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GĠRĠġ 

ĠĢletmelerin büyümesi, faaliyetlerinin geniĢlemesi, niteliklerinin 

karmaĢıklaĢması sonucu ortaya çıkan uzmanlaĢma olgusu ile çok sayıda 

sermayedardan oluĢan iĢletme yönetimlerinin, iĢletme faaliyetlerini daha iyi 

izleyebilmeleri ve doğru iĢlemlerin gerçekleĢmesini sağlayabilmeleri için iç denetime 

daha fazla önem vermek zorundadırlar. Herhangi bir yasal zorunluluk olmasa da iç 

denetim fonksiyonunun sahip olduğu özelliklerinden ötürü, iĢletmelerde artan oranda 

etkinleĢmeye baĢlamıĢtır. Ġç denetim fonksiyonu sayesinde, yönetim politikalarının 

iĢletme çalıĢanları tarafından yeterince algılanıp algılanmadığı, faaliyetlerin iĢletme 

hedefleri doğrultusunda belirlenen stratejilere uyumlu gerçekleĢtirilip 

gerçekleĢtirilmediği belirlenerek, iĢletme içerisinde etkin bilgi akıĢının sağlanması ve 

iletiĢim problemleri gibi birçok sorunun çözümü gerçekleĢmektedir.  

Ġç denetim, kurum faaliyetlerini geliĢtirmek ve kuruma değer katmak için  

yapılan, danıĢmanlık faaliyetidir. GeliĢmiĢ ülke uygulamalarında iç denetçiler, 

konusunda geniĢ bir bilgi birikimine sahip finansal denetimin yanı sıra, finansal 

nitelikli olmayan iĢletme faaliyetlerinin denetimini yapan, iĢletme yönetiminin 

hedeflediği baĢarıya ulaĢmada rol oynayan kiĢiler olarak görülmektedirler. Bugünün 

hızlı ilerleyen ve değiĢen denetim ortamında iç denetimin kalitesi ve fonksiyonu, 

kurumsal yönetim anlayıĢının baĢarısı için gerekli bir unsurdur. 
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 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

DENETĠM KAVRAMI VE ĠÇ DENETĠME GĠRĠġ 

1.1.DENETĠM KAVRAMI 

Yönetimin olduğu her ortamda denetim de gerektiğinden, denetimin 

yönetimle eĢzamanlı olarak ortaya çıktığını ve geliĢtiğini kabul edebiliriz. 

Günümüzde uluslar arası literatürde denetim, Audit kelimesi ve Denetçi ise bundan 

türetilen Auditor kelimesi karĢılığında kullanılmaktadır. ĠĢlemlerin günümüzde 

olduğu gibi karmaĢık olmadığı dönemlerde, günlük iĢlemlerin kontrolüyle 

görevlendirilen biri, tüm gün harcamada bulunan kiĢiye akĢamları hesap kapatırken 

yapılan her bir iĢlemi miktar ve içerik itibariyle okutur, hesaplar hakkında fikrini 

alırdı. Hesapları kontrol etmekle görevli kiĢiye, iĢini dinleyerek yapması sebebiyle 

“dinleme” kavramının Ġngilizce karĢılığı olan (audienceaudition) ve latince (audire-

audencia) olan sözcükten hareketle “auditor” (denetçi/denetleyen) denilmiĢtir (Özer, 

1997). 

Türk Dil Kurumu online sözlüğüne göre denetleme, “bir iĢin doğru ve 

yönetime uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiĢ 

etmek, kontrol etmek” anlamına gelmektedir (www.tdk.gov.tr). Maliye Hesap 

Uzmanları Derneği ise denetimi, “bir iĢin doğru ve yöntemine uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiĢ ve kontrol etmek” olarak 

tanımlamaktadır. 

Denetim, bir kurumun ekonomik faaliyetine ait bilgilerin, daha evvel 

belirlenen kurallara uygunluğunu tespit etmek ve raporlamak için bu ekonomik 

faaliyetlere ait bilgilerle ilgili delillerin tarafsız olarak toplanması, değerlendirilmesi 

ve sonucun raporlanması sürecidir (Kepekçi 2000). 

BaĢka bir anlatımla denetim; bir kiĢi, kurum, Ģirket, sistem ya da iĢlemin; 

değiĢik yönlerden görünümünün, yapısının, iĢlerliğinin yanlıĢlık, çeliĢki, tutarsızlık 

veya eksiklik içerip içermediğini, finansal tablolarında yer alan kayıtların gerçeğe 

uygun ve güvenilir olduğunu sahip ve ortaklarına, alacaklıları ile kredi kuruluĢlarına, 
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devletin idari ve ekonomik birimlerine kanıtlamak amacıyla yasa, tüzük, yönetmelik, 

kurallar çerçevesinde ölçülmesi, gözlenmesi ve izlenmesi için yapılan iĢlemlerdir 

(Aksoy 2006). 

1.2.DENETĠM TANIMININ ĠÇERDĠĞĠ ÖZELLĠKLER 

Denetim iĢi bir karĢılaĢtırma iĢi olup, söz konusu karĢılaĢtırmayı yapabilmek 

en az iki ölçütün bulunmasını gerektirir. Bu ölçütlerden birincisi, olması gereken,  

farklı bir ifade ile standartlardır. Denetim için bir temele ihtiyaç vardır. Planlar, daha 

belirgin, ayrıntılı ve eksiksiz yapıldıkça, denetimin etkinliği artacaktır.  

Denetim yapılmasının amacı, faaliyet sonuçlarını ölçmek ve değerlemek, 

planların baĢarılı olmasını sağlamak olduğundan, bir kurumda planlardan sapma 

olması durumunda sorumluların ve gereken düzeltmelerin kimler tarafından 

yapılacağının bilinmesi gerekir.  

Kurumların faaliyetlerinin denetimi insanlar tarafından yapılır, fakat 

kurumsal yetki ve sorumlulukların açık ve net olarak belirlenmemesi durumunda, 

sapmanın ve düzeltme faaliyetlerinin sorumlularının bilinmesi imkansızdır. Bundan 

dolayı denetim iĢinde gerekli olan ikinci konu; kurumsal yapının varlığıdır (Koontz 

ve O'Donnell, 1976). Öyleyse baĢarılı bir denetim faaliyetinin yapılabilmesi için, bir 

taraftan değerlemeye temel teĢkil edecek olan plan ve standartların, diğer taraftan da 

yönetim organlarının kesin yetki ve sorumluluklarıyla kurumsal yapının belirlenmesi 

gerekir.  

Taymaz (2000)‟a göre bir kurumda denetim plan ile uygulamaları 

karĢılaĢtırma, plandan ayrılma, hata ve eksiklikleri belirleme, sebeplerini bulma, 

baĢarı için yardım etmektir. Böylece denetim ile örgütün etkililiğini sağlamayı ve 

sürdürmeyi amaçladığı görülmektedir.  

Örgütün baĢarılı bir örgüt sayılabilmesi örgütsel ve yönetsel amaçlarının 

istenilen ve planlanan düzeyde gerçekleĢmesine bağlıdır (Taymaz, 2000, s. 98). Bu 

açıdan denetim evrenseldir ve türüne, amacına, kuruluĢuna bakılmaksızın tüm 

örgütler sürekliliği açısından denetim iĢlevinden faydalanmaktadır. 
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Denetim iĢlevinin evrelerini dört baĢlıkta toplayabiliriz (Tosun, 1978) : 

- Standartların belirlenmesi 

- GerçekleĢen durumun saptanması 

- Sapmaların saptanması ve yorumlanması 

- Sapmaların nedenleriyle düzeltici önlemlerin belirlenmesi 

Burada sapmaların nedenlerini bulmak önemli bir sorundur. Çünkü alınacak 

tedbirler bu nedenlere göre seçilecektir. Düzeltici tedbirler alınırken tüm yönetim 

süreci etkilenir. Standartların gerçek dıĢı olması halinde, yapılan planlar yeniden 

düzenlenirken, amaçlar gözden geçirilir. Standartların gerçekçi olması durumunda 

ise söz konusu sapmalar, örgütleme iĢlevinde bazı değiĢimler yapılır, görevler, yetki 

ve sorumluluklar yeniden düzenlenir veya personel seçme, iĢe yerleĢtirme ve eğitme 

yöntemleri geliĢtirilerek, sonuçta daha etkin bir yetki devri, teĢvik koordinasyon ve 

liderlik ile yürütme iĢlevi geliĢtirilerek, düzeltilecektir (Koontz ve O'Donnell, 1976). 

Bazı hallerde standartlara sadece, örgütün yeniden örgütlenmesi ile ulaĢılabilir.  

Diğer taraftan planlanan standartların devamlı olarak gerçekleĢtirilmesi 

durumunda ise, bu baĢarıda payı olanlar ödüllendirilmelidir. 
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1.3.DENETĠM TÜRLERĠ 

Denetim türleri denetimin yapılıĢ nedenine göre, amacına göre ve denetçinin 

statüsüne göre üçe ayrılır. 

1.3.1.Amacına Göre Denetim Türleri 

Amacına göre denetim türleri; mali tabloların denetimi (finansal denetim), 

uygunluk denetimi (biçimsel denetim), faaliyet denetimi (performans denetimi) ve 

özel amaçlı denetimler olarak sınıflandırılabilir. 

1.3.1.1. Mali Tabloların Denetimi (Finansal Tablolar Denetimi) 

Mali tabloların denetimi, bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri tarafından 

bir kurumun mali tablolarının standartlara uygun olarak düzenlendiğinin tespit 

edilmesi konusunda bir görüĢ belirlemek amacıyla bu mali tabloların incelenmesidir 

(Kepekçi 2000). Mali tablolar denetimi özellikle iĢletme dıĢındaki kiĢileri 

ilgilendirdiği için genellikle bağımsız denetçiler tarafından yapılır. Bu denetim 

türünde bilanço, gelir ve nakit akım tabloları gibi mali tablolar incelenmekte, 

hesapların muhasebe ilkelerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı tespit edilmektedir. 

1.3.1.2. Uygunluk Denetimi (Biçimsel Denetim) 

Uygunluk denetimi, bir iĢletmenin mali iĢlemlerinin, faaliyetlerinin iĢletme 

içinde ya da dıĢında bir üst organ tarafından belirlenmiĢ yöntemlere, kurallara 

uygunluğunu tespit etmek için incelenmesidir (Güredin 1999). Uygunluk 

denetiminde ulaĢılan sonuçlar sınırlı olarak raporlandığından genellikle iç denetçiler 

tarafından yapılır. 

1.3.1.3. Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi) 

Faaliyet denetimi, bir iĢletmenin amaçlarına ulaĢıp ulaĢmadığını, ekonomik 

olarak iĢleyip iĢlemediğini, yönetim baĢarısını saptamak amacıyla iĢletme 

politikalarını ve bunların uygulama sonuçlarını değerleme ve aynı zamanda yönetime 

tavsiyelerde bulunma çalıĢmalarıdır (Dalak 2000). Faaliyet denetimi muhasebeden 
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çok iĢletmenin yönetsel faaliyetlerini, performansını değerlendiren bir denetimdir. 

ĠĢletmenin geliĢme ve büyümesine dönük tavsiyelerde bulunarak, yönetsel 

danıĢmanlık yapar. Bu denetim türü büyük ölçüde iĢletmeyi iyi tanıyan iç denetçiler 

tarafından yapılır (Güler 2006). 

1.3.1.4. Özel Amaçlı Denetimler 

Özel amaçlı denetimler, herhangi bir konuda iĢletme yönetimine bilgi 

sağlamak amacı ile yapılan denetim çalıĢmalarıdır. Özel amaçlı denetimlerde 

problem ya da denetim konusu önceden bellidir. Buna dayalı olarak genel ve karma 

hipotezler açık olarak belirtilir. Bu hipotezlere dayalı olarak da, ilgili sonuç 

çıkartılarak bu sonuçların geliĢtirilmesi sağlanır (Dalak 2000). 

1.3.2. YapılıĢ Nedenine Göre Denetim Türleri 

YapılıĢ nedenlerine göre denetim türleri; zorunlu (yasal) denetim ve isteğe 

bağlı denetim olarak iki çeĢittir. 

1.3.2.1. Zorunlu (Yasal) Denetim 

Zorunlu denetim, denetime tabi tutulacak iĢletmenin isteğine bağlı olmaksızın 

kanun, yönetmelik gereği yapılması mecburi olan denetimdir. Bu denetim türünde 

denetimin kim tarafından, hangi Ģekilde ve ne sürede yapılacağı bellidir (Aksoy 

2006). Ve kanundan kaynaklandığı için yapılmadığı takdirde çeĢitli yaptırımlara tabi 

tutulmuĢtur. 

1.3.2.2. Ġsteğe Bağlı Denetim 

Ġsteğe bağlı denetim, herhangi bir yasal zorunluluk olmaksızın tamamen 

iĢletmelerin çeĢitli amaçlarla yaptırdıkları denetimdir. Denetime tabi olmayan 

iĢletmeler hem mali durumu hakkında sağlıklı bilgiler elde etmek, hem de iĢletme 

dıĢındaki kiĢilere karĢı iĢletmenin mali durumuyla ilgili güven vermek amacıyla 

herhangi bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen denetim yaptırırlar (Çelik 2005). 
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1.3.3. Denetçinin Niteliğine Göre Denetim Türleri 

Denetçinin niteliğine göre denetim türleri 3 grupta incelenebilir. Bunlar; 

bağımsız dıĢ denetim, iç denetim ve kamusal denetimdir. 

1.3.3.1. Bağımsız DıĢ Denetim 

Bağımsız dıĢ denetim iĢletmenin, kendi personeli olmayan, iĢletme ile 

doğrudan ilgisi bulunmayan, bağımsız bir tüzel kiĢiliği olan denetim organı 

tarafından denetlenmesidir. DıĢ denetim, kamu açısından yasal olarak yetkili kılınmıĢ 

organlar tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız muhasebe uzmanları tarafından da 

yapılabilir. Denetimi yapan kiĢinin bağımsız olması ve iĢletmelerin tabi oldukları 

vergi mevzuatlarını, sermaye piyasalarını ve çeĢitli otoritelerce belirlenmiĢ 

standartları dikkate alarak çalıĢma kapsamını belirlemesi gerekir 

(www.denetimnet.net). 

1.3.3.2. Ġç Denetim 

ĠĢletme varlıklarının gerektiği Ģekilde korunmasını sağlamak, örgütün 

kaynaklarının ekonomik olarak kullanılıp kullanılmadığını değerlemek, yolsuzlukları 

önlemek ve yöneticilerin görevlerini verimli bir Ģekilde yerine getirmelerine 

yardımcı olmak amacıyla iĢletme içerisinde yapılan denetimdir (Çelik 2005). 

BaĢka bir ifade ile iç denetim, örgüte hizmet amacıyla yapılan örgütün bütün 

faaliyetlerini incelemek ve değerlemek için örgüt içinde kurulmuĢ bir iç kontrol 

aracıdır. Bu kontrol aracı, finansal, uygunluk ve performans denetimini kapsar 

(Kenger 2001). 

1.3.3.3. Kamusal Denetim 

Devlet Denetleme Kurulu, SayıĢtay, BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

tarafından tüm kamu kurum ve kuruluĢlarında yapılan denetimdir (Kepekçi 2000). 

Görev ve yetkilerini yasalardan alan ve kamu adına, kamunun ihtiyaçlarına cevap 

vermek için özel kanunlarla kurulmuĢ denetim firmaları tarafından gerçekleĢtirilen 

finansal tablo, uygunluk ve faaliyet denetimlerini ifade eder. 
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1.4.ĠÇ DENETĠME GĠRĠġ 

Ġç denetim, esasında, örgütün belirlenmiĢ hedeflerinin gerçekleĢme oranını 

ölçerek ve değerlendirerek risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim hakkında 

örgütün baĢkanına bağımsız ve tarafsız bir görüĢ sunar.  

Uygulamada iç denetim; mali, uygunluk, performans, sistem ve bilgi 

teknolojileri denetimi olmak üzere beĢ temel faaliyet alanını kapsar 

(www.bumko.gov.tr). Mali denetim; mali tablolardaki bilgilerin, denetlenen birimin 

varlık ve yükümlülüklerinin, finansman kaynaklarının tahsis edilen holding bütçesi 

ile uyumlu olup olmadığının incelenmesidir. Yapılan denetimde çok sayıda iĢlemsel 

kusur tespit edilirse kayıtların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve düzenliliği üzerine 

daha fazla hesap denetimi yapılır. 

