konuya ilişkin yapılan araştırmalarda iç kontrol sistemlerinin hata ve hilelerin tespit 

edilerek önlenmesinde önemli sayılabailecek derecede bir paya sahip olduğu 

belirlenmiştir (Keskin, 2008:12).  
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Yetki ve sorumlulukların belirlenerek, departmanlar arası sağlıklı iletişim, uyum ve 

koordinasyonun tesis edildiği ve iç kontrol sisteminin oluşturulduğu işletmelerde, iç 

kontrol sisteminin etkin ve fonksiyenel bir şekilde işlevsel olup olmadığı ya da işletme 

politika ve prosedürleri çerçevesinde hedef ve amaçlarına ne seviyede hizmet ettiğinin 

incelenmesi ve değerlendirilmesi ön planda olacaktır. Etkin ve fonksiyonel yapıda olan 

bir iç kontrol sisteminin mevcut olması, hedef ve amaçlara varabilmeyi ve mali raporların 

güvenirliğinin yanında belirlenen politika, prosedür ve yasal düzenlemelere 

uygunluğunun sağlanması bakımından da önemli bir rol üstlenmektedir. Bugüne kadar 

özellikle küçük ve orta ölçekteki işletmeler faaliyetlerini sürdürürken kontrol 

faaliyetlerinden asgari düzeyde faydalanıyorlardı. Günümüz dünyasında ise artık iç 

kontrol sistemlerinin işletmeler için güvence sağlayan bir faaliyet olduğu, faaliyetlerin 

etkinlik ve verimliliğini artırdığı ve işletme amaçlarına ulaşmada önemli bir rol üstlendiği 

kabul edilmiştir (Biçer, 2006:41).  

İç kontrol sistemleri aynı zamanda herhangi bir işletmede kurumsal yönetimin önemli 

bir yapı taşı olurken, işletme içinde de meydana gelen hata ve hilelerin düzeyinin 

belirlenmesine de etki etmektedir. İç kontrol hizmetini işletme dışından bağımsız 

kuruluşlardan sağlayan işletmeler, kendi yapısı içinde iç kontrol sistemi mevcut olan 

işletmelere nazaran hata ve hileleri çok daha zor belirleyebilmekte ve önüne 

geçebilmektedirler. Bu durumdan anlaşılan iç kontrol sisteminin işletme içindeki ortamı 

inceleyerek ve kontrol faaliyetlerini geliştirerek işletmeye değer kazandırma niteliğine 

sahip olduğudur (Keskin, 2008:13). 

Etkin ve fonksiyonel bir yapıdaki iç kontrol sistemleri ile işletme ve personel çok daha 

fazla koruma altındadır, organizasyonun başarısına önemli katkılar sağlanarak 

çalışanların performansında etki yaratılabilir. Aynı zamanda etkin bir iç kontrol sistemi, 

muhasebe sistemlerini çok daha etkili kılmaktadır (Kepekçi, 1994:24).  

İç kontrol sistemleri ile ilgili bazı temel gerçekler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır 

(Uzay, 2003:207):  

• İç kontrolün başlangıç noktası, etkin ve fonksiyonel bir şekilde yapılandırılmış 

olan kontrol ortamıdır.  
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• Başarılı ve güçlü bir kontrol ortamı, işletme yönetimin kararlı şekilde desteğini 

zorunlu kılmaktadır. 

• İç kontrol, işletmenin ve işletmede gerçekleştirilen her türlü faaliyetin yani bir 

bütünün ayrılmaz bir parçasıdır.  

• İç kontrolün temel hedefi, çalışan personeli kontrol altında tutmak değil, iş süreci 

ve akışını kontrol etmektir.  

• İç kontrolün önemli bir özelliğide, faaliyetlerin her zaman doğru ve sağlıklı 

olmasını sağlamasıdır.  

• İşletme hacminin ve faaliyetlerinin genişlemesi ya da daralması gibi hallerde 

farklı kontrollere gereksinim duyulmaktadır.  

• İç kontrol, işletme amaç ve hedeflerine varılmasında ancak makul bir seviyede 

güvence sağlamaktadır.  

İç kontrol, bir işletme ya da örgüt içinde hiyerarşinin her aşamasında her bir kesimin 

dahil olduğu bir sistem olarak faaliyet göstermektedir. İş akış ve sürecinin içinde iç 

kontroller mevcuttur. Bir işletme yapısında iç kontrol sisteminin mevcut olmamasının 

olumsuz sonuçları şu şekilde sıralanabilir (Uzun v.d., 2006:1):  

• İşletmenin para ve mal kaybederek zarar etmesi,  

• İşletme yönetimi tarafından yanlış ve hatalı kararlar alınması,  

• Suistimal, yolsuzluk ve hileler ile karşı karşıya kalınması,  

• Gelir kaybına yol açması  

• İşletme amaç ve hedeflerine ulaşılamaması. 

4.5. İÇ KONTROL SİSTEMİ KURULURKEN DİKKAT 

EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR  

İç kontrol sistemleri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken iki önemli faktör 

bulunmaktadır. Söz konusu bu faktörler iç kontrol sisteminin çok daha iyi oluşturulmasını 

sağlayacaktır. Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir (Kepekçi, 1996:57):  

• Risk Faktörü ve  

• Maliyet Faktörü. 
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4.5.1. Risk Faktörü     

İşletme faaliyetlerinin beklendiği biçimde gerçekleşmeme olasılığı risk faktörünü 

oluşturmaktadır. İşletmeler Finansal riskler ve Muhasebe riskleri olmak üzere iki farklı 

risk ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Taş ve Durmuş, 2008:61).  

Risklere katlanmanın sonucunda Kar meydana gelmektedir. Riskin seviyesi karın 

oranında önemli bir bileşendir. İşletmeler iç kontrol sistemlerini kurmadan önce, 

işletmenin karşı karşıya olduğu risk türlerini ve önem derecelerini belirlemelidir. İşletme 

söz konusu bu riskleri tespit ettikten sonra azaltmak için en uygun kontrol sistemini 

tasarlamalıdır. İç kontrol sistemi etkin bir şekilde, işletmenin kendi yapısından ve dış 

unsurlardan meydana gelen risklerin bir değerlendirmesini yapmalı, kontrol altına 

alınabilen ve alınamayan riskler tespit etmelidir (Kepekçi, 1996:57). 

İç kontrol tarafından gerçekleştirilen etkin bir risk değerlemesi faaliyeti sonucunda 

riskleri belirlemek ve riskleri asgari düzeye indirmek için sağlıklı ve güçlü olan işletme 

yönetimi tarafından muhasebe ve işletme organizasyonlarına ilişkin kontrol usul ve 

esaslarının uygulanması gereklidir. İşletme tarafından kontrol etme ve yönetmeye olanak 

sağlanmalıdır (Demirbaş, 2005:171). 

4.5.2. Maliyet Faktörü      

İşletmeler tarafından iç kontrol sisteminin kurulması için bir diğer önemli konuda iç 

kontrol sistemi kurma maliyetinin iç kontrol sisteminin işletmeye sağlayacağı faydanın 

daha altında olma zorunluluğudur. Maliyet faktörü işletmedeki risk faktörünü makul bir 

düzeye çekmek için kurulacak iç kontrol sisteminin fonksiyonel hale getirilmesi büyük 

önem taşımaktadır. İşletme tarafından iç kontrol sisteminin kurulmasında planlanan tüm 

fonksiyonların maliyetleri işletmenin yapısına ve büyüklüğüne uygun ve uyumlu 

olmalıdır (Taş ve Durmuş, 2008:62).  

İşletmenin iç kontrole ilişkin usul ve esasları uygulaması işletmenin içindeki 

bürokratik işlem sayısını artıracaktır. Faaliyetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinde 

işgücü ve belge artması ek maliyet anlamına gelmektedir. Söz konusu ek maliyetlerin 

yanı sıra, bürokratik işlemlerin yol açtığı zaman kayıpları, karlılık ve verimliliğin 
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istenilen düzeyde gerçekleşmemesine neden olarak farklı kayıplara yol açmaktadır. Bu 

noktadan hareketle söz konusu bu maliyetler işletme tarafından iç kontrol sisteminin 

tasarlanması ve yürütülmesinde işletmenin göze aldığı maliyetleri ve iç kontrol sistemi 

kurma maliyetlerinden daha yüksek maliyetler olduğunu ifade etmektedir (Demirbaş, 

2005:172).  

Sonuç itibariyle işletme tarafından yürütülen iç kontrol usul politika ve  prosedür 

uygulamaları arttıkça, iç kontrol sisteminin maliyetleri de artmaktadır. İşletme tarafından 

tasarlanan iç kontrol sistemi ve sisteme ilişkin uygulama maliyetleri sistemin sağlayacağı 

faydadan yüksek olmamalıdır. İç kontrol sistemine ilişkin yapılan tanımlama içinde fayda 

kavramı “belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmada başarısızlık olasılığının minimum 

düzeye indirilmesiyle tasarruf edilen maliyetler” olarak ifade edilmektedir (Taş ve 

Durmuş, 2008:63).  

4.6. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN AMAÇLARI 

        İç kontrol, işletme ya da örgütün amaç ve hedeflerine ulaşmasına yönelik şekilde 

ugulanacak en iyi ve uygun yordam ve yöntemler bütünü olarak ifade edilmektedir. İç 

kontrol yapısının temel amacı işletmeye sağlayacağı faydanın kendi yapısına özgü 

maliyetlerden fazla olmasıdır. Bağımsız denetim kuruluşları da denetim faaliyetlerini 

planlarken işletmelerin iç kontrol yapısından önemli bir ölçüde faydalanmaktadır. İç 

kontrol sistemlerinin işletme ve örgütler için amaçları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır 

(Bozkurt, 2010:122):  

• İşletme tarafından belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, 

• İşletme faaliyetlerinin yönetim politika, prosedür ve talimatlarının yanı sıra  

yürürlükteki yasa ve mevzuata uygunluğunu sağlamak,  

• Muhasebe kayıtları ve finansal tablo ve raporların doğruluğunu ve güvenilirliğini 

sağlamak,  

• İşletmenin varlıklarını korumak,  

• İşletme kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanımını sağlamak. 
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4.6.1. İşletme Amaçlarına ve Hedeflerine Ulaşılmasını 

Sağlamak 

   İşletme ve örgütlerin kurulmalarına ilişkin daha önceden belirlenmiş amaçları vardır. 

İşletme, hedeflerine ulaşabilmek için faaliyetlerini yürütürken çeşitli planlamalar 

kapsamında stratejik amaçlar belirleyerek çalışmalar gerçekleştirir. İç kontrol sistemi, 

işletmenin planlamalar çerçevesinde belirlediği stratejik amaçları ile söz konusu amaçlara 

ulaşmak için gerçekleştirdiği faaliyetleri arasındaki koordinasyon ve bağlantıyı 

kurmaktadır. İç kontrol sistemi tasarlanıp kurulurken, işletmenin amaç ve hedeflerine 

ulaşabilmesine engel yaratabilecek risklerin meydana gelme olasılığını belitrleyecek, 

değerlemesini gerçekleştirecek ve söz konusu muhtemel riskleri makul bir düzeyde 

tutacak nitelik ve özellikler taşımalıdır. İç kontrol sistemi, riskleri asgari düzeye 

indirmekte ne kadar başarılı olursa işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirme ihtimali 

ve dolayısıyla faaliyetlerini aksamadan yürütme ihtimali de o kadar yüksek olacaktır. İç 

kontrol sistemi işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için ancak makul düzeyde 

bir güvence sağlayacaktır (Madendere, 2005:1).  

4.6.2. İşletme Faaliyetlerinin Yönetim Politikalarına ve 

Yasalara Uygunluğunu Sağlamak 

İşletme faaliyetlerinin yönetimsel politika, prosedür, talimat, planlar ile yürürlükteki 

mevzuat ve yasalara uygunluğunu sağlayacak kontrol usul ve yöntemlerini belirleyerek 

çalışanlara iletilme sorumluluğu işletme yönetimine ait bir sorumluluktur. İşletme 

faaliyetlerini içeren ve düzenleyen yasa, yönetmelik ve mevzuatlarda değişiklik olduğu 

taktirde, işletme yönetimi de kendi politika ve prosedürleri ile kontrol usul ve 

yöntemlerinde düzenleme yoluna giderek çalışanlarını bilgilendirmelidir. İşletme 

yönetiminin çalışanlarını bilgilendirerek yönlendirmesi, devamlı ve etkili bir kontrol 

ortamını sağlamaktadır (Azaltun, 1999:16). 
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4.6.3. Muhasebe Kayıtları ve Mali Raporların Doğruluğunu ve 

Güvenilirliğini Sağlamak 

İşletme yönetimleri ve diğer ilgili çıkar kişi ve grupları alacakları kararlarda genel 

olarak muhasebe biriminin ürettiği bilgilerden faydalanmaktadırl. Etkin ve fonksiyonel 

bir iç kontrol sistemi ile muhasebe biriminin ürettiği bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Muhasebe biriminin ürettiği bilgilerin doğruluğundan kasıt; 

işletmeye ait finansal nitelik taşıyan işlemlerin kayıt altına alınıp raporlanmasında Genel 

Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ) ile ilgili yasa ve mevzuata uyulduğu, 

güvenirliğinden kasıt ise; işletmeye ait finansal nitelik taşıyan işlemlerin dayandığı belge 

ve kayıtların gerçekleri yansıttığını, herhangi bir işlemin kayıt dışı bırakılmadığıdır. 

Güvenilir ve doğru nitelikler taşıyan bir muhasebe organizasyonunda bilgiler kayıt dışı 

kalmamakta ve karar verme sürecinde işletme yönetimine ve ilgili taraflara uygun ve 

doğru zamanda hazır ve yeterli ölçüde açıklayıcı bilgi sunulmaktadır (Kepekçi, 1994:19).  

Muhasebe kontrolü yönünden finansal kayıtların güvenirliği, finansal bilgilerin hem 

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

içi finansal bilgiler, işletme dışına raporlanan bilgilerden daha ayrıntılı olabilmektedir. 

İşletme dışına verilen muhasebe bilgileri genel amaçlı raporlarda özetlenir (Güredin, 

2007:320). 

4.6.4. İşletme Varlıklarını Korumak 

İşletmelerin varlıkları, her zaman belirli riskler ile karşı karşıyadır. Söz konusu riskler 

işletme içi ya da dışından olabilmektedir. İşletme varlıklarının zarar görmemesi ve 

işletmenin kayba uğramaması için uygun kontrollere gereksinim duyulmaktadır 

(Güredin, 2007:320).   

İç kontrol sistemi, işletme varlıklarının zarar görmemesi amacıyla geliştirilen koruma 

tedbirleri kapsamında işletmede uygulamaya konulan yordam ve yöntemlerin birbiri ile 

uyumlu olması gerekmektedir. Bu sebepten ötürü işletmede iç kontrol sisteminin etkin ve 

fonksiyonel bir biçimde mevcut olması, işletme tarafından arzu edilmeyen durumların 

önüne geçilmesinde büyük önem taşımaktadır (Güredin, 2000:168). 
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4.6.5. Kaynakların Ekonomik ve Verimli Kullanımını 

Sağlamak 

  Bir işletme ya da örgütte gerçekleşen maliyetler daha önceden planlanmış 

maliyetlerin altında ise işletme kaynaklarının doğru bir şekilde kullanıldığı ortaya 

çıkmaktadır. İşletme tarafından doğru ve en uygun zamanda en az kaynak kullanılarak 

işletme amaç ve hedeflerine ulaşılabilmeside kaynakların verimli kullanıldığını ifade 

eden bir göstergedir. Etkinlik kavramı ise, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşma 

derecesi olarak ifade edilmektedir. Etkin bir iç kontrol sistemi, planlanan hedef ve 

amaçlarla gerçekleşen hedef ve amaçlar arasındaki sapmalar makul bir düzeyde 

olduğunda sağlanabilmektedir (Erdoğan, 2009:28).  

İç kontrol usul ve yöntemleri, işletmelerin kaynaklarını ekonomik ve verimli bir 

biçimde kullanılarak işletme amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesinde çok büyük önem 

taşımaktadır (Kepekçi, 1998:62). 

4.7. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI 

İşletmelerin iç kontrol sistemleri, belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak için 

tasarlanan politika, prosedür, yöntem ve yordamlardan oluşmaktadır. İç kontrol 

sistemlerinin işletmeler açısından bir çok amacı ve bu amaca ilişkin bir çok uygulaması 

bulunmaktadır. Söz konusu uygulamalardan bir bölümüde finansal tabloların kontrolü ile 

ilgilidir (Kepekçi, 1996:65). 1988 yılında yayınlanan SAS 55 (Consideration of the 

internal Control Structure in a Financial Statement Audit) kapsamında iç kontrol ile ilgili 

sorumluluklar arttırılmış ve işletmelerin kontrol yapısı, özel amaç ve hedeflere 

ulaşılmasında makul düzeyde bir güvence sağlamak amacı ile tespit edilen  politika, 

prosedür ve yöntemlerden meydana gelmektedir.  

Standart kapsamında yapılan tanımlama çerçevesinde iç kontrol sisteminin ana 

unusurları şu şekilde sıralanmaktadır (Yılancı, 2006:25): 

• Kontrol Ortamı,  

• Risk Değerleme, 
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• Kontrol Faaliyetleri 

• Bilgi ve İletişim 

• İzleme (Gözetim) 

4.7.1. Kontrol Ortamı 

İç kontrolün temel unsuru kontrol ortamıdır. İç kontrolün başarılı olabilmesi, içinde 

bulunduğu kontrol ortamı ile birebir ilişkilidir. Kontrol ortamı, işletme ya da örgütün iş 

görme şeklini ifade etmektedir. İşletme çatısı altındaki her birey, kendisinin yüklenmiş 

oduğu sorumlulukların ve verilmiş yetkilerin sınırlarını anlamalı ve bilmelidir. Zira 

kontrol kavramı insan odaklı olup en önemli rol de çalışanlardadır (Saltık, 2007:61) 

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

ve tutumları, yönetimsel politika ve prosedürler, işletmenin örgütsel yapısı, yetki ve 

sorumlulukların verilmesinde izlenecek prosedürler ve personel politikalarından 

meydana gelmektedir. Kontrol ortamı, iç kontrol çerçevesini her yönüyle kapsamaktadır. 

Kontrol ortamı tutum, davranış, tavır, yeterlilik, farkındalık ve tarz gibi kavramları 

içermektedir (Yılancı, 2006:26).  

Etkin ve fonksiyonel bir iç kontrol sistemi için güçlü bir kontrol ortamı çok önemli bir 

unsur olsa da tek başına yeterli değildir. İç kontrol siteminin fonksiyonel olması kontrol 

faaliyetlerinin etkinliğinden kaynaklanmaktadır ve etkin bir şekilde işleyen kontrol 

faaliyetleride iç kontrol sisteminin ihtiyaç duyduğu bir diğer unsurdur. Kontrol 

faaliyetlerinin etkinliği, kontrol ortamının zayıf ve sağlıksız olduğu durumlarda, önemli 

bir rol oynamaktadır . Kontrol ortamının etkilendiği faktörler şu şekilde sıralanabilir 

(Azaltun, 1999:27);  

• Etik ve ahlaki değerler,  

• Dürüstlük ve yeterlilik,  

• Yönetim kurulu ve denetim komitesi,  

• Yönetim anlayışı ve çalışma üslubu,  

• Örgütsel ve organizasyonel yapı,  

• Yetki ve sorumluluk devri, 

• İnsan kaynaklarına ilişkin politika ve yöntemler.  
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4.7.2. Risk Değerleme 

Risk kavramı, işletmeyi tamamıyla etkisi altına alabilecek olan ekonomik kayıp ve 

zararlar, etik açıdan uygun olmayan davranışlar, güvenirliğin zarar görmesi ve yasal 

mevzuata uymayan bir durumun işletmeyi olumsuz şekilde etkilemesi olarak 

tanımlanmaktadır (Özkul ve Özdemir, 2011; 5).  

Doğal risk ve ekonomik risk gibi riskler işletmelerin karşı karşıya kaldıkları risklerdir. 

işletmeler riskleri asgari düzeye çekebilmek için gerekli önlemleri almak zorundadır. Zira 

ekonomik şartlar, iş çevreleri veya siyasi gelişmeler riskin tamamıyla ortadan 

kaldırılmasına izin vermemektedir. Bu durum doğrultusunda, risklerin tanımlanması ve 

tespit edilmesi, risk alanlarının belirlenmesi ile belirli analizler ve incelemeler yapılarak 

riskten korunmak için iç kontrol sisteminde devamlı bir şekilde geliştirilmelerin 

yapılması gerekmektedir (Özkul ve Özdemir, 2011;5). 

4.7.3. Kontrol Faaliyetleri 

     COSO kontrol modeline göre kontrol faaliyetleri; “ yöneticilerin talimatlarının 

yerine getirilmesini sağlayan politika ve prosedürler” olarak tanımlanmıştır. Kontrol 

faaliyetleri işletme hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik karşılaşılabilecek 

riskler için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır.  

Kontrol faaliyetleri işletmenin tüm birimlerini ve fonksiyonları içerecek şekilde 

yürütülmektedir. Kontrol faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir (Özbek, 2012; 431):  

• Onaylama,  

• Yetkilendirme,  

• Mutabakat,  

• Operasyonel performansın gözden geçirilmesi,  

• Aktiflerin güvenliği ve görevlerin ayrılığı. 
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4.7.4. Bilgi ve İletişim 

Bilgi ve iletişim, karar verici durumda olan işletme yönetimi, sahipleri ya da çıkar kişi 

ve gruplarının işletmeye ilişkin ihtiyaç duydukları bilgilerin tespit edilmesi ve 

ulaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Bilgi sistemleri, çeşitli kontrol faaliyetlerini 

yürütmek için ihtiyaç duyulan bilgileri toplamaktadır. Finansal raporlamaya uyumlu bir 

şekilde fonksiyonel olan bir bilgi sistemi, işlem ve koşulları tanımlayarak bir araya 

getirmek ve analizlerini gerçekleştirmek, kayıt altına almak ve raporlamak için uygulanan 

yöntem ve yordamlar ile işletmenin varlık ve kaynaklarına ilişkin hesap verme 

yükümlülüğünü sürdürmek için uygulanan yöntem ve yordamlardan meydana 

gelmektedir (Özkul ve Özdemir, 2011; 7).  

COSO kontrol modeline göre bilginin kalitesi, ihtiyaca uygun olması, zamanlı, güncel, 

güvenilir, doğru ve ulaşılabilir olmasıyla ölçülmektedir. Bilginin kalitesi, bilgi 

sistemlerini etkilemekle beraber, iç kontrol faaliyetlerinin işleyişinden de 

etkilenmektedir.  

Etkin ve fonksiyonel bir muhasebe organizasyonunu da kapsayan bilgi sisteminde, tüm 

işlemler doğru bir şekilde tanımlanarak kaydedilmelidir. Özellikle Finansal 

raporlamalarda kullanılacak işlemlerin en uygun şekilde sınıflandırılabilmeleri için, 

yeterli ayrıntıda ve uygun zamanda tanımlanmaları gerekmektedir. İşlemleri doğru 

dönemlerde kayıt altına almak için meydana geldikleri dönemler tespit edilmelidir 

(Doyrangöl, 2001.35) 

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.  

