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ÖZ 

UMUR, Ufuk. Bağımsız Denetim ve İç Kontrol Etkileşimi: İç Kontrol 

Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi 

Durumu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015. 

İç kontrol sistemi, işletmelerin sürekli gelişmesine zemin teşkil eden dinamik bir 

yapıya sahiptir. Bu anlamda iç kontrol; işletme varlıklarının etkili, etkin, ekonomik 

ve verimli bir şekilde, işletme amaçlarına hizmet edecek tarzda, mevzuata uygun 

kullanılmasını gerçekleştirmek, işletme operasyonları hakkında güvenilir, düzenli ve 

zamanında bilgi sağlamak, kurum varlıklarını muhafaza etmek, yolsuzluğu ve 

usulsüzlüğü önlemek için tesis edilmesi önem taşıyan bir sistemdir. İç kontrol 

sistemi, işletmenin tepe yönetiminden alt kademe çalışanlarına kadar tüm 

paydaşlardan etkilenen, finansal raporlamanın güvenilirliği, işlemlerin etkililiği ve 

etkinliği, regülasyonlara uyumu sağlama amaçlarına ulaşmak için kullanılan bir 

yaklaşımdır. Bağımsız denetim faaliyetlerinin içerisinde yer alan iç kontrol 

sisteminin etkinliğinin ve etkililiğinin tespit edilmesi işletmelerin mali olan ve 

olmayan operasyonların ne kadar güvenilir ve doğru bir şekilde yapıldığını ortaya 

çıkarmaktadır. Günümüzde doğru ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacın giderek artması 

bağımsız dış denetimi de işletmeler için vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir. 

Bağımsız denetim standartlarının 2013 yılından itibaren yürürlükte bulunması, 

bununla birlikte iç kontrol sistemine ilişkin düzenlemelerin halka açık olmayan 

şirketlere yaygınlaştırılmasının Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte başlanması, 

bağımsız denetçiler ve şirketler tarafından sistemin nasıl yürüyeceği konusu tam 

olarak anlaşılamamaktadır. Özellikle, iç kontrol sistemi Türkiye’de tam olarak 

uygulanamamakta ve kavramsal olarak anlaşılamamaktadır. Bu çalışma ile hem 

bağımsız denetçilere hem de işletme yöneticilerine bağımsız denetim ile iç kontrol 

arasındaki ilişki hakkında bilgi verilmesi ve usul ile yöntemlerin açıklanması 

hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İç Kontrol, Bağımsız Denetim, İç Denetim, Denetim, Muhasebe 

Denetimi. 
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ABSTRACT 

UMUR, Ufuk. Interaction between Independent Audit and Internal Control: The 

Case of Reporting Internal Control Deficiencies to Those Charged with Governance 

and Management, M.A. Thesis, Ankara, 2015. 

Internal control system is a dynamic process enabling enterprises to continously 

improve. To this end, internal control is of great significance to be established to use 

organizational assets effectively, efficiently, and productively to realize 

organizational aims in compliance with regulations, to provide reliable, regular, and 

timely information on operations, to protect organizational assets, and to prevent 

frauds and corruptions. Internal control system is an approach, which is affected by 

the whole organization ranging top management to blue collar workers, to achieve 

reliability of financial reports, operational effectiveness and efficiency, and 

compliance with regulations. Independent audit identifies to what extent internal 

control is effective and efficient, and reveals the extent of financial and nonfinancial 

operations regarding reliability and accuracy. The ever growing requirement of 

updated reliable and accurate information makes independent audit indispensable for 

corporates. However, although independent audit standards are in use since 2013 and 

efforts to make internal control regulations common for corporates not quoted starts 

in accordance with New Turkish Trade Act, the internal control is not clearly 

understood by either independent auditors or corporates. In particular, internal 

control is not exactly performed and conceptually understood in Turkey. Thus, this 

study aims at informing internal auditors and managers on the relation between 

internal control and independent audit and explaining methodology and techniques. 

  

Keywords: Internal Control, Independent Audit, Internal Audit, Audit, Accounting 

Control. 
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GİRİŞ 

Kurumsal yönetimin temel ilkeleri küresel bağlamda sorumluluk, hesap 

verilirlik, şeffaflık ve adillik olarak kabul edilmiştir. Paydaş yaklaşımını benimseyen 

kurumsal yönetim, hile ve yolsuzlukların önlenmesi açısından giderek artan bir 

öneme sahip bir yönetim şeklidir. Kurumsal yönetim veya yönetişim; işletmenin 

amaçlarına ulaşabilmesi için kurumsal faaliyetlerin yönetilmesi, yönlendirilmesi, 

raporlanması ve izlenmesi maksadıyla uygulanan bir sistem olarak ifade edilebilir. 

Türkiye kurumsal yönetim ile TÜSİAD’ın öncülüğünde 2002 yılında gerçekleştirilen 

çalışma ile tanışmıştır. OECD tarafından benimsenen ilkeleri esas alan bu rapor, 

Sermaye Piyasaları Kurulunca (SPK) yürütülen mevzuat kapsamında kurumsal 

yönetim çalışmalarının temelini oluşturmuştur.  

Türk özel sektörünün değişen küresel koşullara uyum sağlamasını amaçlayan 

çağdaş yönetim uygulamaları kapsamında hayat bulan bir kısım regülasyon 

içerisinde özel öneme sahip uygulamalar içerisinde, Türkiye için işletme yönetimi 

açısından yeni sayılan iç denetim de yerini almıştır. Süreç iyileştirmeyi esas alan, 

yönetim için değer katan, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini de içeren ve yönetime 

ve paydaşlara makul bir güvence sağlayan iç denetimin ana fonksiyonu risk 

yönetimi, kurumsal yönetim ve iç kontrolün değerlendirilmesi ve yönetimin 

yönlendirilmesidir.  

Bu noktada çalışmanın ana konusunu oluşturan iç kontrol sisteminin tanımını 

yapmak faydalı olacaktır. İç kontrol sistemi, işletmelerin sürekli gelişmesine zemin 

teşkil eden dinamik bir yapıya sahiptir. Bu anlamda iç kontrol; işletme varlıklarının 

etkili, etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde, işletme amaçlarına hizmet edecek 

tarzda, mevzuata uygun kullanılmasını gerçekleştirmek, işletme operasyonları 

hakkında güvenilir, düzenli ve zamanında bilgi sağlamak, kurum varlıklarını 

muhafaza etmek, yolsuzluğu ve usulsüzlüğü önlemek için tesis edilmesi önem 

taşıyan bir sistemdir. 

Basel Komitesi tarafından yayımlanan “Bankalarda İç Kontrol Sistemlerinin 

Çerçevesi” isimli yayında; banka etkin bir şekilde yönetimi ile banka işlemlerinin 

etkili bir şekilde yerine getirilmesinin en kritik komponentlerinden birisinin sağlıklı 

bir iç kontrol sisteminin varlığının olduğu, bankalarla birlikte finans sisteminin 
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tamamının güvenliği açısından etkili iç kontrol sisteminin temel oluşturduğu ifade 

edilmiştir. Yine aynı dokümanda, bankaların kendi yapısı, işlemlerin doğası ve 

karmaşıklığı ile risk yapısına uygun iç kontrolleri uygulaması gerektiği belirtilmiştir. 

İç kontrol sistemleri içerisinde en çok uygulama alanı bulan model 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

modeli olmuştur. COSO modeli 1990’lı yılların başlarında ABD’de özel sektöre 

yönelik geliştirilmiş ve 2000’li yıllarda meydana gelen şirket iflasları, yolsuzluk ve 

usulsüzlükler sonucunda daha fazla rağbet edilen bir model olmuştur. Benzer 

modeller arasında CoCo, Cadburry, KING, Turnbull, CobiT, SysTrust ve eSAC 

sayılabilir. COSO modelinin geliştirilmesinin nedenlerinden birisi 

standardizasyondur. Diğer bir neden ise hizmetin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasıdır. COSO modelini benzerleri olan diğer sistemlerden farklı kılan 

özellikler risk odaklılık ve geniş kapsamlılıktır. Ayrıca, COSO sistem olarak 

bütüncül bir model olarak işletmede mali olan ve olmayan tüm birim ve sistemlerin 

ihtiyaçları için ortak bir yapı oluşturmaktadır. 

Risk ve sistem odaklı bir yapıyı benimseyen iç kontrol sistemi birbirini 

destekleyen birbiriyle uyumlu önlemlerden oluşmaktadır. Böylelikle, iç kontrol 

sistemi, ortaya çıkabilecek sorunların önceden tespit edilmesini sağlamakta ya da 

tespit edilen sorunların sistematik bir şekilde çözülmesini temin etmektedir. 

İç kontrol sistemi uygulamalarında farklılık olmakla birlikte düzenli ve 

sistematik bir yapı sunulmaktadır. COSO modeli de iç kontrol sistemini eş zamanlı 

uygulanabilen birbirini hem destekleyen hem bütünleyen beş ana bileşenden 

oluşmaktadır.  Modelin temel unsuru olan ve modelin ilk aşamasını oluşturan kontrol 

ortamı, beş ana bileşenin içerisindeki en önemlisi olduğu gibi aynı zamanda 

yönetilmesi de en zor olanıdır. Kontrol ortamının zayıf olması diğer ana bileşenleri 

anlamsızlaştırırken sağlam dayanakları olan bir kontrol çerçevesi COSO modelini 

destekleyerek daha güçlendirmektedir. 

Tepe yönetimden destek almaksızın uygulanamayan kontrol ortamı; 

farkındalık, tutum, davranış, yeterlilik ve çalışma tarzı gibi soyut unsurlardan 

oluşmaktadır. COSO modeli kapsamında kontrol ortamını oluşturan bileşenler; 

dürüstlük ve etik değerler, yönetimin felsefesi, yönetimin tarzı, yetkinlik, kurumsal 
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yapı, yetkelendirme ve sorumluluk dağılımları, insan kaynakları politika ve 

uygulamaları olarak tanımlanmıştır. 

Modelin ikinci aşamasını risk değerlendirme bileşeni oluşturmaktadır. Sürekli 

gözden geçirmeleri içeren risk değerlendirmesi faaliyeti iç kontrolün 

oluşturulmasında açık bir şekilde hazırlanıp dokümante edilirken operasyonlar 

esnasında mütemadiyen göz önünde bulundurulmaktadır. 

İç kontrolü destekleyen unsurlardan bir diğeri de bilgi ve iletişimdir. 

Kurumsal yapı içerisinde işletme politika ve süreçlerine uygun olarak üstten aşağıya 

işleyebileceği gibi aşağıdan yukarıya doğru bir şekilde de işleyebilir. 

İç kontrol sistemini oluşturan son bileşen ise sistemin etkinliğinin ve 

etkililiğinin izlenmesini sağlamaktadır. Bir iç kontrol sürecinin en önemli 

elementlerinden birisi kurumsal kültürdeki denetim anlayışı ile birlikte Yönetim 

Kurulu veya üst yönetimin gözetim ve incelemeleridir. İç dinamiklerin içerisinde iç 

kontrol sisteminin etkinliğinin ve etkililiğinin iç denetim tarafından izlenmesi ve 

değerlendirilmesi kurumsal gelişime de katkıda bulunmaktadır.  

Bu iki mekanizmanın dışında bağımsız denetim vasıtasıyla iç kontrol 

sistemine ilişkin bazı bulgulara ulaşmak ve iyileştirme yapmak da mümkündür. 

Bağımsız denetim; denetleme yapılan işletmenin finansal tablolarının, bağımsız 

(yansız) bir denetçi marifetiyle tarafsız olarak, kanıt toplama ve değerlendirme 

yöntemlerini kullanarak, uluslararası denetim standartları doğrultusunda, genel kabul 

görmüş ilke ve kurallara uygunluk bakımından incelenmesi neticesinde elde edilen 

somut sonuç ve görüşlerin işletme yetkililerine ve ilgili üçüncü kişilere iletilmesi 

olarak ifade edilebilir. Bağımsız denetim faaliyetleri düzenlenen standartlara uygun 

bir şekilde yürütülmektedir. Bu çerçevede 265 numaralı bağımsızidenetim 

standardıifinansal tablolarınidenetimi sırasındaitespit ettiğiiiç kontrolieksikliklerini 

uygunibir biçimdeiüst yönetimdenisorumlu olanlaraive yönetimeibildirmesine 

yönelikisorumluluğunu düzenlemektedir. 

Bağımsız denetim standartlarının 2013 yılından itibaren yürürlükte 

bulunması, bununla birlikte iç kontrol sistemine ilişkin düzenlemelerin halka açık 

olmayan şirketlere yaygınlaştırılmasının Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte 

başlanması, bağımsız denetçiler ve şirketler tarafından sistemin nasıl yürüyeceği 

konusu tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu sebeple bağımsız denetim standartlarını 
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açıklayıcı mahiyette çalışmalara ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu alanda herhangi bir 

çalışmaya rastlanılmaması çalışmanın önemini daha da artırmaktadır. 

Bu nedenle hazırlanan bu çalışma üç bölüm olarak tasarlanmıştır. Birinci 

bölümde iç kontrol sistemi kavramsal olarak incelenmiş ve iç kontrol sisteminin 

bileşenleri açıklanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde denetim kavramı irdelenmiş ve bağımsız 

denetim olgusu ele alınmıştır. Bu çerçevede bağımsız denetim ile iç kontrol ilişkisi 

de bu bölümün içeriğinde yer almıştır. 

Üçüncü bölümde ise bağımsızidenetim kapsamındaiiç kontrolieksikliklerinin 

üstiyönetimdenisorumlu olanlarla yönetimeibildirilmesi konusuna değinilmiştir. Bu 

bölümde öncelikle bağımsız denetim standartları incelenmiştir. Müteakiben detaylı 

bir şekilde 265 numaralı Bağımsız Denetim Standardı ele alınmıştır. 

Sonuç bölümünde denetim bulgularının bildirilmesine ilişkin elde edilen 

sonuçlar tartışılmış ve araştırmacı ve uygulamacılar açısından bazı önerilere yer 

verilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İÇ KONTROL SİSTEMİ VE BAĞIMSIZ DENETİM 

İç kontrol sistemi, işletme varlıklarının etkili, etkin, ekonomik ve verimli bir 

şekilde, işletme amaçlarına hizmet edecek tarzda, mevzuata uygun kullanılmasını 

gerçekleştirmek, işletme operasyonları hakkında güvenilir, düzenli ve zamanında 

bilgi sağlamak, kurum varlıklarını muhafaza etmek, yolsuzluğu ve usulsüzlüğü 

önlemek için tesis edilmesi önem taşıyan bir sistemdir. Türkiye için yeni bir 

yaklaşım olan iç kontrolün tanımı, işlevleri bu bölümde ele alınmaktadır. Aynı 

zamanda bağımsız denetim kavramının da içeriği tartışılmaktadır. 

1.1.İç Kontrol Sistemi 

Küreselleşme, teknolojideki hızlı değişimler, uyum yeteneği sağlayabileyen 

işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmesi, işletmelerin büyümesi, 

bu doğrultuda faaliyetlerin sayısının artması ve süreçlerin karmaşıklaşması, aktiflerin 

korunması, hataların önlenmesi ve en önemlisi güvenilir verilerin toplanması 

işletmelerde yönetim fonksiyonlarından kontrolü ön plana çıkarmaktadır. Risklerin 

önceden saptanarak uygun kontrol tedbirlerin alınmasını sağlayan iç kontrol sistemi 

işletmeler için giderek önem kazanan bir sistem durumuna gelmiştir.  Bu nedenle 

çalışmamızın bu bölümünün konusunu işletmelerde kurulması gereken iç kontrol 

sistemi oluşturmaktadır. 

1.1.1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 

Bir işletmenin belirlediği amaçlara ulaşmasına her türlü engeli ortadan 

kaldırmak, engel vasfını kaybetmek, zararsız hale getirmek ya da zararı asgariye 

indirebilmek maksadıyla belirlenen politikalarla beraber prosedürler bütünü 

“kontroller” olarak nitelendirilmektedir. Kontroller; işletme kültürünü, yapısını, 

kaynaklarını, süreçlerini, sistemini ve görevlerini bir bütün halinde ele alarak 

kurumsal hedeflerin başarılmasında ve örgütsel etkililiğin sağlanmasında üst yönetim 

ve alt kademe tüm çalışanlara destek veren bir mekanizmadır (Knechel, Salterio ve 

Ballou, 2007:227). 

Bir işletmede kontrollerin disiplinli ve sistematik bir bütünlük içerisinde ele 

alınmasını sağlayan sistem iç kontrol sistemidir. İç kontrol sisteminin çıkış noktası 

finansal kaygılar olmakla birlikte sitem finansal olmayan operasyonları da 
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kapsamaktadır. İç kontrol sisteminin varlığı finansal tablolarının doğruluk ve 

güvenilirlik derecesinin arttırılarak muhtemel hata ve risklerin asgariye 

indirilebilmesine hizmet etmektedir (Bakır, 2002:49).  Özellikle işletmeler büyüyüp 

faaliyetler karmaşık hale geldiğinde kontrol sorunu gündeme gelmektedir. Çünkü 

büyüme, regülasyonlara uyum ile ilgili bazı zafiyetleri beraberinde getirmekte, aynı 

zamanda fonksiyonel birimler arasında sıkı bir koordinasyon gerektirmektedir 

(Akışık, 2005:90).  

Ayrıca, iç kontrol sisteminin olmadığı ya da işlevsel olarak etkinliğinin 

sağlanamadığı zaman, telafisi güç olan sonuçlar doğabilmektedir. Örneğin; 

literatürde üzerinde önemle durulan kayıplar arasında işletme varlıklarının kaybı, 

eksik, hatalı ve etkili olmayan kararlar alınması, yolsuzluklara sebep olunması, 

müşteri tutundurulamaması, karlılığın azalması ve verimlilik kayıpları yer almaktadır 

(Aksoy, 2005:139-140).  

Bu nedenle, etkin ve etkili bir iç kontrol, doğru ve zamanında kararlar 

alınabilmesi için yönetişimin bir kurumda oluşabilmesi için olmazsa olmaz bir 

unsurdur. Çünkü etkili işleyen bir iç kontrol sisteminin sağladığı faydalar 

bulunmaktadır. Örneğin; yönetimin küresel ve değişen teknolojik ve ekonomik 

çevreye uyum sağlayabilmesi, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlaması ve 

koruyabilmesi ve en önemlisi işletmenin yaşayabilmesi için daha fazla imkân 

sağlamaktadır (Ratcliffe ve Landes, 2009:2).  

Bu sebeple iç kontrol sisteminin büyüyen işletmeler için bir zorunluluk 

olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. Ancak iç kontrol sisteminin Türkiye’de tam 

olarak uygulanamadığını ve kavramsal olarak anlaşılamadığını da belirtmekte fayda 

bulunmaktadır.  

İç kontrol sistemi farklı kuruluşlar tarafından ele alınmış ve modeller 

geliştirilmiştir. Bu kuruluşlardan bazıları aşağıda sıralanmaktadır. 

 Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting 

Standards Committee – IASC) 

 İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors – IIA),   

 Uluslararası Muhasebe Uzmanları Federasyonu (International Federation 

of Account – IFAC),  
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 Amerikan Mali Müşavirler Enstitüsü (American Institute of Certified 

Public Accountants – AICPA),  

 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) 

 Amerikan Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (Securities and 

Exchange Commission – SEC), 

 Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (International 

Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI),  

 

IFAC, iç kontrolü aşağıda yer alan işletme amaçlarına ulaşılmasında 

karşılaşılabilecek olası riskleri asgariye indirmek için işletmenin yönetim kurulundan 

tüm çalışanlarına kadar herkes tarafından uygulanan, tüm çalışanlardan etkilenen ve 

tüm çalışanları etkileyen bir işletme yönetim sistemi olarak tanımlamakta ve bu 

sistemin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirmektedir (Professional Accountants in 

Business Committee, 2011:9).   

 Stratejik faaliyetler dahil tüm işletme işlemlerinin etkinliği, etkililiği ve 

verimliliğini sağlamak,  

 Paydaşların zamanında, rasyonel ve etkili karar almasını temin edebilmek 

için doğru ve güvenilir bilgi üretmek,  

 Regülasyonlara uyum sağlamak,  

 İşletme varlıklarını yolsuzluklara, usulsüzlüklere, kayıplara, hasarlara ve 

hırsızlıklara karşı korumak. 

COSO (2011:2) tarafından iç kontrol, tepe yönetiminden alt kademe 

çalışanlarına kadar herkesten etkilenen, finansal raporlamanın güvenilirliği, 

işlemlerin etkililiği ve etkinliği, regülasyonlara uyumu sağlama amaçlarına ulaşmak 

için makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış bir süreç olarak tarif 

edilmektedir.  

İç kontrolleri kurumsal yönetimin ayrılmaz bir parçası olarak niteleyen IIA, 

faaliyetlerin etkinliğinin, etkililiğinin ve verimliliğinin sağlanması, cari yılda 

bütçenin uygulanması, finansal raporlar başta olmak üzere tüm raporların 

güvenilirliğinin temini, meri yasa ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması 

konusunda bir güvence olarak tanımlanmaktadır. 
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INTOSAI ise iç kontrolü, işletmenin üst yönetimi dahil tüm çalışanlarından 

etkilenen, kurumsal hedeflere ulaşılmasında riskleri indirgeyebilmek ve bu çerçevede 

makul bir güvence sağlayabilmek maksatları doğrultusunda tasarlanmış bir sistem 

olarak tanımlamaktadır (Professional Accountants in Business Committee, 2011:10).  

Halka açık şirketlerin regülasyonlarını düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK)nın tanımı Türkiye için temeli oluşturmaktadır. Zira iç kontrol Türk Ticaret 

Kanununda henüz yerini alamayan bir kavramdır. Bu çerçevede Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Denetleme konusunda SPK tarafından yayımlanan X/16 

seri/sıra numaralı tebliğin 28. Maddesinde,  

“İç Kontrol sistemi, yönetim politikalarına uymak da dahil olmak üzere, 

işlerin düzenli ve etkin yürütülmesi, varlıkların korunması, hata, hile ve 

usulsüzlüklerin önlenmesi ve belirlenmesi, muhasebe kayıtlarının doğru ve 

eksiksiz olması ve mali bilgilerin güvenilir olarak zamanında derlenmesi 

amacıyla işletmede uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm 

yöntemleri kapsar.”  

şeklinde tanımlanmıştır. 

Yönetimin finansal bilgiler başta olmak üzere işletme faaliyetlerine 

güvenebilme olasılığını arttırıcı girişimler olarak da tanımlanabilen iç kontrol 

sistemi, bir işletmenin varlıklarının korunmasını sağlayabilecek, faaliyetlerin doğru 

ve güvenilir bir şekilde işlediğini temin edebilecek ve verimliliği arttırılabilecek 

önlemlerin bir bütünü olarak ifade edilebilir (Keiser vd., 2000:489). 

Tüm tanım ve kavramlar ışığında iç kontrol sistemi temelde, finansal ve 

istatistiki verilerin güvenirliğini sağlamak, kurumsal belirlenmiş politikaların 

uygulanabilirliğini tespit etmek, işgücü verimliliğini artırmak, kişiler arası ve 

birimler arası ilişkileri uyumlaştırmak gibi konuları kapsayan bir sistemdir (Harrison 

ve Horngen, 2004:180). 

İç kontrol sistemi sadece muhasebe kontrolleri değil yönetsel kontrolleri 

kapsayan tüm işletmeye yaygın ve kapsamlı bir sistemdir. Bu bağlamda iç kontrol, 

belirlenen kurumsal amaç ve hedeflere ulaşılmasını; faaliyetlerin usulsüzlük, hile, 

yolsuzluk, hırsızlık ve iyi olmayan yönetimden korunmasını; bilginin zamanında 

güvenilir ve doğru bir şekilde elde edilmesini ve bu bilginin karar alma 

mekanizmalarında kullanılmasını sağlayan organizasyon, politika ve prosedürler 
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bütünüdür. Ancak, iç kontrol sisteminin hataların ortaya çıkarılmasında ve 

önlenmesinde kesin güvence sağlayamadığını da belirtmek gerekmektedir. 

Bu çerçevede yukarıdaki tanımlardan elde edilen ortak noktaları aşağıdaki 

şekilde özetlemek mümkündür. 

 Yönetime ve iç ve dış paydaşlara güvenilir ve doğru bilginin sağlanması, 

 İşletmenin varlıklarını kayıp, yolsuzluk, hırsızlık ve hasara karşı korunması, 

 Regülasyonlara uyum sağlanması, 

 İşletmedeki faaliyetlerin etkinliğinin ve etkililiğinin sağlanması. 

İç Kontrol sisteminin özelliklerini süreç odaklılık, insan odaklılık, risk 

odaklılık, makul güvence ve etkililik olarak beş başlık altında toplamak mümkündür. 