Uygunluk denetimi, bir kurumun mali iĢlemlerinin kurallara uygunluğunun 

incelenmesidir. Uygunluk denetiminde belirlenen kriterler farklı kaynaklar tarafından 

oluĢturulur. Uygunluk denetiminde üst makamların belirlenmiĢ kurallara 

uygunluğunun incelenmesidir. Ġncelenecek üst makamlar kurum içinden ve dıĢından 

olabilir. Uygunluk denetiminde elde edilen bulgular, sınırlı sayıda ilgili ve yetkili kiĢi 

ve kuruluĢlara sunulur. Bu sebepten ötürü uygunluk denetimi, genellikle iç 

denetçilerce yapılır (http://www.hazine.org.tr/denetim.php). 

Performans denetimi, kurumun görevlerini yerine getirirken kullandığı fiziki, 

mali ve insan kaynaklarının ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik bakımından 

değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmede, riske dayalı maliyet unsuru ile 

kaynakların etkin ve etkili Ģekilde kullanımı göz önünde tutulur. 

Sistem denetimi, denetlenen birimin, mali yönetimin eksikliklerini belirleme 

ve giderme konusunda etkinliğinin incelenmesidir. Ayrıca sistem denetimi mali 

iĢlemlerin ekonomiklik, etkinlik ve verimliliklerinin yanında hukuki düzenlemelere 

uygunluğunu araĢtırır (www.bumko.gov.tr). 
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Bilgi teknolojileri denetimi, kurumun bilgi sistemlerinin güvenliğinin 

incelenmesidir. Ayrıca kurumun bilgi sisteminde depolanan verilerin yeterliliğini ve 

doğruluğunu değerlendirir.  

ĠĢletmelerin muhasebe bilgi sisteminde denetim büyük önem taĢımaktadır. 

Muhasebe tarafından üretilen bilgilerin bilgi kullanıcıları için sağlıklı ve güvenli 

olduklarına dair genel bir kanaat oluĢturulabilmesi için mutlaka denetim sürecinden 

geçmeleri gerekmektedir. 

Yukarıda yapılan açıklamalarla beraber iç denetimin belirleyici ilkelerini 

aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz (www.bankaciyiz.biz) 

 Ġç denetim sürekli bir iĢleve sahiptir, 

 Ġç denetim birimi denetlenen faaliyetlerden bağımsızdır ve doğrudan 

iĢletmenin yönetim kuruluna veya denetim komitesine bağlı olarak çalıĢır, 

 Ġç denetim birimi her türlü çıkar çatıĢmasından kaçınır, 

 ĠĢletmenin her türlü faaliyeti denetimin kapsamına girmektedir ve iç 

denetim bölümünün baĢkanı kendi bölümünün sağlam iç denetim ilkelerine riayet 

etmesini sağlamaktan sorumludur. 

Karar alıcı açıklanan bilgilerin, vereceği karar için yeterli derecede güvenilir 

olduğunu araĢtırmak durumundadır. Güvenilir bilgiyi elde etmenin sağlayacağı 

fayda, bilginin elde edilmesinde yapılacak maliyetten fazla olduğu sürece, karar 

verici böyle bir yola gidecektir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde denetim, bilgi 

üretme ve karar verme sürecinin önemli bir unsuru olup birbirine bağlı rasyonel 

ilkelerden oluĢmaktadır (Güredin, 1993). 
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1.5.ĠÇ DENETĠME GEREKSĠNĠM DUYULMA NEDENLERĠ 

Denetim olgusu dünya üzerinde her geçen gün önemini artırmaktadır. 

Özellikle iç denetim konusunda ortaya çıkan görüĢ ve değerlendirmeler ayrı bir 

özellik arz etmektedir. Ġç denetim fonksiyonunun, uygun Ģekilde yapılması, 

yönetimin amaçlarına ulaĢmasını garanti altına alınmasında yardımcı olmaktadır. 

Etkin bir iç denetim, kurumdaki denetim mekanizmalarının uyumlu çalıĢmasına katkı 

sağlamaktadır. Bu durum kurumun verimliliğini artırarak rekabet gücünü 

yükseltmektedir (Seviğ 2003). 

Organizasyonlar büyüyüp kompleks bir hal aldıkça ilave operasyonel 

problemler doğmakta ve bunların çözümü için, iç denetim birimlerine 

baĢvurulmaktadır. Bu çerçevede iç denetimin rolü, operasyonel birimlerin belirlenen 

politikalara uyumunu, etkin bir kontrolün ve birlikteliğin sağlanmasını 

gerçekleĢtirmektir (Whittington ve Pany 1998). 

Ġç denetim bir kurumun yönetiminden mesul kiĢilerin, vazifelerini doğru bir 

Ģekilde yapmalarını sağlar. Bu bağlamda, iç denetçi kurumun yaptığı faaliyetleri 

bağımsız olarak inceleyerek ve üst yönetimi bilgilendirir. Onlara fikirler vererek 

danıĢmanlık yapar, değerlendirmelerini iletir, katma değer yaratır ve var olan katma 

değeri artırmaya yönelik tedbirleri sunar (TÜSĠAD, 2004). AnlaĢılacağı üzere iç 

denetim, mali olan ve olmayan faaliyetleri inceleyerek değerlendirildiği, kurum 

varlıklarının korunup korunmadığının ve faaliyetlerin belirlenmiĢ politikalarla 

uyumlu olup olmadığının araĢtırıldığı, kurum faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının 

yaptıkları iĢlemlerin kurumda bu amaçla çalıĢan kiĢiler tarafından kontrol edildiği ve 

saptanan bulguların üst yönetime rapor edilmesinin sağlamaya çalıĢıldığı bir denetim 

türüdür (Akarkarasu 2000). Ġç denetimin amaçları aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Akgün 

1999); 

 Kurumda yapılan iĢlemlerin evvelce belirlenmiĢ politikalara uygun

olduğunu kontrolde tutmak, 
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 Kurumun aktiflerinin defter kayıtları arasındaki uyumu kontrolde

tutmak, 

 Kurum politikasının etkinliğini belirlemek,

 Muhasebe sürecinin devamını sağlamak,

 Kurumda olabilecek olası yolsuzlukları önlemek,

 Kurumda görev yapan yönetici ve çalıĢanların görevlerini doğru bir

biçimde yapıp yapmadıkları konusunda bilgi sahibi olmak, 

 Kurum sahiplerine ve ortaklarına yöneticilerin kaynakları uygun

biçimde kullandıklarını tespit etmek, 

 Yönetime yardım etmek,

 Maddi açıdan kuruma tasarruf sağlatmak ve kazanç elde etmek.

1.6.ULUSLARARASI ĠÇ DENETĠM STANDARTLARI 

Ġç denetim faaliyetleri, amacı, boyutu, karmaĢıklığı ve yapısı birbirinden 

farklı kurumlarda, kurum içi ve/veya dıĢından insanlar tarafından yapılmaktadır. Ġç 

denetim uygulamasının Uluslararası Ġç Denetim Meslekî Uygulama Standartları‟na 

uyumunda, iç denetçilerin mesuliyetlerinin yerine getirilmesinde önemlidir 

(www.tide.org.tr). 

Ġç denetim faaliyetinin Standartlara uygunluğunun engellenmesi halinde, 

Standartların diğer birimlere uyumu devam etmeli ve uyulmayan birimlerle ilgili özel 

durum açıklamaları yapılmalıdır (www.tide.org.tr). 

Standartların amaçları Ģunlardır: 

1. Ġç denetimin olması gereken Ģekilde temel ilkeleri tanımlamak.

2. Ġç denetim faaliyetlerini hayata geçirmek.
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3. Ġç denetim performansının değerlendirilmesi için uygun ortam sağlamak. 

4. GeliĢtirilmiĢ kurumsal süreci canlandırmak. 

Standartların yapısı, Nitelik Standartları ve Performans Standartları olarak 

ikiye ayrılmıĢtır. Nitelik Standartları, Ġç denetimi yapan kiĢi ve kurumların 

niteliklerine yöneliktir. Performans Standartları iç denetimin doğasını açıklar. 

Uygulama Standartları da, güvence (A) veya danıĢmanlık (C) faaliyetlerine 

uygulanabilecek Ģartları koyarak, Nitelik ve Performans Standartlarını geliĢtirmekte 

kullanılır. 

Güvence hizmetleri, iç denetçinin, eldeki delillerini objektif olarak 

değerlendirmesini amaçlar. Güvence görevlerini iç denetçi belirler. Güvence 

hizmetlerinin, üç yönü vardır:  

(1) Süreç sahibi,  

(2) Ġç denetçi,  

(3) Kullanıcı. 

Ġç denetim, doğası gereği öneri niteliğindedir. Ġç denetim iĢi görevlendirmeyi 

talep edenin hususi isteği ile gerçekleĢtirilir. Ġç denetimin nitelik ve kapsamı 

sözleĢmeye tabidir. Ġç denetimin genellikle iki tarafı vardır:  

(1) Öneride bulunan kiĢi veya grup (iç denetçi).  

(2) Öneri isteyen ve alan kiĢi veya grup (görevin müĢterisi).  
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1.7. ĠÇ KONTROL, ĠÇ DENETĠM VE ĠÇ DENETÇĠ 

1.7.1.Ġç Kontrol 

ÇalıĢmanın bu baĢlığının altında iç kontrolün tanımı, tarihsel geliĢimi, 

unsurları, ilkeleri, önemi ve amaçları üzerinde durulmuĢtur. 

1.7.1.1.Ġç Kontrolün Tanımı ve GeliĢimi 

ĠĢletmelerin ölçeklerinde meydana gelen büyüme ve karmaĢık yapıların artıĢı, 

iç kontrolün önemini artırmada bir etken olarak karĢımıza çıkmaktadır (Kepekçi, 

2000). ĠĢletmelerin büyümesiyle birlikte yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin 

iĢletme faaliyetleri ile birebir iliĢkili olması ve her bir faaliyete iliĢkin sürece hâkim 

olması olasılığı giderek azalmaktadır. Bu nedenle yöneticiler tarafından savurganlık 

ve usulsüzlüğü en aza indirecek, buna karĢılık verimliliği artıracak ve güvenilir 

raporlamayı sağlayacak bir iç kontrol sisteminin kurulması ve idame ettirilmesi, 

gereklilik haline gelmiĢtir (MemiĢ, 2006). 

Aslında bütün iĢletmelerin çok ayrıntılı ve yazılı hale getirilmiĢ olmasa da 

kendine has bir iç kontrol sistemi vardır. Ġç kontrol, ilgili yasalara ve düzenlemelere 

uygunluk, güvenli mali raporlama, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği gibi hedeflere 

ulaĢmada güven sağlamak amacıyla oluĢturulan, iĢletmenin en düĢük unvandaki 

çalıĢanından yönetim kuruluna kadar bütün çalıĢanları tarafından gerçekleĢtirilen bir 

süreçtir (Uzay, 1999). Ġç kontrol, belli zaman aralığında yapılan bir uygulama 

olmayıp bankanın her düzeyinde sürekli uygulanan bir politikadır (Oktay, 1998).  

Yapılan araĢtırmalar sonrasında iç kontrole iliĢkin tanımların bütün 

kaynaklarda benzer nitelikte ele alındığı görülmüĢtür. Ġç kontrolün uluslararası 

düzeyde kabul gören ve dünyada pek çok kuruluĢun kendi sistemine uyarlamada 

faydalandığı bir rapor olan COSO Raporu (1992)‟nda da yer alan en geniĢ anlamlı 

tanımı Ģöyledir; Ġç kontrol iĢletmenin yönetim kurulu, üst yönetimi ve diğer tüm 

çalıĢanları tarafından etkilenen ve operasyonların etkinliği ve verimliliği, mevcut 

mevzuata uygunluk ve mali tabloların güvenilirliği konusunda makul bir düzeyde 

güvence sağlamak amacıyla oluĢturulan süreçtir. Tanımdan da anlaĢılabileceği üzere 
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iç kontrol; karlılık, performans, halka açık bilgilerin güvenilirliği ve iĢletmenin tabi 

olduğu yasa ve düzenlemelere uygunluk gibi iĢletmenin sağlıklı bir Ģekilde idame 

ettirilmesine yönelik birçok önemli kavramı bünyesinde barındırmaktadır (ÇatıkkaĢ 

ve Yurtsever, 2007).  

Ġç kontrolün tarihine doğru bir araĢtırma yapıldığında, bu husustaki ilk 

düĢünce temellerinin, 1940‟lı yıllardan sonra iĢletme yapılarında meydana gelen 

büyümelerin faaliyetlerde çeĢitli sorunlar doğurmaya baĢlaması sebebiyle ortaya 

çıktığı görülmektedir. ĠĢletme üst yönetimlerinin merkezden tüm iĢletme 

organizasyonuna doğrudan egemen olamamaları ilk sorun olarak ortaya çıkmıĢ, bu 

durum teoride ve uygulamada yeni arayıĢlar içine girilmesine neden olmuĢtur. Ġç 

kontrole iliĢkin temel çıkıĢ noktasının görülmesi açısından, 1947 yılında Amerikan 

Diplomalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) tarafından yayınlanan “Ġç 

Kontrol” isimli yayında aĢağıdaki tespitlere yer verilmiĢtir:  

 ĠĢletmelerin büyümeleri ve alanlarının geniĢlemesi sebebiyle ortaya

çıkan karmaĢık yapı, yönetimlerin etkili kontrol faaliyetleri

sonucunda çıkan raporlara ve analizlere güvenmesini gerektirir. Ġyi

bir iç kontrol sistemi, çalıĢanların bilgi eksikliklerinin getireceği

zararlara karĢı iĢletmeyi koruyarak, olası hata ve düzensizliklerin

azalmasını sağlayacaktır.

 Kamu muhasebesi ve iç denetim meslek kuruluĢları tarafından

ABD‟de 1940-1945 yılları arasında hazırlanan denetim

uygulamalarına yönelik rapor, kılavuz ve standartlarda iç kontrol

kavramından bahsedilmiĢtir. Bu tarihten sonra 1970‟li yıllara kadar iç

kontrol kavramına yönelik çeĢitli yenilikler geliĢtirilmiĢtir. Özellikle

1973 yılında ortaya çıkan Watergate krizi ile birlikte denetleme ve

düzenleme otoriteleri iç kontrole verdikleri önemi artırmıĢ ve kamu

kaynaklarının rüĢvet karĢılığında yabancılara aktarıldığının ortaya

çıkarılmasıyla birlikte gider beyanını zorunlu hale getiren Yabancı

Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA) uygulamaya konulmuĢtur.
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Bu uygulama zamanla tüm kurumlara yayılmıĢ ve böylece iç 

kontrolün etkilediği alanın da geniĢlemesi sağlanmıĢtır (Saltık, 2007).  

 Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) 1978‟de yayımladığı “Ġç Denetim

Mesleki Uygulama Standartları” isimli raporda iç kontrol konusu

detaylı raporlanmıĢtır. Rapor içeriğinde iç denetimin faaliyet alanının,

iĢletmedeki iç kontrol sistemi etkinliğinin, yeterliliğinin

değerlendirilmesi ve denetlenmesinden oluĢtuğu belirtilmiĢtir (Uzay,

1999). 

Bu tarihten sonra 1970‟li yılların sonuna doğru Cohen Komisyonu ve 1980‟li 

yılların ortalarına doğru ise Yolsuzluk Kanunu‟nun uygulanmasının sağlanmasını 

teminen oluĢturulan özel danıĢma kurulu olan Minahan Komitesi tarafından iç 

kontrol sisteminin etkin bir Ģekilde uygulanmasına yönelik önerge ve bildirgeler 

yayımlanmıĢtır. Bu süreçte ayrıca, iç kontrolün değerlendirilmesine ve raporlamalara 

yönelik standartlar ile birlikte bilgisayarın iç kontrole etkileriyle ilgili standartlar da 

ortaya konulmuĢtur. ÇeĢitli finansal kuruluĢların desteklemesiyle 1985 yılında 

ABD‟de Treadway Komisyonu olarak adlandırılan komisyon oluĢturulmuĢtur. Bu 

komisyonun temel hedefi, sahte mali raporların sebeplerini belirlemek ve 

gerçekleĢme ihtimalini azaltmak olarak belirlenmiĢtir. Daha sonra söz konusu 

destekçi kuruluĢlar, “Treadway Komisyonunu Destekleyen KuruluĢlar Komitesi” adı 

altında COSO modeli olarak bilinen raporunu yayımlamıĢtır. (Saltık, 2007) 

1.7.1.2.Ġç Kontrolün Unsurları ve Ġlkeleri 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 1970‟li yılların sonu ve 1980‟li yılların 

baĢında hileli finansal rapor sayısındaki artıĢlar sebebiyle, 1985 yılında Treadway 

Komisyonu olarak bilinen “Hileli Finansal Raporlama Ulusal Komisyonu” 

kurulmuĢtur (Yılancı, 2003). Ġç Denetçiler Enstitüsü‟nün de içinde bulunduğu bu 

komite Ģirketlerin iç kontrollerini iyileĢtirmek ve hedeflerine ulaĢma yeteneklerini 

güçlendirmek için yardım etmeye çaba harcayan profesyonel kuruluĢlardan 

oluĢmaktadır (Samaratuna, 2003). Komisyon hileli finansal raporlar üzerindeki etkisi 

sebebiyle iç kontrol kavramının yeniden ele alınması gerektiği düĢüncesiyle, 
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dikkatlerin yeniden iç kontrol üzerine çevrilmesi sağlanarak komisyon bünyesinde iç 

kontrol literatürünün yeniden gözden geçirilmesi için Sponsor Organizasyonlar 

Komitesi (COSO) oluĢturulmuĢtur. Bu amaçla Treadway Komisyonunu Destekleyen 

KuruluĢlar Komitesi 1992 yılında “Ġç Kontrol - BütünleĢtirilmiĢ Yapı” raporunu 

yayımlamıĢtır. Söz konusu rapor COSO iç kontrol modeli olarak adlandırılmıĢtır. 