Bilgi ve iletişim sistemleri, işletme amaçlarının, hedeflerinin, personel 

sorumluluklarının, yöneticilerin iç kontrole karşı tutumlarının anlaşılmasını ve işletmenin 

performansı hakkında yönetime rapor verilmesini sağlar (Erdoğan, 2009:86). 
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4.7.5. İzleme (Gözetim) 

İç kontrol sisteminin performans kalitesinin değerlendirilme süreci gözetim olarak 

ifade edilmektedir. İç kontrol sisteminin sürekli gözetim ve bağımsız değerlendirme 

faaliyetleri ile performans kalitesi sağlanmaktadır. Sürekli şekilde gözetim, işletme 

faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında gerçekleşmektedir. Sürekli gözetim faaliyetleri, 

yönetimin ve denetimin düzenli faaliyetleri ile birlikte personelin görevlerini yürütürken 

gerçekleştirdiği diğer etkinlikleride kapsamaktadır. Bağımsız değerlendirmelerin 

kapsamı ve sıklığı, temel olarak risklerin değerlendirilmesine ve sürekli gözetim 

prosedürlerinin etkinliğine bağlıdır. Bağımsız denetim standartları kapsamında önemli iç 

kontrol eksiklikleri, kıdemli yöneticilere, yönetimden sorumlu olanlara ve yönetim 

kuruluna bildirilmelidir (Aksoy, 2005:196).  

Gözetim faaliyeti, sürekli ve ayrı ayrı değerlendirme şeklinde ya da her iki yöntemin 

birarada uygulanması şeklinde gerçekleştirilebilir. Her iki yöntemde de yönetim, oluşan 

değişikliklerin yapısını, bu değişikliklerin meydana getirdiği riskleri ve kontrolleri 

yürüten personelin kabiliyet ve deneyimini de dikkate almalıdır (Doyrangöl, 2001:55). 

4.8. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ 

Etkin ve fonksiyonel bir şekilde çalışan bir iç kontrol sisteminin tasarlanması ve 

kurulması için yönetim, aşağıdaki unsurları göz önünde bulundurmalıdır (Yılancı ve 

Sevim, 1991:129):  

• Tam ve iyi tasarlanmış bir örgüt planlaması,  

• İşletmenin yapısal özelliklerine uygun bir raporlama sistemi,  

• İç kontrol personelinin görev, yetki ve sorumlulukların sağlıklı bir şekilde tespit 

edilmesi,  

• Görev ve sorululuklar dikkate alınarak yeterli işgücünün sağlanması, 

• İç kontrol faaliyetlerinin amaç ve hedeflere paralel bir şekilde yürütülebilmesi için 

en uygun politika, strateji ve yöntemlerin belirlenerek uygulanması için gerekli 

ortamın yaratılması.  
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Etkin ve fonksiyonel bir iç kontrol sisteminin ilkelerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Yılancı ve Sevim, 1991:129):  

• Görevlerin Ayrımı  

• Yetkilendirme  

• Uygun Bir Belgeleme ve Kayıt Düzeninin Varlığı  

• Fiziki Koruma  

• Bağımsız Mutabakat 

4.8.1. Görevlerin Ayrımı 

İşletmelerin örgütlenmesi ve organizasyonunun tasarlanmasında herhangi bir işi en 

başından sonuna kadar bütün sürecinde yalnızca bir personelin sorumlu olarak 

belirlenmesi, meydana gelebilecek hataların artışının yanı sıra hile ve yolsuzlukların 

tespit edilmesi ihtimalinin azalmasına sebep olacaktır. Bu sebepten ötürü işletmelerin 

ölçeklerine göre çalışanlara verilecek görevler, hata, hile ve yolsuzlukları tespit ederek 

minimum seviyeye çekebilecek biçimde farklı çalışanlar arasında paylaştırılmalıdır. 

Görevlerin ayrımının tasarlanmasın dikkate alınacak unsurlar şu şekilde sıralanabilir 

(Bozkurt, 2010:127) 

• İşlemleri fiilen gerçekleştimekten sorumlu personel,  

• İşletmenin aktiflerini korumaktan sorumlu personel,  

• İşlemleri kayıt altına almaktan sorumlu personelin farklı kişiler olması 

gerekmektedir. 

4.8.2. Yetkilendirme 

İç kontrol sisteminin bir diğer temel ve öncelikli unsurlarından birisi de işletme 

çalışanlarının yetki ve sorumluluklarının ayrıntılı ve detaylı bir şekilde yazılı biçimde 

ortaya konmasıdır. İşletme ile igili her türlü işlem kesinlikle yetkili personel tarafından 

gerçekleştirilmelidir. Yetkiler, genel bir politika ve prosedür çerçevesinde yürütülüyorsa 

genel yetkilendirme eğer özel bir politika ve prosedür çerçevesinde yürütülüyorsa özel 

yetkilendirme niteliği taşımaktadır (Güredin, 2000:180). 
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4.8.3. Belge ve Kayıt Düzeni 

Uygun ve sağlıklı bir belge ve kayıt düzeni etkin ve fonksiyonel bir şekilde çalışması 

tasarlanan iç kontrol sistemi için çok önemlidir. İşletmeye ait finansal nitelik taşıyan 

işlemlerin ve hareketlerin meydana gelmesi ve muhasebesel olarak kayıt altına alınması 

mutlak suretle belgelere dayandırılmalıdır. Bu durumdan dolayı söz konusu belgelerin 

sorumluluğu vardır. Muhasebe organizasyonlarının doğru ve işletme dinamiklerine 

uygun bir şekilde yapılanması, doğru ve güvenilir muhasebesel kayıtların varlığı, 

muhasebesel bilgilerin ihtiyaca uygun zamanda raporlanabilmesi ve etkin ve fonksiyonel 

bir iç kontrol sisteminin sağlanması için çok büyük önem taşımaktadır (Güredin, 

2007:320). 

4.8.4. Fiziki Koruma 

İşletmelere ait varlıkların, kayıtların, defter ve belgelerin, vb. varlıkların muhafaza 

edilmesi için işletme tarafından her türlü fiziksel tedbir alınmalıdır. Örneğin; yangın 

ihtimaline karşı koruma özellikli kasalar, düzgün bir arşivleme sistemi, özellikli 

muhasebe araçları, veri saklama program ve üniteleri, gibi araçlar fiziki korumada 

kullanılmaktadır (Uzay, 1999:31). 

4.8.5. Bağımsız Mutabakat  

Bağımsız mutabakatların gerçekleştirilmesi iç kontrol unsurlarının uygun bir şekilde 

yapılması büyük önem taşımaktadır. Bağımsız mutabakatlar muhasebe kayıtlarını 

gerçekleştiren personelin dışında kalan kişiler tarafından, periyodik dönemlerde haber 

verilmeksizin gerçekleştirilmeli ve bağımsız mutabakatlar sonucundda tespit edilen 

uygunsuz durum ve işlemler işletme yönetimine rapor edilmelidir (Uzay, 1999:32). 
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BÖLÜM 5. İÇ DENETİM HAKKINDA GENEL 

BİLGİLER 

5.1. İÇ DENETİM KAVRAMI 

İç denetim olgusu, bir işletme ya da örgütün hedefleri doğrultunda gerçekleştirdiği 

faaliyetlerinin gelişimini sağlamak ve aynı zamanda işletmeye değer kazandırmak 

amacını taşıyan bağımsız ve tarafsız bir güvence sağlayan danışmanlık faaliyeti olarak 

tanımlanmaktadır. İç denetimin temel amacı; işletme ya da örgütün risk yönetim 

süreçlerinin ve kontrol faaliyetlerinin etkinliği ile işlevsel olup olmadığını 

değerlendirmenin yanı sıra geliştirmek ve sistemli bir şekilde hedeflerine ulaşmasını 

sağlamaktır (Sezal, 2006:41). 

İç denetim faaliyetlerinin diğer denetim faaliyetlerinden en önemli farkı, güvence ve 

danışmanlık faaliyetlerinin birlikte yürütülmesidir. İç denetimin, işletme ya da örgüt 

yönetimleri organik bir bağı olmasına rağmen, işlevsel anlamda bağımsız ve tarafsız bir 

müessese şeklinde faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve bu sebepten ötürü işletme ve 

örgütlerde yönetimsel anlamda hesap verebilirlik kavramının benimsenmesinde önemli 

bir katkı ortaya koymaktadır. Bunun dışında iç denetim faaliyetleri, kişisel işlem ve 

olayları inceleyip değerlendirmek yerine sistemsel bir çerçeve kapsamında denetim 

faaliyetini benimsemekte ve örgütsel ve organizasyonel faaliyet sonuçlarının kalitesi 

üzerinde durmaktadır (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:26).  

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 yönetim süreçlerinin etkililiğini, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla 

değerlendirip geliştirerek kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.” 
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5.2. İÇ DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Denetim kavramı en sade şekli ile “başkaları tarafından yapılan işlerin incelenmesi” 

olarak ifade edilmekte ve kökeni çok eski zamanlara uzanmaktadır. Denetim çok uzun 

dönemler boyunca üzerinde fazla durulmayan ve gözlem, sayma ve kayıtların çift taraflı 

kontrolü biçiminde gerçekleştirilmiş ve çok önemli bir değişim ve gelişim 

göstermemiştir. Sanayi devrimi ile birlikte işletme ve örgüt organizasyonlarının yanı sıra 

sistemlerdeki karmaşıklık, her geçen gün artmıştır. İkinci Dünya Savaşının ardından 

işletme ve örgütlerde meydana gelen bu değişmelere paralel bir biçimde iç denetim 

uygulamaları da önemli bir değişim ve gelişim içine girmiştir (Gürkan, 2009:14).  

İç denetim mesleği, İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) 1941 yılında kurulmasıyla 

birlikte önem kazanmaya başlamıştır. IIA, iç denetim alanında tüm dünya ülkelerinden 

üyeleri olan küresel ölçekte faaliyet gösteren bir meslek kuruluşudur. 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 (Aslan, 2010:85).  

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

İş Ahlakına Aykırı Davranışlar Yasası (Foreign Corrupt Practices Act - 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, 
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işletmelerin iç denetim birimi kurmalarını zorunlu kılan yasal bir düzenleme 

bulunmamasına rağmen, birçok işletme sağladığı faydalar açısından iç denetim 

uygulamasını gönüllü olarak kabul etmişlerdir (Akarkarasu, 2000:16).  

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. Yaşanan skandallardan sonra SOX Yasası (Sarbanes–Oxley Act), şirketlerde 

iç denetimle ilgili birçok düzenleme ve zorunluluk getirmiştir (Akarkarasu, 2000:16).  

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 

(Kurban, 1997:24).  

5.3. İÇ DENETİMİN ÖNEMİ 

İç denetimin öncelikli hedefi iç kontrol sisteminin amacına uygun işleyip işlemediğini 

değerlendirmek olup, işletme ya da örgüt faaliyetlerinin yasa ve yürürlükteki mevzuatın 

yanı sıra yönetim politika, prosedür ve talimatlarına uygunluğunu ölçmektir. İç denetim 

müessesesinin başlı başına bir iç kontrol aracı olduğu söylenebilir (Özer, 1997:41).  

İç denetim, aşağıda sıralanan konu başlıklarında işletmeye yardımcı olarak destek 

sağlar (Kurban, 1997:25):  

• Muhtemel ve mevcut risklerin en uygun şekilde belirlenerek yönetilmesinin 

sağlanması,  

• Farklı yönetim grupları arasında ihtiyaç duyulan etkileşimin yaratılması,  
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• Önem ihtiva eden finansal ve yönetimsel nitelikte olan ve işletme faaliyetleri ile 

ilgili olan bilgilerin güvenilir, doğru, ve ihtiyaca uygun zamanda üretilmesinin 

sağlanması,  

• Personelin politika, prosedür, yönetmelik, yasa ve ilgili düzenlemelere uygun bir 

şekilde hareket etmesinin sağlanması,  

• İşletme kaynaklarının en ekonomik şekilde temin edilmesi ve verimli bir şekilde 

kullanılarak ve muhafaza edilmesinin sağlanması,  

• İşletmenin plan ve programları çerçevesinde belirlenen hedef ve amaçlara 

ulaşımasının sağlanması,  

• İşletmenin kontrol faaliyetlerine ilişkin kalitesine ve gelişimine destek 

sağlanması,  

• İşletmeyi etkisi altına alan önemli düzenlemelerin bilinmesi ve takip edilmesinin, 

güvence sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi.  

Gerçekleştirilen  iç denetim faaliyeti sonucunda ulaşılan veriler, işletme veya örgüt 

yönetimine amaç ve hedeflere uygun kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılıp kullanılmadığı, faaliyetlerin yürürlükteki yasa ve mevzuata uygunluğu, işletme 

varlıklarının korunması, işletme içinde var olan iç kontrollerin yeterliliği ve işletmenin 

ürettiği bilgilerin güvenilirliği konularında güvence ve danışmanlık sağlamaktadır. Söz 

konusu iç denetim faaliyeti aynı zamanda mutlak güç devlete, sosyal topluma, işletme ile 

ilgili diğer kişi ve gruplara ve analiz yapanlara karşı da güvence ve danışmanlık 

sağlamaktadır (Özer, 1997:42).  

İç denetimin en önemli özelliği, işletme ya da örgütlerin hedef ve amaçlarına 

ulaşmasına yönelik, işletme veya örgütlere değer katma çabasıdır. Bu amaç kapsamında, 

işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşılmasının dışında yeni yaratıcı hedef ve amaçlar 

belirlemesine ve geliştirmesine yardımcı olmaktadır (Kurban, 1997:25).  

İç denetim faaliyetini yürüten iç denetçiler işletme ya da örgüt yönetimine danışmanlık 

sağlamak hedefiyle, hazırlayıp sundukları raporlarda iyileştirici ve geliştirici tavsiyelere 

yer vermektedir. İç denetim anlayışı, devamlı ve disipline bir şekilde, risk değerlemesine 

dayanmasından dolayı etkin ve fonksiyonel bir risk yönetim anlayışının 

benimsenmesinde önemli bir katkı sağlamaktadır (Aksoy, 2006:62).  
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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 (Özer, 1997:43). 

5.4. İÇ DENETİMİN AMACI 

İç denetim faaliyetlerinin gelişimi 20. Yüzyılın ikinci yarısına dayanmaktadır. II. 

Dünya Savaşı’ndan önce hırsızlığın önüne geçebilmek, hataları tespit etmek ve 

yolsuzlukları önlemek amacını güden iç denetim faaliyetleri günümüze gelene kadar 

değişim ve gelişmeler karşısında faaliyet alanı genişlemiştir (Uzay, 1999:36).   

İç denetim faaliyetlerinin temel amacı, işletme ya da örgüte yarar sağlamak için 

denetim faaliyetlerini sürdürmek ve personelin sorumluluk ve görevlerini etkin bir 

biçimde yürütmesine uygun ortam hazırlayarak yardımcı olmaktır. İç denetim 

faaliyetlerinin söz konusu amacına ulaşabilmesi, iç denetim faaliyetlerini yürüten iç 

denetçilerin yönetime ya da denetim komitesine raporlama yolu ile ulaşabilmesi ile 

yakından ilgilidir. Söz konusu raporlar vasıtası ile, öncelikle yönetim olmak üzere tüm 

ilgili kişi ve birimlerin sorumluluk ve görevlerini yerine getirmesi sağlanmaktadır 

(Aksoy, 2006:63).  

Bir işletme ya da örgüt yapısında mevcut olan iç denetim biriminin amaç ve hedefleri, 

genel anlamda yönetimin gereksinimlerine, işletmenin yapısal özelliklerine ve ölçeğine 

göre belirlenmektedir.  

Bu duruma bağlı olarak iç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçinin görev ve  

sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir (Uzay, 1999:37):  

• Muhasebe sisteminin incelenmesi 

• İç kontrol sisteminin incelenmesi,  

• Finansal nitelik taşıyan bilgilerin incelenmesi  

• Faaliyetlere ilişkin bilgilerin incelenmesi,  

• İşletme faaliyetlerine ilişkin etkinlik, verimlilik ve yeterliliğinin incelenmesi,  
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• İşlem ve olayların yürürlükte olan yasa, yönetmelik ve uygunluğunun 

incelenmesi,  

• Belirli alanlara ilişkin özel araştırma ve çalışmaların gerçekleştirilmesi. 

5.5. İÇ DENETİMİN UNSURLARI 

İç denetim kavramı; “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 sistem” olarak ifade edilmektedir. 

Bu tanımlama kapsamında iç denetimin unsurları şu şekilde sıralanabilir (Akarkarasu, 

2000:16): 

1. Sistematik ve nesnel olay, 

2. Tüm işlemler, 

3. Doğru ve güvenilir bilgi, 

4. Risklerin belirlenmesi ve karşılanması, 

5. Hukuka ve işletme içi kural ve usullere uygunluk, 

6. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, 

7. İşletmenin amaçlarına etkin şekilde ulaşması. 

5.5.1. Sistematik ve Nesnel Olay 

Sistematik ve nesnel olay unsuru, iç denetimin konusuna tam bir şekilde hakim olmayı 

ve İç Denetim Standartları’nın öngördüğü koşullara uygun olmayı ifade etmektedir. İç 

denetim faaliyetlerini yürütmekten sorumlu iç denetçi, finans, muhasebe ve denetim 

konuları ile birlikte yönetimsel ve sosyal anlamdaki ilişkilerde de yeterli derecede bilgi, 

birikim ve tecrübeye sahip olmak zorundadır. İç denetim faaliyetlerini yürüten iç 

denetçilerin bağımsız ve objektif bir görüşe varabilmeleri için denetledikleri faaliyet ve 
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süreçlerin oluşturulması ve uygulanması aşamalarına iştirak etmemeleri ve işletme 

organizasyonu içinde bağımsız bir konumda olmaları gerekmektedir (Kurban, 1997:36). 

5.5.2. Tüm İşlemler 

İç denetim faaliyeti sırasında iç denetçilere olası bir kısıtlama ya da sınırlandırma 

getirilmesi kesinlikle söz konusu olmamalıdır. Söz konusu unsur, bütün finansal nitelik 

taşıyan ve taşımayan işlem ve olayların gözden geçirilmesi dahil, tüm personele, ürünlere, 

kayıtlara ve olanaklara sınırsız bir şekilde ulaşmayı içermektedir (Kocabay, 1998:12).  

5.5.3. Doğru ve Güvenilir Bilgi 

İşletme yönetimlerinin geleceğe ya da yatırımlara ilişkin karar vermelerinde 

kullandıkları finansal ve operasyonel bilgilerin doğru, güvenilir, faydalı ve zamanında 

verilmiş bilgiler olup olmadığının değerlendirilmesini ifade etmektedir. 

5.5.4. Risklerin Belirlenmesi ve Karşılanması 

İç denetim faaliyetlerinin risk yönetim sürecindeki temel rolü, risk yönetim sürecinin 

etkinliği konusunda işletme ya da örgüt yönetimine tarafsız bir güvence sağlama 

fonksiyonudur (Şahin, 2005:63).  

İşletmelerin muhtemel kayıp ve zarar olarak tanımlanan riskler çerçevesinde önem 

taşıyan konu, söz konusu risklerin doğru ve güvenilir bir biçimde değerlendirilerek, 

işletme yönetimine rapor edilmesi ve kontrol edilmesinin sağlanmasıdır. İşletmeler, 

yeterli olmayan kontroller sebebi ile bir çok risk ile karşılaşmaktadır. İç denetim 

faaliyetini yürüten iç denetçiler tarafından, söz konusu riskler işletme için tehdit olmaktan 

çıkana kadar gerekli olan inceleme ve denetimler  gerçekleştirilmelidir (Kocabay, 

1998:13). 

5.5.5. Hukuka ve İşletme İçi Kural ve Usullere Uygunluk 

İç denetim faaliyetini yürüten iç denetçiler gerçekleştirdikleri denetim sürecinde, 

yürürlükte olan yasa, mevzuat ve yönetmeliklere, işletmenin politika, prosedür, talimat, 

kural ve usullerine uygun işlemler yapılıp yapılmadığını denetleyerek, söz konusu 
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politika ve kuralların yeterli kapsamda olup olmadığının yanı sıra faydalı olup olmadığını 

tespit etmeli ve uygunluğunu değerlendirmelidir (Sezer, 2001:20). 

5.5.6. Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması 

İç denetim faaliyetini yürüten iç denetçiler tarafından, işletme yönetimine teslim edilen 

kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir 

(Aslan, 2003:8). 

5.5.7. İşletmenin Amaçlarına Etkin Şekilde Ulaşması 

İç denetim faaliyetini yürüten iç denetçiler tarafından, işletmenin daha önceden tespit 

edilen hedef ve amaçlara ulaşma düzeyi belirlenmelidir. Bu durumda, işletme yönetimi 

ve yürürlükteki kanun kapsamında belirlenen kural ve ilkelere ne seviyede uyulduğunu 

belirlemek ve mevcut eksiklikleri tespit etmek, iç denetim ve iç denetçilerin sorumluluğu 

altındadır (Sezer, 2001:20). 

5.6. İÇ DENETİMİN KAPSAMI 

Genel olarak işletme yönetimlerinin ihtiyaçları, işletmelerin yapısı ve ölçeği iç 

denetimin kapsamını belirlemektedir (http://eab.ege.edu.tr).  

IIA yaptığı iç denetim tanımlamasında bulunan “Güvence ve Danışmanlık” 

kavramlarından, modernize edilmiş iç denetim faaliyetlerinin işletme yönetimlerine 

sağladığı hizmetlerin, geleneksel yapıdaki iç denetim faaliyetlerinin “Değerleme” 

fonksiyonunu da kapsayarak, çok daha geniş bir kapsamda ele aldığı anlaşılmaktadır. 

Bunun dışında söz konusu tanımlama ile iç denetim faaliyetinin kapsamı içinde kontrol 

kavramına yer verilmekte ve iç denetim faaliyetini yürüten iç denetçinin iyi bir 

yönetimsel yapıda oldukça önemli ve aktif bir rol aldığı gözlemlenmektedir (Erdoğan, 

2009:56).  

İç denetim farklı çevre ve koşullarda, farklı hedef ve amaçları olan, farklı ölçekteki, 

ve yapıdaki işletme ortak ve yönetimlerinin amaç ve hedeflerini yansıtacağından ötürü, 

iç denetim faaliyetlerinin kapsamı da işletmelerin nitelik ve özelliklerine göre farklılıklar 

http://eab.ege.edu.tr/
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gösterecektir. Fakat; iç denetim faaliyetlerinin kapsamı kuruluş ve tasarlama bazında 

farklılıklar taşıyacak olsa da, genel anlamda iç denetim faaliyetinin kapsamını oluşturan 

konular şu şekilde sıralanabilir (Şahin, 2005:65):  

• Ekonomik ve operasyonel anlamdaki bilgilerin tanımlanmasında, ölçülmesinde, 

sınıflandırılmasında ve raporlanmasında kullanılan yöntem ve yordamların 

doğruve güvenilir olmasının incelenmesi,  

• işletme faaliyetleri ve raporları üzerinde önemli derecede etki yaratabilecek 

politika, prosedür, planlama, yasa, yönetmelik, mevzuat, talimat ve sözleşmelere 

uygunluğu sağlamak hedefi ile tesis edilen sistem ve yöntemlerin incelenmesi ve 

işletmenin söz konusu durumlara uygun bir biçimde hareket edip etmediğinin 

tespit edilerek incelenmesi,  

• İşletme varlıklarını korumak hedefi ile oluşturulan araçların değerlendirilmesi ve 

işletme varlıklarının fiziksel varlığının doğrulanması,  

• İşletme kaynaklarının ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp 

kullanılmadığının değerlendirilmesi,  

• İşletme plan ve programları doğrultusunda yürütülen operasyonların ve 

uygulamaların gözden geçirilmesi ve elde edilen sonuçların işletme 

faaliyetleirinin amaç hedeflerine uygunluğunun belirlenmesi anlamındaki yetki ve 

sorumluluklar. 