İç kontrol sistemi bir dizi olay niteliği taşımayıp işletmenin faaliyetlerinin tamamını 

etkileyen bir dizi eylemlerden meydana gelen bir süreçtir. Bu iç kontrol sürecinin 

anahtar bileşeni insandır. Üst yönetimin desteklemediği bir iç kontrol sisteminin 

etkili olamayacağı düşünülemeyeceği gibi iç kontrol sistemini, işletmenin her 

faaliyetinde ve aşamasında etkili kılanın çalışanlar olduğunu sürekli hatırda tutmak 

gerekmektedir. 

İç kontrol sisteminin diğer bir temel unsuru risk odaklı olmasıdır. İşletmeler 

kurumsal amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerini yaparken her türlü risk ile 

karşılaşabilir. Yönetimin iç kontrol bağlamındaki görevi, kurumsal hedeflerin 

gerçekleşmesinde başarı olasılığını artırabilmek için tespit edeceği riskler için uygun 

önlemleri almaktır.  

Etkin ve etkili bir iç kontrol sisteminin riskleri tamamen ortadan kaldırma 

gibi hedefi olmadığı, ancak bu konuda makul bir güvence verebileceğini hatırda 

tutmakta fayda bulunmaktadır. Makul güvence, iç kontrolün maliyetinin getireceği 

faydayı aşmaması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu nedenle, iç kontrol sisteminde 

kontroller kurulurken fayda ve maliyetler dikkate alınmaktadır. Maliyet, kurumsal bir 

amacı yerine getirirken kullanılan kaynakların bedeli ile fırsat ve/veya kayıpların 

ekonomik değerini gösterirken, fayda kurumsal bir hedefi engelleyebilecek risklerin 

azaltılması olarak kabul edilmektedir (Meisser, 1997:195-196). 

İç kontrol bir amaç değil, işletmelerin amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir 

araçtır. Bir işletmenin temel amacı kar maksimizasyonu olmakla birlikte bu amaca 

ulaşmasını temin edecek hedefler; işlemsel, finansal ve uyum hedefleri olarak üç 
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grupta toplanmaktadır (Ricchiute, 2006:300-301). Bu hedefleri aşağıdaki şekilde 

özetlemek mümkündür (Louwers vd., 2005:140). 

 Finansal raporlama hedefleri; doğru, dürüst ve güvenilir mali raporlar 

yayınlamanın yanı sıra varlıkların hırsızlık, zimmete geçirmek, yolsuzluk, 

usulsüzlük ve zarar vermek gibi yetkisiz kullanımını engellemek.  

 İşlem hedefleri; kurumsal itibar, pazar payını artırma, yeni ürün geliştirme, 

yüksek yatırım geri dönüş oranları, varlıkları korunması, varlıkların etkin, 

etkili ve ekonomik kullanımı.  

 Uyum hedefleri; şirket amaçlarının yasa ve düzenlemelerle uyumunu 

sağlamak. 

1.1.2. İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri 

Kontrol çevresi, iç kontrol sisteminin öncelikli hedeflerinin başarıyla yerine 

getirilebilmesi için disiplini ve düzeni sağlamaktadır. Kontrol çevresi örgütsel yapı, 

yönetim felsefesi ve işletme kültürü, dürüstlük ve ahlaki değerler, görevlendirme ve 

yetkelendirme, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ve çalışanların 

yeteneklerini kapsamaktadır (Cangemi ve Singleton, 2003:65). 

İç kontrol sisteminin bileşenleri belirli olmasına karşın aşağıdaki 

özelliklerden dolayı her işletme için farklı tasarım gerektirebilmektedir. Bu 

özellikleri aşağıdaki sıralamak mümkündür (Arens vd., 2003:247).  

 İşletmenin büyüklüğü, 

 İşletmeninin örgütsel ve sahiplikle ilgili karakteristik yapısı, 

 İşletme faaliyetlerinin yapısı, 

 Yürütülen operasyonların çeşitliliği ve karmaşıklığı, 

 Denetleyici ve düzenleyici zorunluluklar. 

İç kontrol sistemleri içerisinde COSO İç Kontrol Modeli yaygın bir şekilde 

kabul görmüş ve küresel bir standart olmuştur. COSO’nun iç kontrol sistemine 

ilişkin bileşenleri aşağıdaki şekilde gibidir (Kaval, 2005:125).  

 Kontrol Çevresi 

 Risk Değerlemesi 

 Kontrol Faaliyetleri 

 Bilgi ve İletişim 
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 İzleme 

 

Şekil 1 COSO Modeli Bileşenleri 

1.1.2.1. Kontrol Çevresi 

Kontrol çevresi iç kontrol sistemini oluşturan bileşenlerin temelidir. Etkin, 

etkili ve güvenilir bir iç kontrol sisteminden bahsedilebilmesi için kabul edilebilir bir 

kontrol ortamına ihtiyaç bulunmaktadır (Yereli ve Özdoğan, 2009, 60).  

Kontrol ortamı veya çevresi çalışma ortamının fiziksel yapısından çalışanların 

ruh haline kadar bir şirketi etkileyen hususların tamamını kapsamaktadır. Kontrol 

çevresi; tutum, algı, davranış, üslup ve yeterlilik gibi daha soyut kavramları 

içermektedir (Topcu, 2013:10). Kontrol çevresi yönetim kurulunun, yönetimin, alt 

kademe yöneticilerin ve tüm çalışanların işletme hedef ve faaliyetlerine ilişkin tutum 

ve davranışları ile farkındalık seviyesini yansıtmaktadır (Moeller, 2009:34).  

Bir örgütte kontrol bilincinin kültürün bir parçası olabilmesi için üst 

yönetimin kontrolü planlama, örgütleme ve uygulama gibi diğer fonksiyonlarla eş 

değer görmesi ve bir davranış olarak benimsemesi gerekmektedir. Bir kurumun 

kontrol çevresi, işletmedeki fonksiyonel bölümlerin tamamına nüfuz etmekte ve 

çalışanların iç kontrol algısını etkilemektedir (Reding vd., 2009:6-10). Bu bağlamda 

kontrol çevresi, işletmenin sahip ve ortakları, üst yöneticileri ve orta kademe 

yöneticilerinin işletmede uygulanan iç kontrol sisteminin önemine ilişkin inanç ve 

tutumlarını gösteren eylemler, politikalar ve prosedürlerden oluşmaktadır (Uzay vd., 

2009: 98). Buradan hareketle iç kontrolün gücünü üst yönetimden aldığını belirtmek 

yanlış olmayacaktır (Topcu, 2013:10). 

Etkin ve etkili bir kontrole sahip bir işletmenin temeli yönetimin tutumuna 

bağlıdır. Eğer tepe yönetim kontrolün önemine inanırsa işletme çalışanları bu karara 
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uyacak ve sistemin kontrollerini bilinçli bir şekilde gözlemleyerek karşılık 

vereceklerdir. Eğer işletmenin çalışanları kontrolün tepe yönetim için önemli bir 

mesele olmadığına inanırlarsa yönetimin kontrol amaçlarının etkili bir biçimde 

yerine getirilmesi mümkün olmayacaktır (Elder, Beasley ve Arens, 2010:294). 

Kontrol çevresi, örgütsel kültür ve yapıyı oluşturmaktadır (Erdoğan, 2001, 

93). COSO modeli kapsamında kontrol çevresinin bileşenleri; örgütsel yapı, yönetim 

felsefesi ve çalışma tarzı, yetkelendirme ve sorumluluk, dürüstlük ve ahlaki değerler, 

yetkinliklere bağlılık, insan kaynakları uygulamaları ve politikası olarak 

tanımlanmıştır (COSO, 1994).  

Bu kapsamda kontrol çevresinin faktörleri aşağıda sıralanmakta ve 

açıklanmaktadır (Gönen, 2009:195; BDS 315, madde A77).  

 Dürüstlük ve ahlaki değerler 

 Uzmanlığın değerlendirilmesi  

 Üst yönetimden sorumlu olanların katılımı (Yönetim kurulu veya 

denetim komitesi) 

 Yönetim felsefesi ve çalışma tarzı 

 Örgütsel yapı 

 Yetki ve sorumluluk verme yöntemleri 

 İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları 

 Dış etkenler 

1.1.2.1.1. Dürüstlük ve Ahlaki Değerler 

İşletmede belirlenen amaçlara ulaşılması için tespit edilecek yönteme, 

işletmenin öncelikleri ile birlikte yönetim felsefesinin esası olan değer yargıları temel 

oluşturmaktadır. Bu öncelikler ve değer yargıları, aynı zamanda yönetimin dürüstlük 

yaklaşımının ve ahlaki değerler açısından bağlılığının bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca, bu öncelikler ve değer yargıları iç kontrol sisteminin tasarım, 

uygulama, izleme ve değerlendirme etkinliğini de belirleyen temel unsurlardır (BDS 

315, madde A77).  

Dürüstlük bir işletmede faaliyetlerin tüm evrelerinde geçerli olan ahlaki 

davranışlar bağlamında bir ön şarttır. İşletmeler sadece müşterilerle ilgilenmemekte 

ve toplum ve kamu kurumları gibi diğer taraflar da bulunmaktadır. Tüm bu paydaşlar 

arasında menfaat çatışması yaşanması olasıdır. Bu açıdan ahlaki değerler, olası 



13 
 

çatışmaların taraflarını dikkate almalıdır. Üst yönetimin buradaki görevi tarafların 

menfaatlerini zedelemeyecek şekilde ahlaki değerlerin işletmede yerleşmesine 

liderlik yapmalıdır. Dürüstlük anlayışının ve ahlaki değerlerin işletme süreçleri, 

kararları ve sistemlerinde kendini gösterecek biçimde prensiplere, standartlara ve 

kurallara dayandırılmasını ve sürdürebilir bir şekilde işletmede yerleştirilmesi üst 

yönetim ve tüm çalışanlar açısından önceliği teşkil etmelidir (Gönen, 2009:195). 

1.1.2.1.2. Uzmanlığın Değerlendirilmesi  

Uzmanlık, belirli bir mesleğe özgü iş ve işlemleri yapabilmek için ihtiyaç 

duyulan beceri ve bilgilerin tamamıdır. BDS 315 madde A77’de yeterliğe bağlılık 

olarak ele alınan husus, iş tanımlarının net bir şekilde belirlenmesini 

gerektirmektedir. Bu sebeple, uzmanlığın değerlendirilmesi, yönetim anlayışı ve 

yaklaşımı olarak ortaya çıkmaktadır (Elder vd. 2010:295). Yönetimin, çalışanlara 

uygun görev verme anlayışını oluşturması için her düzeydeki mesleki uzmanlıklar 

için gerekli olan beceri ve bilgiyi hesaba katması gerekmektedir. Ayrıca yönetim her 

iş için biçimsel olsun olmasın iş tanımları oluşturmalı ve uygulamaya 

geçirebilmelidir. Bu yaklaşım, diğer paydaşlar olduğun kadar iç paydaş olan 

çalışanların yönetime ve uygulamalarına güven duymalarını sağlamaktadır. Bu 

nedenle işletmelerin insan kaynakları politikaları oluşturması büyük önem 

taşımaktadır (Erdoğan, 2001:55). 

1.1.2.1.3. Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Katılımı (Yönetim Kurulu ve Denetim 

Komitesi) 

Yönetim Kurulu, yönetim ve sermaye sahipleri arasında işlev görerek, 

işletmenin çalışmalarında yol gösterme, liderlik etme ve hesap sorma 

sorumluluklarını yerine getirmektedir. Kontrol çevresi kapsamında kurulun yapısı, 

organları, üyelerinin eğitim seviyesi, deneyimi ve bilgi birikimi, bağımsız üye sayısı, 

operasyonda görevli üye sayısı ve işletme faaliyetleri açısından uygunluğu gibi 

unsurlar öne çıkmaktadır.  

Bununla birlikte yönetim kurulunun diğer bir görevi de yönetimden 

beklentilerini ortaya koyarak, performansı takip etmektir. Yönetim kurulunun 

etkinliği ile iç ve dış denetçilerle olan ilişkileri de kontrol çevresini etkilemektedir 

(Gönen, 2009:196).  
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Etkili bir kurumsal yönetim için yönetim kurulunun desteği gereklidir. Çünkü 

yönetimin uygun iç kontrol uygulamasından ve finansal raporlama sürecinden emin 

olmasından yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu iç kontrol sorumluluğunu 

yönetime devretse de düzenli olarak bu kontrolleri değerlendirmelidir (Elder vd., 

2010, 295). 

Bu anlamda yönetim kurulu adına hareket eden organ denetim komitesidir. 

Yönetim kurulu adına denetim komitesi iç kontrol sisteminin etkinlik ve etkililiği ile 

birlikte  mali raporlama sisteminin güvenirliğini teminat altına almaktadır (Gerekan 

ve Pehlivan, 2009:125). 

Denetim komitesinin temel işlevi; finansal raporlamayı izleyerek doğru ve 

güvenilir mali raporların hazırlanmasını temin etmek, muhtemel hata ve hileleri 

önlemek, ortakların menfaatlerini korumak için yönetsel hataları önlemek ve 

bağımsız dış denetçilere yardımcı olmaktır. Denetim komitesinin yansızlığını ve 

bağımsızlığını koruması önemli bir ayrıntıdır. Söz konusu denetim komitesi iç 

denetimi izlerken aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir (Uzay, 2003:75-77). 

 Yıllık denetim planı ve iç denetim programını incelemek 

 Denetim raporlarını gözden geçirerek, çalışmaların yeterliliğini 

değerlendirmek, 

 Görevlerin uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini denetlemek, 

 Yönetim ile iç denetçilerin arasındaki iletişim ve koordinasyon seviyesini 

belirlemek ve yönetimin iç denetim raporlarında yer alan hususlara 

gösterdiği aksiyonları incelemek.  

Denetim komitesinin yönetimden bağımsızlığı ve finansal raporlama 

konusundaki bilgisi, onun, yönetim tarafından hazırlanan iç kontroller ve finansal 

raporları etkili biçimde değerlendirme yeteneğinin önemli bir göstergesidir (Elder 

vd., 2010:295).  

Denetim komitesi yöneticilerin dışında oluşturulmalıdır. Yani yönetim kurulu 

üyesi olmayan ve firmayla başka ilişkisi bulunmayan (örneğin; satıcı, danışman ya 

da genel hukuk müşaviri gibi) kimselerden seçilmelidir. Denetim komitesinin önemli 

gözlem rolleri vardır fakat faaliyet sorumluluğu yönetimde olan bölümsel 

kontrollerin yerine geçemez (Rittenberg, Johnstone ve Gramling, 2010:45). 
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1.1.2.1.4. Yönetim Felsefesi ve Çalışma Tarzı 

Yönetim felsefesi ve çalışma tarzı, işletmenin idare şeklini ve kabul edilebilir 

risklerin türünün ve seviyesinin belirlenmesini etkilemektedir (Gönen, 2009:197). 

Etkin ve etkili bir iç kontrol sisteminin varlığından bahsedebilmek için yönetimin 

felsefesini incelemek gerekmektedir. İç kontrol sistemi, yönetimin felsefesine ve 

çalışma tarzına göre yürütülebilmektedir. Eğer yönetim, işletmede risklerine önemli 

olduğuna inanıyorsa, etkili kontrol politikalarını bir yönetim felsefesi olarak kabul 

etmek durumundadır (Erdoğan, 2001:55-56).  

Yönetimin felsefesinin ana unsurları; risk iştahı, mali olan ve olmayan 

faaliyet hedeflere ulaşma niyet ve önemi ile birlikte finansal raporlamaya karşı 

tutumudur (Uzay, 1999:24). Yönetim felsefesi tüm kontrol çevresini etkileyen ve 

onun belirleyicisi olan bir alt bileşendir. Bu kapsamda finansal raporlamaya ilişkin 

yönetimin yaklaşımının yanında bilgi sistemleri ve personele yönelik yaklaşım da 

değerlendirilmektedir (BDS 315, madde A77).    

1.1.2.1.5. Örgütsel yapı 

Bir işletmede örgütsel yapı, iç kontrolün uygulanmasındaki temel taşlardandır 

(Bozkurt, 1999:124). Örgütsel yapı, çok kısa olarak, işletme faaliyetlerinin kurumsal 

bir bütünlük içerisinde planlanması, uygulanması, kontrol ve koordine edilmesi 

olarak ifade edilmektedir (Gönen 2009, 197).  

Etkin bir örgüt yapısı; planlama, uygulama, yönlendirme ve kontrol için bir 

işletmede temel oluşturarak sisteminin kontrol çevresine yön vermektedir. Bir 

işletmenin örgütsel yapısı planlanırken sorumluluklar; mümkünse kaydetme, 

yetkilendirme, yürütme ve koruma olarak ayrı tutulmalıdır. Örgütsel yapının işlerliği 

ve işlevselliği, gerekli çalışma ortamının ve uygun araçların sağlanmasıyla mümkün 

olabilir (Erdoğan, 2001:56). 

1.1.2.1.6. Yetki ve Sorumluluk Verme Yöntemleri 

Bu unsur, kurumlardaki delegasyon sisteminin işleyebilmesi, böylelikle 

sistemde tıkanıkların yaşanmaması, görev tanımlarında muğlaklık kalmaması ve 

hassas görevlerin yedeklenebilmesi için personel yetki ve sorumluluklarının formel 

bir biçimde ortaya konulması gerektiğini ifade etmektedir. Bu düzenleme yapılırken 

yetki ve sorumluluk dengesi gözetilirken, yetki aktarımının yukarıdan aşağı doğru 
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yapılması gerektiği, diğer taraftan sorumluluğun aşağıdan yukarıya planlanmasının 

uygun olduğu planlamaya dahil edilmelidir. (Uzay, 1999:24-25). 

Yetki ve sorumluluklar belirlenirken, “Görevler Ayrılığı” ilkesi uyarınca, 

süreç akışı içerisinde işin başlangıcından bitimine kadar tek kişiye vermek uygun 

değildir. Kayıt altına alınması, yerine getirilmesi ve korunması işlevleri mümkün 

olabildiği kadar aynı kişide olmamalıdır. Örneğin, işletmede bir varlığın satın 

alınması, kaydedilmesi ve muhafazası işlemleri farklı personel tarafından 

üstlenilmelidir.  

1.1.2.1.7. İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları 

İnsan kaynakları politikası, iç kontrolün belirleyici unsurlarından birisidir. 

İnsan kaynakları politikaları çalışanlara dürüstlük, ahlaki davranış ve uzmanlık 

konularında yönetim felsefesi ve çalışma tarzının yansıtılmasıdır. insan kaynakları 

politikaları işe alma, oryantasyon, eğitim, danışmanlık, değerleme, liderlik, terfi ve 

kariyer, ücretlendirme, telafi edici ve iyileştirici çabalar, işten çıkarma, sendika 

ilişkileri gibi konulardan oluşmaktadır (Gönen, 2009:198). 

Eğer çalışanlar yetkin ve güvenilirse, diğer kontroller olmasa da güvenilir 

mali tablolar elde edilebilir. Yerinde kontroller olsa bile yetersiz ya da dürüst 

olmayan çalışanlar, sistemi bir karışıklığa sokabilir. Dürüst, yetkin çalışanlar, 

kendilerini destekleyen çok az kontrol olduğu zaman bile üst seviyede performans 

sergileyebilirler. Fakat yetkin ve güvenilir çalışanların bile hataları, kusurları olabilir 

(Elder vd., 2010:296). 

1.1.2.1.8. Dış Etkenler 

Dış etkenleri işletme faaliyet ve uygulamalarından etkilenen işletme dışında 

yer alan diğer kişiler ve kuruluşlarca işletmeyi etkilemek için uygulanan baskılar 

olarak nitelendirilmektedir (Kepekçi, 2004:82). Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 

Kurumu ya da Sermaye Piyasası Kurulu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar 

tarafından getirilen düzenlemeler veyahut bağımsız dış denetim firmaları tarafından 

yapılan düzenli kontrolleri bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. Zira 

işletmenin faaliyetlerini ve kontrol çevresini önemli ölçüde etkilemektedir (Uzay, 

1999:27). 
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1.1.2.2. Risk Değerlemesi 

Risk, işletmenin sürdürülebilirliğini ve yaşayabilirliğini, mali gücünü ve 

sektördeki kurumsal itibarını, piyasadaki rekabet gücünü, ürün ve hizmetlerinin 

kalitesini doğrudan etkilemektedir. Risk yönetimi açısından, kurumsal hedeflere 

ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin büyüklük ve tür açısından ayırt edilmeden 

tanımlanması, olasılıklarının ve etkilerinin ölçülmesi öncelik ve önem taşımaktadır 

(Gürkan, 2009). 

Bir işletmede karşılaşılabilecek risklere örnek olarak; müşteri ihtiyaçlarındaki 

değişimler, rekabet tehditleri, regülasyonlardaki değişimler ve faiz oranları, döviz 

kur oranları, petrol fiyatları gibi ekonomik değişimler verilebilir. Yönetimin iç 

kontrol sisteminin gereklerini yerine getirebilmesi için risklerin tamamını 

değerlemesi ve uygun kontrol önlemlerini tespit etmesi gerekmektedir (Warren, 

Reeve ve Fess, 2002:239).  

Risk değerlendirmesinin ön koşulu kurumsal hedeflerin kurumsal çapta 

birbiriyle bağlantılı bir şekilde oluşturulmasıdır. Esasen risk değerlendirmesi, 

risklerin yönetilmesi konusunda kurumsal bir prensip oluşturulması, bu çerçevede 

ilgili risklerin belirlenerek kontroller geliştirilmesidir (Reding vd., 2009:6-11). Bu 

çerçevede risk değerlemesi aşağıda yer alan üç aşamadan oluşan bir süreçtir 

(Moeller, 2009:39). 

 Riskin öneminin tahmini,  

 Riskin meydana gelme olasılığının ve frekansının değerlendirilmesi,  

 Riskin ne şekilde yönetileceği ve değerlemede hangi eylemlerin dikkate 

alınacağı.  

 

Finansal raporlama için ise risk değerleme, yönetimin Genel Kabul Görmüş 

Muhasebe İlkelerine (GAAP – Generally Accepted Accounting Principles)’a uyumlu 

finansal rapor hazırlamayla alakalı riskleri belirlemesi ve analiz etmesidir (Elder vd., 

2010: 296). 

Riskler ancak tanımlandığı zaman, önemlerini tahmin etmek, gerçekleşme 

olasılıklarını değerlemek ve sonuçta riskleri engelleyebilecek ya da azaltabilecek 

faaliyetleri belirlemek amacıyla analiz edilebilmektedir. Örneğin bir deponun 

yöneticisi dava konusu bile olabilecek yaralanma riskini analiz edebilir. Eğer 
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yönetici riskin önemli olduğuna karar verirse, bu yaralanmaları önleyecek nitelikte 

tedbirler alabilir (Warren vd., 2002:239). 

Yönetim, iç kontrol sistemini etkili hale getirerek, işletme faaliyetlerindeki 

hatalarla birlikte hileleri önleyebilmek üzere riskleri değerlemektedir. Ne var ki, iç 

kontrol sistemi riskleri sadece azaltmaya yardımcı olmaktadır, yoksa riskleri ortadan 

kaldırma garantisi vermemektedir (Uzay vd., 2009:98).  

İç kontrol sistemine ilişkin risk değerlemesi aynı zamanda kontrol riski de 

oluşturmaktadır. Burada vurgulanmak istenen risk türü, iç kontrol sisteminin 

işlevselliği veya etkililiğine rağmen önleyemediği ve finansal tablolara yansıyabilen 

hatalar ve hilelerin varlığı ile ilişkilidir (Bozkurt, 1995:31). 

Etkin ve etkili bir iç kontrol sisteminde risk değerlemesinden bahsedebilmek 

için risklerin belirlenmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle iç kontrol sistemi kurulurken, hem işletme içi hem de işletme dışı faktörlerin 

neden olacağı risklerin değerlemesi yapılacak şekilde tasarlanmalıdır. Riskler 

işletmede belirli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Aşağıda bu usuller ele 

alınmaktadır. 

1.1.2.3.1. Hatalar 

Hatalar, finansal tablolardaki kasıt olmadan yapılan uygunsuzlukları ifade 

etmektedir. Verilerin işlenmesinde veya bilgisayara girişte istenmeden bir takım 

yanlışlıklar yapılabilir. Örneğin; finansal tablolar hazırlanırken kullanılan verileri 

toplarken ve bunları analiz ederken, muhasebe ilkelerini uygularken, değerleme 

yaparken, kayda alırken, sınıflama yaparken, raporları sunarken veya açıklarken kasıt 

olmadan yapılabilecek yanlışlıklar hata olarak nitelendirilmektedir (Göçen, 

2010:112). Netice itibariyle hataların bilinçsiz bir şekilde ve genellikle işletmede 

çalışan personel tarafından kasıtsız olarak yapıldığı görülmektedir (Kaval, 2005:64). 