Raporun en önemli amacı, iĢletme yönetiminde görevli kiĢilerin iĢletmelerindeki 

faaliyetleri daha etkin ve verimli Ģekilde kontrol edebilmelerine yardımcı 

olabilmektir. Bu amaca ulaĢabilmek için, öncelikle değiĢik iç kontrol kavramları 

ortak bir tanım altında toplanarak, kontrol unsurlarını belirlemek hedeflenmiĢtir 

(Yılancı, 2003).  

Raporda yer alan iç kontrol tanımı ve kriterleri; uluslararası standartların 

belirleyicisi olan mesleki otoritelerin düzenlemelerinde temel teĢkil etmiĢtir (MemiĢ, 

2006). 

Raporla, iĢletmelerin kendi iç kontrollerini değerleyebilecekleri, yasa 

koyucular ve eğitmenler için de bir hareket noktası sağlayacak çoğunlukla genel 

kabul gören bir yapı tasarlanmaya çalıĢılmıĢtır (Yılancı, 2003).  

Raporda yer alan iç kontrol modeline göre, iç kontrol sisteminin etkili 

olduğunun söylenebilmesi için, aĢağıda belirtilen ve birbiri ile bağıntılı unsurları aynı 

anda içermesi gerekmektedir (Yavuz, 2002) :  

Kontrol Ortamı 

Risk Değerlendirmesi 

Kontrol Faaliyetleri 

Bilgi ve ĠletiĢimler 

Ġzleme 

Ġç kontrol sisteminin etkili olmasında önemli bir yere sahip olan bu unsurların 

özellikleri aĢağıdaki gibidir (Özeren, 2000). 
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Kontrol Ortamı: Ġç kontrol sisteminin baĢarılı olup olmamasını etkileyen en 

önemli faktör olup, bir organizasyonun iĢ görme biçimini tanımlar. Yönetim ve 

çalıĢanlar tarafından oluĢturulacak pozitif ve destekleyici bir kontrol ortamı diğer 

bütün standartlar için temel oluĢturmaktadır. Pozitif ve destekleyici bir kontrol 

ortamı;  

 Personelin, iĢletmenin hedef ve amaçlarını bildikleri ve

yükümlülüklerini tam olarak idrak ettikleri, 

 ĠĢletme çalıĢanlarının uzmanlıklarının artırılması için farklı görevler

için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin neler olduğunun tespit edildiği ve bu bilgi ve 

becerilerin edinilmesi için gerekli eğitim ve donanımın tahsis edildiği,  

 Ġnsan kaynakları uygulamalarının (iĢe alma, görevde yükselme,

parasal ve sosyal haklar, disiplin vb.) çalıĢanlar arasında herhangi bir ayrımcılığa yer 

verilmeyecek Ģekilde düzenlendiği,  

 ĠĢletme çalıĢanlarının yetki ve sorumluluk alanları ile hiyerarĢik

iliĢkilerinin açıkça tanımlandığı, 

 Birimler arasında elveriĢli bir raporlama hattının oluĢturulduğu,

bir ortamı ifade eder. 

Risk Değerlendirmesi: Bir iĢletme, hedeflerini gerçekleĢtirirken karĢı karĢıya 

kalacağı riskleri belirleyen, analiz eden ve yöneten mekanizmalara sahip olmalıdır. 

Bunun için iĢletme amaçlarının tutarlı bir biçimde belirlenmesi ve iç kontrol 

faaliyetlerinin risk esaslı olarak gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Risk analizi genel 

olarak riskin meydana gelme olasılığının değerlendirilerek, buna göre sistemin zayıf 

ve güçlü yönlerine iliĢkin olarak risk alanlarının belirlenmesi ve kontrol 

faaliyetlerinin bu alanlarda yoğunlaĢtırılması hususunu içermelidir. Risk 

değerlendirmesi yapılırken, iĢletme ile ilgili olarak sürekli değiĢen koĢullar devamlı 

takip edilerek, risklerle baĢa çıkabilmek üzere iç kontrolde sürekli değiĢiklik 

yapılması gerekmektedir. 
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Kontrol Faaliyetleri: ĠĢletmenin amaçlarına ulaĢmasını engelleyen risklerle 

baĢa çıkmak ve hedeflerini gerçekleĢtirilmesini sağlamak üzere uygulamaya konulan 

politikalar ve prosedürlerdir. Kontrol faaliyetleri iĢletmenin bütün kademelerine ve 

faaliyetlerine yayılmalıdır. Kontrol faaliyetlerine örnek olarak; yetki devri ve onay 

verme, doğrulama, görevlerin birbirinden ayrılması, iĢlemlerin ve iĢlerin eksiksiz ve 

vaktinde kaydedilmesi, kaynaklara ve resmi kayıtlara eriĢim gibi çok farklı kontrol 

aktivitelerini içerir.  

Bilgi ve İletişim: Bu eylemler iĢletmenin bilgi ve iletiĢim sistemleri ile 

ilgilidir. Etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve kurumun hedeflerini gerçekleĢtirmek 

için bir kurumun bütün kademelerinde bilgiye ihtiyaç duyulur. ÇalıĢanların 

sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyulan bilgilerin kaydedilmesi, 

sınıflandırılması iĢletmede bilgiye ihtiyaç duyanlara kendi iç kontrollerini ve diğer 

sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir formatta ve zamanında iletilmelidir. 

Operasyonel, finansal ve mevzuata uygunluğu gösteren bilgileri ve bununla ilgili her 

türlü dıĢsal bilgileri içeren raporların üretilmesi, saklanması ve zamanında kullanıma 

hazır olması, karar verme sürecinin ve raporlama yükümlülüklerinin sağlıklı olarak 

yerine getirilmesinde çok büyük önem taĢır.  

İzleme: Ġç kontrolün önceden belirlenmiĢ zaman aralıklarıyla kalitesinin, 

iĢleyiĢinin ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesinden oluĢur. Ġç kontrol 

faaliyetinin, değiĢen amaçlara, ortama, kaynak ve risklere uyum sağlayabilmesi için 

üst yönetimce değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda değiĢikliklerin yapılması 

gerekmektedir. Bu suretle sistem değiĢen durumlara dinamik olarak tepki 

gösterecektir. Ġzleme ve değerlendirme faaliyetleri; banka yönetiminin iç denetim 

fonksiyonunu kullanarak yaptığı operasyondan ayrı izleme faaliyetleri ve faaliyetler 

devam ettiği sırada bizzat operasyonel iĢlemleri gerçekleĢtirenler ve onları 

denetlemekle görevli yöneticiler tarafından sürekli ve düzenli olarak yapılan izleme 

ve kontrol faaliyetleri olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢtirilir. 
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1.7.1.3.Ġç Kontrolün Önemi ve Amaçları 

ABD‟de yürürlüğe alınan SOX (Sarbanes-Oxley Yasası) yasası mali 

raporlamanın güvenilirliğini denetlemek üzere iç kontrol sisteminin oluĢturulup, 

iĢletilmesini mecburi kılmıĢtır. Bu konuda kurum yöneticileri ve bağımsız dıĢ 

denetçiler önemli sorumluluk altına sokulmuĢtur. Ġç kontrol, belirlenen amaç ve 

hedeflere ulaĢma amacıyla kurum yönetimince kabullenilen politika ve yöntemlerden 

oluĢur. Etkili bir iç kontrol sistemi, amaçlara ulaĢmada ve finansal raporların 

güvenilirliğinin sağlanmasında önceden belirlenen politikalara ve yasal/yönetsel 

düzenlemelere uygunluğun sağlanmasında önemlidir (Aksoy, 2006). 

Kuruma güvenin temelinde etkin bir iç kontrol sistemi vardır ve mali 

raporların güvenilirliği, kurum varlıklarının suiistimallerden korunması, iĢletme 

faaliyetlerinin etkin, verimli, yasalara uygun olması iç kontrol sisteminin 

amaçlarındandır (Doyrangöl, 2007). 

1.7.2.Ġç Denetim 

Ġç denetim, iĢletmelerde uygulanan iç kontrol uygulamalarının yeterli 

düzeyde iĢlediğini kontrol etmek amacıyla yapılan bir denetimdir. Ġç denetim, 

iĢletmenin muhasebe, finansal ve finansal olmayan faaliyetleri incelemek için 

yapılan bağımsız bir incelemedir (Gürbüz, 1990). 

Ġç denetim, iĢletme faaliyetlerinin uygunluğunun finans, muhasebe ve diğer 

tüm konulardaki kontrollerin sıhhatinin araĢtırılıp rapor edilmesidir (Tuan ve Sağlar, 

2004: 2). Ġç denetim, mali nitelikteki faaliyetler ile mali nitelikte olmayan 

faaliyetlerin gözden geçirildiği denetim türüdür (Güredin, 1998). 

Ġç denetim, bir iĢletmenin faaliyetlerini incelemek amacıyla iĢletme içinde 

oluĢturulmuĢ bağımsız bir değerlendirme fonksiyonu olup, iĢletme içindeki bireylerin 

sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla onlara incelediği 

faaliyetlerle ilgili bilgilerle yapılan analizlerin sonuçlarını sunarak önerilerde 

bulunmaktadır. Ġç denetimin amacı, uygun bir maliyetle kontrolün etkililiğini 

artırmayı da içermektedir (Doyrangöl, 2007: 304). 
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1.7.2.1.Ġç Denetimin Önemi ve ĠĢlevleri 

Ġç denetimin uygun bir Ģekilde yapılması, yönetimin amaçlarının 

gerçekleĢmesinde bir güvence sağlamaktadır (Doyrangöl, 2007:305). Ġç denetimin 

yerine getirdiği iĢlevler aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Tuan ve Sağlar, 2004: 4): 

• Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini araĢtırmak, bu bilgileri

elde etmek için kullanılan kayıt ortamı ve raporlama sistemini gözden geçirmek, hata 

ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak ve önlemek, 

• ĠĢletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlara, programlara ve

yasalara uygunluğunu ölçmek, iç kontrol sisteminin ilk kurulduğu gibi iĢleyip, 

iĢlemediğini değerlemek, 

• ĠĢletme kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılıp, kullanılmadığını,

verimlilik standartlarının belirlenip, belirlenmediğini, bu standartların personel 

tarafından anlaĢılıp, anlaĢılmadığını, standartlara göre belirlenen sapmaların analiz 

edilip, ilgili kiĢilere raporlanıp, raporlanmadığını değerlendirmektir. 

Günümüzde iç denetim, kurum bünyesindeki iĢlemlerin kontrol edilmesinin 

yanında birtakım fonksiyonları da yerine getirmektedir. Pickett (2003:3)‟e göre iç 

denetim bugünkü fonksiyonlarına aĢağıdaki aĢamalardan geçerek ulaĢmıĢtır: 

• ĠĢletme içerisindeki iĢlemlerin kontrol edilmesi süreci,

• ĠĢlem bazlı denetim anlayıĢı,

• Ġstatistiksel yöntemler aracılığıyla denetim,

• Sistem tabanlı denetim yaklaĢımı,

• Yönetim denetimi,

• Risk odaklı denetim.
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1.7.2.2.Ġç Denetimde Etkinlik 

Ġç denetim yönetsel bir kontrol olup, diğer kontrol yöntemlerin etkinliğini 

ölçer (Uzay, 1999:1). Ġç denetim, yönetimin amaçlarının gerçekleĢmesi için her Ģeyin 

yolunda olduğu konusunda yeterli güven sağlamada faydalanılan bir yönetim 

aracıdır. Bundan dolayı iç denetimin yapı, yeterlilik ve etkinliğinden yönetim 

mesuldür (MemiĢ, 2008:81). 

Etkin ve verimli bir iç denetim fonksiyonundan söz edebilmek için (Öksüz, 

2005:6): 

 Yönetimin iç denetimi sahiplenmesi ve destek olması,

 Ġç denetimin iyi anlatılması ve algılanması,

 Kuruma katma değer yaratacak bir süreç olarak planlanması ön koĢul

olmalıdır. 

Ġç denetimin etkinliği amacıyla iç denetçiler ve iĢletmeler, iç denetimin değer 

katan bir faaliyet olduğu konusunda aynı anlayıĢla sahip çıkmalılar ve fonksiyonu 

sahiplenmelidirler (Flesher ve Zanzig, 2000:331; MemiĢ, 2008:82). 

Etkinlik için iç denetçiler, yaptıkları değerlendirmelere müdahaleye izin 

vermemeli ve yönetim danıĢmanlığı pozisyonlarını korumalıdırlar (MemiĢ, 2008:83). 

Temel unsurları Ģeffaflık, dürüstlük ve hesap verilebilirlik olan kurumsal 

yönetim ilkeleriyle yönetilen iĢletmelerde, bu unsurların sağlanabilmesi için denetim 

komiteleri oluĢturulmaktadır. Denetim komitesi, Ģirket performansı ile ilgili her türlü 

denetimin yapılmasını sağlayan, iç-dıĢ denetçi-yönetim kurulu arasında köprü 

vazifesi yapan, en az iki üyeden oluĢan idari komisyondur (Sevim ve Eliuz, 

2007:61). 

Ġç denetçiler ile denetim komitesi arasındaki iliĢki ve görüĢme sıklığı da iç 

denetim faaliyetlerinin etkinliğinde önemlidir. Bu kapsamda Uluslararası Ġç 

Denetçiler Enstitüsü, iç denetim baĢkanının yılda en az 4 defa denetim komitesi ile 
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görüĢmesi gerektiğini belirtmiĢtir. ĠĢletmelerde, iç denetim biriminden etkin bir 

biçimde faydalanmak için denetim komiteleri oluĢturulmalı ve iç denetim birimi ile 

bu komitenin iletiĢim halinde olması sağlanmalıdır. Bu koĢulun yerine getirilmesi 

için denetim komitesi ve iç denetim birimi arasındaki iliĢkiler artırılmalıdır (MemiĢ, 

2008:83). 

1.7.2.3.Denetim Komitesi ve Ġç Denetim ile ĠliĢkisi 

Denetim komitelerini ortaya çıkaran sebepler; yaĢanan Ģirket yolsuzlukları, 

yönetim hileleri ve iĢletmelerin iç kontrol, iç denetim ve mali raporlama süreçlerine 

karĢı duyulan güvensizliktir (ÇatıkkaĢ ve Yurtsever, 2007: 82). Anonim Ģirketlerde 

yönetim kurulunun sorumluluğu; uzun vadeli hedefleri belirlemek, yasal 

düzenlemelere uygunluğu kontrol etmek, etkili bir iç kontrol sisteminin varlığının 

sağlanması ve finansal raporlama sürecini gözetmek olarak sıralanabilir. ĠĢte bu 

sorumluluklardan biri olan “etkili bir iç kontrol sisteminin varlığının sağlanması ve 

finansal raporlama sürecinin gözetilmesi fonksiyonları” yönetim kurulu adına bir alt 

komite tarafından yerine getirilirse bu komiteye “Denetim Komitesi denir” (Uyar, 

2003: 51). 

Denetim komitesi; yönetici olmayan üyelerden oluĢan, Ģirket genel kurulunun 

bir alt komitesidir. Yönetim kurulu ile dıĢ denetçi arasındaki iliĢkiyi tesis etmek 

amacıyla Ģirket tarafından oluĢturulan bir komitedir. Denetim komitesi, bağımsız 

denetçiler bağımsızlık noktasında destek veren ve onlara bağımsızlıklarını sürdürme 

konusunda yardımcı olan, bunların dıĢında iĢletmenin iç kontrollerini ve dıĢ mali 

raporlama sürecinin izlenmesinden de sorumlu idari bir komisyondur  (Uzay, 2003: 

72). 