İç denetim, işletme faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilerek 

işletme için rekabet avantajının geliştirilmesi, işletme varlıklarının akılcı yönetimi, 

yönetimsel danışmanlık, işletmenin aleyhine kayıp ve zarar yaratabilecek hata, hile ve 

yolsuzluk vb.işlem ve eylemlerin önüne geçilmesi gibi amaç ve hedeflere işletme 

yönetimine bağlı bulunan, fakat bağımsız bir şekilde faaliyetlerini yürüten iç denetçiler 

tarafından gerçekleştirilen bir denetim türü olarak ifade edilmektedir. Söz konusu bu 

tanımalama doğrultusunda iç denetimin, diğer denetim türlerinden çok daha geniş 

kapsamlı olduğu gözlemlenmektedir (http://eab.ege.edu.tr). 

 

 

http://eab.ege.edu.tr/
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5.7. İÇ DENETİMİN UYGULANMA NEDENLERİ 

       İşletmelerin iç denetim faaliyetlerine ihtiyaç duymasının nedenleri şu şekilde 

sıralanabilir (Küpçü, 2011: 117):  

1. Sorumluluk ve hesap verebilme, 

2. Vekalet teorisi, 

3. Yönetime danışmanlık ve yardım, 

4. Tasarruf ihtiyacı, 

5. Hile ve yolsuzluğa karşı korunma ihtiyacı. 

5.7.1. Sorumluluk ve Hesap Verebilme 

Genel anlamda işletme yöneticileri kendilerine işletme sahipleri tarafından verilen 

yetki ve sorumluluklarının bir bölümünü kendilerine bağlı bir şekilde çalışan personele 

devretmektedirler. İşletme yöneticileri, personelin görev ve sorumluluklarını etkin ve 

verimli bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini ve kişisel hedeflerine ulaşıp 

ulaşmadıklarını bilmelidirler. Fakat bu bağlamda mevcut kişisel çıkar çatışmaları alt 

kadro ve çalışanların hazırlayıp sundukları raporların fayda seviyesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu sebepten ötürü sistemlerin, yöntemlerin, uygulamaların ve 

kontrollerin değerlendirilmesinin yanı sıra verimlilik ile etkinliğin tespit edilmesinde, iç 

denetçiler bilgi toplama, koşulların analizini gerçekleştirme ve sorunları tanımlama 

konularındaki mesleki anlamdaki yeterlikleri sebebiyle söz konusu faaliyetleri işletme 

yöneticilerine vekalet ederek gerçekleştirirler. Fakat iç denetçilerin gerçekleştirdiği söz 

konusu değerlendirme sadece önerilerle sınırlı kalmaktadır. İç denetçilerin bu kısıtlama 

kapsamında kalmasının en önemli nedeni nesnellik özelliklerinin kaybedilmemesidir 

(Küpçü, 2011: 118). 

İç denetçiler, üst kademedeki yöneticiler de kapsam içinde olmak üzere hiyerarşinin 

her kademesindeki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını gerçekleştirmede 

sergiledikleri performansı yönetim kuruluna vekaleten incelerler (Akarkarasu, 2000:19).  

İşletme yönetim kurulunun hem işletme ortaklarına hem de kamuya karşı olan 

sorumlulukları dikkate alındığında, işletmenin faaliyetlerine ilişkin olarak elde edecekleri 
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doğru ve güvenilir bilgiler kapsamında üst yönetimin kararlarını veya tekliflerini 

değerlendirebilmeleri gereklidir. Söz konusu bu aşamada iç denetçiler gerekli inceleme 

ve değerlendirmeleri yapar, bilgi ve verileri bir araya toplar ve sonuçta hazırladıkları 

raporlar ile yönetim kurulunun doğru ve güvenilir bilgi elde etme gereksinimini 

karşılamaktadırlar. 

5.7.2. Vekalet Teorisi 

Vekalet teorisi kavram olarak, işletmelerdeki mali kaynakların sahipleri ile bu 

kaynakları işletme hedef ve amaçları doğrultusunda faaliyetler kapsamında kullanan ve 

kontrol eden yöneticiler arasında mevcut olduğu öngörülen bir sözleşme olarak ifade 

edilmektedir. İşletme sahipleri vekalet veren, işletme yöneticileri ise vekil durumundadır. 

Bazı hallerde yöneticiler yönetimsel fonksiyonları yerine getirirken ortaya koydukları fiil 

ve eylemler ile işletme sahiplerinin istekleri arasında çatışmalar olabilmektedir (Ayaz, 

2011:20).  

Bu çerçevede vekil olarak görev yapan ve sorumluluk alan yöneticinin vekalet veren 

ile ilişkisinden meydana gelen borçlarını yerine getirmesi esnasında meydana gelebilecek 

düzensizliklere ilişkin işletme sahibinin şüphe ve kaygılarını ortadan kaldıracak 

kontrollerden biri de gerçekleştirilecek olan iç denetim faaliyetleridir 

(http://eab.ege.edu.tr).  

Bağımsız, objektif ve doğru bir biçimde yürütülen ve tatmin edici sonuçlar veren 

denetimler, yöneticilerin taşıdıkları sorumlulukları yerine getirdikleri hususunda işletme 

sahiplerini daha kolay bir şekilde ikna etmektedir. Bu çerçevede iç denetçiler finansal 

nitelik taşıyan ve taşımayan işlem ve olayları konu alan denetimler ile işletme sahibi ve 

yöneticiler arasındaki muhtemel çıkar çatışmasının önüne geçmektedir (Kasım, 2011:87). 

5.7.3. Yönetime Danışmanlık ve Yardım 

İç denetim faaliyetini yürüten iç denetçiler işletmedeki hata, hile ve yolsuzlukları 

belirlemenin yanı sıra gelecek dönemlerde benzer sorun ve sıkıntıların işletmeyi kayıp ya 

da zarara uğratmaması için işletme yönetiminde danışmanlık hizmeti de vermektedirler 

(Aslan, 2010:10).  

http://eab.ege.edu.tr/
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Günümüz ekonomi hayatında iç denetim müessesesi, organizasyonların yapısında, 

hedef ve amaçların başarılmasında, denetim, danışmanlık ve eğitmenlik faaliyetleri 

yürüterek yönetimlere destek olan önemli bir yapı taşı olarak görülmektedir (Uzay, 

1999:214) 

Veri ve bilgilerin doğrulanması ve uygunluğun belirlenmesinde, risk, kontrol, yönetim 

işlevlerinin de göz önünde bulundurulmasıyla, iç denetim unsurunun rolü daha da 

genişlemiştir. iç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçi, önceliği eline alması ve 

olasılıkları değerlendirerek ve müşteri odaklı olmasının bileşimi ile güvence ve 

danışmanlık faaliyetlerini ön planda tutmaktadır. Bu doğrultuda iç denetçi, işletmede 

içinde ortaya çıkan hatalı ve kusurlu işlem ve olayları düzeltmeye yardımcı olmakta ve 

günlük faaliyetlere ilişkin işlemlerde işletme yönetimine önemli bir kaynak 

oluşturmaktadır (Küpçü, 2011:118). 

5.7.4. Tasarruf İhtiyacı 

Bağısız ve objektif bir şekilde yürütülen denetim ve kontroller sonucunda belirlenen 

eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesi sonucunda işletmelerin karşılaşacağı kayıp ve 

zararların önüne geçilmekte ve ekonomik açıdan önemli sayılabilecek tasarruflar ve 

kazanımlar sağlanmaktadır. ekonomik kayıp ve zararların tespit edilmesi ve düzeltilmesi 

bazı durumlarda iç denetimin işletmelere yüklediği yıllık maliyetleri karşılayacak tutarda 

olabilmektedir (Küpçü, 2011:118). 

5.7.5. Hile ve Yolsuzluğa Karşı Korunma İhtiyacı 

İşletmelerin sık şekilde karşı karşıya kaldığı hata, hile ve yolsuzluklar, işletmenin 

varlıklarında kayıp ve zararlar meydana getiren ve işletmeyi hedef ve amaçlarından 

uzaklaştıran düzensizlikler şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüz koşullaırnda bir çok 

işletme, genellikle muhasebe personellerinden meydana gelebilecek yanlışlık, 

düzensizlik, hata ve hile itimallerine karşılık denetim ve kontrollere ihtiyaç duymaktadır 

(Kasım, 2011:87). 
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Hata ve hile kavramları, teknik açıdan birbirinden farklıdır. Hileler hatalı işlemler 

yardımı ile yapılır ya da hatalı işlemler ile gizlenmektedir. Hataların bir hile olarak 

değerlendirilmesi, kasıtlı olmalarından kaynaklanmaktadır (Küpçü, 2011:118).  

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 (Hiçşaşmaz, 1974:26). 

5.8. İÇ DENETİMDE ETİK İLKELER 

İç denetim sistemlerinin bağımsızlık niteliği ve güvence verme özelliği, mesleki 

anlamda etik ilkelerin belirlenmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. İç denetim faaliyetlerini 

yürüten iç denetçilerin uyması gereken etik kural ve ilkeler belirlenmek suretiyle iç 

denetim mesleğine ilişkin bir etik kültür yapısı hedeflenmiştir (Aslan, 2003:10).  

IIA, iç denetçilerin iç denetim faaliyetlerini yürütürken uyması gereken etik kural ve 

ilkeleri belirlemiştir. Bu kural ve ilkeler, iç denetim mesleği ve mesleğin uygulanmasına 

ilişkin ilke ve davranış kurallarından meydana gelmektedir (Arcagök ve Erüz, 2006:224). 

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 gerektiği” ifade 

edilmektedir. Dürüstlük, objektiflik, gizlilik ve yetkinlikten oluşan etik kurallara tüm iç 

denetçilerin uygun davranmaları ve bu kuralları desteklemeleri gerekmektedir (Aslan, 

2010:83).  

İç denetime ilişkin etik kural ve ilkeler belirlenirken, aşağıdaki iki temel unsur birlikte 

bulunmaktadır:  

1. İç denetim mesleği ve uygulanması ile ilgili “İlkeler”,  

2. İç denetçilerden beklenen davranış tarzını ifade eden “Davranış Kuralları”.    
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5.8.1. İç Denetimde İlkeler 

İç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçilerin aşağıda açıklanan ilke ve kuralları 

uygulamaları ve desteklemeleri beklenmektedir (http://www.tide.org.tr):  

• Dürüstlük: İç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçilerin dürüstlüğü, güven 

ortamını yaratır ve vardıkları görüş ve yargılara güven duyulmasını sağlar.  

• Objektiflik: İç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçiler, inceledikleri süreç ya 

da faaliyete ilişkin bilgileri edinirken, değerlendirip raporlarken mesleki 

objektiflik yaklaşımını en üst seviyede sergilemelidirler. İç denetçiler mevcut 

koşulların değerlendirmesini dengeli bir biçimde gerçekleştirir ve kendisi de dahil 

olmak üzere hiç kimsenin çıkarlarından etkilenmemelidirler.  

• Gizlilik: İç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçiler, ulaştıkları bilginin 

sahipliğine ve değerine gerekli saygıyı göstermelidir; yasal ya da  mesleki 

anlamda bir zorunluluk olmadığı sürece de söz konusu bilgiyi açıklamamalıdırlar.  

• Yetkinlik: İç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçiler, iç denetim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde sahip olmaları gereken bilgi, yetenek ve deneyimi ortaya 

koymalıdırlar. 

5.8.2. İç Denetimde Davranış Kuralları 

Söz konusu davranış kurallarının hedefi, ilke ve kuralların uygulanması amacı ile 

yorumlanmasına yardımcı olmak ve iç denetçilerin etik davranışları konusunda kılavuz 

olmaktır.  

• Dürüstlük kavramı doğrultusunda İç denetçiler (http://www.tide.org.tr); 

 

1. Faaliyetlerini doğruluk, dikkat, özen ve sorumluluk kavramları çerçevesinde 

gerçekleştiriler,  

2. Hukukun gereklerini dikkate alarak gereken durumlarda özel durumlara ilişkin 

açıklamaları yaparlar,  

3. Kanun ve hukuk dışı herhangi bir eylem ya da faaliyete kasti bir şekilde taraf 

olmazlar,  

4. İşletme ya da örgütün kanuni ve etik hedefleri doğrultusunda katkı sağlarlar.  



85 
 

 

• Objektiflik kavramı doğrultusunda İç denetçiler (http://www.tide.org.tr); 

 

1. İşletme ya da örgüt faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirecekleri değerlendirmelerin 

tarafsızlığını şüpheye düşerebilecek herhangi bir ilişki içinde olamaz ya da bu 

duruma ortam yaratacak herhangi bir faaliyete, işletme ya da örgütün menfaatleri 

ile çelişen ilişki ve faaliyetler söz konusu olsa bile katılmazlar;  

2. Mesleki anlamdaki yargılarını zafiyete uğratabilme olasılığı olan herhangi bir şeyi 

kabul edemezler,  

3. Belirledikleri ve yönetim tarafından açıklanmadığı takdirde faaliyetlerinin 

raporlanmasını bozabilecek tüm önemli bulguları açıklarlar.  

  

• Gizlilik kavramı doğrultusunda İç denetçiler (http://www.tide.org.tr); 

 

1. İç denetim faaliyetlerine ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirdikleri 

esnada ulaştıkları bilgilerin muhafaza edilmesi ve kullanımı konusunda tedbirli 

olurlar,  

2. İç denetim faaliyetleri doğrultusunda elde ettikleri bilgileri kişisel çıkarları 

doğrultusunda ya da hukuk ve kanunların hükümlerine aykırı bir şekilde veya 

işletme ya da örgütün legal ve etik hedeflerinde zarar oluşturabilecek şekilde 

kullanamazlar.  

 

• Yetkinlik kavramı doğrultusunda İç denetçiler (http://www.tide.org.tr); 

 

1. Yalnızca görev ve sorumlulukları kapsamında sahip oldukları bilgi, yetenek ve 

deneyime ilişkin  faaliyetleri üstlenmelidirler,  

2. İç denetim faaliyetlerini, Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartlarına uyumlu ve uygun bir biçimde yerine getirmelidirler,  

3. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini sürekli bir şekilde 

geliştirmelidirler. 
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5.9. İÇ DENETİMDE SORUMLULUK VE 

YETKİLENDİRME 

İç denetime ilişkin faaliyetlerin etkin ve fonksiyonel bir biçimde yürütülebilmesi için 

bağımsızlık ve tarafsızlık olgusunun yanı sıra organizasyonel yapıya ilişkin koşullar 

yaratılmalıdır. İşletme ya da örgütlerdeki organizasyonel yapı ve iç denetçinin 

konumlandırılması, İç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçinin bağımsız ve tarafsız 

bir şekilde inceleme ve değerlendirme yapabilmesine olanak sağlayacak bir şekilde 

oluşturulmalıdır.  

Bu şekilde iç denetim biriminin kendisini işletmenin yönetim kademelerine ifade 

edebilmesi, kabul ettirebilmesi ve üst yönetimin desteğini sağlaması, etkinlik ve 

verimliliğin sağlanmasına temel oluşturmaktadır (Uzun v.d., 2006:16). 

5.9.1. İç Denetçi 

İç denetim faaliyetlerine ilişkin süreç, işletmenin organizasyonel yapısı içinde özel 

planlamalar yapma görev ve sorumluluklarını üstlenmiş iç denetçiler tarafından 

yönetilmektedir (Güredin, 2000:15) 

İç denetim faaliyetlerine ilişkin süreci yöneten iç denetçiler, organizasyonel yapı 

içindeki iç denetim faliyetini gerçekleştirmek üzere işletme tarafından istihdam edilen 

personeldir (Bilge, 2014:34).  

İç denetim faaliyetlerine ilişkin süreci yöneten iç denetçilerden temel beklenti; 

bağımsız ve tarafsız bir şekilde, farklı faaliyetleri yürüten birimlerin önceden belirlenmiş 

yönetsel politika, prosedür, talimat ve yordamlara uygun ve uyumlu haraket edip 

etmediklerini değerlendirmeleridir (Gökalp, 2013:24).  

İç denetim faaliyetlerine ilişkin süreci yöneten iç denetçiler, işletmelere ve 

organizasyonel yapı içindeki diğer departmanlara önemli bir katkı sağlamaktadırlar. 

İşletme yönetimince bir değer yaratma beklentisi olabilmesi doğrultusunda iç denetçiler; 

görev ve sorumluluklarını, değer yaratma fonksiyonlarını işletme yönetimine ifade etmeli 

ve bilgilendirmelidir (Bilge, 2014:34).  
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İç denetçiler yürüttükleri iç denetim faaliyetlerinde etkin ve fonksiyonel olabilmek 

için, bağımsız ve tarafsız değerlendirmeler gerçekleştirmelerine olanak sağlanacak 

şekilde yönetimsel danışmanlık hizmetine devam etmelidirler. İç denetçiler faaliyetlerine 

devam ederken IIA’in yayımladığı İç Denetim Mesleki Etik Kuralları’na uymak 

zorundadırlar (Eşkazan, 2033:33).  

5.9.1.1. İç Denetçinin Sahip Olması Gereken Özellikler 

İşletme ve organizasyonlar için etkin ve fonksiyonel bir yönetimsel kontrol ve denetim 

aracı olan iç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçiye, işletme yönetimince bazı 

olanakların sağlanmasının yanı sıra iç denetçinin de bazı nitelik ve özelliklere sahip 

olması gerekmektedir. 

Söz konusu olanak, nitelik ve özellikler şu şekilde sıralanabilir (Kepekçi, 1982:42):  

• İşletmeler yayımladıkları yönetmelik genelge ya da yazılı dökümanlar ile iç 

denetçilerin görev, yetki ve sorumluklarını tanımlamalıdır.  

• İşletme tarafından iç denetçilerin bağımsızlığı sağlayacak ortam yaratılmalıdır.  

• İç denetçiler yürüttükleri denetim faaliyeti doğrultusunda gerekli mesleki bilgi, 

deneyim, eğitim ve yeterliliğe sahip olmalıdırlar.  

• İç denetçiler denetime ilişkin faaliyetleri yürütürken, mesleğin gerekli kıldığı 

dikkat ve özeni göstermelidirler.  

• İç denetçiler liderlik özelliğine sahip olmalıdır.  

• İç denetçiler dürüst ve iyi ahlak sahibi olmalıdır.  

İç denetçi işletme organizasyonu içinde en üst kademedeki birime, mevcutsa denetim 

komitesine, denetim komitesi yoksa işletme yönetim kurulu ya da genel müdüre bağlı bir 

şekilde faaliyetlerini yürütmeli ve tarafsızlığından şüphe edilmemesi için uzun dönemler 

aynı işletme yapısında görevde bulunmalıdır. İç denetçiler, her şart altında bağımsız 

düşünebilmeli, kritik durumları değerlendirebilme yeteneğine sahip olmalı, doğru ve 

güvenilir yargılara varabilmelidir. Değerlendirmeler yapabilmek ve işletme yönetimine 

önerilerde bulunabilmek için, iç denetçi eleştirisel bir yapıya sahip olabilmelidir. Kritik 

durumları değerlendirebilme yeteneği, iç denetçinin etkinliği bakımından önemli bir 

olgudur (Gökalp, 2013:24). 
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5.9.1.2. İç Denetçinin Görevleri 

İç denetçiler, finansal nitelik taşıyan ve taşımayan işlem ile olayları kapsayan çok 

geniş bir alanda faaliyetlerini gerçekleştirmektedirl. İç denetçilerin iç denetim faaliyetine 

ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki hususlar kapsamında belirlenmelidir 

(Demirbaş, 2005:173):  

• Müşteri gereksinimlerine yönelik hususlar,  

• Risk yönetimine ilişkin hususlar,  

• İşletmeye ve işletme faaliyetlerine değer katmaya yönelik hususlar,  

• Eğitim, danışma, yönetime çeşitli konularda önerilerde bulunma ve bağımsız 

denetime destek olma gibi diğer hususlar.  

Genel olarak işletme yönetimine denetim ve danışmanlık hizmetleri veren iç denetçiler 

işletmelerde finansal, faaliyet ve uygunluk denetimleri gibi geniş bir yelpazede 

faaliyetlerini yürütürler.  

İç denetçilerin finansal denetim kapsamındaki görevleri şu şekilde sıralanabilir:  

• Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan muhasebe bilgilerinin doğruluk 

ve güvenirliğini araştırmak, 

• Muhasebe bilgilerinin elde edildiği kayıt ortamını ve finansal raporları incelemek,  

• Hata ve hileleri tespit etmek, önlemek,  

• Muhasebe kayıtlarında mevcut olarak görünen iktisadi kıymet ve varlıkların 

işletmede fiilen bulunup bulunmadığını saptamak.  

İç denetçilerin faaliyet denetimi kapsamındaki görevleri şu şekilde sıralanabilir:  

• İşletmenin amaç ve hedeflerine ulaşma yönündeki performansını belirlemek,  

• İşletmenin iç kontrol sistemini incelemek ve değerlendirmek,  

• İşletmenin iş akışlarını incelemek ve değerlendirmek, 

• İşletme yönetiminin başarısını tespit etmeye yönelik araştırma ve incelemeler 

yapmak. 
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İç denetçilerin temel faaliyetleri olan uygunluk denetimleri değerlendirilmesinde iç 

kontrol sisteminin yeterlilik ve etkinliğinin beirlenebilmesi için önceden belirlenmiş 

kriterlere gereksinim duyulmaktadır. Söz konusu kriterler; genel kabul görmüş muhasebe 

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

emirlerinin içeriğini oluşturan kurallar olarak ifade edilmektedir (Kepekçi, 2004:4).  

Bir işletme ya da organizasyondaki iç kontrol sistemi iç denetçiler tarafından 

yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerine direkt bir şekilde etki etmektedir. İç 

denetçiler, üst kademe yönetim tarafından belirlenmiş talimat ve kurallara uygun bir 

şekilde hareket edildiğinin, yönetimsel kararlarda temel olan raporların doğru, zamanında 

ve tam olarak hazırlanarak işletme yönetimine sunulduğunun tespit edilmesi hedefi ile iç 

kontrol sistemini incelemektedirler. Bu bağlamda, işletmelerde etkin ve fonksiyonel bir 

şekilde çalışan bir iç kontrol sisteminin varlığı, iç denetim faaliyetlerinin de etkinliğine 

katkıda bulunmaktadır (Güredin, 2000:165).  

Günümüz dünyasında, elektronik bilgi işleme denetimi gibi denetim faaliyetlerinin 

yanında, personel geliştirme, sözleşme denetimi, işletme dışındaki gruplarla ilişkiler de 

iç denetçilerin verdikleri hizmetler arasında yer almaktadır. Ayrıca, ISO 9000 

standartlarına uyulması sorumluluğu uluslararası işletmelerde iç denetçilerin görevleri 

arasındadır (Tuan ve Sağlar, 2009:346).  

Yönetimsel yaklaşımlarda meydana gelen gelişmeler, kanuni düzenlemeler ve mevcut 

rekabet, iç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçilerin görev ve sorumluluklarını 

devamlı bir şekilde genişletmektedir. İç denetçi, organizasyon içindeki konumunu ve 

yetkisini kullanmadaki bağımsızlığı ile, organizasyon içindeki belirgin bir şekilde gözlem 

rolünü de üstlenmiştir (Uyar, 2005:27). 

5.9.2. İç Denetim Komitesi 

Denetim komitelerinin oluşturulmasındaki temel amaç işletme ve organizasyonlarda, 

temel unsurları şeffaflık, dürüstlük ve hesap verilebilirlik olan kurumsal yönetim 

ilkelerini yapılandırmaktır.  
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Denetim komitesi, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda işletme performansına 

ilişkin her türlü iç ve dış denetimin yeterli seviyede ve şeffaf bir şekilde yapılmasını 

sağlayan, iç denetçi, dış denetçi ve yönetim kurulu arasında bir iletişim görevi yürüten, 

en az iki üyeden meydana gelen idari bir birimdir (Uyar, 2005:27).  

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

biriminin etkinliğini ve işlevselliğini belirleyen önemli bir niteliktir. Bu bağlamda 

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

denetim komitesi ile bir araya gelmesi gerektiğini vurgulamıştır (Uyar, 2005:26). 