1.1.2.3.2. Hileler 

Hile, belirli menfaatler için sahtecilikle, dürüstlüğe aykırı bir şekilde işlem 

yapılması, yasalar başta olmak üzere ilke ve kurallara bilerek aykırı davranılması 

olarak tanımlanabilir (Erdoğan, 2001:57). Finansal tabloların kasıtlı olarak tahrif 

edilmesi veya varlıkların zimmete geçirilmesi de bir hile türüdür. Benzer şekilde, 

muhasebe kayıtları ve destekleyici belgelerin değiştirilmesi ve tahrif edilmesi, 

işlemlerin kasıtlı olarak kaydedilmemesi veya yanlış olarak gösterilmesi ve 
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muhasebe ilkelerinin kasıtlı olarak yanlış uygulanması da hile türüne örnek olarak 

gösterilebilir (Uzay, 1999:77).  

İşletmelerde yapılan hileler üç kategoride sınıflandırılabilir (Uzay vd., 

2009:92). 

  

 İşletme varlıklarının şahsi amaçla kullanımı (zimmet) 

 Hileli raporlama 

 Ahlaki olmayan bozuk davranışlar 

1.1.2.3.3. Varlıkların Hatayla Kayba Uğraması 

İşletme varlıkları kazayla kaybolabilir veya yanlış yere konabilir. Örneğin 

yeni alınmaya başlanan bir mal, yanlışlıkla depoya konarak satışa sunulmayabilir. 

Varlıklar dışında varlıklara ilişkin verilerin kaybı da bu grupta yer alır. Nitekim 

bilgisayardaki alacak hesapları kütüğünün teknolojik nedenlerden dolayı manyetik 

ortamdan silinmesi de bir varlık kaybı olarak kabul edilebilir (Erdoğan, 2001:58). 

1.1.2.3.4. Varlıkların Çalınması 

Bir işletmede varlıklar her zaman kaybolabilir, çalınabilir, kötü niyetli veya 

amacı haricinde kullanılabilir veyahut herhangi bir kasıt olmaksızın zarar verilebilir 

(Güredin, 2007:318). Varlıklar işletme dışındaki kişilerce götürülebilir veya işletme 

çalışanları tarafından da zimmetlerine geçirilebilir. Kasadaki görevlinin zimmetine 

para geçirmesi, üret im bölümünde çalışanların belirli makine parçalarını veya 

ürünleri götürmeleri buna örnek olarak verilebilir (Erdoğan, 2001:58). Burada 

bahsedilen durumların önüne geçilebilmesi ve işletme varlıklarının korunması için 

yönetim tarafından uygun kontrollerin belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 

bakımdan etkili bir iç kontrol sürecinin işletmelerde yerleştirilmesi işletmeleri bu tür 

risklere karşı koruma sağlanması konusunda yardımcı olacaktır (Güredin, 2007:318). 

1.1.2.3.5. Güvenlik Eksikliği 

 İşletmelerde güvenlik, özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte yeni boyutlar 

kazanmıştır. Gelişen teknoloji sayesinde yeni ve daha etkin güvenlik önlemleri 

alınırken, yine gelişen teknoloji ile bu önlemler aşılarak sahtecilikler 

yapılabilmektedir. Bilgisayar sahteciliğinde adeta uzmanlaşan bazı kişilerin iletişim 

hatlarını kullanarak, işletmelerin manyetik ortamlarına ve bilgilerine sızdıkları, 

bilgisayar virüsü göndererek bu bilgileri tahrip ettikleri veya bilgi hırsızlığı yaptıkları 
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görülmektedir. Uluslararası bir rapora göre, sadece bilgisayar hileleri nedeniyle ABD 

firmalarında her yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık bir zarar oluşmaktadır. Hileleri yapan 

bu kişiler, işletme dışında olabileceği gibi, işletme çalışanlarından da olabilmektedir 

(Erdoğan, 2001:58). 

1.1.2.3.6. Doğal Afetler ve Şiddet Olayları  

Çeşitli nedenlerle gerçekleşebilecek şiddet olayları işlet menin varlıklarında 

ve verilerinde hasara yol açabilir. Bu tür şiddet girişimleri, olayın önemine göre işlet 

menin faaliyetlerini kesintiye dahi uğratabilir. İşlet menin bilgi işlem merkezine 

yönelik bir sabotaj, kötü niyetle hasar verme, işlet menin faaliyetlerinin nerdeyse 

tümüyle durmasına yol açabilir ve manyetik ortamdaki verilerin ve bilgilerin yok 

olmasına neden olabilir. Bu tür eylemler işletme dışından kişiler ve teröristler 

tarafından yapılabildiği gibi, yönetimle arası bozulan çalışanlar tarafından da 

yapılabilmektedir. Ayrıca yangın, sel, su basması, deprem gibi doğal afetler de 

işletme varlıklarının kaybına neden olabilir (Erdoğan, 2001:58 - 59). 

1.1.2.4. Kontrol Faaliyetleri 

Kontrol faaliyetleri, risklerin tanımlanmasını takiben önlemek, kabullenmek 

veya kaçınmak için yapılan faaliyetlerdir. Bu aşamada risklerin uygun kontrol 

yöntemleriyle azaltılması için uygun hareket tarzları belirlenmektedir (Topcu, 

2013:11). 

Kontrol faaliyetleri kurumsal amaçlara ulaşılmasını önleyebilecek risklere 

karşı belirlenecek kurumsal politika ve prosedürlerin uygulanmasından oluşmaktadır 

(Gönen, 2009:199). Buradan kontrol faaliyetlerinin ana unsurlarının kurumsal 

politika ve prosedürler olduğu anlaşılmaktadır. Politikalardan kasıt hareket 

tarzlarının belirlenmesi iken, prosedürler ise belirlenen kurumsal politikaların 

uygulanmasıdır (Demirbaş, 2005:170).  

Kontrol faaliyetlerinin oluşturulmasındaki maksat, hata ve hilelerin önlemesi 

başta olmak üzere kurumsal hedeflerin başarılması amacı ile makul güvence 

sağlanmasıdır (Warren vd., 2002:239). Etkin ve etkili kontrol faaliyetleri, risk 

değerlemesi sonucunda belirlenen riskleri azaltmaya, yok etmeye ya da önlemeye 

yardımcı olmaktadır (Cangemi ve Singleton, 2003:105). 
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Kontrol faaliyetleri fonksiyonel bağlamda yönetsel ve finansal olmak üzere 

iki başlıkta ele alınmaktadır. Diğer yandan uygulama zamanı göre önleyici ve tespit 

edici kontroller olarak da tasnif edilmektedir. 

1.1.2.4.1. Yönetsel Kontroller 

İşletme üst yönetimi tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda işletme 

faaliyetlerinin etkin, etkili ve verimli bir şekilde yapılmasına yönelik işletme üst 

yönetiminin uyguladığı kontrollerdir. Yönetsel kontroller finansal olaylarla, 

muhasebe kayıtlarıyla doğrudan ilişkisi bulunmayan; ancak, kurumsal politikalara 

bağlılığı artıran kontrol yöntemleridir (Kaval, 2008: 17).  

Yönetsel kontrolleri oluşturan unsurlar, bir organizasyonun planını ve 

yönetsel karar süreçlerini şekillendiren prosedür ve kayıtlardan oluşmaktadır. 

Yönetsel kontroller, faaliyetlerin verimliliğini ve etkililiğini artırmayı ve özellikle 

kurum politikalarına uyumu özendirmektedir (Güredin, 2010:317-318). Yönetsel 

kontrollere örnek olarak; eğitim programları, üretim raporları, istatistiksel analizler, 

satış raporları, kalite kontrol ile zaman ve hareket etütleri verilebilir.  

1.1.2.4.2. Finansal Kontroller 

Finansal kontroller yetkilendirme, onaylama, kayıt tutma ve raporların 

hazırlanması ile birlikte varlıkların korunması, fiziki kontroller ve iç denetim gibi 

konuları da ihtiva etmektedir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010:29). 

Finansal kontroller; kurumsal varlıkların hata, hile, hırsızlık ya da yolsuzluk 

gibi istenmeyen olaylara karşı korunması maksadıyla mali tabloların süresinde, 

doğru ve güvenilir bir şekilde düzenlenebilmesi için uygulanan kontrollerdir. 

Finansal kontrollerin işlevselliği; işletmede kurulan envanter sistemi ile 

varlıklardan sorumlu olan çalışanların kolaylıkla belirlenmesi, hataların ve hileli 

işlemlerin kaynağının tespit edilebilmesi ve bilgilerin tam, zamanında ve doğru 

olarak muhasebe bölümünde bulundurulması anlamına gelmektedir (Kaval, 

2008:128). 

Finansal kontroller işletmelerde aşağıdaki hususlarda makul güvence 

sağlamak için kullanılmaktadır (Porter ve Perry, 1984:132).   

 İşlemlerin, yönetim tarafından verilen yetkilere istinaden doğru ve uygun 

bir şekilde yürütülmesi,  
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 Varlıklara yönetim tarafından verilen izin doğrultusunda erişim 

sağlanabilmesi,  

 İşletme varlıklarının, bu maksatla tutulan muhasebe kayıtlarına 

uygunluğunun belirli aralıklarla karşılaştırılması, beklenmedik herhangi 

bir farkın oluşması durumunda uygun önlemlerin alınması, 

 Finansal raporların, genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun 

kaydedilen işlemlere uygun bir şekilde hazırlanmasının sağlanması. 

1.1.2.4.3. Önleyici Kontrol Faaliyetleri 

Önleyici kontrol faaliyetleri, muhtemel düzensizliklerin oluşmasına engel 

olma veyahut meydana gelen yolsuzlukları zaman geçirmeksizin tespit etme imkanı 

sağlayan kontrollerdir.  

Bu kontroller mevcut durumdan ziyade daha uzun vadeye odaklanılarak 

yapılan kontrollerdir. Bu kontrollerin kullanılma maksadı kayıpları önlemektir. Bazı 

önleyici kontrol faaliyetleri aşağıda sıralanmaktadır. 

 Görevlerin Ayrılığı İlkesi 

 Bölümsel Yetkilendirme İlkesi 

 Erişimin Sınırlandırılması İlkesi 

 Yetki Limitlerinin Belirlenmesi İlkesi 

 Kişisel Yetkilendirme İlkesi 

 Fiziksel Koruma Önlemlerinin Alınması  

 Genel Gözetimler 

1.1.2.4.4. Tespit Edici Kontrol Faaliyetleri 

Tespit edici kontrol faaliyetleri arzu edilmeyen bir durumun oluşması 

sonrasında tespit edilebilmesi için kurgulanmaktadır. Bu kontroller kayıpların 

oluşmadan engellenmesinden ziyade ortaya çıktıklarına dair kanıt sağlamaktadır; 

kısacası, kayıpları tespit ve teşhis etmektedir.  

Bu tür kontrol faaliyetleri çalışanların zimmetinde hangi işletmenin 

varlığından ne kadar bulunduğunu, işletme ile çalışanı arasındaki borç veya alacak 

durumunu saptamaya yönelik faaliyetlerdir. Bu kontrol faaliyetleri tespit edilen bir 

hata veya hilenin kim tarafından, ne zaman ve nerede yapıldığının kolayca 

saptanmasına yönelik önlemlerdir. 
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1.1.2.5. Bilgi ve İletişim 

COSO modelinin diğer bileşenlerini bütünleyici ve tamamlayıcı mahiyette 

olan bilgi ve iletişim bileşeni iç kontrolün temel unsurlarındandır. Muhasebe süreci 

bir finansal raporlama sistemi olarak en doğru ve güvenilir bilgiyi üretmek üzere 

tasarlanmaktadır. İşletmenin aktiflerinin ve pasiflerinin muhasebeleştirilmesi için 

kullanılan muhasebe bilgi sistemini oluşturan unsurlar aşağıda kısaca 

özetlenmektedir. 

 Verilerin toplanması,  

 Kayda hazırlanması,  

 İşlenmesi,  

 Özetlenmesi ve  

 Analiz ve raporlamada kullanılan teknik ve yöntemler.  

Doğru ve güvenilir bilginin üretilmesi sistemde kullanılacak bir takım 

kontrolün öngörülmesiyle mümkündür. Esasen ayrıntılı bir şekilde oluşturulan bu 

kontroller iç kontrolün etkililiğini belirlemektedir. Muhasebe bilgi sürecinde 

birbirleriyle ilişkili ve birbirlerini doğrulayan kontrol noktaları olarak muhasebe 

fişleri, defterler, kayıtlar, mizanlar ve raporları örnek olarak verilebilir (Erdoğan, 

2001:62).  

Yönetim sadece işletme içi bilgilerden yararlanmamakta, özellikle karar alma 

sürecine etki eden olay ve durumları değerlendirmek için işletme dışı bilgiyi de 

kullanabilmektedir (Warren, vd., 2002:242).  

Bir kurumda bilgi ve iletişim sistemi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır 

(Koç, 2011:38).  

 Bütün iş ve işlemler açıklamalı olarak kayıt altına alınmalıdır. 

 İş ve işlemler hakkında doğru ve detaylı bilgiyi finansal raporlamaya 

uygun sınıflandırmak için zamanında değerlendirilmelidir. 

 İşlerin uygun parasal değerleriyle finansal tablolarda kayıt altına 

alınmasına uygun olmalıdır. 

 Etkili bilginin elde edilmesini sağlamak için geçerli muhasebe 

periyodunda kayıt altına alınmasını temin etmelidir.  

 Finansal tabloların kendisini ve ilgili açıklamaları işlere uygun olmalıdır. 
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İletişim, faaliyetlerin koordine edilmesini ve etkili kararların alınmasını temin 

etmek için faydalı bilginin organizasyonun içindeki hareketleridir. İletişim, tüm 

işletmede kontrole ilişkin politika ve prosedürlerin anlaşılmasını temin etmekte ve 

ilgili çalışanların sorumluluklarını ortaya koymaktadır. İletişimin herhangi bir formu 

bulunmamakta, yazılı ya da sözlü olabilmektedir.  

İletişimi kapsamlı ele almak gerekmektedir. Bir kurumda bilgi akışının 

yönünün farklı olması istenmektedir. Bilgi yukarıdan aşağıya iletildiği gibi tersine 

olarak aşağıdan yukarıya da hareket edebilir. Ancak aşağıdan yukarıya bilgi akışının 

gerçekleşmesi için yönetimin iletişiminin güçlü olması ve problemleri riske 

dönüşmeden çözmeye niyetli olması gerekmektedir (Demirbaş, 2005:171). 

1.1.2.6. İzleme 

İç kontrol sisteminin dinamik yapısı, organizasyon için tespit edilen 

muhtemel risklere ve çevresel faktörlerle gerçekleşen değişikliklere istikrarlı bir 

şekilde uyum göstermesini sağlamaktadır. İç kontrol sisteminin değişen çevresel 

koşullara, güncellenen hedeflere, gelişen kaynak ihtiyaçlarına ve muhtemel risklere 

uyum sağlayabilmesi ancak sürekli izleme ile mümkün görünmektedir. 

İzleme, genel anlamda bir sistemin etkililiğini ve performansını 

değerlendirme sürecidir (Doyrangöl, 2002:36). Bu açıdan izleme, işletme içi ve 

dışındaki faktörlerde görülen değişimlerle doğru orantılı olarak önceden belirlenen 

kurumsal politika ve prosedürlerine uygun biçimde iç kontrollerin devam ettirilip 

ettirilmediğinin belirlenmesidir. İç kontrol sistemleri dinamik bir yapıda oldukları 

için zaman geçtikçe değişime rahatlıkla uyum sağlayabilmekte ve kontrol 

prosedürleri ihtiyaca göre geliştirilmektedir. Bu noktada izlemenin, şartlardaki 

değişimin sistemde gerektirdiği değişikliklerin neler olduğunun yönetim tarafından 

belirlenmesine yardımcı olduğunun altını çizmekte fayda bulunmaktadır. 

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin etkililiği, sürece ilişkin problemlerin 

tespiti, işletme süreçlerinde daha kaliteli bilgilerin kullanılması, daha doğru ve 

güvenilir mali bilgilerin üretilmesi ancak iyi tasarlanmış ve uygulanabilen bir izleme 

faaliyeti ile temin edilebilmektedir (COSO, 2009). Nitekim, iç kontrol süreci 

izlenerek, iç kontrol sisteminin geliştirmeye açık yönleri belirlenebilmekte ve bu 

şekilde sistemin etkinliği artırılmaktadır (Warren vd., 2002:241).  
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İzleme sürekli olabileceği gibi özel değerlendirmeler biçiminde de yapılabilir 

ya da iki yöntemin karma olarak uygulanması şeklinde olabilir. Sürekli izleme, 

işletme faaliyetlerinin normal akışında sistemin etkililiğini değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Sürekli izlemeye aşağıda yer alan örnekler verilebilir. 

 Doğrulamalar,  

 Kayıtlarla eldeki varlıkların karşılaştırılması,  

 Bilgisayar programlarıyla yürütülen kontrol yöntemleri,  

 Hesap bakiyelerindeki değişmelerin incelenmesi ve  

 Bilgisayar raporlarının bunların kullanıcıları tarafından gözden 

geçirilmesi işlemleri.  

İşletme yönetimi, iç kontrol sisteminin etkililik açısından özel 

değerlendirilmesini de isteyebilmektedir. Bu tür ayrı değerlendirmelerin frekansı ve 

içeriği daha önceki değerlendirmelerdeki tespitlere ve risklerin önlenmesi için 

uygulanan kontrollere bağlı olarak değişebilir. Bu çerçevede, kontrol sisteminin 

bütünü yönetim tarafından değerlendirilebileceği gibi yönetim belirli bir bileşene 

ilişkin kontrolleri incelemeyi tercih edebilir (Doyrangöl, 2002:36). 

Bir iç kontrol sisteminin kalitesi izleme unsuru ile belirlenmektedir. Bu 

bakımdan kontrol faaliyetlerinin uygun belirlenip belirlenmediği ve uygulamasının 

zamanında yetkili kişilerce yapılıp yapılmadığı, faaliyetlerin tamamlanıp 

tamamlanmadığı, tamamlanmış kontrol faaliyetleri sonucunda iyileştirme yapılıp 

yapılmadığı sürekli gözden geçirilmelidir (Erdoğan, 2001, 62). 

İzleme faaliyetinde, mümkünse iç denetim raporları ile birlikte iç ve dış 

paydaşların geri bildirimleri hesaba katılmalıdır (Uzay vd., 2009:102). Zira iç 

denetim iç kontrol sisteminin etkililiğini denetleyerek diğer unsurlara olduğu gibi 

izlemeye de önemli bir katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak, iç kontrol sisteminin 

geliştirilmeye açık yönleri tespit edilerek ve gelişen teknolojiden faydalanarak iç 

kontrol sisteminin izlemesi yapılmalıdır.  

1.1.3. İç Kontrol Sisteminin Amacı ve Önemi 

Bir iç kontrol sistemi; mali tabloların güvenilirliği, işletme varlıklarının 

korunması ve işletmenin faaliyetlerinin uygun ve zamanında gerçekleştirilmesini 

teminen işletmelerin etkin, etkili ve verimli çalışmasını sağlamak üzere 

oluşturulmaktadır.  
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Esasen iç kontrolün öneminin kavranması için amacının net olarak ortaya 

konması gerekmektedir. İç kontrol sistemi, yaygın bir şekilde kabul edildiği gibi, bir 

işletmede mali tabloların doğruluk ve güvenilirliğini sağlamanın ötesinde toplam 

faktör verimliliğinin artırılmasını, regülasyonlara uyum gösterilmesini ve işletmede 

varlıkların korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır (Dabbağoğlu, 2007:160-161). 

İşletmelerin büyümesi sonucunda süreç ve operasyonların sayılarının artması 

ve faaliyetlerin karmaşıklaşması, işletme varlıklarının korunması ve hataların önüne 

geçilmesi gibi amaçlar için zamanında, doğru ve güvenilir bilgi elde edilmesini bir 

zorunluluk haline getirmiştir. Ayrıca günümüzde işletmelerin iç ve dış paydaşlara 

sürekli iletişimde bulunması önem kazanmıştır. Bir karar aracı olarak muhasebe 

sisteminde, mali verilerin doğruluk ve güvenirliğini sağlamak için iç kontrol 

faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Etkili bir iç kontrol sisteminin yokluğu işletmenin maddi varlıkları ile birlikte 

defter ve belgelerin yönetimin kontrolünden çıkmasına neden olabilir. Teknolojik 

gelişmelerle birlikte işletmelerde otomasyonun ön plana çıkması işlemlerin 

güvenirliğini dış etkenlere daha açık hale getirmiştir (Kalkınoğlu, 2003:75). 

Uluslararası kabul görmüş ve birçok düzenlemeye temel teşkil etmiş olan 

COSO modeline göre faaliyetlerin etkililiğini, etkinliğini ve verimliliğini, mali 

raporlamanın güvenilirliği ile birlikte işlemlerin ilgili yasalara ve düzenlemelere 

uygunluğunu sağlamak olmak üzere iç kontrol sisteminin üç temel amacı vardır 

(Yurtsever, 2009:21). 

Geniş kapsamlı olarak iç kontrol sisteminin amaçlarını aşağıdaki şekilde 

sıralamak mümkündür (Kepekçi, 2004:71). 

 İşletme varlıklarını korumak,  

 Finansal tablo ve bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak,  

 İşletme faaliyetlerinin etkinliğini, etkililiğini ve verimliliğini artırmak,  

 Regülasyonlara uyumu sağlamak ve  

 Belirlenmiş kurumsal amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak. 

 

1.1.3.1. İşletme Varlıklarını Korumak 

İşletme varlıklarının korunması, her türlü hareketin muhasebeleştirilmesi ve 

ilgili varlıkların envanterde veyahut başka ortamlarda muhafazası sırasında bilerek 
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veya bilmeden neden olunabilecek kayıplara karşı önlem alınması anlamına 

gelmektedir. İşletme varlıklarının korunmasına yönelik kontrol faaliyetlerine örnek 

olarak aşağıda sıralanan faaliyetler gösterilebilir. 

 Varlıkların satın alınması esnasında nitelik ve nicelik açısından kalite 

kontrollerinin yapılması,  

 Hırsızlık ve yolsuzluk olasılıklarının en aza indirilmesi,  

 Duran varlıkların bakımının zamanında yapılması,  

 Savurganlığın önüne geçilmesi.  

1.1.3.2. Finansal Tablo ve Bilgilerin Doğruluğunu ve Güvenilirliğini Sağlamak 

Finansal tablo ve bilgilerin doğruluğu, işlemlerin muhasebeleştirilmesi 

açısından kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve raporlanmasının genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve ilgili regülasyonlara uygun yapıldığını ifade 

etmektedir.  

Finansal bilgilerin güvenilirliği, her türlü belge ve kayıtların işletmede 

gerçekleşen işlemleri yansıttığını, işlemlerin kayıt dışı bırakılmadığını ifade 

etmektedir (Kepekçi, 2004:73). Başka bir ifade ile güvenilirlikten, işletmenin 

açıkladığı finansal raporlardaki bilgilerin güvenilir olması kastedilmektedir (Güredin, 

2007:320). 

1.1.3.3. İşletme Faaliyetlerinin Etkinliğini, Etkililiğini ve Verimliliğini 

Artırmak  

İşletme faaliyetlerin etkin, etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını temin 

etmek için iç kontrol sistemini kullanmalıdır. Etkinlik, işletmenin fonksiyonlarının 

hedeflerine ulaşmak için kendilerine verilen görevleri doğru bir şekilde yerine 

getirme ölçüsüdür. Kaynakların etkin kullanımı; planlanmış ve gerçekleşmiş maliyet 

arasındaki ilişkinin uygun yönetilmesidir. Planlı maliyetler gerçekleşen 

maliyetlerden fazla ise kaynaklar daha etkin kullanılmış demektir.  

Verimlilik ise girdi-çıktı ilişkisi bağlamında belirlenmiş hedeflere ilişkin 

çıktıların, söz konusu hedefler için kullanılan kaynaklara oranıdır (Erdoğan, 

2001:51). Kaynakların verimli kullanılması, tüketilen kaynakların beklenen faydaya 

oranıdır. Doğru bir şekilde, uygun zamanda, en az kaynak kullanılarak kurumsal 

amaçlara ulaşılması, verimliliğin sağlandığını göstermektedir (Kepekçi, 2004:74). 
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Etkinlik ve verimliliğin sağlanmasının, karar alma süreçleri ile ilişkisi vardır. 

İşletme faaliyetlerindeki etkinliği ve verimliliği artırma amacının önemli bir kısmını 

işletme içi karar almada kullanılan bilginin doğruluğu üzerindeki kontroller 

oluşturmaktadır. Diğer önemli kısmını ise varlıkların korunması ve kaydı 

oluşturmaktadır (Erdoğan, 2001:51). 

1.1.3.4. Regülasyonlara Uyum Sağlamak   

İşletmeler, regülasyonlara uyumu sağlamak ve kurumsal amaçları yasalara 

uygun bir şekilde gerçekleştirmek için işletme politika ve prosedürlerini 

belirlemektedir. Yönetim, belirlenen politika ve prosedürlerin uygulanmasını 

sağlamak ve izlemesini temin etmek için iç kontrol sisteminden yararlanmakta ve bu 

durumu tüm personele iletmektedir. Yönetim politika ve prosedürleri ile birlikte 

regülasyonlara uyum, yönetici ve çalışanların faaliyetlerinde iç kontrol sistemi 

kapsamında belirlenen usul ve yöntemlere uygun davrandığı ölçüde 

sağlanabilmektedir (Kepekçi, 2004:74). 