SPK, denetim komitesini, Ģirketin mali ve operasyonel faaliyetlerinin uygun 

bir biçimde gözlenmesi için çalıĢma yapan ve öneride bulunan, en az iki üyeden 

oluĢan komite olarak tanımlamıĢtır (DemirbaĢ, 2006: 108 ). Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ‟in 26/A maddesinde, borsada iĢlem 

gören Ģirketler; yönetim kurulunca kendi üyelerinden seçilen en az iki üyeden oluĢan 

komite oluĢturmak zorundadırlar.  
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1.7.3.Ġç Denetçi 

Ġç denetçi, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunca yetkilendirilmiĢ, kamu 

idaresinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve 

rehberlik yapmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danıĢmanlık 

faaliyetini yapan iç denetçi kadrosundaki denetim elemanlarıdır (5018 Sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, madde 65). 

1.7.3.1.Ġç Denetçinin Organizasyon Ġçindeki Yeri 

Ġç denetçilerin organizasyondaki yerlerinin belirlenmesinde, statü ve 

tarafsızlıktan oluĢan iki bağımsızlık ölçüsü önemlidir (MemiĢ, 2008:84). Statü, iç 

denetçinin örgüt içerisinde bağımsızlığını tehlikeye düĢürmeyecek bir konuma sahip 

olması gerekliliğini ifade eder. Tarafsızlık ise örgütte daimi çalıĢanların belirli bir 

noktadan itibaren tarafsızlığını koruyamamasını ifade eder (Sağlar, 2003:115). 

1.7.3.2.Ġç Denetçinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Ġç denetçiler, iĢletmenin çalıĢanı olarak, iĢletme bünyesinde kurmay görevi 

üstlenmiĢ kiĢilerdir. Ġç denetçinin amacı genel olarak, organizasyonun yöneticilere 

sorumluluklarını etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirmelerinde yardımcı olmaktır. 

Bu genel amaca ulaĢmak için iç denetçiler Ģu faaliyetleri yerine getirirler (Ceyhan, 

2010:73): 

 Finansal kontrollerin, muhasebe kontrollerinin ve diğer faaliyetlerle

ilgili kontrollerin sıhhatini, yeterliliğini ve uygulanmasını dikkatle gözden geçirerek 

değerlemek ve uygun maliyetli etkin kontrol sistemlerini geliĢtirmek ve uygulatmak, 

 Faaliyet ve iĢlemlerin belirlenmiĢ politikalara, planlara ve yönergelere

uygunluğunu soruĢturmak, 

 ĠĢletmenin varlıklarının her türlü zararlara karĢı korunmakta olduğunu

araĢtırmak, 
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 Yönetimin düzenleyip sunduğu her türlü bilginin doğruluk ve

güvenilirliğini araĢtırmak, 

 Üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesi ile ilgili faaliyetlerin

kalitesini araĢtırmak, 

 Faaliyetlerle ilgili gerekli iyileĢtirme önlemlerini yönetime tavsiye

etmek, 

 ĠĢletme yönetiminin istediği özel araĢtırmaları yapmaktır.

Ġç denetçilerin rolü, belirlenen süreç içerisinde neyin çalıĢmakta neyin 

çalıĢmamakta olduğunu, birini güdüleyecek, diğerini caydıracak Ģekilde ortaya 

koymaktır (Tuan ve Sağlar, 2004:2). 

Ġç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aĢağıdaki yetkilere 

sahiptir (Ġç Denetçilerin ÇalıĢma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Md.16. 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081220-5.htm): 

a) Denetim konusuyla ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit,

kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek. 

b) Denetlenen birim çalıĢanlarından yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi

istemek. 

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan

yararlanmak. 

d) Denetimi engelleyici tutum, davranıĢ ve hareketleri üst yöneticinin

bilgisine sunmak. 

Ġç denetçi, görevlerini yerine getirirken aĢağıdaki sorumlulukları taĢır 

(http://www.icdenetim.aku.edu.tr/gorev.htm,): 

a) Denetim standartlarına ve etik kurallara riayet etmek.

http://www.icdenetim.aku.edu.tr/gorev.htm
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b) Mesleki bilgilerini ve becerilerini daima geliĢtirmek.

c) Ġç denetim sırasında yetki ve ehliyetini aĢan hallerde iç denetim birimini

bilgilendirmek. 

d) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olunması

durumunda iç denetim birimine haber vermek. 

e) Denetim raporlarında delillere dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız

olmak. 

f) Denetim sırasında bilgilerin gizliliğini sağlamak.

1.7.3.3.Ġç Denetçinin BaĢarı KoĢulları 

Etkin bir yönetim kontrol aracı olan iç denetim faaliyetini yürüten iç 

denetçiye, yönetim tarafından birtakım imkanların sağlanması ve iç denetçinin de 

birtakım nitelikleri haiz olması gerekmektedir. Bu imkanlar ve nitelikler Ģu Ģekilde 

sıralanabilir (MemiĢ, 2008:86): 

 Ġç denetçilerin görevleri, yetki ve sorumlulukları üst yönetim

tarafından yönetmelik, genelge veya benzeri bir yazılı dokümanla tanımlanmalıdır. 

 Ġç denetçilerin bağımsızlığı sağlanmalıdır.

 Ġç denetçiler gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmalıdırlar.

 Ġç denetçiler denetim çalıĢmalarını yürütmede, mesleğin gerektirdiği

dikkat ve özeni göstermelidirler. 

 Ġç denetçi atılgan ve önder olmalıdır.

 Ġç denetçi dürüst olmalıdır.

Ġç denetçiler, bağımsız bir Ģekilde düĢünebilmeli, kritik düĢünme yetisine 

sahip olarak ve bunu kullanarak doğru yargılara ulaĢabilmelidirler (MemiĢ, 2008:86). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

HOLDĠNGLER VE HOLDĠNGLERDE DENETĠMĠN ESASLARI 

2.1.HOLDĠNG 

Bu baĢlık altında holdingin tanımı, holding iĢletmelerinin fayda ve sakıncaları 

üzerinde durulmuĢtur. 

2.1.1.  Holding Tanımı 

Günümüzün ekonomik koĢulları, ekonomik değer yaratan birimlerin bireysel 

tasarrufların ve sermayelerin birleĢtirilmesi suretiyle ortaklıklar biçiminde 

kurulmasını gerektirmektedir.  Özellikle merkezi planlama dıĢında bulunan ülkelerde 

liberal bir düzen içinde faaliyet gösteren iĢletmelerin, ortaklık biçiminde oluĢması, 

bazı kanuni düzenlemeleri zorunlu kıldığı gibi, optimal seviyede üretim - istihdam 

gerçekleĢmesine de yol açmaktadır (Uludağ, 1987:5). “Üretim unsurlarının bilinçli 

ve dizgesel yöntemlerle bir araya getirilmesi sonucunda toplumsal yarar ve kâr elde 

etmek amacı ile üretim eyleminde bulunan ve bu eylem sonucunda bir katma değer 

yaratan ekonomik ve teknik bir ünite olarak tanımlanabilen iĢletmeler, toplumsal 

yaĢamın geliĢmesi sonucu bireysellikten, ekonomik yarar sağlayıcı gruplar haline 

dönüĢmüĢlerdir” (Tanker, 1969:4-5).  Yarar grupları, riski dağıtmak, sermaye ve 

iĢbölümü sağlamak amacı ile oluĢturulmuĢlardır. Yarar gruplarının da birden fazla 

bireyden oluĢması Ģirket kavramını doğurmuĢtur. ġirket yani ortaklık, toplum içinde 

bireylerin türlü nedenlerle yalnız baĢlarına baĢaramayacakları iĢleri görmek üzere 

sermaye ve emeklerini bir araya getirmeleridir. Çağımızın sürekli ve hızlı geliĢmesi, 

toplum gereksinmelerinin büyük sermaye ile karĢılanabilirliği, uluslar arası 

birleĢmeler nedeni ile ulusal sınırlar dıĢına taĢan rekabet, iĢletme ortaklarının düzenli 

kâr istemleri iĢletmeleri daha etkin çalıĢmaya zorlamaktadır, Etkin çalıĢma ise 
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iĢletmelerin belirli büyüklüğe ulaĢmasını zorunlu kılmaktadır. Büyümeye gereksinme 

duyan iĢletmeler amaçlarına üç yoldan ulaĢabilirler: 

 ĠĢletme içi imkanlarla,

 ĠĢletme dıĢı imkanlarla,

 ĠĢletmeler arası birleĢmelerle.

Holding Ģirketlerin tanımlanmasında yer alacak unsurlar konusunda yazarlar 

holdingin yıllar boyunca geliĢme sürecini göz önüne alarak çeĢitli değiĢik görüĢler 

ileri sürmüĢlerdir. Yapılan en geniĢ anlamlı tanım bir Ģirketin baĢka bir Ģirketin 

sermayesine iĢtirakidir biçimindedir (Soydan, 1980:13).  Ancak bu tanımın 

yetersizliği pratikte ortaya çıkmaktadır. Meydan Larousse‟de ise holding, bir 

ekonomik teĢebbüsün diğer bir teĢebbüse onun yönetimine hakim olacak oranda 

katılması olarak tanımlanarak denetim unsuru da tanıma ilave edilmiĢtir. Britannica 

ise holding Ģirketi, daha önce bağımsız Ģirketler halinde faaliyet gösteren firmaların 

hisse senetlerinin bir tek anonim Ģirket tarafından satın alınması sonucunda bu 

firmaların tek bir yönetim grubunun kontrolüne geçmesinden doğduğunu 

belirtmektedir. 

Holdingler, geliĢen ve büyüyen ekonomilerin yarattığı ekonomik birimlerdir. 

Holdingler, en genel Ģekliyle, baĢka Ģirketlerin hisse senetlerine sahip olmak 

suretiyle o Ģirketleri kontrol altında tutan Ģirketler olarak tanımlanabilir (Dural, 

1993). 

Holdingler için temel koĢullar Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Holding sisteminin belli bir ekonomik amaca yönelmiĢ bir bütünlük

oluĢturması, 

 Topluluğun merkezi bir yönetim tarafından yönetilmesi,

 ġirket veya Ģirketlere iĢtirak edilmesi,

 Bunlara yönetim ve denetim olanağı sağlayan oranlarda katılınması,
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 Yönetime hakim olmanın temel ve sürekli amaç olması.

Yukarıdaki koĢulların gerçekleĢmesi sonucu; bu özellikleri taĢıyan Ģirketlerin 

bir araya getirilmesi iĢlemini gerçekleĢtiren Ģirket adına holding denmektedir. 

2.1.2.  Holding ĠĢletmelerinin Faydaları ve Sakıncaları 

Ekonomik geliĢme makro anlamda tasarrufların (sermaye birikimi) artırılarak 

daha çok yatırım yapılması demektir. Bu Ģekilde iĢleyen bir ekonomik sistemde, mali 

kuruluĢlar sermaye arz ve talebinin dengelenmesinde, tasarrufların teĢvikinde önemli 

fonksiyonlara sahip olacaklardır. Mali kuruluĢlar arasında da büyük ölçekli 

iĢletmeler bu bakımdan çeĢitli avantajlara sahiptir. Özellikle Ġkinci Dünya 

SavaĢı‟ndan sonra bastırılmıĢ isteklerin ve nüfus artıĢının oluĢturduğu büyük talep 

geniĢ pazarlar oluĢturmuĢ (Özdemir, 1982:1), bundan faydalanmak isteyen 

iĢletmelerde büyümenin sağlayacağı avantajlardan yararlanabilmek için 

kapasitelerini geniĢletme, birleĢme veya holdingleĢme yoluna gitmiĢlerdir. 

AnlaĢılacağı üzere, holdinglerde diğer mali kurumlar gibi geliĢen ve değiĢen 

ekonomik koĢullar sonucu ortaya çıkan gereksinimler sonucu doğmuĢ, yine onlar 

gibi yararlı ve sakıncalı yönleri zaman içinde ortaya çıkmıĢtır. Ancak Ģunu da 

belirtmek gerekir ki yarar ve sakıncaları belirleyen ekonomik, hukuki sistemler ve bu 

sistemlerin getireceği düzenlemelerdir. 

Genel olarak holdinglerin yarar ve sakıncaları aĢağıda verilmiĢtir. 

Faydaları 

 ĠĢletme riskinin çeĢitlenme yoluyla dağıtılması,

 Bağlı Ģirketlerin de iĢtirakte bulunması yoluyla büyük miktarda

sermayenin kontrol altına alınabilmesi ve kaldıraç etkisi, 

 Fon temininde kolaylıklar ve fonların daha etkin biçimde

kullanılabilmesi, 

 Yerinden yönetimin sağlayacağı rasyonellik,
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 Ortak hizmetlerin tek merkezden yapılmasının getireceği avantajlar,

 Vergi mevzuatınca sağlanan avantajlar,

Sakıncaları 

 Ekonomide rekabet düzeninin bozulması ve toplumun tepkisi,

 ġirketler arası karĢılıklı iĢtirakler yoluyla sermaye enflasyonu

oluĢturulması, 

 AĢırı piramitleĢmenin sakıncaları ve kaldıraç faktörünün aleyhte

etkisi, 

Sermaye piyasasına etkileri, Ģirketler arası iĢlemler ve azınlık ortakların 

durumu. 

Holdinglerin karĢı karĢıya oldukları risklerin analiz edilmesine ve bu risklerin 

kontrol edilmesine yönelik gerekli planların ve çözüm önerilerinin belirlenerek 

hayata geçirilmesine destek sağlamak amacı ile iç denetim gerçekleĢtirilir. Holding 

iĢletmelerinde iç denetim süreci aĢağıda incelenmiĢtir. 

2.2.HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ 

Bu baĢlık altında holding iĢletmelerinde iç denetimin planlanması ve Yeni 

Türk Ticaret Kanunu‟nda Ġç denetim konuları ele alınmıĢtır. 

2.2.1.Ġç Denetimin Planlanması 

Planlama, değiĢik seçeneklerin beklenen sonuçlarını değerlendirme ve bunlar 

arasında seçim yapma iĢidir. Planlamadan beklenen, geçerli olabilecek bütün 

etkenleri değerlendirerek, verilecek kararların niteliğini yükseltmesidir (Taner ve 

Öncü, 1999:9). Yapılacak her bir denetim faaliyeti önceden planlanmalı ve yazılı 

olarak belgelenmelidir. 
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Denetim planının amacı denetim konusunu denetim sahalarına ayırmak, 

denetçileri denetim sahaları arasında dağıtarak görevlendirmek, her bir denetim 

sahasında uygulanması öngörülen denetim yöntem ve iĢlemlerini belirlemek ve 

denetim faaliyetini zamanlamaktır (Güredin, 1994:72). 

Ġyi bir denetim denetlenecek iĢletme hakkında tam bir bilgiye sahip olmayı 

gerektirir. Bu nedenle bir ön araĢtırma yapılmalıdır. Ön araĢtırmada Ģirketin yer 

aldığı sektör, iĢletmenin faaliyet konusu ve organizasyon yapısı, muhasebe 

sisteminin güvenirliği, iĢletmenin bilgisayar kullanım düzeyi, önem arz eden noktalar 

ve iĢletmenin hukuki iliĢkileri incelenir. 

2.2.1.1.Ġç Denetim Planının Hazırlanması 

Ġç denetçi, ön araĢtırma aĢamasında elde ettiği, iĢletmenin yer aldığı sektör, 

iĢletmenin faaliyet konusu, organizasyon yapısı, muhasebe sisteminin güvenirliliği, 

iĢletmenin bilgisayar kullanım düzeyi, iĢletmenin hukuki iliĢkileri ve iĢletme 

içerisinde önem arz eden noktalar gibi bilgiler doğrultusunda bir plan ortaya koyar. 

Bu plan; 

 Ġç denetim alanlarının saptanması

 Ġç denetimin maliyetlendirilmesi

 Ġç denetim personelinin görevlendirilmesi

 Ġç denetim zaman planlaması

 Ġç denetim programının hazırlanması

olarak sıralanabilir. 
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2.2.1.2.Ġç Denetim Faaliyetinin Yürütülmesi 

Denetim programının yürütülmesi safhası denetim çalıĢmasının yapıldığı, 

denetim kanıtlarının toplanıp değerlendirildiği safhadır. 