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. İç 

denetim ve denetim komitesi arasındaki ilişki, organizasyonun kurumsal bir şekilde 

yönetilmesinde temel esaslardan olan “Hesap verilebilirlik” sorumluluğunu 

güçlendirmektedir (Yılancı, 2003:30).  

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 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 (Uzun v.d., 2006:17).  

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 
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denetim fonksiyonun etkinliğinin sağlanmasında temel olarak hem kendinden beklenen 

görevleri yerine getirmesinde, uygun düzeyde ve kalitede bilgi üretmesinde yeterli 

kaynaklara sahip olmasını sağlayarak hem de iç denetimin bağımsızlığını destekleyerek 

aktif bir rol alacaktır (http://www.denetimnet.net) . 
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BÖLÜM 6. BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNDE İÇ 

KONTROL SİSTEMİ 

6.1. BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN 

ÖNEMİ 

İç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçinin işletme içerisinde gerçekleştirdiği 

çalışmalar bağımsız denetim faaliyetini yürüten bağımsız denetçinin çalışma ve 

faaliyetlerine etki edebilir durumdadır. İç denetim faaliyeti, bağımsız denetim faaliyetini 

aşağıdaki şekillerde etkileyebilir (Bozkurt, 1995:29):  

• Bağımsız denetçi işletmenin iç kontrol sistemini anlamaya ve tanımlamaya 

çalışmaktadır. Bu aşamada söz konusu çalışmayı gerçekleştirirken yürüteceği 

prosedürler,  

• Risk değerleme aşamasında gerçekleştirilen prosedürler,  

• Bağımsız denetçinin gerçekleştireceği maddilik prosedürleri.  

İç denetim faaliyetleri, bağımsız denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek 

olan iki çeşit risk değerlemesini etki altına alabilmektedir. Söz konusu etkiler; mali 

tablolar seviyesinde önemli beyanlardaki yanlışlık ve hata riski ile yönetim tarafından 

ortaya konan iddialar için kontrol riskini değerleme olarak ifade edilmektedir. İç denetim 

faaliyetlerinin işletmenin iç kontrol ortamında etkin ve fonksiyonel bir şekilde 

yürütülmesi, mali tablolarda hata ve hilelerin tespit edilmesini sağlayarak bu konuya 

ilişkin riski de önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu durumdan dolayı etkin ve fonksiyonel bir 

iç denetim faaliyeti, bağımsız denetçinin karşı karşıya kalacağı kontrol riskini de azaltmış 

olmaktadır (Kiracı, 2004:112).  

Bağımsız denetçi kendi denetim planını hazırlarken, iç denetçinin ilgili dönem içinde 

gerçekleştirmiş olduğu denetim çalışma ve faaliyetlerinden faydalanmaktadır. İç denetçi, 

iç denetim faaliyetlerini yürütürken bağımsız denetçi gibi davranmaktan kaçınmalıdır 

(Bozkurt, 1995:30).  
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Bağımsız denetçiler tarafından yürütülen finansal denetimin başarılı ve etkin bir 

şekilde tamamlanmasının sağlanması ve sıklığının azaltılması için bağımsız denetçiler ile 

iç denetçiler arasında gerekli koordinasyon ve uyum ile işbirliği sağlanmalıdır. Söz 

konusu koordinasyon ve uyum ile işbirliğinin oluşturulması sonucunda denetimin 

verimliliği artacak ve denetime ilişkin maliyetler azalacaktır (Uzay, 2003:212).  

Bağımsız denetçiler ile iç denetçiler arasında  koordinasyon ve uyum ile işbirliğinin 

oluşturulması için gerekli olan unsurları şu şekilde sıralayabiliriz (Özeren, 2000:30):  

• Belirli aralıklarda periyodik bir şekilde toplantılar düzenlemek,  

• Birbirlerinin hazırladıkları denetim programları ve denetimlere ilişkin çalışma 

kağıtlarına rahat ve kolay bir şekilde ulaşabilmek,  

• Denetim raporları ve yönetimle yapılan yazışmalarının alışverişini sağlamak,  

• Denetim faaliyetleri yürütülürken kullanılan teknikler, yordamlar ve metotlar 

konusunda ortak bir anlayışa sahip olmak.  

İşletmede etkin ve fonksiyonel bir iç denetim bulunması durumunda iç denetçi ile 

bağımsız denetçi arasında aktif, etkin ve fonksiyonel bir iç denetim bulunmaması 

durumunda ise pasif bir işbirliğinden söz edilmektedir. Bağımsız denetçiler tarafından 

yürütülen bağımsız denetim faaliyetlerinin gözetimi ve bağımsız denetim ile iç denetim 

faaliyetileri arasında koordinasyon ve uyum ile işbirliğinin oluşturulması, işletme 

yönetim kurulunun sorumluluğu altındadır. Söz konusu işbirliğinin sağlanması, iç 

denetimden sorumlu olan yöneticinin sorumluluğu kapsamındadır. İç denetimden 

sorumlu yöneticinin, işletme yönetim kurulunun desteğini alması söz konusu işbirliğinde 

etkinliği sağlamaktadır (Akgün, 1999:14).  

Etkin ve fonksiyonel bir şekilde yürütülen iç denetim faaliyetleri, bağımsız denetçi 

tarafından gerçekleştirecek denetim faaliyetlerinde uygulayacağı yöntem, yordam, metod 

ve tekniklerin kapsamı ile zamanlamasını tespit etmesinde yardımcı olmaktadır. Bu 

sebepten ötürü bağımsız denetçi,  işletmede yürütülen iç denetime ilişkin faaliyetleri, 

bağımsız denetim programını hazırlayarak kapsamını belirlemesine ve riskleri 

tanımlamasına yardımcı olacak kadar değelendirmeli ve anlamalıdır.  
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İç denetçiler tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, işletmenin bağımsız denetime hazır 

olabilmesi bakımından önemli rol oynamaktadır. İç denetim faaliyetlerini yürüten iç 

denetçilerin yaptıkları çalışmalar bağımsız dış denetçiler için denetim kapsamını 

belirlemek açısından önemli bir kanıt kaynağı olmakla beraber bağımsız denetçilerin 

işlerini kolaylaştırmaktadır. Bunun dışında bağımsız dış denetçiler, iç denetçilerin  

gerçekleştirdikleri çalışmalarından yararlanarak bağımsız denetime ilişkin maliyetleri de 

azaltmış olacaktır (Demirel, 2007:78). 

6.2. BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL  

Bağımsız denetçi işletmede yürüteceği denetim faaliyetleri çerçevesinde denetime 

ilişkin yapacağı planlamayı tasarlarken iç kontrol sisteminden maksimum ölçüde 

faydalanmakta ve etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bağımsız denetim faaliyetini yürüten 

bağımsız denetçi tarafından iç kontrol sisteminin gözden geçirilmesinin temel hedefi, 

denetime konu olan işletmenin muhasebe organizasyonu tarafından gerçekleştirilen 

kayıtların, üretilen bilgilerin ve hazırlanan mali tablo ve raporların güvenilir ve doğru 

olup olmadığını saptamak ve dönem sonu denetimi esnasında uygulanacak denetim 

işlemlerinin kapsamı ve zamanlaması ile birlikte detaylarını tespit etmektir. Bağımsız 

denetçiler aynı zamanda ISA 265 kapsamında iç kontorl sisteminin işlevselliği ve hatta 

eksikleri konusunda işletme yöneticilerine görüş bildirerek sistemin iyileştirilmesi 

konusunda tavsiyelerde bulunabilirler. Bağımsız denetim faaliyetini yürüten bağımsız 

denetçiler tarafından iç kontrol yapısının incelenip değerlendirilmesi sonucunda tespit 

edilen kontrol riski, bağımsız denetim faaliyetlerinin kapsamına ve zamanlamasına direkt 

bir şekilde etki etmektedir. Bağımsız denetim aşağıda açıklanan nedenlerden dolayı iç 

kontrol sistemlerinden faydalanmaktadır (Kepekçi, 2004:10). 

6.2.1. Denetim İşlevi 

Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere birçok dünya 

ülkesinde ortaya çıkan ekonomik krizler ve skandallar sonucunda denetim kavramının 

önemi çok daha fazla artmış ve tüm dünya genelinde denetim alanında bazı düzenleme 

ve uygulamalar yapılması yoluna gidilmiştir.  



95 
 

Özellikle yatırımcıyı koruma yasası olarak da adlandırılan Sarbanes-Oxley Kanunu ile 

birlikte kurumsal yönetime yönelik arayış ve çalışmalar bu süreç içinde iç denetim 

kavramının önemini ortaya koymuştur (Abdioğlu, 2008:100).  

Ekonomik dünyada meydana gelen yolsuzluklar, bağımsız denetim kavramının 

önemini artırırken, aynı zamanda bağımsız denetime ilişkin yapılan kanuni 

düzenlemelerin gözden geçirilerek yeniden güncellenmesi ve tüm dünyada yaşanan 

gelişmelere uyum sağlaması açısından modernize edilme ihtiyacını ortaya koymuştur 

(Karakoç, 2013:35). 

6.2.2. Denetim İhtiyacını Ortaya Çıkaran Nedenler 

İşletmeler tarafından bir iddia niteliğinde ortaya konan finansal nitelikli bilgilerin 

doğru ve güvenirliği konusundaki bilgiye olan ihtiyaç bağımsız denetim yapılması 

gerekliliğini ortaya koyan en önemli unsurdur. Finansal nitelik taşıyan bilgilerin 

güvenirliğini etkileyen bir çok faktör söz konusu olabilmektedir. Finansal nitelik taşıyan 

bu bilgilerin güvenirlik derecesini yükseltmek için denetim konusunda bağımsız bir 

uzman tarafından inceleme yapılması ve bu bilgilerin güvenirliğine ilişkin görüş 

bildirmesi önem taşımaktadır. İşletme ile ilgili bir çok kişi ve grubun menfaatleri 

birbirleri ile çatışma içinde olabilmektedir. İşletmedeki finansal işlemlerin karmaşık bir 

yapıda olması ulaşılan bilgiye duyulan güven seviyesine etki edebilmektedir. 

Değerlemesi gerçekleştirilecek olan söz konusu bilginin verilecek kararları 

etkileyebilmesi, doğru ve güvenilir bilgiye duyulan gereksinimi yükseltecektir (Kavut 

v.d., 2009:13).      

 Günümüz koşullarında, küreselleşmeninde etkisi ile ekonomik faaliyetlerde yaşanan 

gelişmeler sonucu çok daha karmaşık bir yapı halini alan, verilerin ve bilgi 

kullanıcılarının artması ile finansal tabloları hazırlayanların taraflı davranışları sebebi ile 

güvenilir ve doğru bilgiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bilgi 

kullanıcılarının verdiği kararlar ile finansal bilgilerin arasında doğru orantılı bir ilişki 

vardır ve söz konusu kararların doğru, güvenilir ve yerinde olabilmesi için, mali bilgilerin 

doğru ve güvenilir olması ön koşuldur. İşletme yönetimleri tarafından bir iddia niteliğinde 

hazırlanarak sunulan finansal tablolar bilgi kullanıcılarında gerekli güveni 

oluşturmayabilir. Bu durumda işletme haricindeki finansal tablo kullanıcılarının söz 
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konusu bilgilerin doğruluğunu tespit edecek mesleki tecrübesi, bilgisi ve yetkileri söz 

konusu değildir. Bu aşamada finansal tablolar aracılığı ile üretilen ve sunulan bilgilerin 

doğruluk ve güvenirliği için gerekli mesleki tecrübeye sahip ve yetkili kılınmış uzman 

kişilere duyulan gereksinim ortaya çıkmaktadır (Selimoğlu, 2011:2).         

Mali tabloların denetiminin bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilmesini zorunlu 

kılan en önemli unsur bilgi riskini oluşturan koşullardır. Denetime duyulan ihtiyacı ortaya 

çıkaran nedenler şu şekilde sıralanabilir (Kepekçi, 1996:8).  

• İşletme ile ilgili çeşitli kişi ve gruplar arasındaki çıkar çatışmaları,  

• Günümüz ekonomik koşullarının gelişmesi ile birlikte muhasebe sistemlerinin de 

gelişerek çok daha karışık ve karmaşık bir yapı haline gelmesi,  

• İşletme ile ilgili çeşitli kişi ve grupların işetme ile ilgili güvenilir ve doğru bilgiye 

duyduğu  ihtiyaç,  

• Diğer Sebepler. 

Söz konusu nedenler bazı başlıklar altında aşağıdaki bölümlerde kısaca incelenmeye 

çalışılacaktır. 

6.2.2.1. Çıkar Çatışmaları      

Mali tablolardaki bilgilerin kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde bazı çıkarlar doğrultusunda 

hazırlanmış olması mümkündür. Söz konusu bu durum mali tablo kullanıcıları ile mali 

tabloların hazırlanıp sunulmasından sorumlu işletme yönetimleri arasında bazı çıkar 

çatışmalarına sebebiyet verebilir. Çıkar çatışmaları aynı zamanda mali tablo kullanıcıları 

arasında da meydana gelebilmektedir (Kepekçi, 1996:9).  

Çıkar çatışamları kapsamında, işletme yöneticileri finansal raporları olduğundan çok 

daha başarılı göstererek daha fazla prim almayı ya da işlerini kaybetme riskini ortadan 

kaldırmayı hedefleyebilirler. İşletmenin finansal açıdan çok daha yeterli ve güçlü 

gösterilmesi ya da işletme değerinin olduğundan daha fazla gösterilmesi işletme 

paydaşlarının alacakları kararlarda olumsuz bir etki yaratabilmektedir (Kavut v.d., 

2009:15).  
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Aynı zamanda işletme ile ilişki içinde bulunan üçüncü taraflar arasunda da benzer 

çıkar çatışmaları meydana gelmesi karşılaşılan bir durumdur ve yukarıda açıklanan bu 

olumsuz durumları ortadan kaldırabilecek en önemli unsur bağımsız denetimdir (Kavut 

v.d., 2009:15).  

6.2.2.2. Muhasebe Sistemlerinin Karmaşıklığı  

    Mali tabloların oluşturulması için finansal bilgilerin bazı karmaşık aşamalardan 

geçmesi gerekmektedir. Söz konusu aşamalardan meydana gelen bu karmaşık süreci 

konusunda mesleki yeterliliğe sahip ve uzman olmayan kişilerin analiz etmesi mümkün 

değildir. Mali tabloların oluşmasını sağlayan karmaşık yapıdaki bilgilerin anlaşılması ve 

işletme muhasebe organizasyonları tarafından üretilen bilgilerin ancak mesleki yeterliliğe 

ve donanıma sahip uzman kişiler tarafından belirli amaçlar kapsamında incelenip 

değerlendirilmesi ve karar verici bilgi kullanıcıları ile paylaşılması gerekmektedir (Uysal, 

2013:5).  

Muhasebe organizasyonları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ve mali tabloların 

hazırlanma süreci, işletmelerin ölçekleri büyüdükçe çok daha karmaşık bir yapı haline 

gelmekte olup, hata ve yanlışlık barındırma olasılığı artmaktadır. Muhasebe 

organizasyonları tarafından üretilen bilgileri gerek işletme yönetimleri, gerekse de bilgi 

kullanıcıları açısından büyük önem taşımaktadır. Söz konusu karmaşık yapı üretilen 

bilginin doğruluğu ve güvenirliğinin tespit edilme gereksinimini ortaya koymaktadır (Taş 

ve Durmuş, 2008:7).  

6.2.2.3. Güvenilir ve Doğru Bilgi İhtiyacı  

    Muhasebe organizasyonu tarafından üretilen bilgiler, işletme yönetimi olduğu kadar 

işletme dışı bilgi kullanıcıları bakımından da büyük önem taşımaktadır. İhtiyaç duyulan 

bilgiye ulaşılamadığı durumlarda, belirsizlik ortamı oluşabilir ve belirsizlik ortamında 

karar vermek büyük rsikler taşımaktadır (Kepekçi, 1996:10).      

İşletmenin sunduğu mali tablolar ışığında bilgi kullanıcıları tarafından doğru karar 

verilebilmesi için, işletmeden güvenilir ve yeterli ölçüde bilgi edinilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu bilgileri sağlamak işletme yönetiminin görevi ve sorumluluğu altındadır.  
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Bazı nedenlerden dolayı bilgilerin yanlış ve hatalı olma riski vardır. Söz konusu bu 

nedenler şu şekilde sıralanabilir (Bozkurt, 2012:20):  

• Muhasebede gerçekleştirlen işlemlerin fazla olması ve karmaşık yapısı,  

• İşletme ile ilgili olan bilgi kullanıcılarının bir çoğunun işletmeden uzak olması,  

• İşletmeye ilişkin bilgiyi sağlayan kişi ve grupların tutumları.  

Söz konusu bu koşullar altında işletmelerin ürettiği bilgilerin doğru ve güvenilir olması 

çok zordur. Muhtemel risklerin olabildiği ölçüde azaltılması gerekmektedir, 

karşılaşılabilecek risklerin azaltılması için finansal tablo denetimleri büyük önem 

taşımaktadır. 

6.2.2.4. Diğer Nedenler      

Önceki bölümlerde açıklanmaya çalışılan nedenler dışında denetim ihtiyacını zorunlu 

hale getiren bazı unsurlar da bulunmaktadır. Bilgi kullanıcılarının doğrudan doğruya 

güvenilir bilgiye ulaşmasının mümkün olmaması, yasal düzenlemeler, bilgi kullanıcı ve 

işletme sayısının artmış olması gibi bazı nedenler de bağımsız denetim ihtiyacını ortaya 

koymaktadır (Kavut v.d., 2009:15). 

6.2.3. Denetim ve Bağımsız Denetim Kavramı  

Denetim kavramı kelime anlamı olarak “incelemek, murakabe etmek, teftis etmek, 

kontrol etmek” eylemleri çerçevesinde (Yazıcı, 1987:5) uluslararası literatürde kabul 

gören tanımı ile “iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış 

ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla 

tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreç” olarak ifade 

edilmektedir (Güredin, 1998:5).  

Denetim kavramı, kontrol, teftiş ve revizyon gibi kavramlar ile karıştırılmamalıdır. 

Söz konusu kavramlar denetim kavramı ile tam olarak örtüşemeyen ve denetim eylemini 

net bir şekilde açıklayamayan kavramlardır (Selimoğlu, 2011:4). 
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Teftiş kavramı, “herhangi bir şeyin aslını doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp 

yürütülmediğini tespit etmek için yapılan incelemeler” olarak ifade edilmekte olup, 

denetim kavramından kapsam olarak çok daha dardır (Taş ve Durmuş, 2008:7).  

Denetimi zorunlu kılan bir riskin mevcut olması ve önceden belirlemiş kural ve 

ölçütlere aykırılık ihtimali çerçevesinde bir savunma sistemi olarak ifade edilen denetim 

kavramı dar anlamda, “işletmenin finansal tabloları ve muhasebe kayıtlarının 

incelenmesi” olarak tanımlanabilmektedir (Haftacı, 2011:2).  

Bağımsız denetime ilişkin farklı tanımlamalar yapılmış olsa dahi tüm tanımlamalarda 

kapsam çok da farklı değildir. Biraz daha geniş bir tanımlama ile bağımsız denetim, “bir 

isletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına 

uygun düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin yapılan denetim” olarak ifade edilmektedir 

(Uyar, 2005:2)  

Bağımsız denetim işletme içinden olmayan ve işletme ile herhangi bir bağı 

bulunmayan tamamen bağımsız kişi ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimdir. 

Bağımsız denetim; “finansal tabloların, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve 

standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde 

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

kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanması 

süreci”olarak tanımlanmaktadır (Kavut v.d., 2009:36).    

Bağımsız denetim olgusu, “herhangi bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda 

hazırlanan finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere 

uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız 

denetim kanıtları ile bağımsız denetim stadartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız 

denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi 

ve sonuçlarının bir rapora bağlanması”olarak tanımlanmaktadır” (Selimoğlu, 2011:5).     

Bağımsız denetimin kapsamı belirli bir ekonomik birim ya da belirli dönem ile sınırlı 

olmaktadır. Söz konusu ekonomik birim işletmenin bütünü ya da herhangi bir bölümü 

olabilmektedir. Ayrıca bağımsız denetim üç yada altı aylık bir dönem için 

yürütülebileceği gibi bir senelik bir dönem için de gerçekleştrilebilir. Bağımsız denetim 

hedefe varabilmek ve makul seviyede bir güvence elde etmek için yeterli miktar ve 
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kalitede kanıt toplama süreci olarak tanımlanablir. Makul seviyede güvence bir bütün 

olarak finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermediğine ilişkin bir sonuca varabilmede 

yeterli miktar ve kalitede bağımsız denetim kanıtının bir araya getirilmesi ile 

oluşmaktadır (Uysal, 2013:14)  

Bağımsız denetim, işletmelerin talebi ya da yasal zorunluluklar üzerine bir denetim 

sözleşmesi ile denetim mesleğini serbest meslek faaliyeti şeklinde sürdüren denetim 

kuruluşları ya da kişileri tarafından gerçekleştirilmektedir (Kavut v.d., 2009:37). 

6.2.4. Bağımsız Denetim, İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi 

İşletmeler tarafından belirli amaçlar doğrultusunda işletme yapısında kurulan iç 

denetim biriminin faaliyetlerini yürüten iç denetçilerin çalışmaları bağımsız denetimi 

etkilemektedir. Söz konusu etkileri meydana getiren unsurlar şu şekilde sıralanabilir 

(Uzay, 1999:60):  

• Bağımsız denetim faaliyetini yürüten bağımsız denetçinin işletmede mevcut olan 

iç kontrol sistemine güven duyması,  

• Bağımsız denetim faaliyetini yürüten bağımsız denetçinin iç denetçileri 

değerleyebilmesi için işletme tarafından olanak ve ortam yaratılması,  

• İç denetçilerin, bir denetçide bulunması gereken bilgi, yetenek, deneyim, 

uzmanlık gibi nitelik ve özelliklere sahip olması.   

Bağımsız denetim “herhangi bir işletmenin, kendi çalışanı olmayan denetçi 

grubundan oluşan, işletme ile oragnik bir bağı ve direkt bir ilişkisi olmayan bir denetim 

organı, grubu ya da kişisi tarafından denetlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.  

Bağımsız denetimin yukarıda belirtilen özellikleri kapsamında, bağımsız denetçiler ile 

iç denetçiler arasında denetime ilişkin yöntemler, yordamlar, teknikler, sorumluklar, 

denetim amaç ve hedefleri gibi konularda bazı farklılıklar söz konusu olmaktadır 

(Kepekçi, 2004:14).    
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6.3. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bağımsız denetçiler, bağımsız denetim faaliyetlerini yürütme aşamasında finansal ve 

muhasebeye ilişkin gerçekleştirilen işlemlerinin kural, ilke ve bazı standartlara 

uygunluğuna ilişkin görüşlerini destekleyecek güvenilir kanıtlara gereksinim 

duymaktadır. Bağımsız denetçiler aynı zamanda, geçmiş dönemlerde neler olduğu ile de 

ilgilenmektedir. İç denetim faaliyetini yürüten iç denetçiler ise mevcut koşullar 

çerçevesinde denetim faaliyetlerini yürütürken işletmenin gelecek dönemlerde nelerle 

karşılaşabileceği ile ilgilenmektedir. Bağımsız denetçilerin temel amacı sonuçların 

değerlendirilmesidir. İç denetçilerin temel amacı ise daha önce kurulmuş ve işleyen 

finansal ve ekonomik sistem ve birimleri incelemek, değerlendirmek olup işletme 

yönetimine bağlı çalışarak raporlamaktır. Bağımsız denetçiler iç denetçilerin aksine çok 

geniş bir yelpazenin sorumluluğunu taşıyıp, çıkarlarını  gözeterek faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedir (Alptürk, 2008:31). 