1.1.3.5. Belirlenmiş Kurumsal Amaç ve Hedeflere Ulaşılmasını Sağlamak 

İç kontrol sistemindeki kontrol faaliyetleri, faaliyet hedeflerinin belirlenmiş 

kurumsal amaç ve hedeflerle tutarlı olmasını sağlamakta ve faaliyetlerin planlandığı 

şekilde yapılmasını temin etmektedir. Belirlenmiş kurumsal amaç ve hedeflere 

ulaşılma derecesi, etkililik olarak isimlendirilmektedir. Bir işletme, belirlenmiş 

kurumsal amaç ve hedefleri ne ölçüde gerçekleştirmişse, faaliyetlerinde etkililiği o 

derece sağlamıştır (Kepekçi, 2004:74-75). 

1.2. BAĞIMSIZ DENETİM  

Bağımsız denetim denetlenen müşterinin mali tablolarının doğruluğu ve 

dürüstlüğü hakkında bir fikre varma sürecidir. Bağımsız denetimin temel amacı, 

kamunun şeffaf bir şekilde aydınlatılmasını temin ederek sermaye piyasalarının 

istikrar, güven ve açıklık içerisinde işlemesini, tasarruf sahiplerinin haklarının 

korunmasını sağlamaktır.  

Günümüzde küreselleşme, yoğun rekabet, hızla gelişen teknoloji gibi 

faktörlerle birlikte güvenilir bilgiye olan ihtiyaç, bağımsız denetimi işletmeler için 

bir gereksinim haline getirmiştir.  

Bağımsız denetim “Kamu adına çalışan, fakat kamudan maaş ya da ücret 

almayan, denetçiliği meslek edinmiş kişi ya da kurumların 3568 sayılı yasa ve diğer 
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mevzuata dayanarak özel kişi ya da kurumların talepleri doğrultusunda yaptıkları 

denetim” olarak tanımlanabilir (Güçlü, 2008:7).  

Bağımsız denetimin amacı, işletme dışı paydaş olan diğer menfaat gruplarının 

işletmeye ilişkin bilgi gereksinimlerinin sağlanmasıdır. Bağımsız denetim muhasebe 

ve denetim işletmeleri tarafından daha çok yapılmakla birlikte bireysel olarak hizmet 

veren muhasebe meslek mensupları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bağımsız denetçilerin yapacakları denetimler; finansal tablo denetimi, 

uygunluk denetimi ve faaliyet denetimidir. Bağımsız denetime tabi tutulan mali 

tablolar, işletme faaliyetleri ile ilgili doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Bu 

şekilde işletme yönetiminin mevcutla ve gelecekle ilgili tahminleri, raporları ve 

kararlarının da gerçekçi olması güvence altına alınmaktadır. Bağımsız denetim 

yalnızca işletmenin finansal yapısının incelememekte regülasyonlara uygun olarak 

faaliyetlerin yürütülüp yürütülmediğini de belirlemeye yardımcı olmaktadır. Bunlarla 

birlikte yönetim dahil çalışanların işletme faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini 

de tespit etmektedir. 

Kamuyu bilgilendirmek maksadıyla SPK, sermaye piyasası kurumları ve 

ihraççı işletmeler tarafından yayınlanacak finansal tablo ve raporların önceden 

belirlenmiş standartlara göre hazırlanmasını, uygunluğunun bağımsız denetim 

tarafından denetlenmesini ve denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını 

istemektedir (Küçüksözen, 1999:117). SPK’nın beklentisinin; bağımsız denetçilerin 

sorumluluklarını yerine getirirken bağımsızlık, yansızlık, mesleki titizlik ve mesleki 

özeni tam olarak yerine getirmeleri olduğu ifade edilebilir. 

Bağımsız denetim kavramı, ulusal ve yabancı literatürde, 1972 yılında 

Amerikan Muhasebe Birliği bünyesinde teşkil edilen Temel Denetim Kavramları 

Komitesince yapılan tanıma dayandırılmaktadır: 

“Bağımsız denetim sistemli bir çalışma, tarafsız bilgi ve kanıt toplama 

değerlendirme yöntemleri ile denetlenen kuruluşa ait ekonomik işlemler 

ile  olayları tanımlamak için ileri sürülenlerin bildirilme biçiminin, 

geliştirilmiş olan ilkelere uygunluğu açısından inceleyerek oluşturulan 

görüşleri işletmelerle ilgili kullanıcılara iletmektir.” 

Bağımsız denetim, işletmedeki mali olan ve olmayan faaliyetlerin genel kabul 

görmüş belirli standartlara uygunluğunu tespit etmek ve sonuçları ilgili taraflarla 
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paylaşmak maksadıyla tarafsız ve yansız bir şekilde belgelendirmek maksadıyla elde 

ettiği somut kanıtları yorumlayan sistematik bir süreç olarak ifade edilmektedir 

(Rittenberg, Johnstone ve Gramling, 2010:7). 

Finansal tablolar üzerinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan 

incelemenin amacı, denetlenen finansal tablolar, şirketin mali durumu, faaliyet 

sonuçları ve mali duruma ilişkin değişiklikleri gereğince yansıttığı ve genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine uygun bir şekilde düzenlendiği hususunda görüş 

oluşturulabilmesidir. 

Mali tabloların bağımsız denetim tarafından incelenmesinin iktisadi hayattaki 

önemine binaen denetimin belirli bir kalite ve düzeyde yapılması önem taşımaktadır. 

Diğer türlü yapılan denetim, raporlar doğrultusunda karar mekanizmalarının 

yanılmasına; böylelikle denetçinin uygun olmayan bir durum yaşamasına sebep 

olacaktır. Zira bağımsız denetime tabi tutulmuş mali tabloları kullananlar çoğunlukla 

söz konusu tabloların yansızlığını ve tarafsızlığını değerlendirme yapacak kadar 

yeterli deneyim ve bilgiye, daha da önemlisi yeterli zamana sahip değildir (Muğal, 

2007: 14). 

1.2.1. Bağımsız Denetim Kavramının Unsurları 

Bağımsız denetim denetlenen müşterinin finansal tablolarının güvenirliği ve 

doğruluğu konusunda bir fikre varma sürecidir. Bu süreç anlayışı içerisinde denetim 

kavramının unsurları ve özellikleri Şekil-3’te gösterilmektedir. Bu unsurlar aşağıdaki 

gibi açıklanabilir (Güredin, 2000: 5). 

Denetimin nihayetinde bir süreç olması nedeniyle dinamik bir yapısı olduğu 

da ifade edilebilir. Bu süreç; denetim faaliyeti için ihtiyaç duyulan bilgilerin ve 

kanıtların toplanması, elde edilen bilgilerin işlenmesi ve verilerin değerlendirilmesi, 

inceleme sonucunda bir denetim görüşünün oluşturulması ve bu görüşün denetim 

raporu yardımıyla ilgili taraflara ulaştırılması aşamalarını kapsamaktadır. Bu açıdan 

ele alındığında bağımsız denetim, bir üretim süreci, bir karar alma süreci olarak 

değerlendirilmektedir. 

Denetimin ekonomik faaliyetler ve olaylar ile ilişkili olduğu her aşamada göz 

önünde tutulmalıdır. Burada kastedilmek istenen muhasebenin iktisadi bilgileri tespit 

etme, ölçme ve raporlamasıdır. Denetim sürecinin özü de bu ifade içerisinde 

yatmaktadır. 
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Yönetimin iktisadi faaliyetlere ve olaylara ilişkin iddia ve bildirimlerin 

önceden saptanmış kriterlere uygunluğunun ve doğruluğunun saptanması sonucunda 

uzman denetçi elde ettiği bulguları ilgili paydaşlara bildirmektedir. Denetçi ile 

bilgilerden yararlanacak olan taraflar arasında etkili ve anlaşılır bir haberleşme 

yapılabilmesi için ortak bir dile ihtiyaç duyulmaktadır.  

Denetçinin bağımsız ve ön yargıdan uzak bir uzman kişi olarak, denetlenen 

işletme tarafından yapılan bildirimleri titizlikle incelemesi ve sonuçlarını mesleki 

dikkat ve özen içerisinde değerlemesi denetim sürecinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı 

açısından önemlidir. 

Denetim raporları ilgili menfaat gruplarını ve daha genel anlamda kamuoyunu 

ilgilendirmektedir. İlgili menfaat grupları, denetçinin bulgularını ve yargısını 

kullanan herhangi gerçek veya tüzel kişi olarak ifade edilmektedir. Menfaat grupları 

içerisinde şirket sahibi ve ortakları, profesyonel yöneticiler, finansman sağlayıcılar, 

kamu kurumları ve kamuoyu bulunmaktadır. 

Denetim sürecinin en son aşaması sonuçları bildirme aşamasıdır. Sonuç 

bildirme temelde bir onaylama işlemidir. İnceleme ile elde edilen bulguların ve 

denetçi görüşünün açıklanması yazılı bir rapor ile yapılmaktadır. 
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Şekil 2 Bağımsız Denetimin Kavramının Unsurları 
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1.2.2. Bağımsız Denetimin Nedenleri 

Denetim yapılmasının en önemli nedenlerinden birisi, mali tablolarda yer alan 

hususların güvenilir ve doğru olup olmadığının belirlenmesi gerekliliğidir. Finansal 

nitelikli bilgilerinin güvenilirliğine engel olabilecek birçok faktörün olduğundan söz 

etmek mümkündür. Bilgilerin güvenilirlik düzeyini artırmak maksadıyla bağımsız bir 

uzmanın inceleme yapması ve bu konuda görüş belirtmesi önem arz eder. İşletme ile 

ilgili çeşitli taraflar vardır ve bunların menfaatları birbiriyle çatışabilmektedir. 

İşletmede yapılan finansal işlemlerin karmaşıklığı elde edilen bilgiye olan güven 

düzeyine etki edebilir veya kullanılacak bilginin alınacak kararı etkileyecek olması, 

bilgilerin doğru ve güvenilir olmasında önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. 

Denetim ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir 

(Azgın, 2011:29). 

1.3.2.1. Güvenilir Bilgiye Olan İhtiyaç 

Denetim ihtiyacını ortaya çıkaran ve/veya zorunlu kılan en önemli neden 

ilgili tarafların güvenilir ve doğru bilgi talebidir. Bu talep denetim ihtiyacını doğuran 

en önemli unsurdur. Muhasebe tarafından oluşturulan finansal bilgilerin, bu verileri 

kullanan tarafların amaçlarına yönelik ve sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi ancak 

bu verilerin; anlaşılabilir, güvenilir, ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir olmasıyla 

sağlanabilir. Karar vericilerin bu bilgileri kullanabilmeleri için bilgilerin anlaşılır 

olması gereklidir. Muhasebe verilerinin karar vericilerinin ihtiyacına uygun 

düzenlenmesi, verilerin amaç doğrultusunda kullanılmasına yardımcı olacaktır. 

Finansal verilerin birbiriyle karşılaştırılabilir olması yorum yapmayı ve 

değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır. Tüm bu unsurları içinde barındırarak finansal 

tabloların doğru ve güvenilir olup olmadığını ortaya koyacak en önemli unsur 

denetimdir. 

1.3.2.2. Çıkar Çatışması 

Mali tablolardan yararlanan kullanıcılar ve/veya hissedarlar ile söz konusu 

mali tabloları hazırlayan şirket yöneticileri arasındaki menfaat çatışması, bilgilerin 

kasıtlı olarak gerçeği ve doğruyu yansıtmaktan uzaklaştırılmasına sebep olabilir. 

Böyle bir durum, bilgi kullanıcılarının yanlış kararlar vermesine ve zarar görmesine 

sebep olacaktır.  
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Menfaat çatışmaları farklı çıkar grupları arasında da yaşanabilmektedir. 

Yöneticiler şirketi gerçekte olduğundan daha başarılı göstererek görevlerinde 

kalmayı hedefleyebilir veya daha fazla prim almayı düşünebilirler. Bu durum 

hissedarların şirketin gerçek faaliyet sonuçlarını ve gerçek finansal gücünü 

görmesine engel teşkil edecektir. Şirketin durumunun olduğundan farklı gözükmesi 

hissedarların doğru ve sağlıklı kararlar verebilmelerini olumsuz yönde etkileyecektir. 

1.3.2.3.  Muhasebe Sistemlerinin Karmaşıklığı 

İşletmeler büyüdükçe, işletmelerin faaliyetlerinin çeşitleri arttıkça ve 

kullanılan teknolojide ilerleme oldukça mali işlemlerle birlikte mali tabloların 

hazırlanması daha karmaşık bir hal almaktadır. Ayrıca muhasebe standartlarındaki 

değişmeler ve gelişmeler denetim sürecini daha da zorlaştırmaktadır. Muhasebe 

sürecinin karmaşıklığı finansal tablolarda hata olma olasılığını artırdığı gibi hatayı 

ortaya çıkarmayı da zorlaştırmaktadır. Yararlanıcıların, mali tabloların kalitesi 

hakkında yargıda bulunması giderek zorlaşmakta, daha imkansız bir hale 

dönüşmektedir. Bu durum, muhasebe bilgilerinin güvenilirlik ve doğruluk 

derecesinin tespit edilebilmesi amacıyla denetim gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. 

1.3.2.4.  Önemlilik 

Şirketler tarafından açıklanan mali tablolar, finansman sağlama, yatırım 

yapma gibi kararlar için önemli, hatta tek bilgi kaynağıdır. Bu nedenle, 

faydalanıcılar, kendilerini ilgilendiren bütün bilgilerin mali tablolarda yer almasını 

beklemektedir. Bununla birlikte, özellikle yatırımcı kararları, ekonomik ve sosyal 

başta olmak üzere önemli sonuçlar doğuracağı için, bağımsız denetçilerden, mali 

tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve ilgili mevzuata uygunluğunun 

ve gerekli açıklamaların güvenirliğinin teyit edilmesi istenmektedir. 

1.3.2.5.  Diğer  

Yukarıda sıralanan etmenlerin dışında da denetimi gerekli kılan bir takım 

unsurlar söz konusudur. Her bir kullanıcının güvenilir bilgiye kendisinin doğrudan 

erişebilmesindeki zorluklar da denetim mekanizmasının kurulmasını gerekli 

kılmaktadır. Çünkü farklı özellikler taşıyan bilgi kullanıcılarının denetim yapma 

yetisine sahip olması, denetim yapma yetisine sahip olsalar dahi, zaman ve maliyet 

yönünden böyle bir çalışmanın rasyonel olması söz konusu değildir. Bu nedenle 

bağımsız denetim mekanizmasının oluşumu kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. 
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1.2.3. Bağımsız Denetimin Faydaları 

Bağımsız denetim işletmelere bazı avantajlar sağlamaktadır. Bağımsız 

denetimin ilk işlevi üstlerin faaliyetleri değerlendirmede daha objektif verilere 

ulaşma olanağı elde etmesidir. Benzer şekilde, astlar da yöneticilerin gelecekle ilgili 

planları hakkında bilgilenme imkanı bulmaktadır. İşletme içi ve işletmeler arası 

kıyaslamalar marifetiyle değerleme yapılabilmektedir.  

Denetim sonucunda raporlarda belirtilen görüşler işletmenin yönetimine o 

anki mali durum hakkında yansız ve objektif bir biçimde olumlu, olumsuz her türlü 

bilgiyi vermektedir. Bağımsız denetçinin onayladığı bir mali tablonun doğru, 

güvenilir ve şeffaf olduğu kabul edilmektedir. Bu açıdan işletme yöneticisinin de 

kararlarının daha sağlıklı ve daha doğru olması sağlanabilmektedir.  

Bağımsız denetim sonucunda, işletme sahibi veya yöneticisinin, işletmede var 

olan hatalar, yanlışlıklar, hileler, yolsuzluklar, eksiklikler ve Türkiye Muhasebe 

Standartlarına ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyumsuzluklar gibi hususları 

vaktinde öğrenme olanağı bulmaktadır.  

Bağımsız denetimin bağımsız kişilerce yürütülmesi ve tarafsız bir biçimde 

raporlanması nedeniyle, bağımsız denetim yapılmış bir işletmede yönetimde temsil 

edilmeyen ortaklar olmak üzere tüm tarafların haklarının daha iyi korunduğu 

bilinmektedir. Bağımsız denetimle işletme faaliyetlerinde yapılan noksan, yanlış ve 

haksız eylemler ortaya çıkarılmaktadır. İşletme yönetiminin kasten, istemeyerek ve 

ihmal ederek bazı faaliyetlerin üzerini örtmesine müsaade etmemesi yönünden de 

bağımsız denetimin önemli bir işlevi bulunmaktadır. 

Mali tabloları, bağımsız denetime tabi tutulan işletmeler, gerek tedarikçi 

ilişkisinde bulundukları işletmeler açısından gerek ise ilişkide bulundukları 

denetleyici ve düzenleyici kuruluşlar açısından yapılan değerlendirmelerde, önemli 

yararlar elde etmektedir. Bu açıdan, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve finansal 

tabloları onaylanmış bir işletme, bağımsız denetim raporunda yer alan kayıt ve şartlar 

çerçevesinde, güvenilir bir işletme olarak nitelendirilmektedir. 

Bağımsız denetim esnasında, kurumlardaki iç kontrol sistemi ile birlikte 

muhasebe süreci incelenmekte, aksak ve eksik yönler belirlenmektedir. Denetçi, 

bağımsız denetim faaliyeti sonucunda kurumun eksik yönlerini, mevcut olması 

halinde, doğru ve uygun olmayan uygulamalarını denetlenen işletmenin üst 
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yönetimine ve yönetim kademesine bildirmektedir. Bu şekilde bağımsız denetim, 

işletmeye dışarıdan, objektif bir gözle bakarak, eksik ve aksak hususları belirleme ve 

yanlışlıkları giderme fonksiyonunu yerine getirirken, yönetici ve çalışanların 

eğitimine de destek sağlamaktadır (Kaval, 2007:5). 

Halka açık şirketlerin mali tablolarının, dünyada ve ülkemizde, bağımsız 

denetime tabi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şekilde finansal piyasaları erişim 

kolaylaşmaktadır. Diğer yandan, Basel II ilkelerinin yaygınlaşmasıyla, bağımsız 

denetimle mali tabloları onaylanan şirketlerin daha düşük maliyetle kredi kullanması 

söz konusu olacaktır. Özetle, bağımsız denetimle tasdik edilmiş mali tablolar, işletme 

itibar ve kredibilitesini arttıracaktır. 

Bağımsız denetimin, çalışanların etkinliği, etkililiği ve verimliliği ile birlikte 

dürüst çalışmaları üzerinde de olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Bağımsız denetim 

yapılacağı bilgisi, çalışanların faaliyetlerde yaptıkları hataları ve kayıpları azaltacak 

ve zimmete geçirilen varlıkların önüne geçilebilecektir. Benzer şekilde, bağımsız 

denetim olgusu, şirket sahip ve yöneticileri üzerinde de kısıtlayıcı bir etkiye sahiptir. 

Mali tablolardaki bilgilerin doğruluğunun ve güvenirliğinin kontrol edilmesi, 

yöneticilerin hile yapmalarının önüne geçebilmektedir.  

Denetim standartları, denetçilerden, mali tablolardaki hataları ve eksiklikleri 

inceleme sürecinde, iç kontrol sisteminin incelenmesini ve işletme risklerinin 

belirlenmesini beklemektedir. Bağımsız denetçi, denetimdeki gözlemlerine ve elde 

ettiği bulgulara dayanarak, işletmenin barındırdığı risklerin neler olduğu, bu risklere 

karşı ne tür kontroller geliştirebileceği ve faaliyetlerdeki verimliliğin hangi 

yöntemlerle sağlanabileceği ile ilgili tavsiyelerde bulunabilmektedir.  

Bunlarla birlikte bağımsız denetimle tasdik edilmiş mali tablo bilgilerinin 

açıklanmasının, şirketin hisse senetleri fiyatlarını anlamlı bir şekilde etkilemediği 

gözlenmiştir. Bağımsız denetim sonuçları resmi olarak yayımlanmadan önce yönetim 

tarafından açıklandığı için beklendiğinin aksine bir etki bulgulanamamıştır. Ancak 

denetlenmiş mali tablolar, doğru ve güvenilir olmayan bilgilerin yayılmasının önüne 

geçerek, finansal piyasaların daha verimli çalışmasına destek vermektedir. 

1.2.4. Bağımsız Denetim İlkeleri 

Bağımsız denetim ilkelerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Taylor 

ve Glezen, 1994: 9-10). Bağımsız denetim kapsamındaki finansal tablolar ve finansal 
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veriler kanıtlanabilir bilgilerdir. Bilginin kanıtlanabilirliği, denetlenen hesabın, 

departmanın veya programın özelliklerine göre değişmektedir. Örneğin, nakit 

paranın varlığının kanıtlanması, satın alma ve dağıtım departmanlarındaki tüm 

faturaların doğruluğunun kanıtlanmasından daha kolaydır. 

Bağımsız denetçilerle, denetlenen şirketlerin yöneticileri arasında, zaman 

zaman kısa vadeli ihtilaflar olabilir ancak, uzun vadeli anlaşmazlıklar yoktur. Hem 

bağımsız denetçiler, hem de yöneticiler, finansal tabloların doğru olarak 

sunulmasıyla ilgilenmelidirler, çünkü, uzun vadede, yatırım kararları ve kaynakların 

verimli kullanmasıyla ilgili bilgiler, toplumun yararınadır. Bağımsız denetimler, 

finansal tabloların doğruluğuyla ilgili makul düzeyde güvence vermek için 

yapılmaktadırlar. Ancak, bazı sebeplerden dolayı bağımsız denetçiler ile yöneticiler 

arasında kısa vadeli anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Denetçiler, yöneticilerin 

iddiaları hakkında kanıt toplarken, profesyonel, şüpheci bir yaklaşım sergilemelidir.  

Etkin iç kontrol mekanizması, bir organizasyon içindeki hata ve hileleri 

önlemektedir. Etkin olmayan iç kontrol sistemine sahip olan bir organizasyonda, 

finansal tablolarda hataların olması ve varlıkların zimmete geçirilmesi daha kolay; 

kanıtlanabilir finansal tablolar ve mali bilginin üretilmesi daha zordur. Bu yüzden, 

bağımsız denetimde, denetçiler,  işletmenin iç kontrollerinde ortaya çıkmayan hata 

ve hilelerin riskini hesaplamaktadır.  

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin uygulanması, finansal tabloların 

doğru olarak hazırlanmasıyla sonuçlanmaktadır. Genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri, finansal tabloların doğruluğunun tespit edilmesinde kullanılan standartlardır. 

Bu muhasebe ilkeleri uygun bir standart olarak kabul edilmektedir. Bu standartlar 

olmadan, denetçilerin finansal tablolar hakkında bir yargı oluşturması zorlaşacak ve 

bu zorluk da bağımsız denetimin faydasını azaltacaktır.  

Aksine bir kanıt olmadıkça, geçmişte doğru olan gelecekte de doğru olacaktır. 

Geçmiş denetçiler finansal tablolarda yönetimin aleyhte etkisi veya zayıf iç kontrol 

sisteminin varlığı ile karşılaşmış olabilirler. Denetçiler aksine kanıt bulmadıkça, 

genellikle, mevcut bağımsız denetim için aynı şartların geçerliliğini kabul etmekte ve 

bu şartlara göre planlama yapmaktadır.  

Finansal tablolarda, hile ve olağandışı usulsüzlükler yoktur. Bu ilkeden, 

bağımsız denetçinin usulsüzlükleri bulmada bir sorumluluğu olmadığı, 
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anlaşılmaktadır ki, böyle bir çıkarım doğru değildir. Bağımsız denetçi, genellikle, 

böyle usulsüzlüklerin (özellikle hile) olmadığına hükmetmektedir. Denetim sırasında, 

bağımsız denetçi, olabilecek hata ve hilelerin finansal tablolarda yol açabileceği 

önemli, yanlış beyan riskini hesaplamaktadır. Bağımsız denetçi, bu risk hesabına 

dayanarak, önemli hataların ve usulsüzlüklerin bulunmasına yönelik, yeterli güvence 

sağlamak için, uygun adımları ve süreçleri planlamaktadır.  