Denetim çalıĢmalarının yürütülmesi safhasında öncelikle iĢletmenin iç 

kontrol sisteminin incelenmesi ve etkinlik açısından değerlemesinin yapılması 

gerekmektedir (Bakır, 2003:56). 

Ġç denetçi, iç kontrol sistemini inceler bilgi, belge ve iĢlem akıĢı 

değerlendirilir ve her bölüm için programlar hazırlar. Bu programlar dahilinde 

denetim iĢine kanıt toplama ile baĢlar, kanıtların değerlendirilmesi, düzenlenmesi 

aĢamasından sonra raporlama aĢaması ve raporun düzenlenmesi ile iç denetimden 

elde edilen sonuçlar üst yönetime bildirilir. 

2.2.1.3.Ġç Kontrol Sisteminin Ġncelenmesi 

Ġç denetim esas itibariyle kurulu iç kontrol sisteminin amaçladığı gibi çalıĢıp 

çalıĢmadığını inceleyen ve bu yönde üst yönetime rapor veren bir birimdir (Kaval, 

2003:95). 

Ġç kontrol sisteminin amaçlarını daha önceki konularda da değindiğimiz gibi 

aĢağıdaki maddeler halinde toplayabiliriz; 

-  ĠĢletmenin varlıklarını korumak, 

- Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliliğini sağlamak, 

- Faaliyetlerin verimliliğini ve politikalara uygunluğunu sağlamak, 

- Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak, 

- Yönetim tarafından belirlenmiĢ hedeflere ve amaçlara ulaĢılmasını 

sağlamak. 
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Kontrol amaçları denetim amaçlarının aynısı değildir, zira, denetim amaçları 

kontrol amaçlarının yeterli olup olmadığı ve bu amaçlara ulaĢılıp ulaĢılmadığını 

değerlemeyi içerir. 

Denetim açısından iç kontrol, yönetsel kontrol ve muhasebe kontrolü olarak 

ikiye ayrılır. 

a) Yönetsel Kontrol: Yönetsel kontrol yönetimin onayını ve yetki aktarmasını

gerektiren çeĢitli karar iĢlemleri ile ilgili her türlü yordam ve kayıtları içerir 

(Güredin, 1994:167). 

Yönetim kontrolü bir bakıma, iĢletmede belirlenen stratejilerin etkin ve 

verimli yürütülmesini izleme iĢlemi olarak görülebilir. Burada iĢletme 

yöneticilerinin, iĢletme kaynaklarını örgütün amaçları doğrultusunda etkin ve verimli 

kullanıp kullanmadıkları izlenip değerlendirilmektedir (Tuna ve Öncü, 1999:40). 

Ġyi bir iç kontrol sisteminin kurulup iĢletilmesinde iĢletme yönetiminin 

sağlamayı umduğu amaçlar baĢlıca dört grupta toplanır. 

- Güvenilir Bilgi Sağlanması; Faaliyetlerin etkin ve verimli bir biçimde 

yürütülebilmesi için yönetimin zamanında sağlanmıĢ güvenilir bilgilere ihtiyacı 

vardır. ĠĢletme kararlarının alınmasında değiĢik türde geçerli bilginin toplanması 

zorunluluğudur. 

- ĠĢletme Varlıklarının ve Kayıtların Korunması; Bir iĢletmenin fiziki 

varlıkları her zaman için çalınabilir, kaybolabilir, amacı dıĢında kullanılabilir ya da 

bu varlıklara istenmeyerek zarar verilebilir. Bu gibi durumların önlenmesi ve 

varlıkların korunması için uygun kontrollere gerek vardır. 

- Verimliliğin Artırılması; Faaliyetlerin her kademesindeki fire ve artıkların 

azaltılmasını sağlamak, çabaların gereksiz yere tekrarlanmalarını, kaynakların 

verimsiz ve etkin olmayan bir biçimde kullanılmalarını önlemek. 
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- BelirlenmiĢ Politikalara Bağlılığı Özendirme; SaptanmıĢ amaçlara 

ulaĢılabilmesi için iĢletmede çalıĢanlar bir amaç birliği içinde hareket ederek, 

kendilerine verilen yazılı ve yazısız kurallara ve politikalara uygun davranmalıdır. 

b) Muhasebe Kontrolü: Muhasebe kontrolü örgütün planını, finansal

kayıtlarının güvenirliliği ve varlıkların korunması ile ilgili yordam ve kayıtları 

kapsar. Muhasebe kontrolü baĢlıca üç unsur tarafından belirlenir. 

- Varlıkların Korunması; Varlıkların korunması dendiğinde kaynakların arzu 

edilmeyen her türlü olaylara karĢı korunması amacıyla yönetimin almıĢ olduğu 

önlemler anlaĢılır. 

- Finansal Kayıtların Güvenirliliği; Muhasebe kontrolü açısından finansal 

kayıtların güvenirliliği finansal bilgilerin hem iĢletme içine hem de iĢletme dıĢına 

raporlanması ile ilgilidir. 

- Kıymet Hareketleri; ĠĢletme ile iĢletme dıĢındaki taraf arasında meydana 

gelen varlık ve hizmet değiĢimlerini ve bu tür varlıkların ve hizmetlerin iĢletme 

içindeki tüketimlerini ifade eder (Güredin, 1994:167). 

Kıymet hareketlerinin muhasebe kayıt ortamına geçirilmesi sırasında 

meydana gelebilecek hataların önlenmesi için muhasebe kontrolünün aĢağıdaki 

amaçlara hizmet etmesi beklenir. Her iç kontrol sistemi aĢağıdaki konularda 

yeterince uygun güvence verilmelidir (Çömlekçi, 1978:33). 

i) Sadece uygun kabul edilen kıymet hareketleri muhasebe kayıtlarına

geçirilmiĢtir. 

ii) Sadece gerçek olan kıymet hareketleri muhasebe kayıtlarına geçirilmiĢtir.

Muhasebe kayıtlarında gerçek olmayan kıymet hareketlerine yer verilmemiĢtir. 

iii) Kıymet hareketleri uygun bir biçimde onaylanmıĢtır.

iv) GerçekleĢen kıymet hareketleri muhasebe kayıtlarına eksiksiz bir biçimde

aktarılmıĢtır. 
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v) Kıymet hareketleri ile ilgili değerleme doğru olarak yapılmıĢtır.

Hesaplama, kaydetme ve özetleme hataları bulunmamaktadır. 

vi) Kıymet hareketleri doğru olarak sınıflandırılmıĢtır.

vii) Kıymet hareketleri muhasebe kayıtlarına zamanında geçirilmiĢtir.

viii) Kıymet hareketleri doğru olarak yardımcı defterlere dahil edilmiĢ ve

doğru olarak özetlenmiĢtir. 

2.2.1.4.Kanıt Toplama ve Değerlendirme 

Denetim genel anlamda kanıt toplama ve bu kanıtların değerlendirilmesi 

iĢlemidir. Ġç denetçiler uyguladıkları çeĢitli yöntem ve iĢlemlerle kanıt toplarlar ve 

bunları değerlendirerek sonuca ulaĢırlar. 

Denetçinin raporunda vardığı sonucu destekleyen her türlü belge ve bilgidir. 

Denetim kanıtları yasal nitelikteki kanıtlardan farklıdır. Bir bilginin kanıt 

olarak kabul edilip edilmeyeceği doğrudan doğruya denetçinin öznel yargısına 

bağlıdır. Oysa yasal kanıtlar önceden konmuĢ kesin kurallara göre belirlenen kanıtlar 

olup, denetim kanıtlarından farklıdır. 

Bir denetim kanıtının denetçi görüĢüne yapacağı etki, o kanıtın geçerliliğine, 

objektifliğine, zamanlı olmasına ve gereğinde baĢka kanıtlar tarafından 

desteklenebilmesine bağlıdır (Güredin, 1994:97). 

2.2.1.5.ÇalıĢma Kağıtları 

Ġç denetçi, elde ettiği, denetim kanıtlarını ve değerleme sonuçlarını çalıĢma 

kağıtlarına kaydeder. Ġç denetim sırasında yeterli ve uygun kanıt topladığını, gerekli 

teknikleri uyguladığını ve yaptığı tüm çalıĢmaları, çalıĢma kağıtlarına not alır. 

Denetimin planlama aĢamasında yaptığı çalıĢmalar, özellikle iç kontrol 

sistemini incelemesi sırasında kullandığı araçlar (gözlemleri neticesinde aldığı notlar, 
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yaptığı akıĢ semaları, soru anket kağıtları, kendi yorum ve tespitleri) birer çalıĢma 

kağıdı örneğidir (Kaval, 2003:119). 

ÇalıĢma kağıtları denetçiye genel kabul görmüĢ denetim standartları 

doğrultusunda uygun bir denetim görevinin tamamlanmasında yardımcı ve bu 

konuda bir güvence olduğundan; denetçinin vereceği görüĢü destekleyen her türlü 

bilgi çalıĢma kağıtlarına aktarılmalıdır (Güredin, 1994:135). 

ÇalıĢma kağıtlarının düzenlenmesinde ulaĢılmak istenen amaçları Ģöyle 

sıralayabiliriz. 

a) Denetim çalıĢmasının çeĢitli safhalarını örgütleme ve koordine etmeye

yardımcı olması, 

b) Denetim raporunun düzenlenmesine temel oluĢturması,

c) Ġç kontrol sistemi hakkında bilgi edinmede yararlanma,

d) Denetçinin görüĢüne destek sağlanması,

e) Denetçinin yazdığı rapor yargıya intikal ettiğinde veya benzer durumlarda

savunma aracı olarak kullanılması, 

f) Gelecek dönemlerdeki denetim çalıĢmalarında kılavuzluk görevi görmesi.

Ġç denetim çalıĢması sırasında ortaya çıkan çalıĢma kağıtları kullanım 

süresine göre iki ayrı dosyada toplanır. 

• Sürekli dosyalar: Birden fazla dönemlerde yararlanılan bilgileri içeren

çalıĢma kağıtlarının saklandığı dosyalardır (Kepekçi, 1982:115). 

Sürekli dosyada bulunabilecek belgelerden bazıları Ģunlardır; 

- ĠĢletme ana sözleĢmesi, 

- ĠĢletmenin iç kontrol sistemi ve muhasebe uygulamaları hakkında genel 

bilgiler 
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- Hesap planı 

- ĠĢletmenin yaptığı uzun vadeli sözleĢmeler ve yasal iliĢkileri 

- Organizasyon yapısı 

- GeçmiĢ yıllara ait denetim raporları 

- Farklı yerlerdeki Ģube adresleri 

- GeçmiĢ yıllar vergi beyannameleri 

- Varsa toplu sözleĢmeler ve benzeri bilgi ve belgeler. 

• Cari dosyalar: Yıllık çalıĢma dosyası olarak ta isimlendirilebilecek olan bu

dosya, denetlenen döneme ait belgelerin bulunduğu dosyadır. 

Cari dosyada bulunabilecek belgelerden bazıları Ģunlardır; 

- Denetim programı, 

- ĠĢletmenin iç kontrol sistemi hakkında hazırlanan semalar, 

- Hatalı iĢlemlere iliĢkin düzeltme kayıtları, 

- O yılki sözleĢmeler, 

- Denetim raporu. 

2.2.1.6.Ġç Denetim Raporu 

Ġç denetim heyeti, yaptığı denetim sonrası, denetim sonuçlarını ve aldıkları 

notları gözden geçirerek iç denetim uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet raporu 

oluĢtururlar. 

Ġç denetim sonucu belirlenmiĢ gereklere uyulmama durumu uygunsuzluk 

olarak değerlendirilir. Uygunsuzlukları üç ayrı baĢlık altında incelemek mümkündür. 

a) Kritik uygunsuzluklar
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b) Majör (ana) uygunsuzluklar

c) Minör (küçük) uygunsuzluklar

a) Kritik Uygunsuzluklar: Bu tür uygunsuzluklar da, değerlendirme

faaliyetlerine iliĢkin kalite sistem (Kalite Sistem:Kalite yönetiminin uygulanması için 

oluĢturulmuĢ olan kuruluĢ yapısı, sorumluluklar, süreçler ve kaynaklardır) 

elemanlarının gereklilikleri tamamen ya da kısmen karĢılanmamaktadır. En belirgin 

örnekleri; 

• KuruluĢ içi denetim faaliyetleri ile ilgili prosedürler hazırlanmamıĢtır (kalite

sistem elemanı yoktur) 

• KuruluĢ içi denetim faaliyetleri eğitilmiĢ denetçiler tarafından

gerçekleĢtirilmemiĢtir. 

• Prosedürler mevcut olmasına karĢın yıllık denetim planı bulunmamaktadır.

• EğitilmiĢ bir denetçi havuzu olmasına rağmen denetim ve değerlendirme

sonuçları raporlanmamaktadır ya da düzeltici faaliyetler izlenmemektedir. 

b) Majör (ana) Uygunsuzluklar: Bu tür uygunsuzluklara örnek;

• Kalite sistem elemanlarının gereklerini karĢılayacak Ģekilde prosedürler

oluĢturulmasına karĢın, bazı uygulamalar zaman zaman yapılmamaktadır. 

• Çok az da olsa, bazı düzeltici ve önleyici faaliyet istek talepleri izlenerek

doğrulanmamaktadır. 

• Kalite sistem dokümantasyonunda belirtilen ve ürünün kalitesine doğrudan

etkisi olan konulara uyulmaması 

c) Minör (küçük) Uygunsuzluklar: Herhangi bir temel neden olmaksızın

oluĢabilirler. Tekrarlandıklarında ana uygunsuzluk sınıfına girerler. Bu 

uygunsuzluklar gerekli özenin gösterilmemesinden dolayı bir disiplin sorunu olarak 

tanımlanır. Örneğin; 
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• Denetim sonuç raporlarında eksik bir imza bulunmaktadır.

• Formlar, hatalı ve eksik olarak doldurulmaktadır.

• Düzeltici ve önleyici faaliyet talep formları doğrulandığı halde

kapatılmamaktadır. 

• Standarttaki herhangi bir maddeye aykırı tek bir durum

• Kalite sistem dokümantasyonunda belirtilen ve ürünün kalitesine doğrudan

etkisi olmayan konulara uyulmaması. 

Uygunsuzluklar kolay takip edilmesi ve ilgili düzeltici faaliyetin 

belirlenebilmesi ve açıkça görülebilmesi için ayrı ayrı formlara iĢlenir. Ġç Tetkik 

Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Raporu, Uygun Raporu (formu), Düzeltici 

Faaliyet Ġstek Formu v.b. isimlerle adlandırılan formlarda en az Ģu bilgiler 

bulunmalıdır. 

Talebe iliĢkin açıklayıcı bilgiler: 

Bu kısım kalite denetçileri tarafından doldurulur. 

• Talep tarihi

• Kayıt numarası

• Uygunsuzluğun saptandığı bölüm veya kısmın adı

• Uygunsuzluğun saptanmasında esas alınan dokümanların numaraları

• Standardın ana maddesinin numarası

- Kritik, ana (majör) 

- Tali (minör) 

• Uygunsuzluk hakkında açıklama
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• Kalite denetçilerinin;

- Kimlikleri, 

- Mühür ve imzaları 

Düzeltici faaliyet uygulamasına iliĢkin bilgiler; 

Bu kısım kapanıĢ toplantısının yapıldığı gün denetlenen bölüm yetkilisi 

tarafından durdurulur. 

• Düzeltici faaliyet planının açıklanması

• Düzeltici faaliyetin uygulanmasına iliĢkin tarihler

- BaĢlama tarihi 

- Tahmini bitiĢ tarihi 

- GerçekleĢme tarihi 

• GerçekleĢtirilen faaliyetlerin ve alınan önlemlerin açıklanması

• Düzeltici faaliyeti gerçekleĢtirilen bölüm ya da kısım yetkilisinin kimliği

• Düzenlenme tarihi

• Mühür ve imzası

2.2.1.7.Takip Denetimleri 

Denetimde sürekliliği sağlamak ve yapılan hataların tekrarını önlemek için 

takip denetimleri yapılır. Ġç denetimin amacı hataları tespit etmek değil, hata 

yapılmasını önlemek amaçlı iç denetim sistemini geliĢtirmektir. 

Raporların uygunsuzluklara iliĢkin düzeltici faaliyetler, ilgili bölüm 

tarafından daha önce taahhüt edilen zamanda gerçekleĢtirilmeli ve denetçiler 

tarafından incelenerek kapatılmalıdır. Mümkün olduğunca takip denetimleri aynı 
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denetçi heyeti tarafından gerçekleĢtirilmelidir. Her bir uygunsuzluğun takibi ayrı ayrı 

yapılabileceği gibi, terminleri birbirine yakın olan uygunsuzluklar için tek bir takip 

denetimi gerçekleĢtirilebilir. Bu amaçla görevlendirilen denetçi uygunsuzluğu ve 

gerçekleĢtirilen düzeltici faaliyeti inceler. 