Bağımsız denetim, işletmenin kendi çalışanı olmayan ve farklı bir tüzel kişiliğe sahip 

denetçi kişi ve gruplarından meydana gelen, bağımsız bir denetim organı tarafından 

denetlenmesidir. İç denetçiler ile bağımsız denetçiler, denetime ilişkin planlamalarını 

yaparken, denetime ilişkin bilgi toplarken ve denetim sonuçlarına ulaşırken birbirlerinin 

raporlar ve çalışmalarından faydalanabilirler. Bağımsız denetim temel olarak geçmiş 

dönemlere ait finansal bilgiler çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken, iç denetim, ise 

işletme faaliyetlerinin etkinliği, risk yönetimi ve iş akışı süreçlerinin devamlı ve ayrıntılı 

bir şekilde incelenmesine odaklanmaktadır (Aslan, 2010:71).  

Bağımsız denetim aynı zamanda, işletmeler için kalite denetimi, kamu denetimi gibi 

denetim faaliyetlerinde bulunabilir. Bağımsız denetçiler işletmenin iç kontrol sistemini 

değerlendirerek gerçekleştireceği denetim faaliyetinin kapsamını belirler. İç kontrol 

sistemlerinin kalitesi finansal tablolara duyulan güveni arttırmaktadır (Bozkurt, 

2011:135).      

Etkin, fonksiyonel ve güvenilir nitelikler taşıyan bir iç denetim aynı zamanda bağımsız 

denetim içinde bir güvence oluşturmakta olup bağımsız denetimin faaliyetlerini 

yürütmesini de kolaylaştırmaktadır (Aslan, 2010:71). 
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6.3.1. Bağımsız Denetçilerin İç Denetçilerden Yararlanması 

Bağımsız denetçiler denetim faaliyetlerini yürütme aşamasında iç denetim pasif ve 

aktif olmak üzere iki farklı biçimde iş birliği içinde bulunarak iç denetimden 

faydalanmaktadır. Söz konusu iş birliği süreçleri şu şekilde açıklanabilir (Bozkurt, 

2011:136): 

• Pasif işbirliği kapsamında bağımsız denetim faaliyetlerini yürüten bağımsız 

denetçinin denetim sürecinde gerçekleştirdiği faaliyetleri esnasında yapmak 

zorunda olduğu bir çok işlem, iç denetçiler tarafından yapılmaktadır. Bağımsız 

denetçi bu tür faaliyetleri yeniden yapmak yerine iç denetçinin çalışmalarından 

yararlanabilmektedir.   

• Aktif işbirliği kapsamında ise bağımsız denetçinin denetim faaliyetleri esnasında, 

kendisinin planlaması ve gözetimi altında iç denetçi ile önceden planlaması 

yapılan bir şekilde işbirliği yaparak bağımsız denetim faaliyetlerinin bir kısmını 

iç denetçiye yaptırabilmektedir.  

İç denetim mesleki uygulama standartlarının öngördüğü düzenlemeler kapsamında, iç 

denetim biriminin sorumlu yöneticisi, benzer çalışmaların gereksiz bir şekilde 

yinelenmesinin önüne geçmek ve gerçekleştirilecek olan iç denetim çalışmalarının 

kapsamını en uygun şekilde belirleyebilmek için bağımsız denetçi ile elde edilen bilgileri 

paylaşmalı ve iç denetim faaliyetlerini bağımsız denetçi ile belirli bir koordinasyon ve 

uyum içinde yürütmelidir (Kırmızı, 2007:80).  

Bağımsız denetçiler ile iç denetçiler arasında işbirliği yapılabilmesi için bazı 

konularda olumlu izlenimler oluşması gerekmektedir. Söz konusu olumlu izlenimler şu 

şekilde sıralanabilir (Bozkurt, 2011:136): 

• İç denetçinin tarafsız ve objektif özelliklere sahip olması  

• İç denetçinin mesleki alanda uzmanlık ve yeterliliği,  

• İç denetçinin yürüttüğü faaliyetlerin kalitesinin test edilmesi. 
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Ortaya koyduğu öneriler çerçevesinde denetime konu olan işletmenin iç kontrol 

sisteminin incelendiği kanaatine varan bağımsız denetçi; iç denetçinin gerçekleştirmiş 

olduğu kontrol ve testleri tekrarlamayabilir. Bu şekilde denetim maliyetlerinden tasarruf 

edilmesi de sağlanmaktadır. Farklı bir ifade ile denetçilerin arasında koordine ve uyumlu 

bir işbirliği hem denetçiye hem de işletmeye önemli faydalar sağlayabilir (Uysal, 

2013:128). 

6.3.2. İç Kontrol ve Bağımsız Denetim Arasındaki ilişki       

İşletmelerin hazırlayarak bilgi kullanıcıları ile karar vericilerin kullanımına sunduğu 

finansal tablolarda yer alan bilgilerin güvenilir ve doğru olması konusunda oluşan endişe 

ve şüpheler, bu konuda bazı tedbirler alınması zorunluluğunu ortaya koymuştur. Zira bilgi 

kullanıcılarının kararlarına temel olacak bilgi ve verilerin doğruyu ve gerçeği 

yansıtmaması halinde karar alıcılar önemli risklerle karşı karşıya kalacaklardır. Bu 

sebepten ötürü, olası riskleri ortadan kaldırmak doğrultusunda belirli tedbirler geliştirmek 

zorunluğu ortaya çıkmıştır. Karar alıcılarının kullanımlarına sunulan bilgilerin 

doğruluğunu ve güvenirliğini maliyet ve yeterli uzmanlıkları olmaması nedeni ile 

kendilerinin araştırma ve tespit etme olanağı yoktur. Karar alıcı konumunda olan bilgi 

kulanıcılarının olası bilgi risklerini asgari seviyeye indirmek bazı imkanları vardır. Bu 

imkanlar şu şekilde sıralanabilir (Tuan, 2009:5): 

1. Karar alıcı konumunda olan bilgi kulanıcılarının bilgiyi bizzat doğrulaması.  

2. Karar alıcı konumunda olan bilgi kulanıcılarının, bilgi riskini göze alarak işletme 

yönetimine güven duymaları,  

3. Karar alıcı konumunda olan bilgi kulanıcılarının bağımsız denetimden geçmiş 

bilgileri kullanmasıdır.  

Finansal tablolar aracılığı ile sunulan ve işletmenin mali performansını ve durumunu 

içeren bilgiler, bu konuda uzman, donanımlı ve mesleki yeterliliğe sahip kişi ya da 

kurumlar tarafından onaylanarak güven duyulabilir bir duruma getirilmiştir. Bu durum 

seçenek karar alıcı konumunda olan bilgi kulanıcıları tarafından kabul görmektedir. Etkin 

ve fonksiyonel bir iç kontrol sisteminin mevcut olması bağımsız denetim açısından 

önemli sayılabilecek bir güven sağlamaktadır (Tuan, 2009:6).  
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Etkin ve fonksiyonel bir şekilde çalışan iç kontrol sisteminin mevcut olması, finansal 

tablo ve raporlamanın güvenirliğini sağlamanın yanı sıra, belirlenen yöntem, yordam ve 

kanuni mevzuata uygunluğun sağlanması açısından da önem taşımaktadır. Etkin ve 

fonksiyonel bir şekilde çalışan iç kontrol sistemi, bağımsız denetim faaliyetinin niteliği 

konusunda da olumlu etkiler yaratmaktadır. İç kontrol sistemlerinin bağımsız denetçiler 

tarafından incelenerek değerlendirilmesi, bazı risklerin önceden ve doğru bir şekilde 

tespit edilebilmesine imkan yaratır. Bağımsız denetim faaliyetini yürüten bağımsız 

denetçi, denetim faaliyeti süresince uygulayacağı yöntem, teknik ve yordamlarını ve 

bağımsız denetimin kapsamını belirlemek için iç kontrol sistemine ilişkin ayrıntılı bir 

şekilde bilgi sahibi olmalıdır (Tuncay, 2011:96).     

İç kontrol sistemine ilişkin düzenlemelerde bağımsız denetçinin, iç kontrol sistemine 

ilişkin bilgi edinirken bunun finansal raporlama ile ilgili taraflarını dikkate almasının 

yeterli olacağı, finansal tablolarda mevcut olan bilgileri direkt bir şekilde etkilemeyen iç 

kontrol politika, prosedür ve yöntemlerin incelenmesinin gerekmediği açıklanmıştır 

(Akışık, 2005:98).  

Etkin ve fonksiyonel bir iç kontrol sistemine sahip olan işletmede bağımsız denetçi 

faaliyet sonuçları hakkında daha kolay ve kısa zamanda görüş bildirebilecektir (Uzay, 

1999:1). 

6.3.3. Denetim Süreci 

Denetim sürecini başlatan ilk eylem müşteriden gelen denetim talebidir. Denetim 

kuruluşu denetim talebinde bulunan işletmeye ilişkin bilgi toplar ve risk değerlendirmesi 

gerçekleştirerek denetim hizmeti verip vermeyeceği konusunda karar verir. Denetim 

hizmeti vereceği işletmeye teklif verdikten sonra karşılıklı olarak denetim sözleşmesi 

imzalanır. Denetim süreci dört ana süreçten oluşmaktadır. Bu süreç; Müşteri seçimi ve 

işin kabulü, denetimin planlanması, denetimin yürütülmesi ve denetimin raporlanmasıdır 

(Kavut v.d., 2009:107).        
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Denetim sürecinin müşteri seçim ve işin kabulü aşamasından sonra denetçi; denetim 

faaliyetlerine ilişkin stratejisini tespit etmek için denetim planlamasını yapmalıdır. 

Denetçi planlamayı en doğru ve sağlıklı şekilde yapabilmek için öncelikle işletme 

süreçlerini inceler, kontrol testleri uygular ve ulaştığı bilgiler doğrultusunda ayrıntılı bir 

denetim programı hazırlar (Kavut v.d., 2009:110).  Denetim planlamasında izlenecek yol 

haritası şu şekilde özetlenebilir (Uzay, 1999:75);  

• İşletmenin faaliyetini sürdürdüğü  sektör hakkında bilgi edinme,  

• İşletmenin iç kontrol sistemini tanıma,  

• Önemlilik düzeyinin belirlenmesi,  

• Denetim riskinin belirlenmesi,  

• Denetime ilişkin amaçlarının belirlenmesi,  

• Denetime ilişkin programlarının oluşturulması. 

6.3.4. Bağımsız Denetimde İç Kontrolün İncelenmesi ve 

Değerlendirilmesi 

Günümüz dünyasında önemli bir kavram haline gelen iç kontrol olgusu özellikle 

yaşanan küresel finasal kriz ve muhasebe skandallarının sonucunda işletmelerin amaç ve 

hedeflerine ulaşmada çok daha önemli ve özel bir rol üstlenmeye başlamıştır. Sarbanes 

Oxley yasası olarak da bilinen yatırımcıyı koruma yasası, kurumsal yönetim ilkeleri ve 

anlayışı çerçevesinde, işletme amaç ve hedeflerine varılabilmesi ve finansal raporlamanın 

doğruluğunun ve güvenirliğinin sağlanması açısından, iç kontrol sistemlerinin 

tasarlanması, kurulması ve etkinliği ile işlevselliğinin sağlanması konusunda bağımsız 

denetim faaliyetlerini yürüten bağımsız denetim uzmanlarına direkt bir şekilde 

sorumluluk vermiştir (Aksoy, 2006:168).       

Denetçinin hedefi önceden tespit edilmiş tehditlerin analizini gerçekleştirmektir. 

Tehditler gruplandırılıp bir sıralama yapılırken, meydana gelme ihtimali, ekonomik kayıp 

ve zararlar, işletmeye olan olası zararı göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu 

sıralama denetçiye hangi riskin daha fazla tehdit kapsadığını ifade etmektedir. Etkin ve 

fonksiyonel bir şekilde çalışan iç kontrol sisteminin en önemli ve tamamlayıcı unsuru 

güvenilir bilgi sistemidir (Akbulut, 2010:30). 
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6.3.5. Bağımsız Denetimde İç Kontrolün İncelenme Nedenleri 

Denetçilerin denetim faaliyetlerine başlamadan önce iç kontrol sistemini 

incelemelerinin öncelikli nedeni; denetimi planlarken, denetimin kapsam ve 

zamanlamasını belirlemektir. Bir diğer neden ise; bağımsız denetçilerin iç kontrol 

sistemine ilişkin görüş bildirmek, işletme yönetimine iç kontrol sisteminin geliştirilmesi 

ve iyileştirilmesi kapsamında tavsiyelerde bulunmaktır (Uzay, 1999:57).  

Bağımsız denetçinin denetim faaliyetlerini planlama aşamasında iç kontrol sisteminin 

güvenirliği konusunda vardığı kanı, gerçekleştireceği denetim faaliyetlerinde kullanacağı 

denetim yöntem, yordam ve tekniklerini, denetimin kapsamını ve denetimin 

zamanlamasını belirler. Bağımsız denetçinin denetim faaliyetine ilişkin hazırlayacağı 

denetim programı büyük ölçüde iç kontrol sisteminin etkin ve fonksiyonel bir şekilde 

çalışıyor olmasına bağlıdır (Sezal, 2006:18).      

Etkin ve fonksiyonel şekilde çalışan bir iç kontrol sistemine sahip olan bir işletmenin 

finansal tablolarında hata ya da yanlışlık olma riski de azalmaktadır. Aynı zamanda 

denetim riski de azalmaktadır. Denetim riskinin azalması durumunda bağımsız denetçinin 

bir görüşe varabilmesi için gerçekleştirmesi gereken çalışmaların ve ulaşılması gereken 

kanıtların sayısı da düşmekte olup, bu durumda denetimde maliyet ve zaman tasarrufu 

sağlamaktadır (Akbulut, 2012:31). Bu sebepten ötürü bağımsız denetçi denetimini 

gerçekleştirdiği işletmenin iç kontrol sisteminin ne seviyede etkin ve fonksiyonel olduğu 

konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olmak için girişimde bulunmalıdır (Güredin, 

1998:30).      

Bağımsız denetçi müşterinin seçimi ve işin kabulü öncesinde ön araştırmalar 

yapmalıdır. Fakat denetimin planlanması aşamasında çok daha detaylı inceleme, 

araştırma ve değerlendirme yapılması gerekecektir. İç kontrol sisteminin güvenirliği; 

bağımsız denetimin iç kontrol sistemine hangi ölçüde dayandırılacağı, denetim riski ve 

önemlilik düzeyinin belirlenmesi bakımından önemlidir (Ulusoy, 2006:147).  
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Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’ndan çalışma alanı standartları bağımsız 

denetçinin denetime konu olan işletmenin iç kontrol sistemini gözden geçirmesini ve 

değerlendirmesini öngörmektedir. İç kontrol sisteminin etkinlik seviyesi denetimin 

kapsamını belirleyeceğinden, etkin bir iç kontrol sisteminde denetçi faaliyet sonuçları 

konusunda daha kolay yargıya ulaşabilir (Uyar, 2010:44).  

Denetçi iç kontrol sisteminin güvenirliğini araştırmak, uygulanacak denetim 

metotlarının kapsamını belirlemek ve iç kontrol sistemi hakkında yöneticilere önerilerde 

bulunmak amacı ile iç kontrol sistemini inceleyip  değerlemektedir (Çaldağ, 2015:46).  

Etkin ve fonksiyonel bir şekilde çalışmayan bir iç kontrol sisteminin mevcut olması 

durumunda ise bağımsız denetçi, denetim çalışmalarının kapsamını genişletecek ve 

mevcut bilgilerin güvenirliği konusunda daha fazla şüphe duyacaktır. Bağımsız denetçi, 

işletmedeki iç kontrol sisteminin etkinliğini belirleyerek denetimde uygulanacak olan 

denetim teknik, yöntem ve yordamlarının kapsamını ve ayrıntı düzeyini tespit edecektir 

(Kavut v.d., 2009:15). 

6.3.6. İç Denetimin Tanınması Değerlendirilmesi 

Bağımsız denetçi tarafından iç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlemesi dört 

aşamadan oluşmaktadır (Gürbüz, 1990:68).   

• İç kontrol sisteminin tanınması,  

• İç kontrol sisteminin ön değerlemesi,  

• İç kontrol sisteminin uygulamadaki etkinliğinin test edilmesi,  

• İç kontrol sisteminin son değerlemesi,  

İlk aşamada sistemli bir şekilde bilgi toplanarak, belgelendirilir ve elde edilen bilgiler 

ile ön denetim programı hazırlanır. İç kontrol sisteminin ön değerlemesi ile sisteme karşı 

olan güven düzeyi belirlenir, daha önce ön denetim programı olarak hazırlanan denetim 

programı revize edilir.  
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İç kontrol sisteminin uygulamadaki etkinliğinin belirlenmesi için çalışmaları test 

edilir, son aşamada ise gerçekleştirilen test sonuçlarına göre iç kontrol sistemi 

değerlendirilir ve gerek duyuluyor ise denetim programında yeniden revizyon yapılır. 

Yapılan denetim programında iç kontrol sisteminin zayıf ve eksik tarafları göz önünde 

bulundurularak, iç kontrol sisteminin güçlü olduğu alanlarda çalışma kapsamı 

daraltılabilir (Uzay, 1999:70). 

6.3.6.1. Uluslararası Denetim Standartlarına Göre İç Denetimin Tanınması  

  Uluslararası Denetim Standartları’na göre bağımsız denetçinin iç denetimi tanıma ve 

anlama sorumluluğu bulunmaktadır. Bu konuda yapılan düzenlemeler şu şekilde 

sıralanmaktadır (http://www.kgk.gov.tr/).  

1. Bağımsız denetçi, finansal tabloların yanlış beyan riskini değerlendirmek ve 

tanımlamak ve bununla ilgili gelecekte olan yeni denetim prosedürlerini 

şekillendirmek ve gerçekleştirmek için, iç denetim faaliyetlerini yeteri kadar 

anlamalıdır.  

2. Etkin bir iç denetim bağımsız denetçinin uyguladığı denetim yöntem ve 

tekniklerinin yapısı ile zamanlamasında değişikliklere, kapsamın daraltılmasına 

imkan sağlayacak fakat tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Buna rağmen, bazı 

durumlarda, bağımsız denetçi, iç denetim faaliyetlerini değerlendirerek, bunların 

bağımsız denetim yöntem ve tekniklerinde bir etkisi olmadığına karar verebilir.  

3. Bağımsız denetçi, finansal tabloların denetimi sırasında, iç denetimin 

fonksiyonlarını önceden saptamalıdır.  

4. Bağımsız denetçinin saptadığı iç denetim fonksiyonları bağımsız denetçinin 

içerik, zamanlama ve kapsam bakımından uygulayacağı denetim yöntem ve 

tekniklerini değiştirmesinde etkili olabilir.  

5. Bağımsız denetçi belirli bir iç denetim çalışmasını kullanacağı zaman, kendisi için 

uygun olanlar çerçevesinde, denetim prosedürlerini değerlendirmeli ve 

gerçekleştirmelidir.  
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6. Belirli bir iç denetim çalışmasının değerlendirilmesi bu çalışmanın ve bunlara 

temel olan programların kapsamının yeterliliğine ve iç denetim için yapılan ön 

değerlendirmenin uygun olup olmadığına bağlıdır. Bu değerlendirme aşağıdaki 

hususların varlığına göre yapılmalıdır:  

a. Çalışma iç denetim için yeterli teknik eğitimi ve mesleki yeterliliği olan 

kişiler tarafından yapılmalı ve yardımcıların çalışmaları yeterli bir şekilde 

gözden geçirilmeli, gözetilmeli ve belgelendirilmelidir.  

b. Hedeflenen sonuçlara ulaşabilmek için yeterli sayıda uygun denetim kanıtı 

toplanmalıdır.  

c. Ulaşılan sonuçlar bulgulara uygun olmalı ve hazırlanan raporlar yapılan 

çalışmanın sonuçları ile uyumlu olmalıdır. 

d. İç denetim tarafından açıklanan olağandışı hususlar uygun şekilde 

çözümlenmelidir. Bağımsız denetçi değerlendirilen ve test edilen belirli 

bir iç denetim çalışmasını ve gerçekleştirilen iç denetimde uygulanan 

denetim prosedürlerini, sonuçlarını belgelendirmelidir.” 

6.3.6.2. Bağımsız Denetçinin iç Kontrol Sistemini Tanıma Yöntemleri  

   Bağımsız denetçi iç kontrol sistemine ilişkin incelemelerini sistemli bir biçimde 

yapmalıdır. Denetçinin iç kontrol sistemini incelerken uygulayacağı yordam ve yöntemler 

belirlenirken işletmenin ölçeği, faaliyetlerin dağılımı, organizasyon şekli, örgütsel yapısı, 

bilgi sisteminin özellik ve nitelikleri göz önünde bulundurulmalıdır (Gürbüz, 1990:69).  

Bir işletmenin denetiminde işletme faaliyet ve işlemlerinin denetim bölümlerine 

ayrılmasında uygulanan yöntem ve teknikler şu şekilde sıralanabilir (Uzay, 1999:71): 

• İşletmenin faaliyet ve işlem akışları,  

• İşletmenin faaliyet birimleri,  

• Mali tablo sınıflandırmaları.  
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Bağımsız denetçiler, iç kontrol sistemlerini çeşitli kısımlara bölümleyerek inceler ve 

değerlendirir, birbirleri ile ilişkili ve benzer özellik taşıyan faaliyetler birarada incelenir 

ve değerlendirilir. Bir işletmenin faaliyetleri şu şekilde sınıflandırılabilir (Gürbüz, 

1990:66):  

• Mali tablolara göre,  

• Departmanlara göre,  

• Fonksiyonlara göre,  

• Devrelere göre.  

Bağımsız denetçi, işletmeye ait iç kontrol sisteminin tanınması doğrultusunda farklı 

bilgi kaynaklarından yararlanmaktadır. Söz konusu bilgi kaynaklarının bir kısmı şu 

şekilde sıralandırılabilir (Aksoy, 2006:175);  

• İşletme personeli ile yapılan görüşmeler ve sorgulamalar, 

• İşletmenin örgüt yapısı,  

• İşletme yönetiminin yayınladığı genelgeler ve iş tanımları,  

• İşletmenin hesap planı ve muhasebe yönetmeliği,  

• İç denetçinin raporları, çalışma kağıtları ve denetim programları,  

• Önceki yıllara ait dış denetim raporu, çalışma kağıtları ve iç kontrol raporları,  

• Muhasebe çalışanlarının gözlemlenmesi, belge ve kayıtların incelenmesi,  

• İşletme tesislerinin gezilmesi.    

Bağımsız denetçi planlama sürecinde işletmenin iç kontrol yapısına ilişkin olarak 

aşağıda sıralanan konularda bilgi sahibi olmayı amaçlamaktadırlar (Bozkurt, 2012:130):  

• Mali tablolara yansıyabilecek önemli hata ve yanlışlıkların türlerini tespit etmek,  

• Meydana gelebilecek hata ve yanlışlıkların kontrol riskini etkileme düzeyini göz 

önünde bulundurmak,  

• Maddilik testleri uygulayarak denetim programını hazırlamak. 

6.3.7. İç Kontrolün Ön Değerlemesi 

Bağımsız denetçi, denetimi planlamak için iç kontrol sistemi hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmalıdır ve bu konuda bilgi edinmelidir. Bilgi edinmeden kasıt, işletme yapısında 
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mevcut kontrol politika, prosedür ve yöntemleri ile kayıt ortamı konusunda bilgi 

edinmenin yanı sıra uygulanmakta olan kontrol politika, prosedür ve yöntemlerinin 

işletme tarafından ne seviyede uygulanmakta olduğuna ilişkin bilgi edinmeyi 

kapsamaktadır (Kepekçi, 1996:75) .  