Denetçi, bağımsız görüşünü bildirmek amacıyla, mali verileri incelerken 

sadece bir denetçinin yeterliliğini göstermektedir. Bu ilke, bağımsız denetçilerin, 

muhasebe bilgilerini müşterileriyle diğer hizmet ve yardım seçenekleriyle 

engellememektedir. Örnek olarak, denetçiler, müşterilerine kayıtların daha doğru 

tutulması veya varlıklar üzerindeki kontrolün arttırılmasına yönelik yolları sıkça 

önermektedirler. Bu ilke, bağımsız denetim sürecinde, denetçilerin verdiği diğer 

hizmetlerin ikinci planda olduğunu ve bu eğer bu hizmetler bağımsız denetçinin asıl 

görevlerine engel oluyorsa zarar verebileceğini belirtmektedir. Aynı zamanda, 

denetçilerin, denetim esnasında, müşterilerine karşı bağımsız olmalarına engel 

olabilecek çelişen konularla ilgilenmemeleri gerektiği belirtilmektedir. 

Bağımsız denetçinin mesleki statüsü, bu statüyle orantılı mesleki 

yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Her mesleğin cazip olan statüsü, bu 

statüye uygun davranmayı zorunluluk haline getirmektedir. 

1.3. Bağımsız Denetimde Küresel Uygulamalar 

Bağımsız denetimin gelişiminin başlangıcı İngiltere’de ortaçağa kadar 

götürülmektedir. Söz konusu dönemde, bağımsız denetimin kapsamı küçük 

işletmeler ve bireysel girişimcilerle sınırlı olmuştur. Ticari işletmeler hissedarlarına 

fonların dürüst kullanılıp kullanılmadığı konusunda hesap vermek durumunda 

olduğu için bağımsız denetim de hata, noksanlık ve hilelerin tespit edilmesine 

yoğunlaşmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için, işletmelerin hesap kayıtları detaylı bir 

şekilde incelenmiş, hesaplar ve bilançolar arasındaki tutarsızlık denetimin ana 

konusunu oluşturmuştur. 

Bağımsız denetim, sanayi devrimi ile birlikte 1844 yılında İngiltere’de 

zorunlu hale getirilmiş ve 1920’lere kadar sürecek yeni bir döneme girmiştir. Söz 

konusu dönemde şirket sayılarının fazlalaşması ve büyüklüğünün artmasıyla, 

bağımsız denetçi sayısında da bir artış görülmüştür. İşletmeler, hissedarlarla birlikte 
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kredi sağlayan kurumlara da hesap vermeye başlamıştır. Denetim amaçları içerisinde 

borç ödeme kapasitesinin belirlenmesi de yer almıştır. Böylelikle, mevcut denetim 

tekniklerinin yanında, kurumsal kaynakların fiziksel muayenesine ve somut 

kanıtların kullanılmasına da başlanmıştır. 

Bağımsız denetimle ilgili 1920’lerden sonra yaşanan gelişmeler sonucunda 

söz sahipliği İngiltere’den çıkarak ABD’ye geçmiştir. Bugünkü anlamda bağımsız 

denetim anlayışı ABD’de ilk kez 1930’lu yıllarda başlamıştır. 1934 yılında ABD’de 

yürürlüğe giren Sermaye Piyasaları Kanunu, halka açık şirketlere, muhasebe 

denetimi ile tasdik edilmiş mali tabloların periyodik olarak yayınlatılması 

zorunluluğu getirerek, bağımsız denetimin önemini belirtmiştir (Uzay vd., 2009: 

128). AICPA’nın “Mali Tabloların Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 

tarafından incelenmesi” adlı komitesi 1936 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır.  

Çağımızdaki uluslararası şirketlerin ve küresel finansal piyasaların 

temellerinin atıldığı bu dönemde, şirketlerin büyümesinde sermayenin ve 

kurumsallaşmanın önemi artmış, bireysel yatırımcılardan ziyade kurumsal 

yatırımcılar ön plana çıkmıştır. İşletmelerin hesap verdiği paydaşlar arasında 

hissedarlar ve kreditör kurumlarla birlikte kurumsal yatırımcılar da yer almıştır.  

Ticari işletmeler, sadece fonların doğru, yerinde ve yetki derecesinde 

kullanıldığına dair hesap verirken, kurumsal kaynakların etkin ve etkili kullanıldığı 

konusunda da hesap vermeye başlamıştır. Bu dönemde usulsüzlük, hile ve 

yolsuzlukların tespit edilmesi nispeten önemini yitirmiştir. Bilançoların kullanımına 

devam edilirken, gelir tablosu daha önem kazanmıştır. 

Bankacılık sisteminin gelişmesiyle birlikte, şirketler için kredibilite ön plana 

çıkmış ve denetimin esas amacı işletmelerin mali tablolarının güvenilirliğinin tespit 

edilmesi olmuştur. Bu nedenle, denetim tekniklerinde de ciddi değişimler 

yaşanmıştır. İç kontrol gündeme gelmiş, örneklemin tespit edilerek inceleme 

yapılması, fiziksel gözlem ve mali olmayan işlemlere ilişkin somut kanıtların 

varlığının araştırılması daha yaygın hale gelmiştir. Hazırlanan mali tablolara ilişkin 

bilginin doğruluğu ve güvenirliği yönetim tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. 

1990’lara doğru denetimle ilgili gelişmelerin merkezi ABD’ye kaymıştır. Bu 

yıllar çokuluslu işletmelerin sayısının arttığı, büyük işletmelerin geliştiği ve 

vergilendirmenin öneminin arttığı bir dönem olmuştur. Kurumsal yatırımcı ve 
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profesyonel yöneticilerin daha hakim olduğu bu dönemde, ön plana çıkan 

sürdürülebilir rekabet anlayışı denetim şirketlerinde de görülmüştür.  

Kurumsal yönetim ilkelerinin öneminin giderek artması, hesap verilebilirlik 

açısından, ticari işletmelerin portföyündeki paydaş grubunu genişletmiş; paydaşlar 

hissedarlar, yatırımcılar, fon sağlayıcılar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları ve 

toplumun genelinden oluşan bir yapıya bürünmüştür.  

Bu dönemde, sosyal sorumlulukların kapsamının genişlemesiyle hesap verme 

yükümlülüğü de artmıştır. Bağımsız denetim, yönetim tarafından hazırlanan mali 

tabloların güvenilirliğinin kredi tahsisi açısından tespit edilmesi ile yönetim 

danışmanlığı hizmeti sağlanırken kurum kaynaklarının karlı kullanılmasını da 

sorgulamıştır.  

Bu dönemde, bilgi teknolojileri gelişmiş ve istatistiksel uygulamalara duyulan 

güven artmıştır. Bağımsız denetimde risk odaklı yaklaşım daha ön plana çıkmış, 

müşterilere ilişkin, işletmenin güçlü ve zayıf yanlarına yönelik ve sektörel 

araştırmalar yapılmış, denetim riskinin tespiti için analitik incelemeler yapılmış ve iç 

kontrol sisteminin güvenirliği test edilmiştir.  

Günümüzdeki bağımsız denetim anlayışının esasını, işletmelere ait mali ve 

mali olmayan işlemlerin güvenilirliğinin kredibilite açısından tespit edilmesi, 

kurumsal hile ve yolsuzlukların araştırılması, kurumsal yönetimin 

sürdürülebilmesine yardım etmek, denetleyici ve düzenleyici kurumlara doğru ve 

güvenilir bilgi vermek oluşturmaktadır. Yönetim danışmanlığı hizmeti sağlamak 

2002 yılına kadar bağımsız denetimin amaçları arasında sayılırken, artık yer 

almamaktadır. Diğer bir yeni yaklaşım da standart bir model kullanılan denetim 

yapılmasından ziyade, işletmenin risklerine göre denetim metotlarının uyarlanması 

olmuştur. İşletme içerisinde bulunduğu sektörle birlikte riskler açısından dikkatli ve 

ayrıntılı bir şekilde incelenmekte, bu analitik incelemeler neticesinde denetim riski 

belirlenmektedir. Ayrıca elektronik ticaretin yaygınlaşması ile birlikte sürekli 

denetim kavramı ile birlikte bağımsız denetim bu sektöre de uyarlanmıştır. 

Bu gelişmeler sonucunda günümüzde bağımsız denetim yönetim tarafından 

yapılan muhasebe tercihlerinin uygunluğunu denetim komitesi ile görüşmekten 

sorumludur. Ayrıca denetçilerin, hile ve risk faktörlerini tanımlamaları ve mevcut 

hileleri araştırmakla yükümlülükleri de bulunmaktadır (Rittenberg vd., 2010:14). 
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Denetim uygulamalarında kullanılan yaklaşımlarının zaman içerisindeki 

değişimini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Bozkurt, 2006: 17). 

 Belge Denetim Yaklaşımı: 1900’lu yıllara kadar sanayi devrimi öncesi ve 

sonrası belgelerin tamamının incelenmesine yönelik bir yaklaşım,  

 Mali Tablo Denetimi Yaklaşımı: 1900 – 1930 yılları arasında finansal 

tabloların bir bütün olarak denetimine ilişkin bir yaklaşım,  

 Sistemlere Dayalı Denetim Yaklaşımı: 1930’lu yıllardan günümüze kadar 

gelen ve işletmelerin iç kontrol yapısının incelenmesini de esas alan bir 

yaklaşım, 

 Yönetim Denetimi Yaklaşımı: Günümüzde bilgi teknolojisindeki ve 

denetim alanındaki gelişmeler sonucu, faaliyet denetiminin 

yaygınlaşmasının bir sonucu olan yaklaşım, 

 Risk Esaslı Denetim Yaklaşımı: 2000’li yıllardan sonra karşılaşılan 

büyük ölçekli finansal skandallar sonucu kullanılmaya başlanan bir 

yaklaşım. 

1.4. Türkiye’de Bağımsız Denetim  

Bağımsız denetim olgusu, finansal piyasaların Türkiye’de gelişmesiyle 

birlikte 1987 yılı ile birlikte Türk mali sisteminde yer alan düzenleyici kurumların 

ilgisini çekmiştir (Uzay vd., 2009: 129). Merkez Bankası bankaların bağımsız 

denetime tabi tutulmasını isteyen bir yaklaşım benimseyerek, denetimlerin esaslarını 

açıklayan “Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ”i 24 Aralık 1987 tarihinde 

yayınlamıştır (Ataman, 2000:5). Bağımsız denetim düzenlenmeleri içerisinde 

bankaların denetimini takiben Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi ortaklıkların 

kapsama alındığı görülmektedir (Ersoy ve Dönmez, 2006:73). Bu kısımda genel bir 

çerçevede regülasyonlardan bahsedilmekte ve 660 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) yayımlama yetkisi verilen 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)’na ilişkin bilgi 

verilmektedir.   

1.4.1. Bağımsız Denetime İlişkin Regülasyonlar 

Ülkemizde muhasebe uygulamalarına ve denetimine ilişkin gelişmeler, Türk 

Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu’ndaki hükümler çerçevesinde yaşanmıştır. 

Meri kanundaki hükümlerin açıklık getiremediği bazı belirsiz durumlarda anayasal 
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kuruluşlar olan denetleyici ve düzenleyici kuruluşlardan bazıları etki alanlarına giren 

konularda işletmeler için muhasebe sürecini ve bağımsız denetçiler için de denetimi 

yönlendirici çalışmalar yapmıştır. 

Ülkemizde muhasebe ve denetim alanındaki yasal düzenlemeler SPK, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Maliye Bakanlığı ve Hazine 

Müsteşarlığı tarafından çıkarılan tebliğler aracılığıyla yapılmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetime ilişkin 

düzenlemelerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. 18 Haziran 1988 tarihinde 

yayımlanan Seri: X, No:3 Tebliği bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilere ilişkin 

genel esaslar hakkında, Seri:X, No:4 Tebliği ise denetimin nasıl yapılacağı, 

raporlamanın ilke ve kurallar ne olduğu hakkında hükümler içermektedir. SPK 

tarafından 4 Mart 1996’da yayımlanan Seri:X, No:16 sayılı Tebliğ’de de 2499 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 16, 22/d ve 22/e maddeleri uyarınca sermaye 

piyasasında yapılacak bağımsız denetime ilişkin ilke ve kurallar düzenlenmiştir.  

Sermaye piyasası bu tebliğ dışında denetime ilişkin olarak yaptığı 

düzenlemelerde, Seri X, No:12 sayılı “Sürekli ve Sınırlı Denetime Tabiyet Tebliği”, 

Seri:X, No:7 sayılı “Özel Denetime Tabiyet Tebliği” ve Seri:X, No:15 sayılı 

“Denetim Kuruluşları Liste Tebliği”ne yer vermiştir. SPK 2000’li yılların başlarında 

yaşanan denetim skandalları sonucunda ABD’de çıkarılan Sarbanes Oxley Yasasına 

benzer şekilde, 02.11.2002 tarihinde yayımladığı Seri:X, No:19 sayılı Tebliğ ile 

Denetçi Bağımsızlığının Sağlanmasına İlişkin konulara yer vererek bağımsız 

denetimin önemine vurgu yapmıştır.  

Ülkemizde Avrupa Birliği ile müzakerelerinin başlaması ile AB 

müktesebatına uyumun sağlanması ve gelişen sermaye piyasalarındaki değişimlerin 

yakalanması açısından denetimin önemi artmış ve bu alanda yasal düzenlemeler de 

yoğunluk kazanılmıştır (Selimoğlu ve Göktepe, 2007:19). 

Bu çerçevede, denetimdeki yetersizliklerin giderilmesi ve AB denetim 

standartlarına uyumun sağlanması amacıyla ilk olarak 6102 numaralı Yeni Türk 

Ticaret Kanunu’nda denetim konusu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Denetçi olabilecekler Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 400. Maddesinde açıkça 

sayılmıştır. Söz konusu maddede, denetçiden bahisle ortakları yalnızca yeminli mali 

müşavir (YMM) ve serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) olabilen bir bağımsız 
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denetleme kuruluşu kastedilmiştir. Küçük ve orta ölçekli anonim şirketlerde, 

bağımsız denetleme kuruluşu yerine bir veya daha fazla YMM veya SMMM denetçi 

olarak görev yapabilmektedir. Mezkur maddede şirketlerde denetçi olunamayacak 

şartlar da yer almaktadır. 

Bağımsız denetimin koşulsuz yapılacağı da 397/2. maddede amir hüküm 

olarak yer almıştır. Öyle ki mezkur maddede bağımsız denetçinin kontrolünden 

geçmeyen mali tablolar ile yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmemiş sayılacağı 

belirtilmektedir. TTK’nın 398. maddesinde de denetimin kapsamından 

bahsedilmiştir. Söz konusu bu maddeye göre yıllık hazırlanacak faaliyet raporunun 

denetimi; varlıkların, finansal tabloların, iç denetimlerin ve yönetim kurulu 

faaliyetlerinin denetimlerini de kapsamaktadır. 

399. maddede, denetçinin seçim usulü, denetçinin sicil tescil işlemleri, sicil 

gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesi ile birlikte denetçinin 

görevden alınması, sözleşmesinin feshedilmesi, mahkeme tarafından denetçi 

atanması gibi durumlar yer almaktadır. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu çağdaş dünyanın paylaştığı ortak muhasebe 

raporlama dilini esas almıştır. "Uluslararası Finansal Raporlama Standartlar" (UFRS) 

ve "Uluslararası Denetim Standartları" (UDS)nın uygulanması taslakta kurala 

bağlanmıştır. 

Ülkemizde yakın bir zamana kadar bağımsız denetim yalnızca halka açık 

anonim şirketler için zorunlu iken YTTK ile büyük olsun olmasın, halka açık olsun 

olmasın, hisse senetleri borsada işlem görsün görmesin küçük veya orta ölçekli, özel 

veya kamu sektörüne dahil sermaye şirketleri için zorunlu hale getirilmiştir. Bu 

kapsamda ülkemizde bağımsız dış denetime tabi olan şirketler aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır. 

 SPK Mevzuatına Tabi Şirketler,  

 Bankalar Kanununa Tabi Şirketler (Bankalar, Özel Finans Kurumları),  

 Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Bireysel Emeklilik Şirketleri,  

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Kapsamına Giren Şirketler,  

 Faktoring ve Finansman Şirketleri. 
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1.4.2. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu  

Bağımsız denetim konusunda kapsamlı bir yaklaşım için tek bir hukuki yapı 

teşkil edilerek, SPK ve BDDK gibi mevzuata uygun bir şekilde ilgi alanlarında 

hizmet veren kurum ve kuruluşlara yaptıkları gözetim yetkileri ile Maliye Bakanlığı 

ve TÜRMOB’un yetkisinde bulunan muhasebe ve denetim standartları belirlenmesi 

yetkileri 2011 yılı sonunda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu çatısı altında birleştirilmiştir. 

Aslında bu tarz denetleyici ve düzenleyici kurumların 2000’li yılların 

başlangıcında ABD’de yaşanan skandalların neticesinde ABD başta olmak üzere 

kurumsal yönetimin nispeten daha ileride olduğu ülkelerde de oluşturulduğu 

görülmektedir. 

Bağımsız denetim yapan şirketlerin küresel aktör olması, Türkiye’de 2000 ve 

2001 krizlerinde finansal yapının derinliğinin olmayışı ve bankaların denetimi ile 

ilgili sıkıntılar yaşanması Türkiye’nin de bağımsız denetim ve gözetim anlamında 

bütüncül bir yapıyı oluşturmasını zorunlu kılmıştır. 

Bu çerçevede 660 sayılı KHK’da belirtildiği üzere “bağımsız denetimde 

uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını 

belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve 

bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi 

yapmak” üzere KGK teşkil edilmiştir. 

KGK’nın dokuz üyeden müteşekkil bir kurul tarafından yönetilmesi mezkur 

KHK’nın dördüncü maddesinde yer almıştır. KGK üyeleri; “Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından önerilecek dörder aday arasından ikişer 

kişi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumunun bağlı olduğu Bakanlıklar ile Türkiye Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği tarafından önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere, 

Bakanlar Kurulu tarafından” atanmaktadır. Burada Kurul üyelerinin Hükümet 

tarafından atanmasının bağımsızlığı zedeleyici bir unsur olarak görüldüğünü 

belirtmek gerekmektedir. Bu açıdan KGK’nın bağımsızlığının sağlanabilmesi için 

Kurul üyelerinin seçim usulünün gözden geçirilmesi tavsiye edilmektedir (Karasu, 

2014:92). Diğer taraftan çalışma şekli ve üyelerin durumları açısından KGK’ya 
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müdahale edilmemesine özen gösterilmiştir. Örneğin; Kurul üyelerinin 6 yıl olarak 

belirlenen görev süreleri dolmadan hiçbir şekilde görevden alınamamaları bu yönde 

bir düzenlemedir. 

KGK’nın görev ve yetkileri 660 sayılı KHK’nın dokuzuncu maddesinde 

sıralanmıştır. Bu çalışmanın konusu bakımından ilgili görevler aşağıda yer 

almaktadır.  

 Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, 

 Uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim standartlarını 

oluşturmak ve yayımlamak, 

 Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını 

ve çalışma esaslarını belirlemek, bu şartları taşıyan kuruluşları ve 

bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek listeler 

halinde ilan etmek, 

 Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile 

denetim çalışmalarının, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere 

uyumunu gözetlemek ve denetlemek, 

 Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan 

güven ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler 

yapmak ve gerekli tedbirleri almak. 

Böylelikle farklı yapılarda yapılan denetim ve gözetim karmaşıklıktan 

kurtarılmış ve tek otorite yetkilendirilmiştir. Zira SPK ve BDDK gibi farklı 

denetleyici ve düzenleyici kuruluşlar muhasebe standartlarına yönelik kendi yetki 

alanlarına ilişkin düzenleme yapabilmek için KGK’dan onay almak durumundadır. 

Ayrıca 660 sayılı KHK ile muhasebe ve denetim standartlarında uluslararası 

uygulamalara uyum sağlanmış, bağımsız denetimin kalitesi artırılmış, AB 

müktesebatına uygun bir şekilde düzenleme yapılmış ve bu şekilde şirketlerin 

uluslararası piyasada rekabet edebilir hale getirilmesine katkı yapılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BAĞIMSIZ DENETİM İÇ KONTROL İLİŞKİSİ VE ÖNEMLİ İÇ KONTROL 

EKSİKLİKLERİ 

 

Bağımsız denetim faaliyetlerinin içerisinde yer alan iç kontrol sisteminin 

etkinliğinin ve etkililiğinin tespit edilmesi işletmelerin mali olan ve olmayan 

operasyonların ne kadar güvenilir ve doğru bir şekilde yapıldığını ortaya 

çıkarmaktadır. Bu açıdan işletmeler açısından faydası paha biçilmez niteliktedir. Zira 

mali olan hususlarla birlikte mali olmayan konular da denetim kapsamındadır. Bu 

nedenle hata ve kayıpların azaltılması, verimliliğin artırılması bağlamında bağımsız 

denetim emsalsiz bir katkı yapabilmektedir. Ancak maliyet ve işgücü getirmesi, 

menfaat çatışması, usul ve esaslar yönünden bağımsız denetimle işletme arasında 

ilişkinin tesisi daha önemli hale gelmektedir. Çalışmanın bu bölümünde bu ilişkiler 

ele alınmakta ve önemli iç kontrol eksiklikleri değerlendirilmektedir.    

2.1. Bağımsız Denetimin İç Kontrol İlişkisi 

Denetim ve kontrol kavramsal olarak birbirine karıştırılmakta ve çoğu defa 

birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak kontrol faaliyetleri işletmede işlemlerin 

yürüdüğü sırada yapılmakta ve o esnadaki işlemlere dayanmaktadır. Denetim ise 

geçmiş bir zaman diliminde belirli bir dönemdeki işlemleri kapsamaktadır. Diğer bir 

ayrım ise yürütücüler açısından yapılmaktadır. Denetim icradan bağımsız, yansız ve 

uzman kişilerce yapılırken, kontrol şirket bünyesinde sürece dahil çalışan veya 

yöneticiler tarafından yürütülmektedir. Aralarındaki ilişki düşünüldüğünde, bir 

işletmede etkili bir kontrol sisteminin olmaması halinde etkin bir denetimden 

bahsetmek pek mümkün görünmemektedir (Yurtsever, 2008:16). 

SPK (2006) tarafından iç kontrol; “işletme yönetimi ve yönetimden sorumlu 

kişiler ile diğer ilgili personel tarafından işletmenin amaçlarına ulaştığına, faaliyet 

ve işlemlerin etkin olarak gerçekleştirildiğine, kanun ve düzenlemelere uyulduğuna 

dair makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanan ve uygulanan bir sistem” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Dinamik ve gelişime açık bir yapısı bulunan iç kontrol sistemi, kurumsal 

varlıkların korunması, kurumun varlıklarının etkin, etkili ve verimli bir şekilde 

kullanımının sağlanması, kurum amaçlarına ve regülasyonlara uyum gösterilmesi, 
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işletme faaliyetlerine ilişkin düzenli ve güvenilir bilgi elde edilmesi ile yolsuzluk ve 

usulsüzlüklerin önlenmesi maksadıyla kurulmaktadır (Topcu, 2013:7-8). 

Kontrol ve denetim arasındaki diğer farklılıkları aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür (Uzay, 1999:6). 

 Kontrol devamlı bir faaliyet iken, denetim bir defa yapılan bir faaliyettir. 

 Kontrol eş zamanlı yürütülürken, denetim geçmişe yönelik yürütülür. 

 Kontrolde farklı araçlar kullanılabilirken, denetim faaliyeti insan 

tarafından gerçekleştirilen bir faaliyettir. 

 Kontrolde işletmeden bağımsızlık şartı aranmazken, denetimde 

bağımsızlık şartı aranmaktadır. 

Bağımsız denetçi, denetim esnasında önemli yanlışlık türlerini tanımlamada, 

belirlenen önemli yanlışlık türlerini etkileyen risk faktörlerini gözden geçirmede ve 

bağımsız denetim tekniklerinin kapsamı, zamanlaması ve yapısını tasarlamada iç 

kontrol sisteminin işleyişine ilişkin elde ettiği bilgilerden istifade etmektedir (SPK, 

2014). Böylelikle, etkili ve etkin bir iç kontrol sistemi bağımsız denetçilerin 

işyükünü azaltmakta, dış denetim kapsamını daraltmakta, böylelikle denetim 

maliyetlerini de azaltmaktadır. 

Ayrıca, kayıtların ve kayıtlara dayanarak hazırlanan çizelgelerin tutarlı ve 

doğru olması bakımından güvence veren iç kontrolün varlığı ve etkinliği, denetçi 

açısından hata yapma olasılığını azaltmakta, daha kolay denetim sağlamaktadır 

(Güçlü, 2008:16).  

İç kontrol sisteminin etkinliği denetim riskini doğrudan etkilemektedir. Bu 

bağlamda iç kontrol bağımsız denetimde örneklemin büyüklüğü, denetimin süresi ve 

denetimin önemlilik düzeyinin tespitinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenlerle 

iç kontrol sistemi bağımsız denetim çalışmalarında kapsam belirlenmesinde etkili 

olmaktadır (Yavaşoğlu, 2001:62). 