Bu sırada aĢağıdaki sorulara cevap arar: 

• Düzeltici faaliyet gerçekleĢtirilmiĢ mi?

• Zamanında gerçekleĢtirilmiĢ mi?

• Bu düzeltici faaliyet ile benzer bir uygunsuzluğun tekrarı önlenebilir mi?

• Personel gerçekleĢtirilen düzeltici faaliyet konusunda bilinçlendirilmiĢ mi?

• Kalite sistem dokümanlarında gerekli düzenlemeler yapılmıĢ mı?

Bu sorulara olumlu yanıt vermesi durumunda iç tetkik uygunsuzluk ve 

düzeltici faaliyet raporunun ilgili bölümleri doldurulur ve faaliyetin uygunluğu 

onaylayarak uygunsuzluğu kapatır. 

2.2.1.8.Ġç Denetimde Kalite Güvencesi 

Kalite denetimlerinin hedefleri Ģunlardır; kalite sisteminin standartlara 

uygunluğunun belirlenmesi, yazılı yöntem ve talimatlara uygun çalıĢıldığının 

kontrolü, kalite sisteminin ve bu kapsamda yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin 

belirlenmiĢ amaçlara ulaĢmadaki etkinliğinin tespiti, kalite güvencesi, standartlarında 

aranan “iç sistem denetimlerinin gerçekleĢtirilmesi” koĢulunun yerine getirilmesi ve 

incelenen kalite sisteminin uygunluğuna dair sınıflandırılması ve/veya 

belgelendirilmesi. 

Firma tepe yönetimi, denetim gerekçesini hazırlar ve süreci baĢlatır, 

gerçekleĢtirilecek birimi belirler, denetime esas olacak standart ya da yönetmeliği 

seçer, tetkik sonucu yazılan denetim raporunu talep eder ve gerekli düzeltici 

önlemler konusunda ilgili yöneticilerle temasa geçer. Denetim için yıllık denetim 
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planlaması oluĢturulur. Buna paralel detay plan ve soru listesi hazırlanır (Tek, 

1999:896-897). 

Kalite Güvence; “Bir ürün ya da hizmetin tanımlanan kalite gereklerini 

karĢılayacağına iliĢkin yeterli güveni oluĢturmaya yönelik tüm planlanmıĢ ve 

sistematik etkinliklerdir “ ISO 9001:2000 müĢteri memnuniyeti felsefesinden yola 

çıkarak hataların olduktan sonra giderilmesi yerine, bunları oluĢturan nedenler 

üzerine gidilerek hata kaynaklarının ortadan kaldırılmasını ve sürekli geliĢmeyi 

hedefler. 

Yine ISO 9002:2000‟e göre kalite denetimi, “Kalite ile ilgili faaliyetlerin ve 

sonuçlarının, planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin etkili 

olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaĢmak için uygun olup olmadığının 

sistematik ve tarafsız olarak incelenmesidir” ISO 9001:2000 standardının 8.2.2 

maddesi iç tetkik faaliyetini zorunlu kılmakta ve denetimler için “TS EN ISO 10011 

Kalite Sistem Tetkikleri Kılavuzu”nu referans göstermektedir. 

TS EN ISO 10011 Standartlar Serisi, Kalite sistemlerinin denetlenmesine 

iliĢkin bir kılavuz olup 3 ayrı bölümden oluĢmaktadır. 

ISO 10011 – 1 (12/90) Kalite Sistemleri Denetimi – Kılavuz –Denetim 

ISO 10011 – 2 (5/91) Kalite Sistemleri Denetimi-Kılavuz-Kalite Sistem 

Denetçileri için nitelendirme kriterleri  

ISO 10011 – 3 (5/91) Kalite Sistemleri Denetimi – Kılavuz – Denetim 

Programlarının Yönetimi 

ISO-9000 kalite güvence standartları, toplam kaliteye uygunluğun en önemli 

göstergesi olarak kabul edilmekte, uluslararası piyasalara giriĢte giderek kesin bir 

vize ve bu piyasalarda rekabette baĢta gelen bir rekabet aracı haline dönüĢmektedir. 

Bilindiği gibi bu belge uluslar arası geçerli (akredite) kuruluĢlardan sağlanmıĢsa, 

iĢletmelerdeki kalite güvence sistemlerinin belgelendirilmesi, ulusal ve uluslararası 

alanlarda kabul görmesi için bir temel olup, sözleĢme hükmü olarak 

kullanılmaktadır. 
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ISO – 9000‟in baĢlıca koĢulları Ģu baĢlıklar altında toplanmaktadır: 

1) Organizasyon (iĢ akıĢ organizasyonları, görev ve sorumluluklar,

çalıĢanların eğitimi) 

2) Tasarım geliĢtirme (bilgi akıĢının belirlenmesi ve güvenceye alınması,

sonuçların doğrulanması, birimlerin arası (koordinasyon) 

3) Satınalma (teslim edilecek mal ve hizmetlerin kalite özelliklerinin önceden

belirlenmesi, teslimatçı firmaların belirlenmesi, alınan mamul ve hizmetlerin 

muayenesi 

4) Dokümantasyon (mamul kalitesini doğrudan ya da dolaylı olarak

etkileyebilecek aktivitelerin dokümantasyonu, dokümanların hazırlanması, kontrolü 

ve dağıtımının düzenlenmesi) 

5) Ġmalat (imalat ve muayene adımlarının belirlenmesi, kalite muayenelerinin

gerçekleĢtirilmesi, uygun ölçüm ve değerlendirme sonuçlarının dokümantasyonu) 

6) Uygunsuzluklar (hatalı mamul ve yarı mamullerin belirlenmesi, kaydı,

gerekli önlemlerin alınmasına iliĢkin düzenlemeler) 

7) Yönetimin ödevleri (firmanın kalite politikası, kalite sisteminin denetimi)

Ġç Denetim Kurulu BaĢkanı iç denetim departmanının iĢlemlerini 

değerlendirmek için bir kalite güvence programı kurmalı ve yürütülmelidir. Bu 

programın amacı denetimin, yukarıdaki standartlara, iç denetim departmanının 

prestijine ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çalıĢmasını mantıklı bir 

güvence altına alınmasını sağlamaktır (Tek, 1999:897). 

2.2.2.Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Ġç Denetim 

Yeni Ticaret Kanunu 14 ġubat 2011‟de Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü 

ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun‟da belirtildiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu, 

-iki grup hüküm müstesna-, 1 Temmuz 2012‟de yürürlüğe girmiĢtir. 
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a) Birinci grubu sermaye ortaklıklarının bilgi toplumu hizmetlerine

özgülemek amacıyla açacakları internet sitesine iliĢkin hükümler oluĢturmaktadır. 

Ġnternet sitesi, modern ticaret hukukunun kullandığı bir bilgi açıklama aracıdır. 

Sermaye ortaklıklarının pay sahiplerini veya ortaklarını, iĢçilerini, tedarikçilerini; 

tahvil, finansman bonosu vs. gibi borçlanma senedi alacaklılarını, nihayet 

yatırımcıları ilgilendiren seçilmiĢ bilgiler bu sitede yer alacaktır. ĠĢte bu 

mekanizmaya ait hükümler 1 Temmuz 2013‟den itibaren uygulanmaya baĢlamıĢtır. 

b) Ġkinci grup, sermaye Ģirketlerinin Uluslararası Denetleme Standartlarının

özdeĢi olan Türkiye Denetleme Standartlarına göre denetlenmesi hakkındaki 

hükümlerle finansal raporlama standartlarından meydana gelir. Gerçek ile tüzel kiĢi 

tacirlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‟nın (IFRS) özdeĢi olan 

Türkiye Muhasebe Standartları‟na tabi olmasını öngören finansal raporlamaya iliĢkin 

düzenlemeler 1 Ocak 2013‟den itibaren uygulanmaya baĢlamıĢtır. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu‟nda iç denetime iliĢkin maddelere ve gerekçelerine 

aĢağıda değinilmiĢtir. 

Madde 366/2: Yönetim kurulu, iĢlerin gidiĢini izlemek, kendisine sunulacak 

konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla 

içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar 

kurabilir.  

GEREKÇE: Gerekçe belirtilmemiĢtir. 

Madde 375/1: Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve 

yetkileri Ģunlardır:  

….. 

c) Muhasebe, finans denetimi ve Ģirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde,

finansal planlama için gerekli düzenin kurulması. 

……. 
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e) Yönetimle görevli kiĢilerin, özellikle kanunlara, esas sözleĢmeye, iç

yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip 

etmediklerinin üst gözetimi.  

GEREKÇE: Madde 375 - Yönetim kurulu, Kanunun 375 inci maddesinde 

gösterilen bu yetkileri ne esas sözleĢmeyle ne de bir kararla genel kurula veya 

kurulacak kurullara ve komitelere devredebilir. Yönetim kurulu, bu yetkilerden 

feragat da edemez.  

(c) bendi: Muhasebenin bölüm olarak belirlenmesi ile kastedilen, kanuna ve 

genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre muhasebe örgütünün (bölümünün), 

konsolide hesap sisteminin, defter ve kayıtların tutulma kurallarının tespiti, hesap 

planlarının yapılması, yani, düzenin, bir anlamda muhasebe bölümünün 

örgütlenmesidir. Muhasebenin hangi ortamda tutulacağını da yönetim kurulu karara 

bağlar. Muhasebenin belirlenmesi ve programlanmasını, muhasebenin 515 inci 

maddede öngörülen dürüst resim ilkesine göre belirlenmesini de içerir. "Düzenin 

kurulması" sözcüğünden de anlaĢıldığı üzere, devredilmez olan "düzenin kurulması 

görevi"dir; yoksa muhasebenin tutulması devredilebilir ve yönetimin devri hallerinde 

bu husus açıkça ifade edilir.  

Finansal denetim düzeninin kurulması, Ģirketin iĢ ve iĢlemlerinin 

denetlenmesine iliĢkin bir "iç-denetim" sisteminin ve bunu yapacak örgütün 

(bölümün) gösterilmesidir. ġirket hangi büyüklükte olursa olsun, Ģirketde, 

muhasebeden tamamen bağımsız, uzmanlardan oluĢan, etkin bir iç-denetim örgütüne 

gereksinim vardır. Bir anonim Ģirketin denetimi sadece bir bağımsız dıĢ denetim 

kuruluĢuna bırakılamaz. Bir bağımsız denetim kuruluĢunun onlarca, hatta yüzlerce 

müĢterisi vardır; onlara birçok hizmet sunmaktadır. Her müĢterisini içerden ve 

yakından izleyemez. Finansal denetim, bir anlamda "teftiĢ kurulu"nun yaptığı 

denetimdir. Finansal denetim iĢ ve iĢlemlerin iç denetimi yanında, Ģirketin finansal 

kaynaklarının, bunların kullanılması Ģeklinin, durumunun, likiditesinin denetimini ve 

izlenmesini de içerir. Finansal denetim kurumsal yönetim kurallarının gereğidir.  
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Finansal planlama, bütçeleme ile yeterli likiditenin sağlanmasının güvence 

altına alınmasını ifade eder. Kurumsal yönetim kurallarının ve çağdaĢ yönetim 

usullerinin gereği olan bu örgüt bütün anonim Ģirketler için gerekli değildir; Ģirketin 

yönetimi gerektiriyorsa finansal planlama zorunludur.  

(e) bendi: Üst gözetim ile kastedilen hem kuramsal açıdan hem de iĢletme 

iktisadı yönünden gerekli olan iĢlerin akıĢının gözetimidir. Yoksa, yönetim kurulu bir 

kontrol ve denetim organı değildir. Üst gözetimin normatif niteliği hükmün bizzat 

kendisinden anlaĢılmaktadır. 

Madde 378/1: Pay senetleri borsada iĢlem gören Ģirketlerde, yönetim kurulu, 

Ģirketin varlığını, geliĢmesini ve devamını tehlikeye düĢüren sebeplerin erken teĢhisi, 

bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, 

uzman bir komite kurmak, sistemi çalıĢtırmak ve geliĢtirmekle yükümlüdür. Diğer 

Ģirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak 

bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın 

sonunda verir.  

GEREKÇE: Madde 378 - Hüküm, hisse senetleri borsada iĢlem gören 

Ģirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin bir uygulamasıdır. Tüm anonim Ģirketler 

için öngörülmüĢ bulunan finans denetimi (Tasarının 375 inci maddesinin (c) bendi) 

ve denetim komitesi (auditing committee) yanında bir diğer iç kontrol 

mekanizmasıdır. Bu komitenin denetim komitesinden farkı denetim komitesinin 

yönetimi gözetim altında tutmasına karĢılık bu komitenin sadece risklere 

odaklanmasıdır. Ayrıca denetim geçmiĢe yönelik bir inceleme olduğu halde, risk 

teĢhisi gelecek ve geleceğin yorumuyla ilgilidir. Denetimin yönetilmesi söz konusu 

olmadığı halde, risk yönetilebilir ve yönetilmelidir. Amaç, yönetimi, yönetim 

kurulunu ve genel kurulu devamlı uyanıklık (teyakkuz) altında tutmak, gereğinde 

organlarca derhal etkili önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu sebeple komite 

sorumluluk sisteminin merkezinde yer alır. Kanun erken uyarı sistemine istisnaî bir 

önem verdiğinden bu konuda denetçileri de özel olarak görevlendirmiĢtir. Bu önem 

398 inci maddenin ikinci fıkrasının son cümlesiyle, dördüncü fıkrasından, 402 nci 

maddenin son fıkrasından ve 403 üncü maddenin ikinci fıkrasından açıkça 
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anlaĢılmaktadır. Tehlikelerin erken teĢhisi komitesi, bazı yönetim kurulu üyelerinin 

görevlendirilmeleri suretiyle kurulabileceği gibi, tamamen üçüncü kiĢilerden de 

oluĢabilir. Komitenin yönetim kurulu üyelerinden meydana gelmesi veya bu 

üyelerinden bir kaçının da komitede bulunması halinde Amerika BirleĢik 

Devletleri'nde geçerli olan board sisteminde executive/non-executive üye ayrımına 

benzer bir durum ortaya çıkabilir. Denetçinin bir diğer önemli görevi de gereklilik 

ortaya çıktığı takdirde komitenin kurulması, hisse senetleri borsada iĢlem görmeyen 

bir Ģirketten de istemesidir. Hüküm bu suretle kurulan komitenin ilk raporunu ne 

zaman vereceğini de belirlemiĢtir.  

Komitenin iki ayda bir yönetim kuruluna hükmün amacına ve ruhuna uygun 

rapor vermesi gerekir. Kanun tehlikelerin erken teĢhisi komitesine aynı zamanda bir 

iç denetim komitesinin görevlerini de yüklemektedir. Bu sebeple halka açık 

Ģirketlerde bu komitenin bir tarafsız yönetim kurulunun baĢkanlığında çalıĢması 

doğru olur. Diğer taraftan, kurumsal yönetim kuralları uyarınca kurulması gereken 

"atamalar komitesi" ile "ücretler-finansal haklar-menfaatler komitesi"ne 

(enumeration committee) Kanun yer vermemiĢtir. Bunun sebebi, tarafsız üye 

uygulamasında olduğu gibi bu iki komitenin de (ihtiyaç halinde) Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından kurulması gerektiğidir. Çünkü, her iki komite de pay senetleri 

borsada iĢlem gören anonim Ģirketler için önerilmiĢtir ve uygulaması da bu 

Ģirketlerde yapılmaktadır. Komiteleri bütün anonim Ģirketlere teĢmil eden bir 

uygulama henüz dünyada mevcut değildir. 

Madde 398/1: ġirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun 

yıllık faaliyet raporunun denetimi; envanterin, muhasebenin ve Türkiye Muhasebe 

Standartlarının öngördüğü ölçüde iç denetimin, bu Bölüm hükümleri anlamında 378 

inci madde uyarınca verilen raporların ve 397 nci maddenin birinci fıkrası 

çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimidir. Bu denetim, 

Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleĢmenin finansal tablolara 

iliĢkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar. Denetleme, 

geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddelerde öngörülen kurul ve kurumun belirlendiği 

esaslar bağlamında, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir Ģekilde ve 
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özenle gerçekleĢtirilir. Denetleme, Ģirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve finansal 

durumunun 515 inci madde anlamında dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp 

yansıtılmadığını, yansıtılmamıĢsa sebeplerini, dürüstçe belirtecek Ģekilde yapılır.  