Bağımsız denetçi iç kontrol sistemini inceleyip değerlerken, sistemin zayıf ve kuvvetli 

taraflarını tespit etmeye çalışır. Bağımsız denetçi iç kontrol sistemine ilişkin elde ettiği 

bilgiler ile denetim planını tasarlar, denetim planı kapsamında yapılacak işler ve 

kullanılacak denetim şekilleri belirlenir (Taş ve Durmuş, 2008:71).  

Bağımsız denetçi ön değerleme aşamasında kontrol çevresinin ve muhasebe sistemi 

ile işlem akışlarının şeklini belirlemeye çalışacaktır. Denetçi, kontrol çevresini ve 

muhasebe sistemindeki bilgi akış sürecini kavramak amacıyla inceleme ve gözlemler 

yaparak önceki dönem bilgi ve belgelerini gözden geçirir (Erdoğan, 2005:110).  

Bağımsız denetçi toplanan bilgiler ışığı altında sistemin güvenirliği konusunda geçici 

bir karar verir. Bağımsız denetçi bu karara dayanarak denetim programı hazırlar (Çaldağ, 

2015:51).  

Bağımsız denetçi, iç kontrol yapısını inceleyerek, iç kontrollere ne derece güveneceği 

ile ilgili bir görüş oluşturur. İç kontrol yöntemlerinin yeterli olarak uygulanıp 

uygulanmadığı belirlenemediğinden bu değerleme geçici bir nitelik taşır (Akay, 

1995:170).  

 Hata ve hilelerin önüne geçilmesinde en önemli araçlardan biri işletmede kurulmuş 

etkin ve fonksiyonel bir iç kontrol yapısıdır. Bir işletmede zayıf bir iç kontrol yapısının 

olması, hata ve hileye uygun bir ortam yaratmaktadır. İç kontrol yapısında tespit edilen 

zayıflıklar, eksiklikler ya da açıklar önemli düzeyde hile belirtileri şeklinde kabul 

edilmektedir (Bozkurt, 2012:147).  

Bağımsız denetçi, finansal tablo ve diğer finansal rapor ya da bilgilerin önemli 

seviyede bir yanlışlık içerebileceğini göz önünde bulundurarak mesleki şüphecilik 

yaklaşımı ile elde edilen bağımsız denetim kanıtlarının kalitesini, güvenirliğini ve 

geçerliğini sorgulamalıdır. Finansal tablolardaki yanlışlıklar finansal tabloyu 
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düzenleyenlerin davranış, tutum ve eğilimlerine bağlı bir şekilde hile ya da hatadan 

meydana gelebilir (Göçen, 2010:111). 

Bağımsız denetçi ön değerleme süreci sonunda iç kontrol sistemine ne düzeyde 

güvenebileceğine geçici bir şekilde karar verir, geçici olmasının nedeni, işletme 

faaliyetlerinde iç kontrol sistemi politika, prosedür ve yöntemlerine ne ölçüde uyulup 

uyulmadığı konusunda henüz yeteri kadar belirti olmamasından meydana gelir. Bağımsız 

denetçi söz konusu geçici yargıya dayanarak denetime ilişkin programı hazırlar (Uysal, 

2013:120). 

6.3.8. İç Kontrol Sisteminin Etkinliğin Test Edilmesi 

İç kontrol sistemlerinin mutlak bir güvence vermesi mümkün değildir. İşletme 

personelinin vereceği yanlış ve hatalı  kararlar, yaptıkları hile ve yolsuzluklar iç kontrol 

sisteminin etkin ve fonksiyonel olarak çalışmasını engellemektedir. İşletmenin iç kontrol 

sistemi en iyi şekilde yapılandırılmış olsa dahi iç denetim faliyetini yürüten denetçi, 

asgari denetim politika, prosedür ve tekniklerini uygulamak sorumluluğundadır. (Akışık, 

2005:91)      

İşletme yönetiminin görevi iç kontrol sistemini tasarlamak ve sistemin etkin ve 

fonksiyonel bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Bağımsız denetçiler ise iç kontrol 

sistemini inceleyip ve değerleyerek, işletme yönetiminin söz konusu görevi olması 

gerektiği gibi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirler. Böylelikle bağımsız denetçi bir 

görüşe ulaşır ve bu görüş iç kontrol faaliyetlerinin planlanması bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Bağımsız denetçi iç kontrol sisteminin güvenirliğine göre maddilik 

testlerini daraltacak ve genişletecektir (Erdoğan, 2005:105).  

Bağımsız denetçi finansal tablolara yansıyabilme olasılığı olan hata ve hileleri 

belirlemek için planlama aşamasında işletmenin farklı süreçlerini belirli testler 

uygulayarak incelemektedir. Uygulanacak testlerin hedefi, işletmede mevcut kontrol 

riskini tespit etmek ve denetime ilişkin kanıt toplamak için ne kadar ayrıntılı denetim 

çalışması gerçekleştirilmesi gerektiğini saptayarak denetimin kapsamını belirlemektedir 

(Kaval, 2008:143).  
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Kontrol testleri, finansal tablolardaki hata ve hileleri tespit etmek veya bunları 

engellemek için gerekli etkinliğin sağlanmasında faydalanılacak olan iç kontrol yapısı 

veya yöntemler konusundaki testlerdir. Kontrol testlerinin sonucuna göre kontrol riskinin 

düzeyi düşük olarak belirlenecek ve maddilik testleri saptanacaktır. Olumsuz bir durum 

saptanırsa üst seviyede kontrol riski seviyesine geçilecektir (Akay, 1995:170).  

Bağımsız denetçi tarafından kontrol riskinin yüksek seviyede tespit edilmesi, iç 

kontrol sisteminin önemli seviyedeki hata ve hileleri engellemede başarılı olmadığı 

anlamına gelmektedir. Bağımsız denetçiler iç kontrol sisteminin zayıf olduğu işletmede 

gerçekleştirecekleri maddilik testlerinde çok daha etkili denetim teknikleri kullanacaktır. 

Bağımsız denetçi tarafından kontrol riskinin yüksek seviyede tespit edilmesi halinde 

doğrudan doğruya maddilik testlerinin uygulanmasına geçilecektir (Bozkurt, 2011:145).  

Bu aşamada bağımsız denetçi, iç kontrol sisteminin kurgulandığı ve beklendiği bir 

biçimde faaliyetlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediği, politika, prosedür ve yöntemlerin 

etkin ve fonksiyonel bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını tespit eder. Bağımsız 

denetçinin bunları tespit etmek için yaptığı testlere işlem ya da uygunluk testi adı 

verilmektedir (Çaldağ, 2015:51). 

6.3.8.1. Uygunluk Testleri  

Kontrol testleri kapsamında gerçekleştirilen uygunluk yani bir diğer adı ile işlem 

testleri, muhasebe kontrolleri kapsamında, işletme yönetimi tarafından hazırlanan ve iç 

kontrol faaliyeti için tespit edilen kontrol yöntemlerini test eden uygulamalardır. 

Bağımsız denetçi, uygunluk testlerini uygularken öncelikle konuya ilişkin prosedür ya da 

politika olup olmadığını tespit edecek, daha sonra ise bu prosedür ya da politikaların 

yeterli düzeyde olup olmadığığını test edecek ve kontrol prosedür ve politikaların 

etkinliğini belirleyecektir (Erdoğan, 2009:106). 

Uygunluk testlerinin en önemli işlevi, işletmedeki iç kontrol sisteminin hata ve 

hilelerin önüne geçmedeki yeterliliğini, başarısını ve kapasitesini belirlemeye yarar ve 

bağımsız denetim faaliyetlerinde iç kontrol sistemine ne ölçüde güvenilebileceğini tespit 

eder (Yılancı v.d., 2013:94).      
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Uygunluk testleri herhangi bir denetim alanında iç kontrol sisteminin yeterli olup 

olmadığı konusunda denetçi görüşüne dayanak sağlar. Bu çerçevede iç kontrol sisteminde 

meydan gelebilecek kaçaklar tespit edilmeye çalışılır (Kaval, 2008:145).  

6.3.8.2. Maddilik Testleri      

Bağımsız denetçi tarafından yapıaln maddilik testleri, finansal tablolarda bulunan 

parayla ifade edilen hata ve yanılmaları tespit etmek için uygulanan testlerdir. İşletme 

faaliyetlerine dayanan ve finansal nitelik taşıyan iş ve işlemler finansal tablolara parasal 

miktar olarak aktarılır. Bu süreçte yapılan hata ve hileler finansal tablolara aktarılmış 

olacaktır. İşletmede mevcut olan iç kontrol sistemini tespit edemediği hata ve hileler ve 

finansal tablolarda mevcut olan bilgilerdeki yanlışlık ve hatalar maddilik testleri ile 

belirlenip tespit edilmektedir. Maddilik testleri, doğrudan doğruya finansal tablolar 

üzerinde değil, finansal tablolara temel olan işlem ve olaylara ilişkin kanıtlar üzerinde 

uygulanır (Erdoğan, 2009:109).  

Maddilik testleri, mali tablolardaki hesap kalanlarının doğru olup olmadığını 

belirlemeye yönelik olup, iç kontrol sistemleri ile direkt bir şekilde bağlantılı değildir. 

Maddilik testlerinin temel amacı finansal tablolara ilişkin görüş belirlemek olduğundan 

dolayı esasa yönelik testlerdir. Uygunluk testlerinin uygulanmasının ardından tespit 

edilen kontrol risk seviyesi maddi doğruluk testlerini doğrudan doğruya etkiler. Kontrol 

risk seviyesi düşük ise etkin ve fonksiyonel bir iç kontrolden söz edilebilir, bağımsız 

denetçi bu koşullarda maddi doğruluk testlerinin kapsamını daraltabilir (Yılancı v.d., 

2013:95).       

6.3.9. Bağımsız Denetçinin Bilgi Toplama Yöntemleri 

Bağımsız denetçi denetimi planlamak için, iç kontrol sistemine ilişkin olarak elde 

ettiği bilgileri belgelemelidir. Söz konusu belgelerin şekli ve çapı işletmenin iç kontrol 

sisteminin büyüklüğü ve karmaşık yapısıda etkiler (Kepekçi, 1996:76).  

Bağımsız denetçiler işletmenin iç kontrol sistemini tanımak ve sistemin güçlü ve zayıf 

taraflarını belirlemek ve işletme hakkında bilgi toplamak için bazı yöntemlerden 

faydalanmaktadır (Uysal, 2013:108)  
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Bağımsız denetçi iç kontrol sistemini tanıması sürecinde sistemli bir biçimde bilgi 

toplar ve elde ettiği bilgiyi kaydeder. Söz konusu belgelerin şekli, işletmenin yapısına ve 

büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir (Bozkurt, 2011:139).  

Bu süreçte bağımsız denetçi tarafından bilgi toplanmasının amacı, işletmedeki iç 

kontrol sisteminin tasarlanmış biçimi hakkında bilgi sahibi olma gereksinimidir. Farklı 

bir ifade ile iç kontrol sistemi unsurlarının hata ve hileyi engelleyebilme potansiyelini 

belirlemeye çalışmaktır (Yılancı v.d., 2013:86).  

Bağımsız denetçi, iç kontrol sisteminden elde ettiği verileri çeşitli biçimlerde 

belgelemektedir. Bağımsız denetçinin belgeleme konusunda uyguladığı yöntemler şu 

şekilde sıralanabilir (Köroğlu ve Uçma, 2012:16):  

• Not alma yöntemi,  

• Akış şemaları hazırlama yöntemi,  

• Anket yöntemi.   

6.3.9.1. Not Alma Yöntemi 

Bağımsız denetçiler, işletmenin çalışan personeli ile bire bir görüşme, işletmeye ait 

yönetmelik, genelge gibi belgeleri, iş akışları konusunda gerekli gördükleri bilgileri not 

alarak iç kontrol sistemini tanımaya yönelik çalışma kağıtları hazırlarlar (Kepekçi, 

1996:369). 

Bağımsız denetçinin gerçekleştirdiği not alma yöntemi basit ancak iç kontrol sistemi 

hakkında bilgi edinmek için en etkli yöntemdir. “Bağımsız denetçinin ilgili işletmenin 

kontrol politika, prosedür, yöntem ve yordamları konusundaki bulgu ve bilgilerini yazıya 

dökmesi” olarak ifade edilmektedir (Erdoğan, 2009:114).  

Bağımsız denetçiler inceleme ve değerlendirme aşamasındaki bulgu ve bilgilerini, 

gerçekleştirilen iş ve eylemleri konusunda yaptığı soruşturmaya ilişkin aldıkları yanıtları 

yazılı bir şekilde not alır, aldıkları notları işletmenin iç kontrol sistemine ilişkin bilgi 

sağlamada faydalanırlar (Taş ve Durmuş, 2008:73). 
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Not alma yönteminde bağımsız denetçi işletmenin iç kontrol sistemini yazılı bir 

biçimde anlatır, önemli olduğunu düşündüğü konuları ve işletme yönetimine yapacağı 

tavsiyeleri çalışma kağıtlarında not alır (Uysal, 2013:108).  

Bağımsız denetçinin işletmenin iç kontrol sistemini tanıma doğrultusunda 

gerçekleştirdiği not alma yönteminde tespit edilen tüm önemli olaylar ve işlemlerin uygun 

bir biçimde tespit edilip edilmediği bağımsız denetçinin bilgi, deneyim ve mesleki 

kabiliyeti ile direkt bir şekilde ilgilidir (Akay, 1995:181).  

Not alma yöntemine ilişkin temel konular şu şekilde sıralanabilir:  

• Muhasebe sisteminde mevcut olan belge, bilgi, veri ve kaydın temel noktalarının 

açık bir şekilde ortaya konması,  

• İç kontrol sisteminde mevcut olan çeşitli uygulama süreçlerinin not alma yolu ile 

takip edilmesi izlenmesi,  

• Farklı kontrol yöntem ve tekniklerinin uygulanma biçimlerin not edilmesi.  

6.3.9.2. Akış Şemaları Yöntemi  

    Bağımsız denetçi işletmedeki iş akışı içindeki farklı prosesleri çeşitli analiz 

teknikleri yolu ile yazılı bir şekilde kayıt altına alarak işletmedeki, işlemlerin ne şekilde 

gerçekleştirildiğini belirler ve olası zayıf  ya da güçlü tarafları tespit eder. Bu yöntemi 

uygulamak için denetçinin yapması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir (Taş ve 

Durmuş, 2008:72):  

• Önemli işlem ve olaylar tespit edilir,  

• Her bir işlem ve olayın iş akışı içindeki süreci tespit edilir,  

• Her bir işlem ve olayla ilgili süreç tespit edilir,  

• En başından sonuna kadar söz konusu süreçler iş akış şemalarında belirtilir,  

• Her sürecin oluşumunda olası zayıf ve güçlü yönler tespit edilir.  

Bağımsız denetçinin işletmenin iç kontrol sistemini tanıma doğrultusunda 

gerçekleştirdiği akış şemaları yöntemi kavram olarak “bağımsız denetçinin işletmenin iç 

kontrol sisteminin faaliyetlerini çeşitli sembollerden faydalanarak izlemesi” olarak ifade 

edilmektedir (Bozkurt, 2011:139).  
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Bağımsız denetçiler tarafından herhangi bir işletme için ilk defa hazırlanan akış 

şemaları çok zaman almaktadır. Ancak akış şemaları yöntemi bağımsız denetçinin 

işletmenin iç kontrol sistemini tanıma ve bilgi edinmesi günümüzde çok yaygın ve yoğun 

bir şekilde uygulanmaktadır (Kepekçi, 1996:77).  

Bağımsız denetçilerin işletmelerin iç kontrol sistemlerini tanıma ve hakkında bilgi 

edinme için sıklıkla ve yoğun bir şekilde kullandıkları akış şemaları yöntemi, işletmede 

meydana gelen işlem ve hareketleri net bir şekilde gösteren bir araç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Akış şemaları yönteminin bu fonksiyonu doğrultusunda işletmedeki mevcut 

iç kontrol sisteminin zayıf ve güçlü tarafları tespit edilir. Akış şemeları yöntemi yapısı 

gereği uzamanlık ve tecrübe isteyen bir yöntemdir. Bağımsız denetçi uygun gördüğü 

taktirde işletmenin kendisi için hazırladığı iş akış şemalarını kullanabilir (Yılancı v.d., 

2013:89). 

6.3.9.3. Anket Yöntemi   

Bağımsız denetçilerin işletmelerin iç kontrol sistemlerini tanıma ve hakkında bilgi 

edinme için uyguladığı bir diğer yöntem olan anket yönteminde bağımsız denetçi önceden 

hazırlamış olduğu anket ve soruları ilgililere ileterek işletmenin iç kontrol sistemi 

hakkında bilgi toplamaya çalışır (Taş ve Durmuş, 2008:72).  

Aynı zamanda soru formları olarak adlandırılan anket yöntemi, denetime konu olan 

işletmelerin iç kontrol sistemleri hakkında bilgi toplama konusunda çok sıklıkla 

kullanılan bir yöntemdir. Bağımsız denetçi iç kontrol sistemi hakkında gerekli gördüğü 

soruları sorarak ihtiyacı olan yanıt ve bilgileri toplamaya çalışır (Kepekçi, 1996:77).  

Soru formları yönteminde, sorular genel olarak evet ya da hayır gibi kısa yanıtlar ile 

cevaplanacak şeklinde olur. Basit ve kolay bir yöntem olan soru formu yönteminde, 

bağımsız denetçinin hazırladığı sorulara verilecek yanıtlara göre bağımsız denetçi 

tarafından işletmenin iç kontrol sisteminin değerlemesi yapılır (Uysal, 2013:110).  

Anket, yani soru formu yöntemi, “her bir denetim alanı için sorulacak soruların 

önceden belirlenip, sorulması, yanıt alınması sürecinden meydana gelmektedir” 

(Bozkurt, 2011:143).   
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6.3.10. İç Kontrol Sisteminin Son Değerlemesi 

İç kontrol sisteminin son değerlemesi olarak adlandırılan bu son aşamada, işletmede 

mevcut olan iç kontrol sisteminin uygulama esnasındaki etkinliğinin belirlenip testlerin, 

iç kontrol sistemine ilişkin gerçekleştirilen ön değerlemeyi tamamlayıp tamamlamadığı 

değerlenir. Gerçekleştirilen son değerleme kapsamında bağımsız denetçi gerek gördüğü 

durumlarda denetim programını revize etme yoluna gider. Bağımsız denetçi, iç kontrol 

sistemlerinin zayıf olduğu alanlar için ilave denetim çalışmaları koyarak denetimi o 

alanlarda genişletir, güçlü olduğu alanlarda ise denetim çalışmalarını  azaltarak kapsamı 

daraltır (Çaldağ, 2015:51).      

Denetim alanında bağımsız denetçi tarafından belirlenen iç kontrol riskinin ön 

değerlemesi esnasında risk düzeyi azami seviyenin üzerinde değilse, iç kontrol sisteminin 

etkinliğini değerlemek üzere farklı testler uygulanır. İç kontrol sistemine ilişkin ek olarak 

yapılan uygunluk testlerinin de düşük kontrol risk seviyesini desteklemesi durumunda, 

bağımsız denetçi en başta tespit ettiği risk kararı ile denetim faaliyetine devam eder.  Bu 

testler kapsamında denetim alanı için kontrol riskinin son tespiti de gerçekleştirilmiş olur 

(Yılancı, 2013:94). 

6.3.11. İç Kontrol Eksikliklerinin Bildirilmesi 

İşletmede mevcut olan iç kontrol sistemine ilişkin eksiklikler, farklı yöntemler ile 

ortaya konabilir. Eksiklik kavramı geniş anlamda “iç kontrol sisteminin dikkate değer 

şekilde ortaya koyduğu uyarılar” şeklinde ifade edilmektedir. Eksiklikler, bu sebepten 

ötürü olası ya da mevcut bir yetersizliği, sorunu ifade edebilir ve işletmenin amaç ve 

hedeflerine varabilmesi için iç kontrol sistemini düzeltici, önleyici, tamamlayıcı ve 

geliştirici özellik ve nitelikte güçlendirme olanağı sağlayabilir (Aksoy, 2006:198).  

Bağımsız denetçi, iç kontrol sisteminin gerçekleştirdiği inceleme, değerleme ve 

kontrol sonucu ulaştığı bilgiler kapsamında belirlediği sistemsel eksiklikleri işletme 

yönetimine ya da yönetimden sorumlu olanlara bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu 

bildirim genel olarak yazılı bir biçimde rapor halinde yapılır. Fakat, bağımsız denetçi 

sözlü bir biçimde bildirimde bulunmayı tercih edebilir bu sözlü bildirim bağımsız 
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denetçinin çalışma kağıtlarıyla yazılı bir biçimde belgelendirilip desteklenmelidir (İbiş ve 

Çatıkkaş, 2012:106).  

Bağımsız denetçi, denetime ilişkin olarak önemli eksiklik ve hataların belirlenmesi ve 

denetime uygun teknik, prosedür ve yordamlarının tasarlanmasında iç kontrol sisteminin 

eksikliklerini dikkate almak zorundadır. İç kontrol sisteminin eksiklik ve hatalarının 

tespit edilmesindeki temel amaç, iç kontrol sisteminin etkinliği konusunda bir görüş 

bildirmek olmamakla birlikte, bağımsız denetçiler tarafından belirlenen iç kontrol eksik 

ve hatalarının yazılı bir şekilde ve  uygun zamanda işletme yönetimine ya da yönetimden 

sorumlu kişilere bildirilmesidir. Bağımsız denetçi BDS 265 kapsamında bu uygulamayı 

gerçekleştirmekten sorumludur (Kavut, v.d., 2009:87). 

6.4. UYGULAMA ÖRNEĞİ  

6.4.1. Uygulama Örneği      

Bu çalışmada ABC A.Ş. işletmesinin satın alma ve ödeme döngüsü incelenmeye 

çalışılacaktır. İşletmeler açısından önemli bir fonksiyon olarak kabul edilen satın alma ve 

ödeme süreçlerinin verimli ve etkili bir süreç için gerekli görülen prosedürler üzerinde 

durulacak ve bu döngünün iç kontrol sistemi ve bağımsız denetim sürecine etkileri 

incelenecektir. ABC A.Ş.  ‘nin faaliyeti ve satın alma süreci ile ilgili genel bilgiler 

aşağıdır.       

6.4.2. İşletmenin Satın Alma İş Akış Süreci   

1. İlgili birimlerden satın almaya ilişkin talepler ilgili kişilerin imzası onayı alınarak 

satın alma departmanına iletilir.   

2. Satın alma departmanı gelen talepler kapsamında, en az üç adet olmak üzere 

tedarikçi firmalardan teklif ister. Teklif talebi tedarikçi firmalara yazılı bir şekilde 

iletilir.  

3. Gelen teklifer malzeme talebinde bulunan ilgili birimlere iletilir. Teklif tutarları 

100.000 TL limitinin üzerinde ise Genel Müdür’ün onayına sunulur.  Gerekli 

onaylar alınmasını takiben, tedarikçi firmaya satın alma siparişi iletilir. 
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4. Satın alma birimince hazırlanan sipariş formu sisteme kaydedilir.  

5. Tesellüm ambarı, gelen malzemenin siparişe olan uygunluğunu sistemden 

kontrolünü sağlarr, kalite kontrolleri sorumlu tarafından gerçekleştirilir ve miktar 

ile kalite uygunluk raporları hazırlanır, sevk irsaliyesi ile birlikte satın alma 

birimine iletilir.   

6. Kontroller sonrasında kalite sorunları ile karşılaşılır ise, sevk irsaliyesi 

düzenlenerek tedarikçi firmaya iade işlemi gerçekleştirilir.  

7. Miktar kontrolleri esnasında eksik ya da fazla malzeme tespiti yapıldığında depo 

sorumlusunca sistemden çıktısı alınan tesellüm ambarı eksik ya da fazla raporu 

satın alma birimine iletilir.   