Denetçi, iç kontrol değerlendirmesinde aşağıda yer alan yöntemlerden 

hangisini kullanılacağına karar verirken kişisel bilgi ve deneyimini, sezgisini, 

kullandığı yöntemin sonraki kullanıcı ve denetçi tarafından kullanılabilecek olmasını, 

tekniğin kullanım kolaylığını ve maliyetleri göz önüne almaktadır (Uzay, 1999:106). 
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2.1.1. İşlem Akışı Yaklaşımı 

Bu yaklaşım birbiri ile ilişkili olan işlemlerin ve/ya hesapların aynı denetim 

sahasında toplanması esasına dayanmaktadır. İç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesinde esas alınacak işlem akımlarını aşağıdaki şekilde tasnif etmek 

mümkündür (Güredin, 2008:333). 

 Mal ve hizmet siparişlerinin alınması, malların kabulü, mal sevkiyatının 

yapılması, hizmetin verilmesi, faturalama, alıcıya kredi tanınması, 

kefalet, nakitlerin tahsil edilmesi, tahsilât faaliyetleri, satış hasılatı, 

alacaklar, komisyonlar, şüpheli alacaklar, iade alınan mallar ve diğer 

düzeltmeler ile ilgili muhasebeleştirme işlemlerini kapsayan hasılat 

akımı,  

 Satın alma, tahakkuk ve ödemeleri kapsayan gider akımı,   

 Üretim planlaması ve kontrolü, stok planlaması ve kontrolü, maliyetleme 

yaklaşımları ile ilgili işlev ve işlemleri kapsayan üretim akımı,  

 Sermaye artırımı veya azaltılması ve bunlarla ilgili muhasebe kayıtlarının 

yapılması, kâr paylarının ödenmesi, en uygun finans yönteminin 

incelenmesi, borçların yönetimi, yatırımların yönetimi ve menkul 

kıymetlerin fiziki korunması ile ilgili işlevleri kapsayan finanslama 

akımı, 

 Diğer akımlar tarafından dikkate alınmamış olan yevmiye ve büyük 

defter kayıtlarının yapılması; izlenecek mali politikaların 

kararlaştırılması; mali tablolarının hazırlanması için gerekli olan tüm 

bilgilerin toplanması, özetlenmesi ve birleştirilmesi, tam açıklama 

kuralına uygun davranma, finansal tabloların ve diğer dış raporların 

hazırlanması ve gözden geçirilmesi işlevlerini kapsayan işletme dışına 

finansal raporlama akımı. 

2.1.2. İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgi Toplama Yaklaşımı 

Fiilen olması gereken durumu ortaya koyan denetçi, mevcut durumu analiz 

etmek ve aradaki boşluğu tespit etmek amacıyla işletmedeki birimlere, süreçlere veya 

faaliyet türlerine uygun şekilde soru formları hazırlamaktadır. Birçok denetim 

şirketinde sektörlere özel hazırlanan standart soru ve kontrol formları el kitabı 

şeklinde bulunmaktadır. Bu soru ve kontrol formları işletmenin durumuna göre 
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revize edilmekte ve denetim faaliyetleri sırasında işletmeye uygun hale 

getirilmektedir. Genellikle sorulara evet veya hayır şeklinde yanıt aranan bu yöntemi, 

hem daha kolay uygulanması, hem de olması gereken ile olanın karşılaştırılmasına 

olanak sağlaması en yoğun kullanılan yöntem haline getirmiştir (Kaval, 2008:141). 

2.1.3. Akış Diyagramları Yaklaşımı 

Not alma yöntemine benzeyen akış diyagramları yönteminde denetçi, işletme 

içi birimler arası bilgi ve belge akışını sembollerle izah eden şemalar 

hazırlamaktadır. Böylelikle denetçi uzun not alma, anket formu hazırlama ve 

değerlendirme gibi zaman alıcı ve işgücü isteyen işlerden kurtulmaktadır. Özellikle 

zor ve karmaşık yapılı iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi sırasında önceden 

hazırlanan bu şemalar ayrıntılara ilişkin alınacak notlarla desteklenmelidir. Şemaların 

hazırlanmasında denetlenen işletmenin kültürü ile birlikte özellikleri de dikkate 

alınmalıdır. Her işletme için ayrı akış şemalarının hazırlanması gerektiğinden 

maliyeti daha yüksek olan bu yöntem ayrıca diğer yöntemlere nazaran daha fazla 

uzmanlık istemektedir (Gürbüz, 1995:72). 

2.1.4. Denetçi Notları Yaklaşımı  

Bu yöntemle denetçi, kontrol politikaları, amaçları ve yöntemleri ile birlikte 

işletme çalışanları ile yapılan görüşmeleri içeren belgeleri inceleyerek, işletme 

faaliyetleri ile süreç akışlarını gözlemleyerek ulaştığı bulguları ve edindiği bilgileri 

not ederek iç kontrol sistemini yazılı olarak tanımlamasını yapabilir. En büyük 

özelliği esneklik olan bu yöntemin faydalarından birisi genellikle küçük işletmelerde 

kullanılabilmesidir. Bu yöntemin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için 

uygulama sırasında ilk olarak sistemin açıkça tanımlanmasına, her bir işlemin 

listelenmesine, sıralanan her bir işlemin türünü anlamak için standart bir sembol 

verilmesine, benzer işlemlerin gruplandırılmasına dikkat edilmelidir. Bu yöntemin 

sakıncalarının başında notları hazırlayan denetçi açısından kolay anlaşılmasına 

rağmen bu notları inceleyen diğer kişilerin iç kontrol sistemi hakkında bilgi 

edinmeleri zor olması gelmektedir. Bu nedenle, yöntemin başarısı tamamen 

denetçinin düzenleme yeteneğine bağlıdır. Sistematize bir şekilde düzenlenmeyen 

notlar muhasebe sisteminin yanlış anlaşılmasına, sonuç olarak kontrol testlerinin 

uygun olmayan şekilde tasarlanması ve uygulanmasına neden olabilir (Uzay, 

1999:106). 
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2.2. Genel İç Kontrol Eksiklikleri 

İşletmeler için büyük risk teşkil eden hile, suiistimal ve ihmal sonucunda 

oluşan varlık kayıplarını önlemede iç kontrol en önemli etken arasında yer 

almaktadır. Bu anlamda hilelerin önlenmesi, varlık kayıpların önüne geçilmesi veya 

hatalı işlemlerin düzeltilmesi maksadıyla ön plana çıkan mekanizmalardan birisi de 

iç kontrol sistemidir (Yıldız ve Başkan, 2014:4). 

Genel olarak aşağıda sıralanan hususlar iç kontrol eksiklikleri olarak ifade 

edilmekte ve işletmeler için risk oluşturmaktadır (Tüm, 2015:111). 

 Görevler ayrılığı ilkesi olmaması veya tam olarak uygulanmaması 

 Varlıkların korunmasındaki fiziksel tedbirlerin yokluğu veya eksikliği 

 Yetkilendirme ve görevlendirmenin tam veya yeterli derecede 

yapılmaması, duyurulmaması 

 Belgelendirme sisteminin olmayışı veya yeterli derecede işletilememesi 

 Muhasebe sisteminin oluşturulamaması veya yeterli derecede 

kullanılamaması 

 Bağımsız mutabakatların yokluğu veya eksikliği. 

 

2.2.1. Satın Almada İç Kontrol Eksiklikleri 

İşletmelerde işlem yoğunluğu açısından ilk sıralarda gelen satın alma aynı 

zamanda hata ve hilelere açık olması sebebiyle en riskli alanlardan da birisidir (Elitaş 

ve Kiracı, 2010). 

Bir işletmede satın alma faaliyeti ihtiyaçların belirlenmesi aşamasından 

ödeme işleminin gerçekleşmesine kadar geçen işlemlerinden oluşmaktadır. Şekil 

3’de gösterildiği gibi ihtiyaçların belirlenmesi aşamasından sonra satın alma 

sorumlusu tarafından mal satın alınmakta, takip eden aşamada ihtiyaç sahibine teslim 

edilmektedir. Faturaların uygunluk teyidi yapılmasını müteakip ödeme işlemi 

gerçekleşmektedir. Bu kısımda satın alma işlemindeki iç kontrol eksiklikleri ele 

alınırken, teslim almada ve ödemedeki eksiklikler diğer kısımlarda incelenmektedir. 
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Şekil 3 Satın Alma Süreci 

Kaynak: Sevim ve Gül, 2012:96. 

 

Satın alma sürecinde, ihtiyaç sahibi kişi veya birim teknik kriterlerini ve 

mümkünse yaklaşık maliyet bilgisini de içerecek şekilde satın alma birimine talebi 

iletmektedir. Satın alma ihtiyacı; stokların belirli bir seviyenin altına düşmesi, üretim 

planlamasına uygun şekilde siparişlere bağlı olarak, işletme politikasına bağlı olarak 

veya işletmenin yatırım programına dayalı ortaya çıkabilmektedir (Sevim ve Gül, 

2012:98). 

Satın alma sorumlusu veya birimi talep edilen malın istenen kriterleri 

karşılayacak şekilde alımını gerçekleştirmektedir. Stok yönetimine teslim edilen 

malların kaydı oluşturulmakta ve sisteme alındığına ilişkin bilgi muhasebe birimine 

bildirilmektedir. Yetki dahilinde onaylanan faturalara istinaden tedarikçiye ödeme 

yapılmaktadır.  

Görevler ayrılığı ilkesi iç kontrol sitemi içerisinde birinci bileşen olarak yer 

alan kontrol ortamı standartlarından birisi olarak temel bir unsurdur. İç kontrol 

esnasında görevlendirme yazısının temel kanıt olarak sunulması gerekmektedir. 

Satın almada talep formlarının numaralandırılması, dosyalanması ve kayıt 

altına alınması uygulanabilecek iç kontrol önlemleri arasında sayılabilir. Satın alma 

işlemi yapıldığı anda muhasebe kaydının oluşturulması gerekmektedir. Uygulamada 

muhasebe kaydı için ödeme işleminin gerçekleşmesinin beklendiği görülmektedir. 

Halbuki envantere alınan mal veya hizmet alım işlemi yapıldığı anda 
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muhasebeleştirilmelidir. Muhasebe işlemlerinin onaylı belgelere dayandırılmasına 

özen gösterilmelidir (Ceran ve Bezirci, 2011:518). 

Tedarik sürecinde uygulanabilecek önemli iç kontrol önlemlerini aşağıdaki 

gibi özetlemek mümkündür. 

 Görevler ayrılığı ilkesi (satın alma, teslim alma ve ödeme işlemlerinin 

farklı kişiler tarafından yapılması) 

 Ödeme talimatlarının onaylanması 

 Satın alma kayıtlarının sayılması 

 Muhasebe kaydının görülmesi 

 Her bir işlem için ayrı dosya tutulması 

2.2.2. Teslim Almada İç Kontrol Eksiklikleri 

Teslim almada teslim alma fişlerinin numaralandırılarak dosyalanması ve 

kayıt altına alınması uygulanabilecek iç kontrol önlemlerindendir. Teslim alma 

işlemlerinin işin gerçekleştiği anda muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Ancak 

muhasebe kaydının oluşturulması için ödeme işleminin beklendiği görülmektedir. 

Bu kısımda zaman uyumu, yeterli süre önceden malların sipariş edilmesi gibi 

hususlar da ayrıca bir iç kontrol önlemi olarak düşünülebilmektedir. Özellikle siparişi 

verilen malların ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve istenen kriterler doğrultusunda 

temin edilmesi israfı önlemekte, parasal kayıpların önüne geçmekte, ayrıca hataları 

önleyebilmektedir. Bu sebeple teslim almalarda uygulanabilecek iç kontrol 

geliştirilirken muayene işlemlerinin unutulmaması önem taşımaktadır. 

Teslim alma sürecinde uygulanabilecek önemli iç kontrol önlemlerini 

aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 

 Görevler ayrılığı ilkesi (satın alma, teslim alma ve ödeme işlemlerinin 

farklı kişiler tarafından yapılması) 

 Satın alınan malların teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığının tespit 

edilmesi 

 Teslim alınan malların muhasebe kaydının oluşturulması 

 Teslim alınan malın depoya geliş veya yetkiliye teslim tutanaklarının 

yapılması 

 Teslim alınan malların rutin veya rutin dışı fiziki sayım ve kontrollerinin 

yapılması 
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2.2.3. Bedel Ödemede İç Kontrol Eksiklikleri 

Satın alma talebine istinaden alımı gerçekleştirilen mallar teyit edildikten 

sonra, sipariş tedarikçiye verilmektedir. Siparişlerin tedarik edilmesinin ardından 

depoya alınan mallar kontrol edilmekte ve faturalar muhasebe birimine teslim 

edilmektedir. Ödeme işlemine ilişkin kaydı oluşturan muhasebe birimi ödemeyi 

gerçekleştirmektedir. Bedelin ödenmesine ilişkin işlemlerden oluşan süreç Şekil 4’te 

yer almaktadır. 

 

Şekil 4 Bedel Ödeme Süreci 

Kaynak: Sevim ve Gül, 2007:97. 

 

Uygun usul ile tedarik edilen mallar stok yönetimine teslim edilmektedir. 

Stok yönetimi bilanço kalemlerinde en ağırlıklı hesapları oluşturduğu gibi işletmenin 

destek süreçlerinde önemli bir yere sahip olduğu denetim açısından da en riskli 

alanlar içerisinde yer almaktadır (Ceran ve Bezirci, 2011). Stok yönetimi tarafından 

kabul edilen malların faturaları hiyerarşik yapı içerisinde onaylanmasının takiben 

muhasebe birimine gelmektedir.  

Bedel ödeme sürecinde uygulanabilecek önemli iç kontrol önlemlerini 

aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. Muhasebe birimi tarafından kaydı oluşturulan 

muhasebe fişi ile uygunluk durumuna göre belirlenmiş şekil ile ödeme 

gerçekleştirilmektedir. 
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 Görevler ayrılığı ilkesi (satın alma, teslim alma ve ödeme işlemlerinin 

farklı kişiler tarafından yapılması) 

 Ödemelerde önceden numaralandırılmış çek kullanılması 

 Faturalar ile ödeme talimatlarının karşılaştırılması 

 Faturaların onaylanması 

 Ödemelerin periyodik olarak konsolide edilmesi ve sayılması 

 Banka hesap hareketlerinin kontrol edilmesi 

 Bütçenin kullanılması 

 Mali tabloların kullanılması 

 

Ödemelerin gününde yapılmaması iç kontrol eksikliği olarak karşılaşılabilen 

durumlardandır. Diğer bir eksiklik ise ödeme işlemi gerçekleşir gerçekleşmez 

muhasebe kaydına dönüştürülmemesidir. Keza bireysel işlem kayıtları ile defteri 

kebir kayıtlarının birbirini tutması iç kontrolde dikkat edilmesi gereken bir husustur.  

Ödemesi yapılmamış teslim alma fişleri ile karşılığı bulunmayan faturalar 

riskli alanları oluşturmaktadır. Benzer şekilde bilanço tarihini takip eden ilk günlerde 

ödemesi gerçekleşen iş ve işlemler risk teşkil etmektedir. Faturası bilanço tarihinden 

sonra alınan işlerin üzerinde durulması gerekebilir. Tedarikçi konumunda olabilen 

müşterilerle ilişkiler de riskli alan olarak hassasiyet gerektirebilir. 

 

2.2.4. Satışta İç Kontrol Eksiklikleri 

Bir işletmede satış departmanı müşteri siparişlerine istinaden satış emrini 

hazırlamaktadır. Satış emri finansman departmanında işleme alınmaktadır. Örneğin, 

uzun vadeli alacak olarak işlem yapılacak ise krediler bölümü satış emrini 

inceleyerek, kredili satış onayını vermektedir. 

Stok veya depo yönetimi kendisine gelen görev talimatına bağlı olarak onay 

verilen malları sevkiyat birimine aktarmaktadır. Sevkiyat birimi onayı inceleyerek 

malların müşteriye sevkini sağlamaktadır. Ancak sevkiyat biriminin bu esnada matbu 

bir evrak olarak sıra ve seri numarası basılmış bir yollama belgesi tanzim etmesi 

gerekmektedir. Sevkiyat birimi işlem tamamlanınca yollama belgesini muhasebe 

birimine teslim etmektedir. Muhasebe birimi de sevk edilen mallar için fatura tanzim 

etmektedir. 
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İç kontrol sistemi bağlamında yapılan işlemlerin kayıt altına alınması için 

muhasebe işlemlerin yapılması beklenmemeli, mali olmayan işlemlerin de kaydının 

oluşturulması gerekmektedir. Diğer yandan, görevler ayrılığı ilkesinin uygulanması 

beklenmektedir. Satış işlemleri açısından görevler ayrılığı ilkesi ele alındığında depo 

sorumlusu ve sevkiyat sorumlusunun ayrı kişiler olması beklenmektedir. Çünkü 

satılacak mallar da diğer dönen varlıklar gibi fiziki olarak korunmak açısından stok 

yönetiminin yetkisindedir. Diğer yandan, stok yönetiminin sevkiyat yapma yetkisi 

bulunmadığı gibi sevkiyat bölümünün de envanter durumunu bilmesi söz konusu 

değildir. Malların sevkiyatına ilişkin işlemlerin yetkisi sevkiyat birimine ait olup, bu 

bölümde görev yapanların stoktaki mallara erişimi fiziki olarak engellenmiş 

olmalıdır. 

Satış faturalarının sevkiyat işlemine uygunluk açısından kontrolü önem 

taşımaktadır. Satış faturaları; sıra numarası, aritmetik doğruluk, miktar ve birim fiyat 

açılarından kontrol edilerek uygunluk sağlanmalıdır. 

Satış sürecinde uygulanabilecek önemli iç kontrol önlemlerini aşağıdaki gibi 

özetlemek mümkündür. 

 Görevler ayrılığı ilkesi (satın alma, teslim alma ve ödeme işlemlerinin 

farklı kişiler tarafından yapılması) 

 Onay belgeleri alınmadan işlem yapılmaması 

 Vadeli alacaklı işlemler açısından muhasebe departmanı kredi incelemesi 

yapması 

 Depodan sevkiyata teslim edilen malların muhasebe kaydının 

oluşturulması 

 Sevkiyatı yapılan mallar için uygun faturanın tanzim edilmesi 

 Tüm iş ve işlemlerin kayıt altına alınması ve muhafazasının sağlanması 

 Yetkisiz kişilerin depoya girişinin önlenmesi 

 

2.2.5. Personel Ücretlerinde İç Kontrol Eksiklikleri 

 

Personel ücretlerinden gelir vergisi olarak düşüldüğü halde bilançoya 

yansıtılmaması bir iç kontrol eksikliği olarak durmaktadır. Kesintilerin maaş 

pusulasında gösterilmesi gerekmektedir. Vergi ve kesintilerin örnek seçilecek 
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personel bordrolarında tek tek hesaplanması iç kontrol eksikliklerini önleyebilecektir. 

Personel ücretlerinde en riskli alan güncellenen mevzuata uyumun sağlanabilmesi ve 

takip edilmesidir. 

Personele yapılan avans ödemelerinin muhasebe kaydının avans verildiği ana 

yapılması ve kaydın diğer alacaklar altında personel alacaklarında takip edilmesi 

gerekmektedir. 

Personel ücretlerine ilişkin süreçte uygulanabilecek önemli iç kontrol 

önlemlerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 

 Güncel mevzuatın takip edilmesi 

 Vergi ve kesintilerin maaş pusulasında gösterilmesi 

 Avans ödemelerinin kayıtlarının görülmesi 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN  

ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME 

BİLDİRİLMESİ 

Bir işletmedeki iç kontrol sistemi cari harcamaların ve yatırım harcamalarının 

disiplin altına alınmasına, çalışanlara tanınan bir takım imkânlarla onların şirketi 

sahiplenmelerine ve şirket menfaatleri için daha verimli çalışmalar yapmalarına, 

böylece şirket kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı 

sağlamaktadır (Hasanefendioğlu, 2004: 84).  

İç kontrol sistemi esasen organizasyondaki kontrolün önemine ilişkin yönetim 

ve yönetim kurulunun tavırları ve icraatlarıdır. Öte yandan, bağımsız denetçilerin 

yaptıkları işin esası işletmelerin kontrol sisteminin gözden geçirilmesine 

dayanmaktadır.  

Denetim riskinin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak artma ihtimali 

bulunduğundan, bağımsız denetçilerin iç kontrol sisteminin etkililiğinin, müşteri 

işletmelerin riskli alanlara yönelik kontrollerinin varlığının kontrol edilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Denetçi bir iç kontrol sistemi yeterliliği ve uygunluğu 

konusunda tereddüde düşerse bu durumu işletme yönetimi ile veya yönetimden 

sorumlu kişilerle paylaşmak durumundadır. Çalışmanın bu bölümünde söz konusu bu 

bildirimin nasıl ve ne şekilde yapacağı konusuna değinilmektedir. 

3.1. Bağımsız Denetimin Raporlanması 

Bağımsız denetim raporu, denetçinin bağımsız denetim sonucunda işletmenin 

mali tablolarına ilişkin elde ettiği görüşünün açık bir ifadesini içermektedir. 

Bağımsız denetçinin bu görüşü mali tabloların ilgili finansal raporlama standartlarına 

uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını yansıtmaktadır. Nitekim bağımsız 

denetimin gayesi, finansal tabloların ulusal ve mümkünse ya da zorunlu ise 

uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak doğru ve güvenilir bir 

şekilde bilgiyi yansıtıp yansıtmadığının tespit edilmesidir.  

Bağımsız denetçi tarafından görüşün oluşturulabilmesi için bağımsız denetim 

sürecinde makul güvenceyi sağlayacak yeterli ve uygun denetim kanıtının elde 

edilmesi gerekmektedir. Ancak bazı istisnai durumlarda, bazı sınırlamalara bağlı 

olarak, gerekli bağımsız denetim kanıtlarının toplanamadığı görülmektedir. Bu gibi 
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durumlar “çalışma alanının sınırlanması” olarak adlandırılmaktadır. Örneğin; 

denetim esnasında ilgili personelin bulunmayışı nedeniyle fiziki stok sayımını 

gözlemleyememesi, işletmede muhasebe kayıtlarının yeterli seviyede tutulamaması 

veya gerekli olan bağımsız denetim tekniklerinden bir veya birkaçının 

uygulanamaması bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu sınırlama dolayısıyla, diğer 

bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasına rağmen, denetlemeye esas teşkil eden 

faaliyet veya faaliyetlere ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememesi, 

bağımsız denetçinin görüşünü de olumsuz etkileyebilecektir. 

Bağımsız denetçinin mali tablolar hakkındaki görüşünü etkileyebilecek başka 

bir konu ise işletmenin seçtiği muhasebe politikaları, bu politika ve prosedürlerin 

uygulanması ve dipnotlarla diğer açıklamaların yeterliliğine benzer konularda 

denetçinin yönetimle görüş ayrılığına düşmesidir. Zira bağımsız denetimde, tespit 

edilen aksaklık, eksiklik veya usulsüzlükler öncelikle yönetime bildirilmektedir. 

İşletme yönetimi, bağımsız denetçinin tespit ettiği yanlışlığı kabullenirse, rapor 

kamuya açıklama yamadan söz konusu yanlışlık düzeltilebilmektedir. Diğer taraftan, 

yönetimin bağımsız denetçi ile aynı görüşte bulunmaması halinde finansal tablolar 

bağımsız denetçi tarafından belirlenen eksik, aksak veya hatalı haliyle kamuya 

yayımlanmaktadır. Bu durum aynı zamanda bağımsız denetçinin finansal tablolar 

hakkındaki olumsuz görüşünü de yansıtacaktır.  

Yukarıdaki belirtildiği gibi çalışma alanında bir sınırlama olması durumunda, 

anlaşmazlığa konu edilen eksiklik veya hata finansal tabloları önemli derecede 

etkileyebilecekse, bağımsız denetçi olumlu görüş beyan etmeyerek, olumsuz ya da 

şartlı görüş bildirmeyi veyahut görüş bildirmekten kaçınmayı tercih edecektir. Bu 

çerçevede dört çeşit bağımsız denetim raporundan bahsedilebilmektedir. 

3.1.1. Olumlu Görüş İçeren Bağımsız Denetim Raporu 

Olumlu görüş içeren bağımsız denetim raporunda, bağımsız denetçinin mali 

tablolar hakkında beyan ettiği görüşü, söz konusu tabloların bilgileri finansal 

raporlama standartlarına uygun olarak doğru ve güvenilir bir şekilde yansıttığı 

yönündedir. 

Bağımsız denetçinin olumlu görüş vermesinin söz konusu olduğu 

durumlarda, SPK tebliğinin 29. kısmı “Genel Amaçlı Tam Set Finansal Tablolara 

İlişkin Bağımsız Denetim Raporları” başlığı altında yer alan hükümler 
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uygulanmaktadır. Bağımsız denetçi, işletmenin mali tablolarının Kurul tarafından 

belirlenen finansal raporlama standartlarına uygun olup olmadığını belirlemektedir. 

İşletme içerisinde kullanılan finansal raporlama sisteminin finansal raporlama 

standartlarına uygun olduğu tespit edilmesi durumunda, denetlemeye tabi mali 

tabloların gerçeği doğru, dürüst ve güvenilir bir şekilde içerdiği kabul edilmektedir. 