GEREKÇE: Madde 398 - Maddenin amacı esasında genel kurula tam ve 

doğru değerlendirebilme olanağını sağlamak, denetleme raporunu etken, doyurucu ve 

güvenilir kılmaktır. Altı aylık ara raporlarının amacı da aynıdır. Denetleme raporuna 

denetçilik mesleğinin gerekleri ile etiği hakim kılınmıĢ uluslararası standartlara 

gönderme yapılmıĢ ve özel bir özen yükümü öngörülmüĢtür. Raporun asgarî içeriği 

de kanunla belirlenmiĢtir. Hükümlerde "finansal tablolar" denilmesinin sebebi 

denetlemeyi yılsonu finansal tablolarına özgülememektir. Ulusal ve uluslararası 

denetleme standartlarının gerekli gördüğü ara dönem tablolar da denetim 

kapsamındadır.  

Birinci fıkra: Finansal tablolar (FT) ile Yıllık raporların (YR) denetlenmesi, 

bu belgelerin kağıt üzerinden incelenmesi olmayıp, envanter de dahil olmak üzere 

tüm muhasebenin, kayıtlar ve kayıtların dayandığı belgeler (müsbit evrak) ile 

denetlenmesidir. Bu denetleme özel değil geneldir; kısmî veya bazı iĢlemlerin ya da 

halka açılma, menkul değer çıkarma, sermaye artırımı gibi bazı olayların denetimi 

olmayıp, tüm veya tümün denetimidir. Denetim sondaj usulü ile de yapılamaz; 

meğerki uluslararası denetim standartları, Türkiye Muhasebe Standartları ile 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) izin vermiĢ olsun. 

Denetlemenin konusu ve kapsamı birinci fıkrada sayma yöntemi ile belirlenmiĢtir. 

Hem Ģirketin hem de topluluğun denetimi Ģu belgelerin denetimini ifade eder: Yıllık 

tabloların 397 nci maddenin birinci fıkrası ile 402 nci maddenin ikinci fıkrası anlam 

ve kapsamında yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, envanterin, uluslararası 

denetim standartları bağlamında muhasebe iç denetimlerinin ve 378 inci maddeye 

göre verilmiĢ bulunan raporların... Uluslararası denetim standartları kapsamında iç 

denetim ile kastedilen, Ģirket içerisindeki çeĢitli komiteler, özellikle halka açık 

Ģirketlerde denetim komitesi veya müfettiĢler aracılığıyla yapılan veya holdinglerde 

bütün topluluğu kapsar Ģekilde yapılan denetimlerdir. Ancak bu denetimin tanımı 

uluslararası denetim standartlarında yer alır. Bu yönden, 378 inci maddeyle ilgili 
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olarak yapılacak denetim hakkında açıklamada bulunmak gereği duyulmuĢtur. Bu 

denetim sınırlı bir denetimdir. Bilindiği gibi 378 inci madde risklerin erken teĢhisi ve 

yönetimiyle ilgilidir. Denetçi, söz konusu denetimi, denetime iliĢkin Üçüncü Bölüm 

anlamında yapacaktır, diğer bir ifadeyle 397 ve 398 inci maddelerde öngörülmüĢ 

olan bakıĢ açıları denetimin sınırını belirleyecektir.  

FT'ler ile YR'lerin denetimi ayrıca, kanuna, uluslararası muhasebe 

standartlarına ve esas sözleĢme hükümlerine uyulup uyulmadığını da içerir. "Kanun" 

sözcüğü ile 514 ve devamı maddeler hükümleri ve hesaplara iliĢkin diğer hükümlere 

göre Türkiye Muhasebe Standartları, dolayısıyla IFRS kuralları ile "esas sözleĢme" 

ibaresi ve Ģirketin esas sözleĢmesinin aynı nitelikteki hükümleri kastedilmiĢtir. 

Birinci fıkrada denetlemenin nitelikleri belirtilmiĢ ve özenle yapılması gereği 

vurgulanmıĢtır. Denetçilik bir meslektir. Tasarının denetlemeye iliĢkin hükümleri bu 

anlayıĢa dayalıdır. Onun için, hükümler kanunun ruhuna göre yorumlanmalıdır. 

Meslek ise, Türkçe'de tam karĢılığı bulunmayan "profesyonel"liği Ģart kılar. 

Profesyonellik, güncel yenilikleri izleyen ve sindirilmiĢ bulunan uzmanlık bilgisini, 

bilimsel yöntemi, tarafsızlığı, ciddiyeti ve meslek ahlâkı anlamında "etik"i ve 

uluslararası denetim standartlarını içerir. Bu anlamda, meslekî eğitim de özel bir 

önem taĢır. Tasarının kanunlaĢması halinde TÜRMOB‟un bugüne kadar yürüttüğü 

baĢarılı meslek içi eğitim ve sınav sisteminin daha da geliĢtirilmesi ve desteklenmesi 

gerekecektir. TÜRMOB, denetçinin Tasarıda oynadığı merkez rol dolayısıyla 

eğitimine, Tasarının sistem ve amaçlarına uygun bir derinlik ve boyut vermek 

zorundadır. Denetleme ve denetçi etiği hiçbir kanunda tanımlanmamıĢtır, 

tanımlanamaz, ancak meslek mensuplarınca ve birliklerince kurallarının bilindiği 

varsayılır. Görevin gerektirdiği karakteri haiz bulunma, ahlâkî değerlere ve 

standartlara bağlılık, güvenilir olma, görevi bizzat ve uzman yardımcılarla yerine 

getirmek, baĢkasının denetim sonuçlarını aynen aktarmamak (meğerki, haklı bir 

sebep bulunsun), meslekî etiğin asgarîleridir. Hükümdeki özeni, bir taraftan 

profesyonellik kuralları, diğer taraftan denetçilik ahlâkı tanımlar. Bu özen iĢin en üst 

düzeyde yerine getirilmesinin gerektirdiği özendir. Birinci fıkranın son cümlesinde 

yer alan "dürüstçe" sözcüğü 515 inci maddede öngörülen ve bir üst hukuk kuralı olan 
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dürüst resim ilkesine göndermedir. Bu gönderme denetlemenin nitelik ve özelliğini 

tanımlamakta ve hem denetlemenin niteliğini, hem özeni hem de görevi 

açıklamaktadır.  

Vergi denetimi ve vergi menfaatinin korunması 398 inci maddedeki denetim 

görevinin sadece dıĢında olmakla kalmaz, ayrıca ona yabancı ve ayrı bir konumdadır. 

Anonim Ģirketin Tasarının 398 inci maddesine göre denetlenmesi vergi denetimini 

içermez, ancak ona yardımcı ve destektir.  

Denetim görülebilir, açık ve yakın risklere iĢaret etmeli midir? Denetçinin 

risklere iliĢkin görevi 398 inci maddenin dördüncü fıkrasında gösterilmiĢtir   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ĠÇ DENETĠM STANDARTLARI 

3.1.NĠTELĠK STANDARTLARI 

1000-Amaç, Yetki ve Sorumluluklar: Ġç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve 

sorumlulukları, Ġç Denetimin Tanımı, Etik Kuralları ve Standartlarla uyumlu olan ve 

denetim komitesi ve yönetim kurulunca da onaylanan bir iç denetim yönetmeliğinde 

açıkça tanımlanmak zorundadır. Ġç Denetim Yöneticisi iç denetim yönetmeliğini 

dönemsel olarak gözden geçirmek ve üst yönetime ve Yönetim Kuruluna onay için 

sunmak zorundadır. 

1000.A1- Kuruma sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim 

yönetmeliğinde tanımlanmak zorundadır. Eğer kurum dıĢından taraflara güvence 

hizmeti temin edilecekse, bunların niteliği de yönetmelikte tanımlanmak zorundadır. 

1000.C1- DanıĢmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönetmeliğinde 

tanımlanmak zorundadır. 

1010-İç Denetim Tanımının, Etik Kurallarının ve Standartların İç Denetim 

Yönetmeliğinde Tanınması: Ġç Denetim Tanımına, Etik Kurallarına ve Standartlara 

uyma zorunluluğu, iç denetim yönetmeliğinde tanınmak zorundadır. Ġç Denetim 

Yöneticisinin, Ġç Denetim Tanımını, Etik Kurallarını ve Standartları üst seviye 

yönetim ve yönetim kurulu ile tartıĢıp değerlendirmesi gerekir. 

1100-Bağımsızlık ve Objektiflik: Ġç denetim faaliyeti bağımsız olmak 

zorundadır ve iç denetçiler görevlerini yaparken objektif davranmak zorundadır. 

1110-Kurum İçi Bağımsızlık: Ġç Denetim Yöneticisi, kurum içinde, iç 

denetim faaliyetinin sorumlulukları yerine getirmesine imkan sağlayan bir yönetim 

kademesine bağlı olmak zorundadır. Ġç Denetim Yöneticisi, en az yılda bir, yönetim 

kuruluna iç denetim faaliyetinin kurum içi bağımsızlığını teyit etmek zorundadır. 
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1110.A1- Ġç denetim faaliyeti (birimi), iç denetimin kapsamının belirlenmesi, 

iç denetim iĢlerinin yapılması ve sonuçların raporlanması konularında her türlü 

müdahaleden uzak ve serbest olmak zorundadır. 

1111-Yönetim Kurulu ile Doğrudan Etkileşim: Ġç Denetim Yöneticisi 

Yönetim Kurulu ile doğrudan iletiĢim ve etkileĢimde olmak zorundadır. 

1120-Bireysel Objektiflik: Ġç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir Ģekilde 

davranmak ve her türlü çıkar çatıĢmasından kaçınmak zorundadır. 

1130-Bağımsızlık ve Objektifliğin Bozulması: Denetçilerin bağımsızlığı veya 

objektifliği fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu takdirde, bozulmanın 

ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmak zorundadır. Bu açıklamanın kapsamı, bozucu 

etkenin niteliğine bağlıdır. 

1130.A1- Ġç denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu olduğu 

faaliyetlere iliĢkin değerlendirme yapmaktan kaçınmak zorundadır. Bir iç denetçinin 

son bir yıl içinde kendisinin sorumlu olduğu bir faaliyet hakkında güvence hizmeti 

vermesinin, objektifliği bozacağı varsayılır. 

1130.A2- Ġç Denetim Yöneticisinin sorumluluğundaki iĢlevlere yönelik 

güvence görevleri, iç denetim faaliyeti dıĢından biri tarafından gözetlenmek ve 

kontrol edilmek zorundadır. 

1130.C1- Ġç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları faaliyetlere iliĢkin 

danıĢmanlık hizmeti verebilir. 

1130.C2- Ġç denetçiler, önerilen danıĢmanlık hizmetleriyle ilgili 

bağımsızlıklarına ve objektifliklerine zarar verecek hususlar söz konusu ise, görevi 

kabul etmeden önce denetlenene özel durum açıklaması yapmak zorundadır. 

1200-Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat: Görevler, yeterlilik ve 

azami mesleki özen ve dikkat ile yerine getirilmek zorundadır. 

1210-Yeterlilik: Ġç denetçiler, kiĢisel olarak, sorumluluklarını yerine getirmek 

için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmak zorundadır. Ġç denetim 
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faaliyeti de toplu olarak, kendi sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, 

beceri ve diğer vasıflara sahip olmak veya bunları edinmek zorundadır. 

1210.A1- Ġç denetim personeli, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak 

için gereken bilgi ve becerilerin veya diğer vasıfları hepsine sahip değilse, Ġç 

Denetim Yöneticisi –birim veya kurum dıĢındaki- uzmanlardan nitelikli, tavsiye ve 

yardım temin etmek zorundadır.  

1210.A2- Ġç denetçiler, suiistimal risklerini ve bu risklerin kurum içinde 

yönetim Ģeklini değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır; fakat iç 

denetçilerden esas görevi ve sorumluluğu suiistimalleri tespit etmek ve soruĢturmak 

olan bir kiĢinin uzmanlığına sahip olması beklenmez. 

1210.A3- Ġç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için kilit bilgi 

teknolojisi riskleri ve kontrolleriyle ilgili yeterli bilgiye ve mevcut teknoloji tabanlı 

denetim tekniklerine sahip olmak zorundadır. Ancak, bütün iç denetçilerin, asıl 

sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi olan denetçiler kadar uzmanlığa sahip 

olmaları beklenmez. 

1210.C1- Ġç Denetim Yöneticisi, iç denetçilerin görevin kısmen veya 

tamamen gerçekleĢtirilmesi için gereken bilgiye, beceriye ve diğer vasıflara sahip 

olmadığı durumlarda, danıĢmanlık görevini reddetmek veya yeterli tavsiye ve 

yardımı temin etmek zorundadır. 

1220-Azami Mesleki Özen ve Dikkat: Ġç denetçiler, makul sınırlar içinde 

tedbirli ve ehil bir iç denetçiden beklenen beceriye sahip olmak ve azami özen ve 

dikkati göstermek zorundadır. Azami mesleki özen ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı 

anlamına gelmez. 

1220.A1- Ġç denetçiler, Ģunları göz önüne alarak azami mesleki özen ve 

dikkat göstermek zorundadır: 

 Görevin amaçlarına ulaĢmak için gereken çalıĢmanın kapsamı,

 Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların nisbi karmaĢıklığı,

lüzumu veya önemi,
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 YönetiĢim, risk yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği,

 Önemli hata, suiistimal veya aykırılıkların olma ihtimali ve

 Güvence görevinin potansiyel faydalarına karĢı maliyeti.

1220.A2- Azami mesleki özen ve dikkati gösterirken, iç denetçiler, teknoloji 

destekli denetim ve diğer veri analiz tekniklerini kullanmayı düĢünmek zorundadır. 

1220.A3– Ġç denetçiler, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek 

önemli risklere karĢı uyanık olmak zorundadır. Ancak, güvence prosedürleri, azamî 

meslekî özen ve dikkatle uygulansa bile, bütün önemli risklerin teĢhis edilebilmesini 

garantilemez.  

1220.C1– Ġç denetçiler bir danıĢmanlık görevi sırasında, aĢağıdakileri göz 

önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermek zorundadır:  

 Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dâhil

denetlenenlerin/ müĢterilerin ihtiyaç ve beklentileri,

 Görev amaçlarına ulaĢabilmek için gerekli çalıĢmanın boyutu ve nisbî

karmaĢıklığı ve

 DanıĢmanlık görevinin potansiyel faydalarına karĢı maliyeti.

1230 – Sürekli Meslekî Gelişim: Ġç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer 

vasıflarını sürekli meslekî geliĢimle artırmak ve güçlendirmek zorundadır. 

1300 – Kalite Güvence ve Geliştirme Programı: Ġç denetim yöneticisi, iç 

denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve geliĢtirme 

programı hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır.  

1310 – Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri: Kalite 

güvence ve geliĢtirme programı, hem iç hem de dıĢ değerlendirmeleri ihtiva etmek 

zorundadır.  

1311 – İç Değerlendirmeler: Ġç değerlendirmeler: 
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 iç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlenmesini,

 özdeğerlendirmeleri veya kurum içinde, iç denetim uygulamaları hakkında

yeterli bilgiye sahip kiĢilerce yapılan dönemsel değerlendirmeleri

kapsamak zorundadır. 

1312 – Dış Değerlendirmeler: DıĢ değerlendirmeler, kurum dıĢından vasıflı 

ve bağımsız bir değerlendirme uzmanı veya ekibi tarafından en azından beĢ yılda bir 

yapılmak zorundadır.  Ġç denetim yöneticisi aĢağıdaki hususları Yönetim Kurulu ile 

tartıĢmak ve değerlendirmek zorundadır: 

 DıĢ değerlendirmenin Ģekli ve sıklığı ve

 Menfaat çatıĢması ihtimali de dikkate alınarak dıĢ değerlendirme uzmanı

veya ekibinin sahip olması gereken vasıflar ve bunların bağımsızlığı

meseleleri,

1320 – Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama: Ġç 

Denetim Yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliĢtirme programının sonuçlarını 

üst yönetime ve yönetim kuruluna iletmek zorundadır.  

1321 – “Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına 

Uygundur” İbaresinin Kullanılması: Ġç Denetim Yöneticisi, yalnızca Kalite 

Güvence ve GeliĢtirme Programının sonuçları desteklerse, iç denetim faaliyetinin 

(biriminin) Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına uygun 

olduğunu belirtebilir. 

1322 – Aykırılıkların Açıklanması: Ġç Denetimin Tanımına, Etik Kurallarına 

ya da Standartlara aykırılık, iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve faaliyetini 

etkilediği zaman, Ġç Denetim Yöneticisi, aykırılığı ve etkilerini üst yönetime ve 

yönetim kuruluna açıklamak zorundadır. 