8. Son aşamada satın alma birimi fatura fiyat kontrollerini yaptıktan sonra sistem 

girişini sağlar ve herhangi bir farklılık durumunda, tedarikçi firmaya iade faturası 

düzenlenir  ya da fark faturası talep edilir.  

9. Muhasebe birimine yönlendirilen fatura, ilgili defterlere kaydedilir. 

Şirketin satın alma sürecinde kullandığı belgeler aşağıdaki gibidir,   

• Satın alma talep formu  

• Satın alma sipariş formu  

• Alış raporu  

• Alış faturası  

• Alım dosyası  

• Satıcı raporu  

6.4.3. İşletmenin Ödeme İş Akış Süreci   

1. Satın alma biriminden yetkili imza ile alışı yapılan mal ve hizmet faturaları ödeme 

bilgilerini de kapsayacak biçimde satın alma işlemi şeklinde kayıt altına alınır,    

2. Faturalar ödeme bilgileri ile yetkili imzalı olarak muhasebeye aktarılır,  

3. Muhasebe ve finansman bölümü sisteme girilen ödeme tarihlerine göre planlama 

yapar,  

4. Ödemeler genel olarak nakit olarak yapılmaz, küçük ve acil alımlarda 500 TL ye 

kadar küçük kasadan ödeme yapılabilir,  

5. Ödemeler haftanın belirli günlerinde yapılır,  
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6. Ödeme planlamasında gerek faturadan, gerekse sistemden gerekli kontroller 

yapılır, mükerrer ödeme yapılmaması için tedbir alınır,  

7. 10.000 TL ye kadar muhasebe yetkilisi ile muhasebe müdürü, 10.000 TL nin 

üstünde olan ödemelerde ilgili Muhasebe Müdürü yanında, Genel Müdür 

yardımcısının onayı alınır,  

8. Ödemeler genel olarak özel anlaşma dışında 90 günlük firma çeki ile yapılır. Çek 

tutarına göre en az 2 imza yetkilisinin imzasını taşıyan çekler düzenlenebilir.    

9. Çek ödemelerinde nakit akışlarına uygun tarihler için finans yetkilinin onayı 

alınır, vadelerin takibi için sisteme işlenir,  

10. Anlaşmaya göre ödemenin zorunlu olarak banka havalesi olarak yapılması 

halinde imza sirkülerinde yer alan tutara göre en az 2 imza yetkilisi tarafından 

gerekli şifre onayları verilir,  

11. Ödemelerden sonra faturalara ödendi damgası ve muhasebe müdürü veya Genel 

müdür yardımcısının parafı alınır,  

12. Çekler bilgisayar sisteminde banka ve vadelerine göre izlenir, ödemelerinin 

zamanında yapılması için tedbir alınır, banka bakiyeleri her gün kontrol edilir,  

13. Zorunlu durumlarda Genel Müdür yardımcının onayı alınarak çeklerin 

ödenmesinde geçici süreli kredi kullanılabilir,   

6.4.4. Sürecin Kontrol Testleri ve Prosedürleri  

Satın alma ve ödeme işlemlerinde öncelikle denetim amaçları belirlenir, muhtemel 

hata ve hileler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler ile denetçi uygulayabileceği testleri 

tasarlar. Satın alma ve ödeme süreci mali tablo denetiminde önemli bir alandır. İşletme 

yönetimi mali tabloların hazırlanmasından ve doğruluğundan sorumludur. İşletme 

yönetiminin mali tablolarla ilgili iddiaları aşağıdaki gibidir, denetçi bu iddiaların 

doğruluğunu test edecektir.  

• Var olma – kayıtların, işlemlerin varlığı,    

• Bütünlük – işlemlerin tamamı mali tablolara yansımıştır,  

• Haklar ve yükümlülükler – hak ve yükümlülükler mali tablolara yansıtılmıştır,  

• Değerleme ve dağıtım – hesap bakiyeleri ve değerlemeler doğrudur,  

• Sonuç ve açıklama – tüm işlemler uygun sınıflandırılmış ve açıklanmıştır.    
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6.4.4.1 Denetim Amacının Belirlenmesi      

Satın alma ve ödeme döngüsü ile ilgili işlemlerin belirlenen prosedürlere ve 

sınıflandırmalara uygun olup olmadığının tespiti, denetlenecek birimlerin ve faaliyetlerin 

ve iç kontrol sisteminin incelenmesi, eksikliklerin tespit edilmesi ve uygulanan 

yöntemlerin yeterliliğin ölçülmesidir. Bu süreçte yapılacak tespitler;  

• Satın alma talebinin uygun zamanda verilip verilmediği, gerçekte var olup 

olmadığı, belirlenen çerçevede gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi,  

• Satın alma taleplerinin talep edilen zamanda ve miktarda gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin tespiti,  

• Mal ve hizmetlerin teslim almalarının güvenilir olarak teslim alınıp alınmadığı,  

• Satın alınan malların faturalarının, teslim alma raporlarının ve satın alma 

formlarının biri birini destekler nitelikte olup olmadığının tespiti,  

• Ödemelerin nasıl yapıldığı, kimlere ve zamanlı olarak yapıldığının tespiti,  

• Mal faturalarının ödemelerin zamanlı kayıtlanıp kayıtlanmadığının kontrolü,  

• Borç ödemelerinin doğru yapılıp yapılmadığının tespiti,  

6.4.4.2 Kontrol Prosedürleri       

Dönem içinde işletme ziyaretleri ve işletmenin kilit personeli ile yapılan görüşmeler 

sonucu denetçi tarafından alınan notlar ile işletmenin satın alma ve ödeme döngüsünün 

güçlü olduğu, kontrol riskinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılacak testlerle bu 

iddiaların gerçek olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır. Uygulanacak kontrol 

prosedürleri ile satın alma ve ödeme sürecinin risk değerlemesi kapsamında aşağıdaki 

konular üzerinde durulmaktadır:  

• Sipariş formunun yetkili kişilerce imzalanmış olup olmadığı  

• Satın almaların yetkili kişilerce yapılıp yapılmadığı 

• Sipariş edilen malların fiyatı, miktarı ve kalitesinin doğru olup olmadığı  

• Teslim alma bölümü, satın alma yetkilisi tarafından alındı belgesinin düzenlenmiş 

olup olmadığı  

• Faturanın uygun bir biçimde ve zamanında ödenip ödenmediği 

• Yapılan ödemeler doğru olup olmadığı  
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• Satın alma işleminde bulunmayan bir kişi tarafından alış faturası ve ödeme 

belgesininkayıt altına alınıp alınmadığı  

6.4.4.3 Denetim Amacıyla Yapılan Ön Araştırmalar  

Denetimini üstendiğimiz ABC A.Ş. ile ilgili sözleşme yapmadan önce şirket ve sektör 

ile ilgili bilgiler toplanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yıl içinde şirketin iç işleyişi, prosesleri 

ve iç kontrol sistemi hakkında bilgiler toplanmış, çeşitli görüşmelerle bu bulgular 

saptanmış, işletme iç kontrol yapısının hata, hile ve yolsuzlukları engelleme kapasitesi 

ölçülmüştür. Bu amaçla yapılan görüşmelerden bazı bilgiler aşağıdaki gibidir.   

Yönetim Kurulu İle Yapılan Görüşmeler  

• Şirket iç işleyişi ile ilgili bir yönetmelik bulunmamaktadır,   

• Şirketin sipariş ve satın almaları belirli sürelerde ve planlı yapılmaktadır,   

• Şirket içi iletişim kanalları açık olup, şirket sektör ile ilgili tüm kalite belgelerine 

sahiptir.   

Genel Müdür ile Yapılan Görüşmeler  

• İşletme çalışanları üretim konularıyla ilgili gerekli eğitimlere sahiptir,  

• Şirketin organizasyon yapısı genel müdür tarafından oluşturulmakta, İç kontrol 

sisteminden genel müdür sorumludur,  

• İşletmede etkin çalışan iç kontrol bulunmakta, belirli sürelerde revize 

edilmektedir,  

• İşletmede düzenli bir iç raporlama bulunmaktadır, aylık stok sayımı 

yapılmaktadır,  

Muhasebe Müdürü İle Yapılan Görüşmeler  

• İşletmede etkin bir muhasebe düzeni bulunmakta, Tek düzen hesap planı 

kullanılmaktadır,  

• Maliyet muhasebesi tüm kuralları ile işletilmektedir,  

• Satın alınan malın faturaları irsaliyeleri ve fiyatları kontrol edilerek sisteme giriş 

yapılmaktadır,  
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• Ödemeler satın alma bölümünce anlaşılan vadelere uygun sisteme girilmektedir,  

• Ödemeler belirlenen vadelere uygun banka havalesi veya şirket çeki ile haftanın 

belirli günlerinde yapılmaktadır,  

• Ödemelerde mutlaka belirlenen kuralara göre ikinci imza aranmaktadır, ilgili 

fatura aslına ödendi kaşesi vurulmakta, ödeme anında cari hesap kontrolü 

yapılmaktadır,  

Satın Alma Müdürü İle Yapılan Görüşmeler  

• Satın alma işlemi ilgili bölümün satın alma talebi ve formu ile başlamaktadır,  

• Satın almalarda tüm siparişler kontrol edilip teslim alınmakta, fiyat ve miktar 

kontrolü irsaliye ve fatura ile karşılaştırma yapılmaktadır.  

• Satın almalara kalite kontrol sorumlusu tarafından onay verilmektedir,  

• İşletmede mamul deposu ve ham ve yardımcı maddeler için ayrı depolar 

bulunmaktadır,  

• İşletmede üretim ile girdiler için asgari stok seviyesi belirlenmiş olup, bu stoklar 

üretim ve satın alma bölümünce sistemden görülebilmektedir,    

Depo Sorumlusu İle Görüşmeler  

• Satın alınan mallar işletmeye gelince sayımı, kontrolü, tartımı yapılmaktadır, bu 

esnada satın alma bölümünden ilgili bulunmaktadır,  

• Satın alınan malın satın alma ve siparişe uygunluğu kontrol ediliyor, birim fiyatlar 

irsaliye kontrolü yapılmaktadır,   

• Depodan üretim yerlerine ilgili kişi ve gerekli amirin onayını taşıyan talep fişi ile 

çıkış yapılmaktadır. Kullanılmayan mallar iade fişi ile geri alınmaktadır,    

• İşletmede aylık sayım, satın alma ve muhasebe elamanlarının katılımı ile her ay 

yapılmakta ve tutanakla tespit yapılmaktadır,  

Üretim Müdürü İle Yapılan Görüşmeler  

• Şirketin üretim planlaması müşterilerden gelen satın alma talepleri doğrultusunda 

yapılmaktadır.  

• Şirket bir sonraki yıl bütçesini oluştururken mevcut verilere dayanmakta ve 3’er 

aylık dönemlerde revize edilmektedir,  
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• Üretim ile ilgili ham maddeler ve yardımcı maddeler için üretim programı ile 

bağlantılı olarak asgari stok seviyeleri bulunmakta olup, stoklar bu seviyenin 

altına indiğinde satın alma talebi iletilmektedir.   

Satış Müdürü İle Yapılan Görüşmeler  

• Yapılan üretimler otomotiv yan sanayinde belirli firmalara yöneliktir, yeni 

müşteriler belirli araştırmalardan sonra kabul edilmektedir, Şirketin yeni müşteri 

gereksinmesi yoktur, ihracat olanakları bulunmaktadır.  

• Müşteriler satın alma taleplerini ilgili yıldan önceki Ekim ayında işletmeye 

bildirmekte ve 3’er aylık dönemlerde bu taleplerini revize etmektedir.  

• Yapılan satışlarda anlaşmalara uygun olarak banka havalesi ile tahsilat 

yapılmaktadır.  

6.4.5 Satın Alma ve Ödeme Süreci Risk Değerlemesi   

İşletme ile ilgili riskler genel olarak ortaya çıkma ihtimallerine (olasılıklarına) ve 

ortaya çıktıklarında işletmeyi ne oranda etkilediklerine göre analiz edilirler. Belirlenen 

riskler ve bunlarla ilgili olasılık ve etkilerin sonucuna göre risk sıralaması yapılır. 

Olasılık, genellikle zaman ile ilgilidir ve olayların meydana gelme sıklığını gösterir.     

Bazı riskler fazla etkiye sahip olmasına rağmen ortaya çıkma olasılıkları düşük, bazı 

riskler ise tam aksi olarak düşük bir etkiye sahip olmalarına karşılık ortaya çıkma 

ihtimalleri daha fazladır. Risk değerlemesinde bu ihtimaller dikkate alınarak riske karşılık 

verilebilir.       

Risk olasılıkları genel olarak; düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırılır. Risk etkisi 

ise küçük, orta ve ağır olarak sınıflandırılır. Değerlendirmeleri daha objektif yapabilmek 

için değerlendirmede beşli kategori uygulanabilir. Bu ölçütler; çok düşük, düşük, orta, 

yüksek ve çok yüksek şeklinde sıralanabilir.   
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6.4.6. Sürecin Denetimi ve Bulgular  

6.4.6.1 Satın Alma ve Ödeme Sürecinin Kontrol Testi ve Örnekleme      

Satın alma ve ödeme süreci işletme ve denetim süreci açısından önemli ve işlemleri 

yoğun olan bir süreçtir. Bu süreci tüm belgeleri % 100 incelemek  çok zaman alması, çok 

maliyetli olması, tüm belgeleri incelemenin gereksizliği nedenleriyle örnekleme yolu ile 

denetlenecek kütle tespit edilir. Gerek duyulursa % 100 tüm belgeleri incelenebilir. 

Denetimimizde örnekleme yolu tercih edilmiştir.   

6.4.6.2 İşletmenin Risk Değerlemesi    

Genel olarak yapılan değerlendirmede toplam risk oranı düşük bir risk olarak 

algılanmıştır. Saptanan bu risk oranın doğru olup olmadığına yönelik olarak iç kontrol 

sistemi ile ilgili testler yapılmış olup bu testlerin sonucu olarak yaptığımız 

değerlendirmede risk oranının düşük olduğu kanısına varılmıştır. Bu durumda denetim 

planlamasında düşük risk oranı dikkate alınarak denetim alanı daraltılacak olup, daha az 

ve daha nitelikli denetim kanıtı ile yetinilecektir.  

6.4.6.3 Denetim Planlaması ve Denetim Çalışması    

Satın alma ve ödeme sürecinin denetimi için örnekleme yoluyla denetlenecek kütle 

tespit edilecektir. Yıllık 1200 Adet satın alma işlemi gerçekleşmiş olup belirlenen 

esaslarla önemlilik seviyesi dikkate alınarak 80 adet satın alma işlemi saptanmış ve 

incelenmiştir. Seçilen satın almalarda miktar ve tutar dikkate alındığında satın alma 

tutarının % 40 ‘na isabet eden satın alma belgeleri incelenmiştir. 1250 adet ödeme 

işleminde ise 75 adet incelenecek belge saptanıp incelenmiştir. İnceleme tutarı ödeme 

işlemlerinin % 30 ‘una isabet etmektedir.       

Satın alma denetimlerinde; Taleplerin yazılı olarak yapılıp yapılmadığı, yetkili 

imzaları taşıyıp taşımadığı, siparişlerde yeterli teklif alınıp alınmadığı, siparişlerin teyidi, 

siparişlerin zamanında gelip gelmediği, teslim almada sayım ve kontrollerin yapılıp 

yapılmadığı, talep, sipariş formları ve irsaliye fatura kontrolünün yapılıp yapılmadığı, 

faturaların ve ödeme bilgilerinin zamanında sisteme girişinin yapılıp yapılmadığı kontrol 
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edilmiştir. Ödeme sistemi ile ilgili olarak; ödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığı, 

ödemelerin şekli, ödeme anında fatura kontrolü, cari hesap kontrolünün yapılıp 

yapılmadığı, ödemelerin zamanında sisteme girilip girilmediği konuları kontrol 

edilmiştir. Denetimde görevlerin ayrılığı ilkesi özellikle göz önünde bulundurulmuştur. 

Denetimler sonucu bulgularımız aşağıdaki gibidir.   

6.4.6.4 Sürecin İç Kontrol Sistemi Açısından Değerlendirilmesi  

Yapılan denetimlerde genel olarak belirlenen iç kontrol prosedürlerine uyum 

sağlandığı tespit edilmiştir. Tespit edilen sorunlar şunlardır;       

1. Şirkette 100.000,- TL üzeri bazı satın almalarda genel müdürün onayının satın 

alma formlarında olmadığı gözlenmiştir. Yapılan araştırmada genel müdürün söz 

konusu tarihte yurt dışında bulunduğu ve yapılan satın almanın kritik önemde 

olduğu ve üretim programını aksatabileceğinden e-posta ve telefonla genel 

müdürün onayı alındığı saptanmış, bu yazışmalar görülmüştür.      

2. Şirkette 10.000,- TL üstü bazı ödemelerde genel müdür yardımcısının onayının 

olmadığı saptanmıştır. Ödeme konusundaki sorun araştırılmış söz konusu 

tedarikçi ile yapılan anlaşma ve yeni verilecek bir siparişin olması nedeniyle genel 

müdür yardımcının yurt içi seyahati nedeniyle gecikmenin önüne geçebilmek 

amacıyla telefonla teyit alınmış olup bu işlem genel müdür yardımcısına 

doğrulatılmıştır.       

3. Ödeme işlemlerinde şirkette çeki düzenleyen kişi ile boş çekleri saklayan kişinin 

aynı kişi olduğu tespit edilmiştir. İmzalayan kişi farklı olmasına rağmen 

görevlerin ayrılığı ilkesine aykırılık olarak değerlendirilmektedir.      

Satın alma ve ödemelerde zaman zaman bu tür aksamaların olduğu ancak bunun 

zorunluluktan kaynaklanan bir durum olduğu saptanmıştır. Şirkette genel olarak bu 

işlemler dışında satın alma ve ödeme sürecinde belirlenen kontrol sürecine uygun 

davranıldığı görülmüştür. Bu uygunsuz işlemlerin engellenmesi için satın alma ve ödeme 

süreci ile ilgili iç kontroller gözden geçirilmelidir.      
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İşletmede genel olarak satın alma ve ödeme döngüsü belirlenen koşullara uygun olarak 

gerçekleşmektedir. Kullanılan belgeler tarih ve sıra numarası takip etmekte, muhasebe 

kayıtları belgelere dayalı olarak zamanında yapılmakta, ödemeler vadesinde ve düzenli 

yapılmakta, satıcı firmalarla mutabakatlar yapılmakta, banka kayıtları ile uyum söz 

konusudur.      

6.4.6.5 Bağımsız Denetim Süreci Açısından Değerleme  

    Bağımsız denetim sürecinin planlanması için işletmenin satın alma ve ödeme 

döngüsünde tespit edilen bulguların şirketin iç kontrol süreçlerinde önemli bir aksamaya 

neden olmadığı düşünülmektedir. Bu durumda satın alma ve ödeme döngüsünün 

bağımsız denetim çalışmaları sürecinde düşük seviyede bir risk oluşturduğu kanısına 

varılmıştır. Denetim riskinin bu alanda düşük belirlenmesi bağımsız denetim sürecinde 

daha az örnek üzerinde çalışma ve daha az kanıt toplamaya neden olacağından bu 

döngüde maliyet ve zaman tasarrufu sağlanacaktır. Bu alandaki tespitlerin diğer 

tespitlerle birlikte işletme yöneticilerine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.     

İşletmede iç kontrol sisteminin bulunmaması veya etkin olmaması halinde ise satın alma 

ve ödeme döngüsü ile ilgili olarak Bağımsız Denetim sürecinde denetim riski yüksek 

belirlenip, daha fazla örnek üzerinde çalışılıp, daha fazla kanıt toplanması gerekecekti. 

Bu durumda denetime daha fazla zaman ve emek harcanması gerekecek olup denetim 

maliyetinin yükselmesine neden olacaktı. 
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İç kontrol Sistemi Ödeme ve Stok Kontrol Listesi 

 EVET HAYIR YOK 

Projeye mahsus bir özel hesap açılmış mıdır? X   

Tüm ödemeler en az iki yetkilinin imzası ile yapılıyor mu? X   

Ödeme emirlerini imzalayan - hazırlayan - kayıtlarını tutan personel farklı mı? X   

Banka bakiyelerinin hesap ektreleri ve muhasebe kayıtları ile mutabakatı sık sık ve 

düzenli olarak sağlanmakta mıdır? 
X   

Mutabakatları yapan personel ile kayıtları tutan personel farklı mı? X   

Mutabakatalar proje uygulamaları ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamakta mıdır? X   

Mutabakatalar proje uygulamaları ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamakta mıdır? X   

Tüm fatura vb. Ödemeye esas belgeler, mükerrer ödemeyi engellemeyi teminen ödeme 

günüde “ÖDENDİ” kaşesi ile işaretlenmekte midir? 
X   

Çek ile ödemeler yalnızca banka transferlerinin mümkün veya pratik olmadığı 

durumlarda mı yapılmaktadır? 
 X  

Çek koçanları güvenli bir yerde kilit altında tutulmakta mıdır? X   

Çek ödemeleri ve koçanları kayıtları tutan personel dışında başka bir personel tarafından 

kontrol edilmekte midir? 
 X  

Boş çeklerin önceden imzalanması uygulaması engellenmekte midir? X   

Çek ödemeleri yapılırken, imzalanan her çekin bir kopyası alınarak muhafaza edilmekte 

midir? 
X   

Kasadan yapılan ödemeler yalnızca banka transferlerinin ve çek ile ödemelerin mümkün 

veya pratik olmadığı durumlarda mı yapılmaktadır? Bu ödemeler küçük miktarlarla 

sınırlı tutulmakta mıdır? 

 X  

Kasada tutulan nakit para kısıtlı miktarlarda mıdır? X   

Kasada tutulan nakit para güvenli ve kilit altında tutulmakta mıdır?    

Kasada tutulan nakit paraya erişim yalnızca yetkili personel ile sınırlanmış mıdır? Bu 

personel ile muhasebe kayıtlarını yapan ve nakit mutabakatını yapan personelin farklı 

olması sağlanmış mıdır? 

X   

Kasa defteri güncel olarak tutulmakta mıdır? X   

Kasa defteri, muhasebe kayıtları ve fiziki nakit mevcudunun mutabakatı düzenli ve 

yeterli sıklıkta yapılmakta mıdır? 
X   

Kasa defterindeki hareketler kasadan sorumlu personel dışında bir başka personel 

tarafından düzenli ve yeterli sıklıkta kontrol edilmekte midir? 
X   

Her bir nakit hareketi için makbuz vb. destekleyici belge düzenlenmekte midir? Bu 

belgeler kasadan sorumlu personelin dışında bir başka personel tarafından onaylanmakta 

mıdır? 

X   

Tüketim Malzemesi kayıtları düzenli ve detaylı olarak tutulmakta mıdır? X   

Kayıtlar aşağıdaki konuları içermekte midir? 

 - her bir kalemin tanımı, 

 - stoklara giriş çıkışlar (ilgili belgelerle ilişkilendirilerek) 

 - stok bakiyeleri 

X   

Her bir tüketim malzemesi kullanımı konusunda; referans numarası, talep nedeni ve 

yetkili imzaları kapsayan bir “talep formu”  kullanılmakta mıdır? 
X   

Düzenli fiziki stok sayımı yapılmakta mıdır? X   

Düzenli fiziki stok sayımını stokların muhafazasından sorumlu personel dışında başka 

bir personel yapmakta mıdır? 
X   

Düzenli fiziki stok sayımı sonuçları tüketim malzemesi kayıtlarıyla Karşılaştırılmakta 

mıdır? 
X   

Düzenli fiziki stok sayımı sonuçları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılmakta mıdır? X   
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BÖLÜM 7. SONUÇ 

Küreselleşmenin de etkisi ile birlikte günümüz ekonomi dünyasında ortaya çıkan 

değişim ve gelişmeler doğrultusunda ekonomik sınırların ortadan kalkması, rekabet ortam 

ve koşullarının sertleşmesi, faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin sayısının artması ve 

süreçlerin yoğunlaşması işletmelerin örgütsel anlamda yapılarını yenileme ve geliştirme 

gereksinimini ortaya koyarken, varlık ve kıymetlerini korumak, olası hata, hile, 

usulsüzlük ve yolsuzlukların önüne geçebilmek ve öncelikle işletmenin kendisi ve işletme 

ile ilgilenen diğer kişi ve gruplar olmak üzere güven duyulan mali tablo, rapor ve bilgilere 

ulaşmak için etkin ve fonksiyonel bir şekilde çalışan kontrol ortamına sahip olma 

ihtiyaçları da çok önemli bir hale gelmiştir.  