İşletmedeki mevcut mali raporlama sisteminin, işletme için gerekli mali politikaların 

Kurul tarafından belirlenen finansal raporlama standartları ile uyumlu bir şekilde 

geliştirilmesine imkan tanıması ile birlikte uygulanmasını kolaylaştırması 

gerekmektedir (SPK, 2006, madde 29/4). 

Bağımsız denetçinin denetim görüşünü oluşturabilmesi için makul güvenceyi 

elde edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı toplaması gerekmektedir. Ancak, 

denetim sürecinde, finansal tabloların önemli yanlışlıkları içermediğine dair yeterli 

derecede kanıta sahip olunması durumunda olumlu görüş bildirilebilmektedir. 

Bağımsız denetçi, denetim sonucuna bağlı olarak yapılan düzeltmeleri de kapsayan 

nihai mali tabloların işletme yönetimince sunulmasında yer verilen işletmenin kurum 

içi ve dışı paydaşlarla olan etkileşimine ilişkin bilgilerin denetçinin kişisel bilgi ve 

deneyimi ile tutarlı olup olmadığını incelemektedir. Ayrıca, finansal tablo ve 

dipnotlarında konu edilen tüm işlem ve olaylarla ilgili bilgilerin gerçeği doğru ve 

güvenilir bir şekilde yansıtıp yansıtmadığının bağımsız denetçi tarafından göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir (SPK, 2006, madde 29/5). 

3.1.2. Olumsuz Görüş İçeren Bağımsız Denetim Raporu  

Mali tabloların açıklanmasına ilişkin işletme yönetimi ile bağımsız denetçi 

arasında oluşan görüş ayrılığının mali tablolar üzerindeki etkisinin önemli ve yaygın 

olması halinde denetçi tarafından olumsuz görüş bildirilmektedir. Bağımsız 

denetçinin işletmenin mali tabloları hakkında bildirdiği görüşü, incelemeye tabi 

tutulan tabloların, ulusal veya mümkün ise ya da zorunlu ise gerçeği uluslararası 

finansal raporlama standartlarına uygun olarak doğru, dürüst ve güvenilir bir şekilde 

yansıtmadığı yönündedir.  

Bağımsız denetçi, muhasebe politikalarının uygunluğu ve dipnotlardaki 

izahatın yeterliliği hususunda işletme yönetimi ile farklı görüşte olabilir. Bu görüş 

ayrılığı mali tablolar üzerinde büyük önemli etki bırakıyor ise denetçinin olumsuz 

görüş bildirmesi gerekmektedir. Bağımsız denetçinin yönetimle herhangi bir görüş 
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ayrılığına düşmesinin mali tablolara olan etkisini şartlı görüş vererek açıklayamadığı 

durumlarda denetçi olumsuz denetim görüşü vermek durumundadır (SPK, 2006, 

madde 30/7). 

Bir diğer olumsuz görüş bildirilmesi hali, işletmenin sürekliliği söz konusu 

olmadığı halde, bağımsız denetçi tarafından mali tabloların işletmenin sürekliliği 

esasına göre hazırlandığının tespit edilmesi durumudur. Bağımsız denetçi elde ettiği 

bilgileri güçlendirmek için ek bağımsız denetim tekniklerine müracaat 

edebilmektedir. Sonuçta elde edilen bilgi ve belgelere dayanarak, bağımsız denetçi 

işletmenin sürekliliğinin mümkün olmadığı kanaatine varabilmektedir. Bu durumda, 

ilgili dipnotlarda açıklama yapılıp yapılmadığı önemini kaybetmekte, finansal 

tabloların hazırlanmasında kullanılan varsayımlardan işletmenin sürekliliğinin 

sağlanamadığı sonucuna ulaşılarak, olumsuz görüş bildirilmektedir (SPK, 2006, 

madde 24/12). 

3.1.3. Görüş Bildirmekten Kaçınılan Bağımsız Denetim Raporu  

Çalışma alanındaki sınırlama sonucunda, bağımsız denetçi tarafından yeterli 

ve uygun bir şekilde somut olarak bağımsız denetim kanıtı elde edilemediği 

pozisyonlar denetçinin görüş bildiremeyeceği kadar önemli ve yaygın ise, denetçi 

hazırlayacağı bağımsız denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınmaktadır.  

Çalışma alanındaki sınırlamanın denetlenen işletmeden kaynaklandığı 

durumlarda, mali tablolardaki hata ve noksanlıkların denetçiden gizlenmeye 

çalışıldığı izlenimi oluşabilmektedir. Böyle bir durumda hata ve eksikliğin önem 

düzeyi göz önünde bulundurularak görüş bildirmekten kaçınılabilmektedir. Bununla 

birlikte, tespit edilen eksik ve aksak hususların mali tabloları etkileyebilecek nitelikte 

birden çok önemde olması durumunda da denetçi görüş bildirmekten 

kaçınabilmektedir (Güredin, 2010:80). 

İşletmenin sürekliliğini önemli ölçüde tehlikeye düşüren önemli 

belirsizliklerin tespit edilmesi halinde de denetçi görüş bildirmekten 

kaçınabilmektedir (SPK, 2006, madde 24/3). 

Görüş bildirmekten kaçınmayı içeren bir bağımsız denetim raporu 

hazırlanması durumunda raporun kapsam bölümü ile birlikte bağımsız denetim 

kuruluşunun sorumluluğunun bulunduğu paragraf rapordan çıkarılmaktadır. Raporun 

ikinci paragrafında sınırlamanın kapsamı ve içeriği hakkında bilgi verilmektedir. 
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Görüş bölümünde de görüş bildirmekten kaçınıldığı açıkça belirtilmektedir (SPK, 

2006, madde 30/5-6). 

Görüş bildirmekten kaçınıldığı bağımsız denetim raporlarında çalışma 

alanının sınırlanmasına ilişkin bilgi verilmekte ve söz konusu sınırlama olmasaydı 

mali tablolarda yapılması gerekli olabilecek muhtemel düzeltmeler de 

belirtilmektedir.  

3.1.4. Şartlı Görüş İçeren Bağımsız Denetim Raporu  

İşletme yönetimi ile olan görüş ayrılığının veya çalışma alanı sınırlamasının 

mali tablolar üzerindeki etkisinin olumsuz görüş bildirmeyi ya da görüş bildirmekten 

kaçınmayı gerektirecek kadar önemli ve yaygın olmadığı hallerde denetçi tarafından 

şartlı görüş içeren bağımsız denetim raporu hazırlanmaktadır.  

Denetçinin işletme yönetimi ile görüş ayrılığı yaşadığı durumlar içerisinde 

mali politikalar, uygun olmayan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve yetersiz 

dipnot konuları sayılabilir. İşletme yönetimi tarafından bazı durumlarda finansal 

tabloların dipnotlarında bulunması gereken açıklamaların bir kısmı yapılmamışsa, 

raporun açıklama bölümünde bu durum belirtilmekte ve denetçi tarafından şartlı 

denetim görüşü verilmektedir (SPK, 2006, madde 30/7). Bu durumda, şartlı denetim 

görüşün yer aldığı raporun görüş bölümünde “hususların dışında veya yukarıdaki 

durum hariç olmak üzere” gibi ifadeler kullanılarak şartlar açık bir şekilde 

belirtilmelidir. 

Bağımsız denetçinin işletmenin mali tabloları hakkında bildirdiği görüşü, 

şartlı görüşe neden olan hususlar haricinde, söz konusu tabloların, finansal raporlama 

standartlarına uygun olarak gerçeği doğru, dürüst ve güvenilir bir şekilde yansıttığı 

yönündedir.  

Diğer taraftan, dipnotlarda daha kapsamlı olarak ele alınan ve finansal 

tabloları etkileyen bir husus bağımsız denetim görüşünü etkilemeyebilmektedir. Bu 

tarz özellikli bir hususun finansal tablo kullanıcılarının dikkatine sunulması için 

denetim raporuna eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu durumun bağımsız denetim 

görüşüne şart oluşturmadığı da rapor içeriğinde özellikle belirtilmektedir. Şart 

oluşturmayan bu durumlara örnek olarak, işletmenin sürekliliğine ilişkin önemli bir 

sorun bulunması veya mali tabloları önemli derecede etkileyebilecek nitelikte ve 
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çözümü başka şart veya şartlara bağlı olan diğer önemli belirsizliklerin bulunması 

gösterilebilir. 

3.2. Bağımsız Denetim Standartları 

Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) yayımlama yetkisi 660 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile KGK’ya verilmiştir. KGK kendisine verilen bu yetki 

çerçevesinde, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından 

yayımlanan uluslararası standartları referans alarak TDS belirlemiştir. 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekçesinde yer aldığı şekliyle 

KGK kurulmasının nedenleri arasında aşağıda sıralanan konular sayılabilir. 

 Aynı alanda farklı otoritelerce farklı düzenlemeler yapılarak bağımsız 

denetim alanında neden olunan karmaşanın ortadan kaldırılması,   

 Mali tabloların ülke genelinde tek tip düzenlenmesi ve denetim 

standartlarında yeknesaklığın sağlanması,  

 Etkin bir kamu gözetim sistemi oluşturularak bağımsız denetim alanında 

gerekli kalite ve güvenilirliğin sağlanması,  

 Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması,  

 Mali tabloların, uluslararası gelişmeler ve uluslararası standartlarla 

uyumlu ulusal denetim standartları uyarınca denetlenmesi,  

 İşletmelerin mali gücünün, karşılaştırabilir ölçeklere göre 

hesaplanabilmesini temin ederek rekabet güçlerinin artırılması,  

 İşletmelerin bağımsız denetimden geçen mali tablolarının uluslararası 

alanda kabul görmesi ile kredi bulmalarının kolaylaştırılması,  

 Daha güçlü ve şeffaf bir sermaye piyasasının oluşturulması,  

 Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkı sağlaması,  

 Türkiye’de finansal tablo hazırlanmasında uygulamada birlik sağlanması,  

 Finansal tablolara uluslararası alanda geçerlilik kazandırılarak 

uluslararası sermayenin Türkiye’ye çekilmesine katkı sağlanması,  

 Uluslararası standartlarla paralel Türkiye Muhasebe Standartları’nı 

belirlemek ve piyasaları uluslararası gelişmeleri izleyerek, uygulamada 

karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek üzere Kurulun etkin bir şekilde 

örgütlenmesi ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması. 
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KGK tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren bağımsız denetim 

standartlarının bir listesi ekte verilmektedir.   

3.3. Bağımsız Denetim Standartlarında İç Kontrol 

İç kontrol eksikliklerinin üst yönetimden sorumlu olanlara ve yönetime 

bildirilmesi hakkındaki 265 numaralı BDS 12 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Türkiye Denetim standartlarında 9 numaralı Tebliğ olarak yayınlanan BDS 

1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren 

uygulanmaktadır. Söz konusu BDS, denetçi tarafından üst yönetimden sorumlu 

olanlara ve yönetime bildirilecek eksikliklerin neler olduğunu belirlemektedir. 

Bağımsız denetçinin işletmedeki iç kontrol sistemini risklerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi aşamasında anlaması gerekmektedir. Denetçi söz konusu risk 

değerlendirmelerini; iç kontrol sisteminin etkinliğine ve etkililiğine ilişkin bir görüş 

oluşturmak maksadıyla değil, mevcut koşullar çerçevesinde en uygun denetim 

prosedür ve tekniklerini tasarlamak amacıyla yapmaktadır (BDS 265, madde 2). 

Denetçi, denetim sırasında iç kontrol sisteminde bazı eksiklikler ve 

aksaklıklar tespit edebilir. İç kontrol sistemindeki bir eksikliğin veya eksikliklerin 

bileşiminin önemli olup olmadığına karar verirken denetçinin göz önünde 

bulundurabileceği hususlara ilişkin örnek bazı olgu ve durumlar aşağıda yer 

almaktadır (BDS 265, madde A6). 

 Eksikliklerin bilahare hazırlanacak mali tablolarda önemli yanlışlıklara 

yol açma ihtimali.   

 İşletme varlık veya borçlarının zarar, hasar ya da hileye uğratılması 

ihtimali.  

 Gerçeğe uygun değer, piyasa değeri gibi tahmini tutarların 

belirlenmesindeki öznellik ve karmaşıklık. 

 Eksikliklerden etkilenebilecek mali tablo tutarları. 

 Eksiklik veya eksikliklerden etkilenebilecek hesap bakiyesinde veya 

işlem sınıfında gerçekleşmiş veya gerçekleşebilecek faaliyetin hacmi. 

 Kontrollerin finansal raporlama sürecindeki önemi, örneğin:  

o Yönetimin gözetimi ve benzeri konularda genel izleme kontrolleri.  

o Hile ve usulsüzlerin tespitine ve önlenmesine ilişkin kontroller.   
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o Muhasebe politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin 

kontroller. 

o İlişkili paydaşlarla yapılan önemli işlemlere ilişkin kontroller.  

o İşletmenin olağan iş akışı dışındaki önemli işlemlerine ilişkin 

kontroller.  

o Dönem sonu finansal raporlama sürecine ilişkin kontroller 

(tekrarlanmayan yevmiye kayıtlarına ilişkin kontroller gibi).  

 Kontroller sonucunda tespit edilen istisnaların nedeni ve sıklığı. 

 Eksikliğin tespit edilen diğer eksikliklerle etkileşimi. 

Denetçi tespit edilen eksik veya aksak hususlardan hangilerinin üst 

yönetimden sorumlu olanlara ve yönetime bildirilmesi gerektiğine mesleki 

muhakemesi sonucunda karar vermektedir. Şayet aksaklıkların işletme faaliyetlerini 

etkileyecek kadar önemli olduğuna kanaat getirilirse, söz konusu durum üst 

yönetimden sorumlu olanlara ve yönetime uygun bir şekilde bildirmelidir (BDS 265, 

madde 5). 

Denetçi, denetim esnasında iç kontrol sisteminin eksikliklerini tespit ederken, 

elde ettiği bulgularla ilgili olay ve durumları işletme yönetiminin uygun kademesiyle 

müzakere edebilir. Bu müzakere denetçiye hem bulguların doğruluğu hakkında bilgi 

elde etme hem de yönetimi söz konusu eksiklikler hususunda uyarma olanağı 

tanımaktadır. Bulguları müzakere edebilmek için tespit edilen yönetim kademesi, iç 

kontrol sisteminin eksikliğinin tespit edildiği alanına hakim ve söz konusu 

eksiklikleri düzeltme yetkisine sahip olan bir kademedir. Bulgular yönetimin 

dürüstlüğü veya yeterliğiyle ilgili şüphe doğurduğu durumlarda, denetçinin bulguları 

yönetimle doğrudan müzakere etmesi uygun olmayabilir. 

Denetçi, denetim esnasında elde ettiği bulgularla ilgili olay ve durumları 

yönetimin uygun kademesi ile müzakere ederken, dikkate alınması gereken başka 

bilgilere de ulaşabilir. Aşağıda yer alan bazı olay ve durumlar bu bilgilere örnek 

olarak verilebilir.   

 Eksikliklerin gerçek veya muhtemel nedenleri hakkında yönetimin 

yaklaşımı. 
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 Yönetimin bilgisi olduğu eksikliklere ilişkin istisnalar (örneğin bilgi 

teknolojisi kontrolleri uygulandığı halde engellenememiş olan 

yanlışlıklar). 

 Yönetimin bulgulara vereceği cevaplarla ilgili olarak yönetimde gözlenen 

ilk belirtiler. 

3.4. Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim 

Bağımsız denetçilerin üst yönetimden sorumlu olanlarla kuracağı iletişimdeki 

sorumluluğunu belirlemek maksadıyla 260 numaralı bağımsız denetim standardı 

düzenlenmiştir. Söz konusu standart 10 Aralık 2013 tarihli resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Standardın anlaşılır olmasını sağlamak için üst yönetimden sorumlu olanların 

net olarak tanımlanması yerinde olacaktır. Üst yönetimden sorumlu olanlar 

standardın 10.maddesinde “işletmenin stratejik yönetimi ve hesap verebilirliğine 

ilişkin yükümlülüklerin gözetiminden sorumlu kişi, kişiler veya yapılar” şeklinde 

tanımlanmaktadır.  

Bu noktada standardın açıklayıcı hükümleri ve uygulamalar yol gösterici 

pozisyonundadır. Açıklayıcı hükümlerden “A1” üst yönetim yapılarını açıklayıcı 

mahiyettedir. Zira yönetim yapıları ülkeden ülkeye hukuki bağlamda farklılık 

göstermektedir. Örneğin, Almanya iki kademeli kurul yapısını uygularken, 

Anglosakson sistem gözetim ve icrayı tek kurulda öngörmektedir.  

Benzer şekilde icracı olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapıldığı da 

görülmektedir. Standardın açıklayıcı hükmünde yer aldığı şekliyle özellikle kamuda 

görülen icradan bağımsız, işletmenin organik yapısı ile ilgili olmayan bir yönetim 

kurulu yapısı dahi bulunabilmektedir. 

Diğer taraftan yönetim ise “işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde icrai 

sorumluluğa sahip kişi veya kişiler” olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yönetim 

kurulu üyelerinin icracı olanları ile işletme sahibi konumundaki yöneticiler aynı 

zamanda üst yönetimden sorumlu olan kişiler olmaktadır.  

Yönetim kurulu yapısına ilişkin diğer bir husus da işletmenin mali 

tablolarının onaylanmasından sorumlu olanların yönetim kurulu yapısı içerisinde yer 

alıp almamasına göre farklılaşma bulunmasıdır. Karar verme yetkisi 700 numaralı 
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standartta belirtildiği gibi ilgili dipnotlar dahil mali tabloların hazırlanması ve 

onaylanmasını isteyen kişi veya kişilere aittir. 

İşletmelerde tek yetkili organ yönetim kurulu değildir. İşletmelerin 

ekseriyatında üst yönetim yönetim kurulu ile birlikte gözetim kurulu, sahipler, 

ortaklar, mütevelli heyeti, yönetim komitesi veya konseyi gibi organlardan 

oluşmaktadır (Standart 265, A2, s.10). Üst yönetiminde sorumluluk ortak ise denetim 

komitesi gibi bir alt komiteye sorumluluk devredilebilmektedir. 

Denetçinin iletişim kurulacak karar vermesi yine bağımsız denetim 

standartları ile belirlenmiştir. Örneğin, 600 numaralı standart topluluk finansal 

tabloların bağımsız denetim usul ve esaslarını açıklarken, denetçinin bildirimde 

bulunacağı konuları da belirlemektedir. Denetçi 315 numaralı standarda uygun bir 

şekilde denetim esnasında üst yönetimin ve işletmenin yapısı ve süreçleri hakkında 

elde ettiği bilgilerden yararlanarak iletişim kurulacak kişi veya kişileri tespit 

edebilmektedir.  

İletişim kurulması esnasında rastlanabilecek bir durum da üst yönetimin 

tamamının işletme yönetiminde de yer alıyor olmasıdır. Bu tür bir durumda denetçi 

deneyimine ve konunun özelliğine göre ilgili kişi ve kişileri bilgilendirmek için 

tercih edebilmektedir.  

260 numaralı standart bağımsız denetçinin üst yönetimden sorumlu olanlarla 

iletişim için kapsamlı bir çerçeve sunmakta, özel durumlar için duruma uygun 

standartlar kullanılmaktadır. Bu kapsamda iç kontrol eksikliklerin bildirilmesi 

hususunda 265 numaralı standart düzenlenmiş ve çalışmanın bağlamında bu standart 

ayrıca incelenmiştir. 

Bağımsız denetçi ile üst yönetim arasında etkili bir iletişimin kurulması 

denetim kapsamına giren konuların anlaşılması bakımından önem taşımaktadır. 

Madalyonun diğer yüzünde ise iletişim bağımsız denetçiye üst yönetimde bilgi 

akışının düzenli olarak sağlanmasını temin etmektedir. İletişimin sağladığı bir diğer 

fayda ise önemli risklerin azaltılması çerçevesinde üst yönetim gözetim 

sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmasıdır.  

Üst yönetimden sorumlu olanlarla bağımsız denetçi arasındaki iletişim sözlü 

olacağı gibi yazılı da gerçekleşebilir. İletişim sözlü olması durumunda, denetçi 

çalışma kağıtlarında kiminle iletişim kurulduğuna, iletişimin konusunun ne olduğuna 
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ve sonucuna yer vermek durumundadır. İletişim yazılı kuruldu ise söz konusu 

iletişim kağıdı çalışma kağıtları ile muhafaza edilmek durumundadır. 

Söz konusu standart, denetim ile ilgili konularda yönetimin de üst yönetimi 

bilgilendirme yükümlülüğünü belirtmektedir. Ancak bu bildirim bağımsız denetçinin 

bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca standart kapsamında 

bildirimleri açık ve yazılı bir şekilde yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede 

denetçinin başka konu ve şekillerde bildirim yapması ilave uygulamalar yapması 

gerekmemektedir. 

Bu standartla düzenlenen bildirimin konusunu denetim kapsamı 

sınırlandırmaktadır. Bağımsız denetçi finansal tablolar üzerinden denetimi 

gerçekleştirdiğinden dolayı bildirim de finansal tablolara ilişkin olmak 

durumundadır. Bağımsız denetçinin üst yönetimden sorumlu olanlara bildireceği 

konular standardın 16.maddesinde ve A13 ile A14. maddelerinde aşağıdaki şekilde 

yer almaktadır. 

 İşletmenin muhasebe uygulamaları (mali politika ve prosedürler dahil), 

 Denetim esnasında karşılaşılan güçlükler, 

 Yönetimle müzakere edilen konular, 

 Denetçi tarafından yazılı olarak açıklama istenen konular, 

 Denetçi tarafından finansal tablolarda olabilecek önemli yanlışlık 

risklerine karşı alınabilecek önlemlere ilişkin yapılacak tavsiyeler, 

 İç kontrole ilişkin yaklaşım, 

 İşletmede iç denetçi mevcut ise, bağımsız denetçi ile iç denetçi arasındaki 

ilişki, 

 Kurumsal yönetim ilkeleri, muhasebe standartları ve regülasyonlara 

uyum kapsamında üst yönetimden sorumlu olanlar tarafından yapılan 

işlemler, 

 Taraflar arasında daha önce kurulan iletişimlerde denetçinin aldığı 

cevaplar, 

 Denetleyici ve düzenleyici kurumlara işletme tarafından yapılan 

bildirimler, 

 Finansal yönetim sürecinde üst yönetimin gözetim sorumluluğuna ilişkin 

konular. 
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İletişimin önemli yanı da geri bildirimlerden oluşmaktadır. Denetçi üst 

yönetimden sorumlu olanlarla iletişim şeklini müzakere ederken, hem kendisinin 

hem de üst yönetimden sorumlu olanların bildirimleri nasıl işlem yapacağını ve geri 

bildirimin ne şekilde olacağını da görüşmek durumundadır. Burada mevzuattaki bazı 

düzenlemelerin bağlayıcı olduğunu da hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Zira 

denetçi üst yönetime bildirdiği bazı durumları düzenleyici kurumlara da bildirmek 

durumundadır. Özellikle üst yönetimden sorumlu olanlarla yönetimin kendilerine 

denetçi tarafından bildirilen önemli eksikliklere ilişkin yapması gereken düzeltici 

işlemleri yapmaması düzenleyici kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bazen üst 

yönetimden sorumlu olanlar için denetçi tarafından hazırlanan raporların 

kamuoyuyla paylaşılması gerekebilir. 

3.5. İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara 

Bildirilmesi 

Güçlü bir iç kontrol yapısıyla şirket yönetimi daha nitelikli ve daha doğru 

bilgi üreterek, yatırımcısının güvenini kazanabilmektedir (Kutukız ve Öncü, 

2009:137). Ancak bazı olgu ve durumlardan kaynaklı iç kontrol sisteminin 

eksikliğinden bahsedilebilmektedir (BDS 265, madde 6). Örneğin, işletmede tesis 

edilen bir kontrol, yanlışlıkların mali tablolarda yer almasını zamanında önleyecek 

veya tespit edip düzeltecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu şekilde tasarlanamayan bir 

kontrol uygulanamayacak ve kullanılamayacaktır. Bu çerçevede bu şekilde 

tasarlanan bir iç kontrol sistemde bir eksikliğe neden olabilecektir.  

Denetim esnasında tespit edilen önemli iç kontrol eksiklikleri üst yönetimden 

sorumlu olanlara denetçi tarafından mümkün olan en kısa zamanda yazılı olarak 

bildirilmek durumundadır (BDS 265, madde 9). 

Önemli eksikliklerin üst yönetimden sorumlu olanlara yazılı olarak 

bildirilmesi bu konuların önemini yansıttığı gibi üst yönetimden sorumlu olanların 

gözetim sorumluluklarını ifa etmelerine yardımcı olmaktadır (BDS 265, madde 

A12). 