İşletmelerin büyümesi, yeni faaliyet alanlarının ortaya çıkması, rekabet ortam ve 

koşullarının yoğunlaşması, iş ve işlem hacimlerinin artması nedeniyle işletmeler çok daha 

karmaşık ortamlar ile karşı karşıya kalmışlardır. Söz konusu bu durum kontrol, denetim 

ve risk yönetimi olgularına karşı duyulan ihtiyacı oluşturmuş ve bu kavramları ön plana 

çıkarmıştır.  

Bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde etkin ve fonksiyonel bir şekilde 

çalışan iç kontrol sisteminin varlığı denetim süreci için büyük önem taşımaktadır. İç 

kontrol sisteminin tasarlanmasında göz önünde bulundurulan faktörler ve iç kontrol 

sisteminin etkinliği ile işlevselliği işletme bakımında artı değer yaratan ve aynı zamanda 

işletmeyi koruyan bir fonksiyondur. Etkin ve fonksiyonel bir şekilde çalışan iç kontrol 

sistemi, bağımsız denetim faaliyetinin niteliği konusunda da olumlu etkiler 

yaratmaktadır. İç kontrol sistemlerinin bağımsız denetçiler tarafından incelenerek 

değerlendirilmesi, bazı risklerin önceden ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesine imkan 

yaratır. Bağımsız denetim faaliyetini yürüten bağımsız denetçi, denetim faaliyeti 

süresince uygulayacağı yöntem, teknik ve yordamlarını ve bağımsız denetimin kapsamını 

belirlemek için iç kontrol sistemine ilişkin ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olmalıdır. 
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Bağımsız denetim faaliyetinin en önemli ve temel faydası karar alma aşamasında 

kullanıma konu olan tablo, rapor ve bilgilere hangi seviyede güvenileceği konusunda 

makul düzeyde güvence sağlamasıdır. İç kontrol sisteminin temel hedeflerine bağlı bir 

şekilde ortaya çıkan faydaları; mali tablo ve raporlara duyulan güven seviyesini arttırmak, 

hile ve yolsuzluk eğilim ve girişimlerini azaltmak, muhasebe organizasyonunda 

gerçekleştirilen kayıtlarda, üretilen bilgilerde hatalı ve yanlış işlemlerin azalmasını 

sağlamak,  muhasebe organizasyonunda oluşan hata ve yanlışların düzeltilmesini 

sağlamak, işletmelerin şeffaf bir şekilde yapılanmasına katkı sağlayarak piyasalarda 

güveni yükseltmek, kredi veren kurum ve kuruluşların kredi değerlemelerinde karşı 

karşıya kaldıkları bilgi riskini azaltmak şeklinde sıralanabilir.  

Sonuç itibariyle etkin ve fonksiyonel bir şekilde çalışan iç kontrol sistemi işletmelere 

sağladığı faydaların yanı sıra bağımsız denetim faaliyetleri ile uyumlu ve koordine bir 

şekilde çalışarak şeffaf ve sağlıklı bir bağımsız denetim ortamının oluşturulmasına önemli 

bir katkı sağlamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

KAYNAKÇA 

[1] Abdioğlu Hasan, (2008), “İç Denetim Alanında Mesleki Yetkinliklerin 

Güçlendirilmesi Arayışları ve İngiltere ve İrlanda İç Denetçiler Enstitüsünün 

Yetkinlik Tanımlamaları”, Sayıştay Dergisi,  

[2] Acar Durmuş ve Senal Serpil, (2016), “Bağımsız Denetim Kalitesi: Denetim 

Firmaları Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi,  

[3] Acar, D. ve Tetik, N., (2010), “Genel Muhasebe”, 9.Baskı, Ankara, Detay 

Yayıncılık,  

[4] Akarkarasu Nahit, (2000), “Halka Açık Şirketlerde İç Denetim ve Denetim 

Kurullarının Etkinleştirilmesi İçin Öneriler”, SPK Denetleme Dairesi Yeterlik 

Etüdü, İstanbul,  

[5] Akay Hüseyin, (1995), “Muhasebe Denetiminde İç Kontrol Riskinin İncelenmesi 

ve Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası,  

[6] Akbulut Halim, (2010), “Muhasebe Denetiminin Etkinliğini Sağlamada Denetim 

Komitesinin Rolü: Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma”, Afyon 

Kocatepe Üniv. SBE,  

[7] Akgül, A. B. (2000), “Türk Denetim Kurumları”, Türkmen Kitapevi, İstanbul. 

[8] Akgün Ali İhsan, (1999), “İşletmelerde İç Denetim Uygulaması”. Vergi Dünyası 

Dergisi,  

[9] Akışık Orhan, (2005), “İç Kontrol Sistemi ve Bağımsız Denetim İçindeki Yeri”, 

Muhasebe Denetime Bakış”, TÜRMOB Yayını,  



133 
 

[10] Aksoy, Tamer, (2002), “Tüm Yönleriyle Denetim”, Yetkin Hukuk Yayınları, 

Ankara. 

[11] Aksoy Tamer, (2005), “Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslar arası 

Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü Bir İç Kontrol Anket Önerisi”, Mali Çözüm 

Dergisi,  

[12] Aksoy Tamer, (2006),  “Tüm Yönleriyle Denetim”, 1.Cilt, 2.Baskı, Ankara, Yetkin 

Yayınları,  

[13] Aktuğlu, M.A. (1983), “Denetim ve Revizyon”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 

İ.İ.B.F.Yayın No:7, İzmir. 

[14] Alptürk Ercan, (2008), “İç Denetim Rehberi”, Maliye ve Hukuk Yayınları, 

Ankara,  

[15] Arcagök Sait ve Erüz Ertan, (20069, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi”, 

Hesap Uzmanları Derneği,  

[16] Aslan Sinan, (2003), “Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim”, 1. Baskı, İstanbul, 

Avcıol Basım Yayın, 2003. 

[17] Aslan Bayram, (2010), “Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak İç Denetim”, Sayıştay 

Dergisi,  

[18] Atabek, A., (2007), “Denetimin Denetimi ve Türkiye Uygulaması”, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 

[19] Ataman, Ü., Hacırüstemoğlu, R. ve Bozkurt, N.: (2001), “Muhasebe Denetimi 

Uygulamaları”, İstanbul: Alfa Basımevi. 

[20] Ayaz Murat, (2011), “Bankalarda İç Denetim Yaklaşımı ve Bir Uygulama 

Örneği”, Marmara Üniversitesi Banka ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul,  



134 
 

[21] Azaltun M., (1999), “Otel İşletmelerinde İç Kontrol”, Eskişehir, T.C. Anadolu 

Üniversitesi Yayınları, 

[22] Bayazıtlı, E. (1991), “Uluslararası Bağımsız Dış Denetim Standartları ve Türkiye 

Uygulaması”, Ankara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

[23] Biçer A., A., (2006) “İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin 

Rolü ve Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

[24] Bilge Semih, (2014), “İç Denetim Yönetime Değer Katmak”, İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu Yayınları, Yayın No.1, Kamu Sektöründe İç Denetimin 

Başarıyla Uygulanmasında Rol Oynayan Faktörler,  

[25] Bizim, Çiğdem, (2008), “Türkiye Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim”, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

[26] Bozkurt Nejat, (1995), “Mali Tabloların Bağımsız Denetimi Açısından Bağımsız 

Denetçi ve İç Denetçi İlişkisi”, Yaklaşım Dergisi,  

[27] Bozkurt Nejat, (2000), “Mali Tablolarda İşletme Yönetimleri Tarafından Yapılan 

Muhasebe Hileleri”, Muhasebe-Finansman Dergisi,  

[28] Bozkurt Nejat, (2006), “Muhasebe Denetimi”, 4.Baskı, İstanbul, Alfa Basım 

Yayım Dağıtım,  

[29] Bozkurt Nejat, (2010), “Muhasebe Denetimi”, 5. Baskı. İstanbul, Alfa Basım,  

[30] Bozkurt Nejat, (2011), “İşletmelerin Kara Deliği Hile, Çalışan Hileleri”, Alfa 

Yayın, İstanbul,  

[31] Can H.,  ve Doğan T., ve Yaşar A., (1991) “Genel İşletmecilik Bilgileri”, Ankara: 

Adım Yayıncılık,  

[32] Cömert, N., (2012), “Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Önemlilik 

Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yöntemler”, Mali Çözüm Dergisi, 



135 
 

[33] Çaldağ, Y. (2007), “Denetim Ve Raporlama Finansal Tablolar Ve Analiz 

Teknikleri”, Gazi Kitabevi, Ankara. 

[34] Çaldağ Yurdakul, (2015), “Denetim ve Raporlama Finansal Tablolar ve Analiz 

Teknikleri”, TÜRMOB Yayınları, Ankara, 2015.  

[35] Çelik, A. (2005), “Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu”, Seçkin 

Yayınevi, Ankara. 

[36] Çiftçi Yavuz ve Çiftçi Alper, (2007), “İç Kontrol Sistemi-Bağımsız Denetim 

İlişkisi İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemelerin İncelenmesi”, Muhasebe 

Bilim Dünyası Dergisi,  

[37] Dalak, G. (2000), “Denetim ve Kalite Denetimi”, Muğla Üniversitesi, SBE 

Dergisi, Sayı 129, Haziran 

[38] Dalkılıç F.-Oktay, S., (2001),  “Uluslararası Denetim ve Güvence 

Standartlarında Mesleki Şüphecilik”, Mali Çözüm Dergisi,  

[39] Davutyan, N.- Kavut, L., (1997), “Bağımsız Denetimde Müşteri Kabul Riskinin 

Veri Zarflama Analizi Yoluyla Ölçülmesi”, İMKB Dergisi, 

[40] Demirbaş M., (2005), “İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında 

Meydana Gelen Değişimler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi,  

[41] Demirel Ahu, “Bağımsız Denetimde İşletme İç kontrol Yapısının İncelenmesi ve 

bir Uygulama Örneği”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler, İstanbul 2007.  

[42] Dönmez, A., P. Başak Berberoğlu ve A. Ersoy (2005), “Ülkemiz Bağımsız Dış 

Denetim Standartlarının ABD Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları-AB 

Sekizinci Yönergesi ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla Karşılaştırılması”, 

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi,  



136 
 

[43] Doyrangöl N. C., (2001), “Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında Etkili Bir İç 

Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonu”, İstanbul, Lebib Yalkın Matbaası, 

[44] ERDOĞAN Melih, “Denetim”, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2005.  

[45] Erdoğan S., (2009), “İç Kontrol Sistemi: Kamu İktisadi Teşebbüsleri İçin İç 

Kontrol Modeli Önerisi”,  Planlama Uzmanlığı Tezi. T.C. Başbakanlık Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme 

Genel Müdürlüğü, Ankara,  

[46] Erdoğan, M., (2012), “Denetim”, 1.Baskı, Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi 

Yayını, 

[47] Ergin, H. (2006), “Denetim”, Ekspres Matbaası, Kütahya. 

[48] Erol, A. (1997), “Finansal Kurumların Denetimi”, Bildiri, XVI. Türkiye 

Muhasebe Kongresi, İstanbul 

[49] Ersoy Dönmez, (2011), “Bağımsız Denetim Sürecinde Analitik İnceleme 

Prosedürleri: Türkiye’de SPK’dan Yetki Almış Denetim Firmaları Üzerine Bir 

Araştırma”, Ahmet Yesevi Üniversitesi,  

[50] Eşkazan Ali Rıza, (2003), “İç Denetimin Değişen Dünyasında İç Denetçiler”, İç 

Denetim Dergisi,  

[51] Fişek  K., (2005) “Yönetim”, Ankara, Paragraf Yayınları, 2005.  

[52] Göçen Ceren Ayça, (2010), “Kurumsal Yönetim, İç Kontrol ve Bağımsız Denetim 

: Parmalat Vakası”, Mali Çözüm 97, İSMMMO Yayını,  

[53] Gökalp Bakır, (2013), “Kamu Yönetiminde İç Denetim Etkinliğinin Ölçülmesi”, 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,  

[54] Gücenme Ümit (2004), “Muhasebe Denetimi”. 1 Baskı, Aktüel, İstanbul, 

[55] Güçlü, F., (2005), “Muhasebe Denetimi”, Detay Yayıncılık, Ankara, 



137 
 

[56] Güçlü, F., (2008), “Muhasebe Denetimi İlkeler ve Teknikler”, 3.Baskı, Ankara, 

Detay Yayıncılık,  

[57] Güredin, E. (1994), “Denetim”, 6. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul. 

[58] Güredin, E. (1999), “Denetim”, 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul. 

[59] Güredin, E. (2000), “Denetim”,  10. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım,  

[60] Güredin, E. (2007), “Denetim ve Güvence Hizmetleri”, 11.Baskı. İstanbul, Arıkan 

Yayınevi,  

[61] Güredin, E., (2008), “Denetim ve Güvence Hizmetleri”, 12.Baskı, İstanbul, Arıkan 

Basım Yayım Dağıtım,  

[62] Gürbüz, Hasan (1995), “Muhasebe Denetimi”, 4. Baskı, Bilim Teknik Yayınevi, 

İstanbul. 

[63] Gürkan Nazmi Zarifi (2009), “Türk Kamu Mali Yönetiminde İç Denetim ve İç 

Denetim Algısı”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta,  

[64] Güven, F. M., (2008), “İşletmelerde İç Kontrol Yapısının Yeri Ve Önemi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü”, İstanbul 2008. 

[65] Haftacı, V. (2011), “Muhasebe Denetimi”, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 

2.Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 

[66] Hiçşaşmaz Mazhar, (1974), “İşletme Hesaplarının İncelenmesi”, Ankara İktisadi 

Ticari İlimler Akademisi Yayınları, 4.Baskı, Ankara,  

[67] İbiş Cemal ve Çatıkkaş Özgür, (2012), “İşletmelerde İç Kontrol Sistemine Bakış”, 

Sayıştay Dergisi,  

[68] Karakoç Mehtap, (2013), “Türk Ticaret Kanunu İle Birlikte Bağımsız Denetimde 

Meydana Gelen Gelişmeler”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 



138 
 

[69] Kasım Dilek, (2011), “İç Denetim Sistemlerinin Bankaların Verimliliği 

Üzerindeki Etkisi”, Marmara Üniversitesi Banka ve Sigortacılık Enstitüsü, 

İstanbul,  

[70] Kaval, H. (2008), “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) 

Uygulama Örnekleri ile Muhasebe Denetimi”, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 

3.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 

[71] Kavut, L. (2000), “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve Türkiye’deki 

Durumu”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,  

[72] Kavut L., Taş O. ve Şavlı T., (2009), “Uluslararası Denetim Standartları 

kapsamında Bağımsız Denetim”, İSMMMO Yayını,. 

[73] Kaya, A., Demiral H., (2001), “Vergi İncelemelerinde İşletmelerin İç Kontrol 

Sistemlerinden Yararlanma Olanakları”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 

[74] Kayım A., (2006), “Avrupa Birliği Komisyonu İç Kontrol Standartları”. TİDE İç 

Denetim Dergisi,  

[75] Kepekçi Celal, (1982), “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada 

İç Denetimin  Rolü”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları,   

[76] Kepekçi, C. (1998), “Bağımsız Denetim”, 3. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 

[77] Kepekçi, C. (1996), “Bağımsız Denetim”, Işık YMM A.Ş. Yayını, İstanbul,  

[78] Kepekçi, C. (2004), “Bağımsız Denetim”, 5. Baskı, Avcı Ol Basım Yayın, 

İstanbul. 

[79] Keskin A., D., (2008), “İç Kontrol Sistemi - Kontrol Öz Değerlendirme”, İstanbul, 

Beta,Yayınevi,  

[80] Kırmızı Nihat, (2007), “İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız 

Denetim karar sürecindeki yeri”, Marmara Üniv.SBE İşletme Anabilim Dalı,  



139 
 

[81] Kiracı Murat, (2004), “Denetim Sürecine Etkileri Bakımından Hile Riski 

Değerlemesi”. MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 

[82] Kocabay İbrahim, (1998), “İşletmelerde İç Denetim”, Vergi Dünyası Dergisi,  

[83] Köroğlu Çağrı ve Uçma Tuğba, (2016), “İşletmelerdeki İç Kontrol Sisteminin 

Etkinliği ve Dış Denetimdeki Önemi,  

[84] Köse, H. Ö. (2007), “Dünya’da ve Türkiye'de Yüksek Denetim”, Gözden 

Geçirilmiş 2.Baskı, Kuruluş Yıldönümü Yayınları, Ankara, 

[85] Kurban İbrahim, (1997), “İç Denetim Fonksiyonunun Etkinliği İçin Kurum İçi 

Düzenlemeler”, İç Denetim Enstitüsü Yayınları,  

[86] Kurnaz Niyazi ve Çetinoğlu Tansel, (2010), “İç Denetim Güncel Yaklaşımlar”, 

Umuttepe Yayınları, Kocaeli,  

[87] Küpçü Hande, (2011), “İç Denetim ve Kurumsal Yönetim”, Sakarya Üniversitesi 

Soysal Bilimler Enstitüsü, 2011. 

[88] Madendere M., A., (2005), “Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü”, 

TİDE Çeviri/Derleme,  

[89] Özbek Ç., (2012), “İç Denetim”, İstanbul, Türkiye İç Denetim Enstitüsü 

Yayınları,  

[90] Özer, M. (1997), “Denetim”, Özkan Matbaacılık, Ankara. 

[91] Özeren Baran, (2016), “İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları”,  

[92] Özkul F.,U., ve Özdemir Z.,A., (2011), “İşletmelerde Hile Riski Yönetimi”, 

İstanbul, Beta Yayım,  

[93] Saltık N., (2007), “İç Kontrol Standartları”. Bütçe Dünyası,  

[94] Selimoğlu, ve Uzay,Ş., (2009) “Muhasebe Denetimi”, 2.Baskı, Ankara, Gazi 

Kitabevi,  



140 
 

[95] Sevim, Ş. (1990), “Muhasebe Raporlarının Yasal Denetimini Yürütmekten 

Sorumlu Kişilere Yetki Verilmesine Yönelik AT 8.Yönergesinde Belirtilen Mesleki 

Standartlar İle 3568 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuattaki Mesleki Standartların 

Karşılaştırılması”, Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:8, Sayı 1- 2, Eskişehir. 

[96] Sezal Levent, (2006),  “Banka İşletmelerinde Etkin Bir İç Denetim ve Risk 

Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Çukurova Üniv. 

SBE İşletme Anabilim Dalı, 

[97] Sezer Halit, “İç Denetimin Fonksiyonel Yapısı”, Active Bankacılık ve Finans 

Dergisi, Sayı: 16, 2001. 

[98] Sipahi, B. (2001), “Muhasebe Kullanılan Kanıt Toplama Teknikleri ve Bir 

uygulama”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

[99] Şahin Selçuk, (2005), “Risk Yönetimde İç Denetimin Rolü”, Marmara Üniversitesi 

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü,  

[100] Taş O., ve Durmuş C., N., (2008), “SPK Düzenlemeleri ve 3568 Sayılı Mevzuat 

Kapsamında Denetim”, Alfa yayınları, İstanbul, 

[101] Tuan A.,K., (2008), “İşletme Yönetiminin Kontrol Fonksiyonunun Bağımsız Dış 

Denetim Üzerindeki Etkileri”, T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 

[102] Tuan Koray, (2009), “Bağımsız Dış Denetim Sürecinde İç Kontrol Sisteminin 

İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi,  

[103] Tuan A.,K., ve Sağlar J. (2004), “İç Denetçinin Örgüt İçindeki Yerinin Denetim 

Faaliyetleri Açısından Önemi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi,  



141 
 

[104] Tuan A.,K., ve Sağlar J., (2009), “İşletmelerde İç Denetim Fonksiyonunun 

Bağımsız Dış Denetim Maliyeti Üzerindeki Etkileri”. T.C. Çukurova Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  

[105] Tucay Duygu, (2011), “İç Kontrol ile İç Denetimin Bağımsız Denetim Açısından 

Önemi ve Bir Anket Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniv. SBE, 

İstanbul,  

[106] Türedi, H. (1996), “Muhasebe Denetimi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F., 

Trabzon. 

[107] Türker, M., R. Pekdemir, Y. Selvi, ve F. Yılmaz (2003), “Sınırlı Uygunluk 

Denetimi (SUD)”, Türmob Yayınları 198, Ankara. 

[108] Türktan, G., (1989), “Çağdaş Bağımsız Denetim ve Türkiye’deki Durum”, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 

[109] TÜRMOB, (1999), “Finansal Kurumların Denetimi”, Yılı Sirküler Rapor 

Kitapları, Yayını, Yayın No: 32 

[110] Uçkaç, M. (1999), “Muhasebe Denetimi”, Çelepler Matbaacılık, İstanbul. 

[111] Ulusoy Yasin, (2006), “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Dış 

Denetim”, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE Özel Hukuk Ana bilim Dalı, 

[112] Uyar Süleyman, (2005), “İç Denetçi ile Denetim Komitesi Arasında Nasıl Bir 

İlişki Olmalıdır?”, İç Denetim,  

[113] Uyar, S. ve Çelik,M., (2009), “İMKB’nda İşlem Gören Şirketlerin Görüşlerinin 

ve Denetim Raporlarının Denetim Şirketleri Açısından Araştırılması”, MUFAD 

Journal, 

[114] Uysal Hayrettin, (2013), “Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamalı 

Bağımsız Denetim”, Detay yayıcılık, Ankara,  



142 
 

[115] Uzay, Ş. (1999), “İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış 

Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik 

Bir Araştırma”, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, 

[116] Uzay Ş., (2003), “İç Denetimin Geleceği ve Yeni Eğilimler”, XXII. Türkiye 

Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, T.C. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 

İşletme Bölümü, Antalya,  

[117] Uzun A.,K., Sertkaya K.ve Öksüz F., (2006), “İç Denetim Departman 

Yönetiminde Etkinlik ve Verimlilik”, İç Denetim, 

[118] Yavaşoğlu, M., (2001), “Sermaye Piyasası Mevzuatında Bağımsız Denetim”, 

1.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara,   

[119] Yılancı M., (2003), “İç Denetim - Türkiye’nin 500 Büyük Sanayii İşletmesi 

Üzerine Bir Araştırma”,  Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,  

[120] Yılancı M. ve Sevim Ş., (1991), “İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim 

Fonksiyonu, İşletmenin El Kitabı”, Biar Eğitim Yayınları, Ankara, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

ÖZGEÇMİŞ 

Adı ve Soyadı : Sibel UZUN  

Doğum Yeri ve Tarihi : Kahramanmaraş / 25.03.1982 

İletişim : +90 553 600 03 31 / sibeluzun82@gmail.com 

Eğitim Durumu :  

Lise : Çamlıca Kız Lisesi / 1999 

Lisans : Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme / 2005 

Yüksek Lisans : Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Denetim 

Programı 

Yabancı Dil : İngilizce / Almanca 

Çalıştığı Kurum : 

Turan Müşavirlik / Mali Müşavir Stajyeri /İstanbul (2013-…) 

 