Bildirimin ne zaman yapılmasına ilişkin hükümler söz konusu standardın 

A13. maddesinde belirtilmektedir. Bildirimlerin yapılma zamanı denetlenen 

işletmenin tabi olduğu kanuna göre değişebilmektedir. KGK tarafından belirlenen 

işletmeler ile SPK mevzuatına tabi işletmelere yazılı bildirimin finansal tabloların 
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onaylanma tarihinden önce yapılması gerekmektedir. Böylelikle üst yönetimden 

sorumlu olanlar, mevzuata uygunluk başta olmak üzere diğer amaçlar doğrultusunda 

iç kontrol sorumluluklarından bir kısmını yerine getirmek için fırsat bulabilmektedir.  

İç kontrole ilişkin yazılı bildirimi işletmenin diğer birimlerine daha sonraki 

bir tarihte gönderilebilmektedir. Bununla birlikte, denetçi tarafından denetime ilişkin 

önemli eksikliklerin yönetime bildirildiği yazılı bildirim, nihai denetim raporunun bir 

bölümünü oluşturduğundan nihai denetim raporunun oluşturulmasına ilişkin zaman 

kısıtlayıcı bir unsur olmaktadır. 

Diğer yandan, bazı durumlarda sözlü bildirimler de yapılabilmektedir. 

Denetçi, “önemli yanlışlık” risklerini azaltabilmek maksadıyla, önemli eksiklikleri 

ilk aşamada öncelikle yönetime, uygun hâllerde ise üst yönetimden sorumlu olanlara 

sözlü bir şekilde bildirerek, düzeltici işlemlerin zamanında yapılmasını 

sağlayabilmektedir (BDS 265, madde A14). 

Yazılı veya sözlü bildirimde önemli eksikliklerin hangi detayda yer alacağı, 

denetim esnasındaki şartlara ve denetçinin deneyimi ile mesleki muhakemesine 

bağlıdır. Denetçi bildiriminde vereceği detaya karar verirken aşağıdaki hususları göz 

önünde bulundurmaktadır.   

 İşletmenin niteliği. Özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektör 

işletmelerinde bildirimler farklı olabilir.  

 İşletmenin büyüklüğü ve karmaşıklığı. İşletmenin fonksiyonel ve 

organizasyonel yapısı farklı olacağı için tasarlanacak sistem de farklı 

olacaktır.  

 Denetçinin deneyimine ve mesleki muhakemesine istinaden tespit ettiği 

önemli eksikliklerin niteliği.   

 İşletmenin üst yönetim yapısı. Üst yönetimde yer alan kişilerin 

demografik unsurları, yönetim felsefesi ve çalışma tarzı bildirimin 

içeriğini etkileyebilmektedir.  

 Regülasyonlar. Bazı iç kontrol eksiklerinin bildiriminin ne şekilde 

yapılacağı açık bir şekilde mevzuat hükümlerinde yer alabilmektedir. 
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3.6. İç Kontrol Eksikliklerinin Yönetime Bildirilmesi 

İç kontrol, güvenilir finansal ve faaliyetsel bilgi, politikalara, prosedürlere, 

kanunlara, kurallara ve düzenlemelere uygunluk, varlıkların korunması, faaliyetsel 

verimlilik, belirlenmiş bir amacın ve işletme faaliyet ve programlarının amaç ve 

hedeflerin başarılması, dürüst lük ve ahlaki değerler için makul güvence sağlamak 

için tasarlanmış yönetim tarafından uygulanan bir süreçtir (Moeller, 2009:24). 

Bildirimin yapıldığı yönetim kademesinin yetki ve sorumluluk açısından hem 

uygun hem de yetkin olması önemli görülmektedir. Çünkü, bildirimi yapılan 

eksiklikler değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmeler de yapılabilmelidir. Bu 

açıdan, önemli eksiklikler için bildirim yapılacak uygun kademe, icra kurulu başkanı 

veya mali işlerle ilgili üst yönetici (veya eş değeri) olacaktır. Çünkü önemli 

eksikliklere ilişkin konuların üst yönetimden sorumlu olanlara da bildirilmesi 

gerekecektir. Böylelikle hem zamandan tasarruf yapılabilecek hem de karar 

mekanizmaları uygun bilgi ile desteklenebilecektir. Diğer iç kontrol eksikliklerin ise 

denetlenen kontrol alanlarından doğrudan etkilenen ve uygun düzeltici işlem 

yapabilecek yetkiye sahip daha operasyonel kademede yer alan yönetime bildirilmesi 

daha uygun olabilir.  

Diğer yandan, bağımsız denetçi önemli iç kontrol eksikliklerini üst 

yönetimden sorumlu olanlara zamanında ve yazılı olarak bildirmektedir (BDS 265, 

madde 10/a). Bunun haricinde denetim yapılan andaki şartlar ve denetçinin mesleki 

deneyimine göre yönetim kademesine doğrudan bildirilmesi uygun olan iç kontrol 

eksiklikleri sözlü olarak da bildirilebilmektedir.  

Denetim sırasında denetçi yönetime daha önce bildirilmemiş diğer iç kontrol 

eksikliklerini tespit ettiği takdirde, denetçi mesleki muhakemesine göre tespit edilen 

hususu yönetimin dikkatini çekmeyi gerektirecek kadar önemli görüyor ise 

zamanında bildirim yapılması gerekmektedir (BDS 265, madde 10/b). 

 Ancak bazı durumlarda yönetim kademesine bilgi verilmemesi daha yerinde 

olabilir. Denetlemelerde tespit edilen önemli iç kontrol eksikliklerinden bazıları 

yönetimin dürüstlüğü ve yeterliği konusunda olumsuz yargının oluşmasına neden 

olabilir. Örneğin, elde edilen kanıtlar yönetim tarafından hile yapıldığına veya kasıtlı 

olarak ilgili mevzuata uyulmadığına ilişkin gösterebilir. Benzer şekilde yönetim mali 

tabloların hazırlanmasında planlama, uygulama, koordinasyon ve kontrol 
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faaliyetlerinde yetersiz kalmış olabilir. Sonuç olarak, bu tür eksikliklerin doğrudan 

yönetime bildirilmesi uygun olmayabilir. 

Denetimde, yönetimin dikkatini çekebilecek önemli olmayan bazı iç kontrol 

eksiklikleri de tespit edilebilir. Bu nitelikteki eksiklik çeşitlerinin belirlenmesi, 

denetçinin mesleki deneyimi ile denetleme esnasında koşullara bağlıdır. Özellikle, 

söz konusu eksikliklerin mali tablolarda yanlışlıklara yol açma ihtimalinin ve 

muhtemel yanlışlığın büyüklüğünün de dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu 

eksikliklerin yazılı olarak bildirilme zorunluluğu bulunmayıp bu tür eksiklikler sözlü 

olarak da bildirilebilir. Denetçi, denetim bulgularını yönetimle müzakere ettiği 

durumlarda, bahse konu eksiklikleri yönetime sözlü olarak bildirebilir. Kısacası bu 

tarz bir bildirim için daha sonra yazılı bir bildirim yapılmasına gerek 

duyulmamaktadır. 

Ancak, daha önceden yönetime bildirilen iç kontrol eksikliklerine herhangi 

bir eylem yapılmamış ise, bu tür eksiklikler üst yönetimden sorumlu olanlara 

bildirilmesi gereken önemli bir eksiklik hâline gelebilir. 

Denetçi yazılı bildiriminde, eksiklikle birlikte düzeltici işlem önerilerine yer 

verebilir. Ayrıca denetçi yönetimin eksikliklere karşı yaptığı veya önerdiği işlemlerin 

uygulayıp uygulamadığını doğrulamak için herhangi bir girişimde 

bulunabilmektedir. Denetçinin bu tarz bir faaliyet yapıp yapmadığı da bildirimde yer 

alabilir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küreselleşme, teknolojideki hızlı değişimler, uyum yeteneği sağlayabileyen 

işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmesi, işletmelerin büyümesi, 

faaliyetlerinde karmaşıklığın artması, işlem sayısının çoğalması, aktiflerin 

korunması, hataların giderilmesi ve güvenilir verilerin toplanması işletmelerde 

yönetim fonksiyonlarından kontrolü ön plana çıkarmaktadır. Risklerin önceden 

saptanarak uygun kontrol tedbirlerin alınmasını sağlayan iç kontrol sistemi işletmeler 

için giderek önem kazanan bir sistem durumuna gelmiştir.  

İç kontrol sistemi, işletmenin tepe yönetiminden alt kademe çalışanlarına 

kadar tüm paydaşlardan etkilenen, finansal raporlamanın güvenilirliği, işlemlerin 

etkililiği ve etkinliği, regülasyonlara uyumu sağlama amaçlarına ulaşmak için 

kullanılan bir yaklaşımdır.  

Bir işletmede kontrollerin disiplinli ve sistematik bir bütünlük içerisinde ele 

alınmasını sağlayan sistem iç kontrol sistemidir. İç kontrol sisteminin çıkış noktası 

finansal kaygılar olmakla birlikte sitem finansal olmayan operasyonları da 

kapsamaktadır. İç kontrol sisteminin varlığı finansal tablolarının doğruluk ve 

güvenilirlik derecesinin arttırılarak muhtemel hata ve risklerin asgariye 

indirilebilmesine hizmet etmektedir (Bakır, 2002:49).  Özellikle işletmeler büyüyüp 

faaliyetler karmaşık hale geldiğinde kontrol sorunu gündeme gelmektedir. Çünkü 

büyüme, regülasyonlara uyum ile birlikte bazı zafiyetler ortaya çıkarabilmekte ve 

aynı zamanda çeşitli birimler arasında koordinasyonu da gerektirmektedir (Akışık, 

2005:90).  

Ayrıca, iç kontrol sisteminin olmadığı ya da işlevsel olarak etkinliğinin 

sağlanamadığı zaman, telafisi güç olan sonuçlar doğabilmektedir. Örneğin; 

literatürde üzerinde önemle durulan kayıplar arasında işletme varlıklarının kaybı, 

eksik, hatalı ve etkili olmayan kararlar alınması, yolsuzluklara sebep olunması, 

müşteri tutundurulamaması, karlılığın azalması ve verimlilik kayıpları yer almaktadır 

(Aksoy, 2005:139-140).  

Diğer taraftan etkili işleyen bir iç kontrol sisteminin sağladığı faydalar da 

bulunmaktadır. Örneğin; yönetimin küresel ve değişen teknolojik ve ekonomik 

çevreye uyum sağlayabilmesi, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlaması ve 
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koruyabilmesi ve en önemlisi işletmenin yaşayabilmesi için daha fazla imkân 

sağlamaktadır (Ratcliffe ve Landes, 2009:2).  

İç Kontrol sisteminin özelliklerini süreç odaklılık, insan odaklılık, risk 

odaklılık, makul güvence ve etkililik olarak beş başlık altında toplamak mümkündür. 

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamak 

mümkündür. 

 Yönetime ve iç ve dış paydaşlara güvenilir ve doğru bilginin sağlanması, 

 İşletmenin varlıklarını kayıp, yolsuzluk, hırsızlık ve hasara karşı 

korunması, 

 Regülasyonlara uyum sağlanması, 

 İşletmedeki faaliyetlerin etkinliğinin ve etkililiğinin sağlanması. 

Bir işletmede iç kontrol sisteminin bulunması, söz konusu işletmenin mali 

tablolarının güvenilirlik derecesini arttırmakta, muhtemel hata ve riskleri en aza 

indirebilmektedir. İç kontrolün olmadığı ve/veya etkinliğinin sağlanamadığı 

durumlar, işletme varlıklarının kaybına, eksik ve hatalı kararlar alınmasına, 

yolsuzluklara ve müşteri, karlılık, verimlilik gibi çeşitli kayıplara yol açabilmektedir. 

Günümüzde doğru ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacın giderek artması 

bağımsız dış denetimi de işletmeler için vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir. 

Bağımsız denetim standartlarının 2013 yılından itibaren yürürlükte bulunması, 

bununla birlikte iç kontrol sistemine ilişkin düzenlemelerin halka açık olmayan 

şirketlere yaygınlaştırılmasının Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte başlanması, 

bağımsız denetçiler ve şirketler tarafından sistemin nasıl yürüyeceği konusu tam 

olarak anlaşılamamaktadır. Özellikle, iç kontrol sisteminin Türkiye’de tam olarak 

uygulanamadığını ve kavramsal olarak anlaşılamadığını da belirtmekte fayda 

bulunmaktadır. 

Bu sebeple bağımsız denetim standartlarını açıklayıcı mahiyette çalışmalara 

ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu alanda herhangi bir çalışmaya rastlanılmaması 

çalışmanın önemini daha da artırmaktadır. İç kontrol sisteminin Türkiye’de tam 

olarak uygulanamadığını ve kavramsal olarak anlaşılamadığını da belirtmekte fayda 

bulunmaktadır.  
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Yönetimin ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin iddia ve bildirimlerin 

doğruluğunun saptanması amacıyla önceden saptanmış ölçütler ile işletme 

faaliyetlerinin karşılaştırılması önem taşımaktadır. Bağımsız denetim; denetlenen 

kuruluşa ait finansal tabloların, bağımsız bir denetçi tarafından tarafsız ve objektif bir 

şekilde incelenmesidir. Bu süreçte bağımsız denetim standartlarına uyularak, kanıt 

toplama ve değerlendirme yöntemlerini belirlenmektedir. Denetim daha önceden 

saptanmış olan ilke ve kurallara uygun gerçekleştirilmektedir. Bunlarla birlikte 

denetim sonucu elde edilen görüşlerin yönetime ve üst yönetimden sorumlu olanlara 

bildirilmesi şeklinde tanımlanabilir.  

Bağımsız denetçi, denetim esnasında önemli yanlışlık türlerini belirlemede, 

önemli yanlışlık riskini etkileyen faktörleri gözden geçirmede ve bağımsız denetim 

tekniklerinin zamanlaması, kapsamı ve yapısını tasarlamada iç kontrol sistemine dair 

edindiği bilgilerden istifade etmektedir. Ayrıca, işletmedeki etkin ve etkili bir iç 

kontrol sisteminin bulunması işletme açısından denetim maliyetlerini azaltmaktadır. 

Kayıtların ve kayıtlar esas alarak hazırlanan finansal tabloların doğru, dürüst ve 

güvenilir olmasını sağlayan iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlerliği, bağımsız 

denetçi açısından riskleri azaltırken, işletme açısından denetimin daha rahat 

yürütülmesini sağlamaktadır. 

Bağımsız denetim faaliyetleri düzenlenen standartlara uygun bir şekilde 

yürütülmektedir. Bu çerçevede 265 numaralı bağımsız denetim standardı mali 

tabloların denetiminde denetçi tarafından tespit edilen iç kontrol eksikliklerinin 

uygun bir biçimde üst yönetimden sorumlu olanlara ve yönetime bildirilmesine 

yönelik sorumluluğunu düzenlemektedir. Bu kapsamda mali tablolarda yer alması 

muhtemel yanlışlık, aksaklık veya eksiklikleri zamanında önleyemeyecek ya da 

tespit ederek düzeltemeyecek şekilde tasarlanmış bir kontrolün bulunmaması 

durumunda iç kontrol eksikliğinden bahsedilebilmektedir.  

İşletmelerde işlem yoğunluğu açısından ilk sıralarda gelen satın alma aynı 

zamanda hata ve hilelere açık olması sebebiyle en riskli alanlardan da birisidir. Diğer 

riskli alanlar arasında teslim alma, bedel ödeme, satış ve personel ücretlerine ilişkin 

işlemler gelmektedir. Genel olarak bu süreçlerde tespit edilen iç kontrol eksiklikleri 

arasında görevler ayrılığı ilkesi olmaması veya tam olarak uygulanmaması, 

varlıkların korunmasındaki fiziksel tedbirlerin yokluğu veya eksikliği, yetkilendirme 
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ve görevlendirmenin tam veya yeterli derecede yapılmaması, belgelendirme 

sisteminin olmayışı veya yeterli derecede işletilememesi ve muhasebe sisteminin 

oluşturulamaması veya yeterli derecede kullanılamaması yer almaktadır. 

Tespit edilen önemli iç kontrol eksiklikleri konusunda alınabilecek önlemler 

arasında ise görevler ayrılığı ilkesine uygun personel görevlendirmelerinin yapılması, 

her bir işlem için ayrı dosya tutulması ve muhasebe kayıtlarının yapılması, fiziki 

kontrol ve sayımların görevler ayrılığı ilkesine uygun şekilde yapılması, belgelerin 

onaylanmış olmasına özen gösterilmesi ve güncel mevzuatın takip edilmesi 

sayılabilir.  

Denetçi, denetim esnasında iç kontrol sistemine ilişkin tespit ettiği önemli 

eksiklikleri üst yönetimden sorumlu olanlara yazılı olarak derhal veya denetim 

kapandıktan sonra bildirebilmektedir. Esasen, iç kontrol eksikliklerin üst yönetimden 

sorumlu olanlara yazılı olarak bildirilmesi tespit edilen hususların önemini 

yansıtmakta ve üst yönetimden sorumlu olanların gözetim sorumluluklarını yerine 

getirmelerine yardımcı olmaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetçi tarafından olumsuz görüş verilmesi 

veya görüş vermekten kaçınılması durumları için ağır yaptırımlar düzenlemiştir. 

Mezkur Kanun’un 403. maddesi yukarıda sayılan durumlarda genel kurulun, görüş 

yazısının tesliminden itibaren dört iş günü içinde toplantıya çağrılmasını zorunlu 

tutmaktadır. Bu toplantıda genel kurulun yeni yönetim kurulunu derhal seçmesi de 

hüküm olarak yer almaktadır. Şirket ana sözleşmesinde aksi bir ifade yer almıyor ise 

eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilecektir. Seçilen yönetim kurulu, altı ay 

içinde regülasyonlara ve denetim standartlarına uygun yeni mali tablolar hazırlatarak, 

genel kurulun onayına sunmak zorundadır. 

Yönetim ve üst yönetimden sorumlu olanlar, denetim esnasında tespit edilen 

önemli eksikliklerden haberdar olabileceği gibi maliyet başta olmak üzere diğer 

kaygılar nedeniyle bu eksiklikleri kabullenmiş olabilir. Bu nedenle, bir eksikliğe 

ilişkin yapılacak düzeltici işlemlerin hayata geçirilmesinden dolayı oluşacak fayda ve 

maliyetin değerlendirilmesi yönetim ve üst yönetimden sorumlu olanların 

sorumluluğundadır. Bu nedenle, iç kontrol eksikliğinin yönetime ve üst yönetimde 

sorumlu olanlara bildirilmesi, yönetim kademesi ile üst yönetimden sorumlu 
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olanların bu tür eksikliklere yönelik iyileştirmelerin kararını belirlerken maliyet ile 

birlikte ilgili diğer kaygılardan bağımsız düşünülmelidir. 

Denetçi tarafından daha önceki denetimlerde önemli bir eksikliğin yönetime 

ve/veya üst yönetimden sorumlu olanlara bildirildiği halde düzeltici işlemler yönetici 

tarafından yapılmamışsa, denetçinin aynı bildirimi tekrar etme zorunluluğu ortadan 

kalmamaktadır. Daha evvel bildirilen önemli bir eksikliğin düzeltilmemesi 

durumunda, denetçi önceki yıl denetim raporunda yer alan açıklamayı cari yıla ait 

denetim raporunda tekrarlayabilir veyahut sadece önceki rapora atıfta bulunabilir. 

Ayrıca, denetçi yönetime veya gerekli ise üst yönetimden sorumlu olanlara söz 

konusu önemli eksikliğin giderilmeme nedenlerini de sorabilmektedir. Mantıklı bir 

izah olmaksızın tespit eksikliğe yönelik iyileştirme yapılmaması başlı başına önemli 

bir eksiklik olabilir. 

Bağımsız denetim standartlarından 250 numaralı standart, üst yönetimden 

sorumlu olanların içerisinde bulunduğu durumlar dâhil, ilgili mevzuata aykırılık 

tespit edildiği veya şüphelenildiği durumların raporlanmasına ilişkin hususları 

düzenlemekte ve rehberlik sağlamaktadır.  

Bağımsız denetim standartlarından 240 numaralı standart ise, yönetimin de 

içinde yer aldığı bir hilenin tespit edilmesi veya böyle bir halden şüphelenilmesi 

durumunda, denetçinin üst yönetimden sorumlu olanlara yapacağı bildirime ilişkin 

hususları düzenlemekte ve rehberlik sağlamaktadır. 

Denetçi iç kontrol sistemine ilişkin önemli gördüğü hususlar dışındaki 

eksiklikleri yönetime önceki dönemde bildirmiş olabilir. Yönetim de maliyet gibi 

nedenlerle önerilen konulara ilişkin düzenleme yapmamayı tercih etmiş olabilir. 

Denetçi bu durumda denetim yaptığı dönem için aynı bildirimi tekrarlamasına 

gerekmemektedir. Benzer şekilde, bu tür eksikliklere ilişkin bildirim iç denetim 

tarafından veya denetleyici ve düzenleyici kurumlarca yönetime yapılmışsa bağımsız 

denetçinin tekrar bunlara ilişkin bilgi vermesi gerekmemektedir. Bu duruma istisna 

olarak, yönetimin değişmesi veya denetçi tarafından kendisinin ya da yönetimin 

eksikliklere ilişkin algısını değiştiren yeni bilgiler elde edilmesi hâlinde, denetçinin 

bu eksiklikleri yeniden bildirmesi uygun olabilir. 

Yapılan çalışma sonucunda göreceli olarak ülkemiz için oldukça yeni bir 

konu olan iç kontrol sistemi ve bağımsız denetim kapsamında iç kontrol 
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eksikliklerinin üst yönetimden sorumlu olanlarla yönetim kademesine bildirilmesi 

incelenmiştir. Öncelikle bağımsız denetçilerin de facto sebeplerden dolayı ex-post 

denetime daha yatkın oldukları ve uygunluk denetimi veya harcama sonrası denetime 

daha sıcak baktıkları bilinmektedir. İç kontrol sisteminin etkililiğinin incelenmesi iç 

denetimin kapsamına girmektedir. Bu nedenle bağımsız denetçilerin iç denetçilerle 

yakın işbirliği içerisinde olması her iki sürece de katkı sağlayıcı olacaktır. 

İkinci olarak iç kontrol sisteminin mali olan ve olmayan prosedürlerin 

tamamını kapsadığını hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Zira bağımsız denetçiler 

halihazırda mali süreçlere odaklanmaktadır. Halbuki mali olmayan operasyonların 

bir işletmenin süreç olarak %90’ını oluşturmaktadır. Bu sebeple bağımsız 

denetçilerin mali olmayan işlemlere yönelik yetkinlik kazanmaları gerekmektedir. 

Bir diğer konu ise iç kontrol tepe yönetimden alt kademe çalışanına kadar 

herkesin katılımının arandığı bir sistemdir. Buradan hareketle, bağımsız denetçiler 

tarafından öncelikle aranması gereken bir husus üst yönetimin iç kontrol beyanıdır. 

Ayrıca iç kontrol eylem planının varlığı işletme açısından bir işaret olabilir. 

İç kontrol sisteminin yerleştirilmiş ve işlerlik kazanmış olması işletmelerin 

kredibilitelerini artırıcı ve finansmana erişimi kolaylaştırıcı bir faktördür. Bu nedenle 

bağımsız denetçi tarafından iç kontrol sisteminin işleyişinin durum tespitinin 

yapılması işletmeler açısından da bir avantajdır. 

Bağımsız denetçi iç kontrol eksikliklerini tespit ettiği zaman yetkili yönetim 

kademesini sözlü olarak bilgilendirir ve eksikliğin giderilmesini sağlar ise hem 

bağımsız denetim raporuna olumlu katkı sağlamakta hem işletmenin eksikliğinin 

anında giderilmesini temin etmektedir.  

Üst yönetimden sorumlu olanlar genelde yönetim kademesinde de yer aldığı 

için bağımsız denetçinin bildirisinin ulaşacağı yerler hemen hemen aynı olmaktadır. 

Bu süreci hızlandırıcı bir etken iken karar almayı kolaylaştırıcı da bir faktördür. 

ancak bir olumsuz yan olarak bilinçli hareket edildiğinde bağımsız denetçi açısından 

olumsuz görüş bildirme olasılığı artmaktadır. 

Bu çalışma ile kavramsal olarak iç kontrol ve bağımsız denetimde iç kontrol 

eksikliklerinin bildirilmesi tartışılmıştır. Ancak bu alanda herhangi bir ampirik 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Henüz yeni kavramlar olması nedeniyle bağımsız 

denetçilerin iç kontrol konusundaki algıları belirleyici bir çalışma yapılabilir. 
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Ayrıca vaka analizi gibi niteliksel yöntemlerle bağımsız denetim ve iç kontrol 

ilişkisi daha anlaşılır kılınabilir, işletmelerin iç kontrolü benimsemeleri 

kolaylaştırılabilir. Benzer şekilde bağımsız denetim ve iç denetim ilişkisi de başka 

bir çalışmanın konusu yapılabilir. 
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