55 

3.2.PERFORMANS STANDARTLARI 

2000 – İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi: Ġç Denetim Yöneticisi, iç denetim 

faaliyetini, faaliyetin kuruma değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek 

zorundadır. 

 Ġç denetim faaliyeti çalıĢmasının sonuçları, iç denetim yönetmeliğinde yer

verilen amaç ve sorumluluklara ulaĢtığında,

 Ġç denetim faaliyeti, Ġç Denetimin Tanımına ve Standartlar‟a uygun

olduğunda,

 Ġç denetim faaliyetinin parçası olan kiĢiler, Etik Kuralları ve Standartlar ile

uyum içinde olduklarını gösterdiklerinde.

Ġç denetim faaliyeti tarafsız ve uygun güvence sağladığında kuruma (ve 

paydaĢlara) değer katar ve yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkililiği 

ve verimliliğine katkıda bulunur.  

2010 – Planlama: Ġç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, 

iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen bir risk esaslı plan yapmak 

zorundadır.  

2010.A1 – Ġç denetim faaliyetinin görev planı, en az yılda bir kez yapılan 

yazılı bir risk değerlendirmesine dayanmak zorundadır. Üst yönetim, denetim 

komitesi ve yönetim kurulu, bu sürece dahil edilerek göz önüne alınmak zorundadır. 

2010.A2 – Ġç denetim görüĢleri ve diğer sonuçlar için iç denetim yöneticisi, 

üst yönetim, yönetim kurulu ve diğer paydaĢların beklentilerini saptamalı ve dikkate 

almalıdır.  

2010.C1 – Ġç denetim yöneticisi, görevin risk yönetimini geliĢtirme, katma 

değer yaratma ve faaliyetleri geliĢtirme potansiyelini değerlendirerek, öne sürülen 

danıĢmanlık görevlerini kabul etmeyi düĢünmelidir. Kabul edilen bu görevler, plana 

dahil edilmek zorundadır.  
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2020 - Bildirim ve Onay: Ġç Denetim Yöneticisi, önemli ara değiĢiklikler de 

dahil, iç denetim faaliyetinin planlarını ve kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve 

onay için üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna bildirmek 

zorundadır. Ġç Denetim Yöneticisi, kaynak sınırlamalarının etkilerini de bildirmek 

zorundadır. 

2030 – Kaynak Yönetimi: Ġç Denetim Yöneticisi, onaylı planın 

uygulanabilmesi için, iç denetim kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir 

Ģekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır.  

2040 – Politika ve Prosedürler: Ġç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini 

yönlendirmek amacına yönelik politika ve prosedürleri belirlemek zorundadır.  

2050 – Eşgüdüm (Koordinasyon): Ġç Denetim Yöneticisi; aynı çalıĢmaların 

gereksiz yere tekrarlanmasını asgarîye indirmek ve iĢin kapsamını en uygun Ģekilde 

belirlemek amacıyla, güvence ve danıĢmanlık hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve 

dıĢ sağlayıcılarla, mevcut bilgileri paylaĢmalı ve faaliyetleri bunlarla eĢgüdüm içinde 

sürdürmelidir.  

2060 – Üst Yönetim ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar: Ġç Denetim 

Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve sorumlulukları ve plana 

kıyasla performansı konularında, üst yönetime ve yönetim kuruluna dönemsel 

raporlar sunmak zorundadır. Bu raporlar, suiistimal risklerini, yönetiĢim sorunlarını 

ve üst yönetimin ve denetim komitesinin, yönetim kurulunun ihtiyaç duyabileceği 

veya talep edebileceği baĢka konuların da dahil olduğu önemli riskleri ve kontrol 

sorunlarını içermek zorundadır.  

2070 – Dış Hizmet Sağlayıcı ve Kurumsal Sorumluluk: Ġç denetim faaliyeti 

bir dıĢ hizmet sağlayıcısı tarafından sunulduğunda söz konusu hizmet sağlayıcısı o 

kurumun etkili bir iç denetim faaliyeti sürdürülmesi sorumluluğunun farkında 

olmasını sağlamak zorundadır. 
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2100 – İşin Niteliği: Ġç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir 

yaklaĢımla, yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerini değerlendirmek ve bu 

süreçlerin iyileĢtirilmesine katkıda bulunmak zorundadır.  

2110 – Yönetişim/Kurumsal Yönetim: Ġç denetim faaliyeti, aĢağıdaki 

amaçların gerçekleĢtirilmesi amacıyla yönetiĢim sürecini değerlendirmek ve 

iyileĢtirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmak zorundadır:  

• Kurum içinde gerekli etik ve diğer değerlerin geliĢtirilmesi,

• Etkili bir kurumsal performans yönetiminin ve hesap verebilirliğin temini,

• Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına iletilmesi,

• Yönetim kurulunun, denetim kurulunun, iç ve dıĢ denetçilerin ve üst yönetimin

faaliyetleri arasında eĢgüdüm sağlamak ve bunlar arasında gerekli bilgilerin

iletimini sağlamak.

2110.A1 – Ġç denetim faaliyeti, kurumun etikle ilgili amaç, program ve 

faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirmek zorundadır.  

2110.A2 – Ġç denetim faaliyeti, kurumun bilgi teknolojileri yönetiĢiminin 

kurumun strateji ve amaçlarını destekleyip desteklemediğini değerlendirmek 

zorundadır.  

2120 – Risk Yönetimi: Ġç denetim faaliyeti; risk yönetimi süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve iyileĢtirilmesine katkıda bulunmak zorundadır.  

2120.A1 – Ġç denetim faaliyeti, aĢağıdakileri dikkate alarak, kurumun 

yönetiĢim süreçlerinin, faaliyetlerinin ve bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri 

değerlendirmek zorundadır:  

• Kurumun stratejik hedeflerine ulaĢması,

• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu,

• Faaliyetlerin ve programların etkinlik ve verimliliği,

• Varlıkların korunması,

• Kanun, düzenleme, politika, prosedür ve sözleĢmelere uyum.
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2120.A2 – Ġç denetim faaliyeti, suiistimalin gerçekleĢme ihtimalini ve 

kurumun suiistimal riskini nasıl yönettiğini değerlendirmek zorundadır.  

2120.C1 – Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevleri sırasında, görevin amaçlarıyla 

uyumlu Ģekilde riski ele almak ve diğer önemli risklere karĢı uyanık olmak 

zorundadır.  

2120.C2 – Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevlerinden elde ettikleri risk 

bilgilerini, kurumun risk yönetim süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır.  

2120.C3 – Ġç denetçiler, risk yönetim süreçlerini kurmada veya geliĢtirmede 

yönetime yardım ederken, “riskleri gerçekte yönetmek suretiyle yönetim 

sorumluluğu almaktan‟ kaçınmak zorundadırlar.  

2130 – Kontrol: Ġç denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini 

değerlendirmek ve sürekli geliĢimi teĢvik etmek suretiyle, kurumun etkin kontrollere 

sahip olmasına yardımcı olmak zorundadır.  

2130.A1 – Ġç denetim faaliyeti, kurumun yönetiĢim, faaliyet ve bilgi 

sistemlerinin içinde bulunan risklere cevap olarak, kontrollerin yeterliliğini ve 

etkinliğini aĢağıdaki konularla ilgili olarak değerlendirmek zorundadır:  

• Kurumun stratejik hedeflerine ulaĢması,

• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu,

• Faaliyetlerin ve programların etkinlik ve verimliliği,

• Varlıkların korunması,

• Kanun, düzenleme, politika, prosedür ve sözleĢmelere uyum.

2130.C1 – Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevlerinden elde ettikleri kontrol 

bilgilerini, kurumun kontrol süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır.  
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2200 – Görev Planlaması: Ġç denetçiler, her görev için, amaçları, kapsamı, 

zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamak 

ve yazılı hâle getirmek zorundadır. 

2201 – Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler: Bir görevi planlarken, iç 

denetçiler Ģu noktaları dikkate almak zorundadır:  

• Denetlenecek olan faaliyetin hedefleri ve faaliyetin kendi performansını

kontrol etmesinin araçları,

• Faaliyet ve hedeflerine, kaynaklarına ve operasyonlarına yönelik önemli

riskler ve bu potansiyel risklerin etki veya ihtimallerini kabul edilebilir bir

seviyede tutmanın yol ve araçları,

• Ġlgili bir çerçeve veya modele kıyasla, ilgili faaliyetin yönetiĢim, risk

yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterlilik ve etkinliği,

• Faaliyetin yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli geliĢme

sağlama imkânları.

2201.A1 – Kurum dıĢındaki taraflar için bir görevlendirme planlarken, iç 

denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları ve -

görev kayıtlarına eriĢime ve sonuçların dağıtımına getirilecek kısıtlamalar dahil- 

diğer karĢılıklı beklentiler konusunda söz konusu taraflarla yazılı bir anlaĢma 

yapmak zorundadır.  

2201.C1 – Ġç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine 

getirilecek sorumluluklar ve diğer müĢteri beklentileri hakkında, danıĢmanlık hizmeti 

verecekleri müĢterileriyle anlaĢmak zorundadır. Çok önemli görevlendirmelerde bu 

anlaĢma yazılı hâle getirilmek zorundadır.  

2210 – Görev Amaçları: Amaçlar, her bir görev için belirlenmek zorundadır. 

2210.A1 – Ġç denetçiler, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön 

değerlendirmesini yapmak zorundadır. Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin 

sonuçlarını yansıtmak zorundadır.  
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2210.A2 – Ġç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hataların, 

suiistimallerin, aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini göz önüne 

almak zorundadır.  

2210.A3 – YönetiĢim, risk yönetimi ve kontrollerin değerlendirilmesi için 

uygun ve yeterli kıstaslara ihtiyaç vardır. Ġç denetçiler, yönetimin ve/veya yönetim 

kurulunun hedef ve amaçlara ulaĢılıp ulaĢılmadığını belirlemek için oluĢturduğu 

kıstasların yeterlilik derecesini tespit etmek zorundadır. Bu kıstaslar yeterliyse, iç 

denetçiler de kendi değerlendirmelerinde bunları kullanmak zorundadır. Kıstaslar 

yeterli değilse, iç denetçiler uygun değerlendirme kıstasları geliĢtirmek için 

yönetimle ve/veya yönetim kuruluyla birlikte çalıĢmak zorundadır.  

2210.C1 – DanıĢmanlık görevlerinin amaçlarında, müĢteriyle mutabık 

kalındığı ölçüde, yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerine de temas etmek 

zorunludur.  

2210.C2 – DanıĢmanlık görevinin amaçları, kurumun değerleri ve 

amaçlarıyla uyumlu olmak zorundadır. 

2220 – Görev Kapsamı: Görevin kapsamı, görevin amaçlarını karĢılayacak 

seviyede olmak zorundadır.  

2220.A1 – Görevin kapsamı, üçüncü tarafların sahip oldukları dahil, ilgili 

sistemlerin, kayıtların, personel ve maddî varlıkların dikkate alınmasını da içermek 

zorundadır.  

2220.A2 – Bir güvence görevi sırasında önemli danıĢmanlık fırsatları çıkarsa, 

görevin amaçları, kapsamı, karĢılıklı sorumluluklar ve diğer beklentilerle ilgili yazılı 

bir anlaĢma hazırlanmalı ve danıĢmanlık görevinin sonuçları, danıĢmanlık 

standartlarına uygun olarak raporlanmalıdır.  

2220.C1 – Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevlerini yaparken, görevin 

kapsamının, üzerinde mutabık kalınan amaçlara yeterince temas ettiğinden emin 
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olmak zorundadır. Ġç denetçiler, eğer görev sırasında kapsamla ilgili ihtirazî kayıtları 

olursa, göreve devam edilip edilmeyeceğini belirlemek üzere, bunları müĢteri ile 

tartıĢmak zorundadır. 

2220.C2 – DanıĢmanlık görevleri sırasında, iç denetçiler, görevin amaçlarıyla 

uyumlu bir Ģekilde kontrolleri ele almak ve önemli kontrol sorunlarına karĢı uyanık 

olmak zorundadır.  

2230 – Görev Kaynaklarının Tahsisi: Ġç denetçiler, görevin niteliği, 

karmaĢıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut kaynakları dikkate alarak görevin 

amaçlarına ulaĢmak için uygun ve yeterli kaynakları tespit etmek zorundadır.  

2240 – Görev İş Programı: Ġç denetçiler, görev amaçlarına ulaĢacak iĢ 

programları hazırlamak ve kayıtlı hâle getirmek zorundadırlar.  

2240.A1 – ĠĢ programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, 

değerlendirme ve kayıtlı hale getirme prosedürlerini içermek zorundadır. ĠĢ 

programı, iĢe baĢlanmadan önce onaylanmak zorunda olup, programda yapılan 

değiĢiklikler için de derhal onay alınmak zorundadır.  

2240.C1 – DanıĢmanlık görevleri için hazırlanan iĢ programlarının Ģekli ve 

içeriği, görevin niteliğine bağlı olarak değiĢebilir.  

2300 – Görevin Yapılması: Ġç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine 

ulaĢmak için yeterli bilgileri belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve kayıtlı hale 

getirmek zorundadır.  

2310 – Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması: Ġç denetçiler, görev amaçlarına 

ulaĢmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan bilgileri tespit etmek ve 

tanımlamak zorundadır.  
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2320 – Analiz ve Değerlendirme: Ġç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev 

sonuçlarını uygun analiz ve değerlendirmelere dayandırmak zorundadır.  

2330 – Bilgilerin Kayıtlı Hâle Getirilmesi: Ġç denetçiler, vardıkları kanaatlere 

ve görev sonuçlarına dayanak teĢkil eden bütün bilgileri kayıtlı hale getirmek 

zorundadır.  

2330.A1 – Ġç Denetim Yöneticisi, görev kayıtlarına eriĢimi kontrol etmek 

zorundadır. Ġç Denetim Yöneticisi, gerektiğinde, bu kayıtları kurum dıĢı taraflara 

vermeden önce, üst yönetimin ve/veya hukuk danıĢmanının onayını almak 

zorundadır.  

2330.A2 – Ġç Denetim Yöneticisi, her bir kaydın saklandığı ortama bağlı 

olmaksızın, görev kayıtlarının saklanmasına iliĢkin esasları belirlemek zorundadır. 

Bu esaslar, kurumun temel ilkelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun olmak 

zorundadır.  

2330.C1 – Ġç denetim yöneticisi, danıĢmanlık görevi kayıtlarının tutulması, 

saklanması ve kurum içi ve dıĢı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar 

belirlemek zorundadır. Bu politikalar, kurumun düzenlemelerine, ilgili mevzuata ve 

diğer gereklere uygun olmak zorundadır.  

2340 – Görevin Gözetim ve Kontrolü: Görevler; görev amaçlarına 

ulaĢılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve personelin geliĢtirilmesini 

sağlayacak bir tarzda gözetlenmek ve kontrol edilmek zorundadır.  

2400 – Sonuçların Raporlanması: Ġç denetçiler, görev sonuçlarını 

raporlamak zorundadır.  

2410 –  Raporlama Kıstasları: Raporlamalar, varılan sonuçlar, yapılan 

tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının yanında görevin hedeflerini ve kapsamını da 

içermek zorundadır.  
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2410.A1 - Görev sonuçlarının nihai iletiĢimi, gerekli olduğu yerde, iç 

denetçinin görüĢünü ve/veya sonuçları içermek zorundadır. Bir görüĢ veya kanaat 

açıklanırken, üst yönetim, yönetim kurulu ve diğer paydaĢların beklentilerinin 

dikkate alınması ve yeterli, güvenilir, ilgili ve yararlı bilgi ile desteklenmesi 

zorunludur. 

 

2410.A2 – Ġç denetçiler, görev raporlamalarında baĢarılı performansı da 

göstermeye teĢvik edilir. 

 

2410.A3 – Görev sonuçları kurum dıĢındaki taraflara bildirilirken, söz konusu 

bildirim, sonuçların dağıtımı ve kullanımı konusundaki sınırlamaları da içermek 

zorundadır.  

 

2410.C1– Ġlerlemenin ve danıĢmanlık görevlerinin sonuçlarının 

raporlanmasının, Ģekil ve içeriği görevlendirmenin niteliğine ve müĢterinin 

ihtiyaçlarına bağlı olarak, değiĢir. 

 

2420 – Raporlamaların Kalitesi: Raporlamalar, doğru, objektif, açık, özlü, 

yapıcı, tam olmak ve zamanında sunulmak zorundadır. 

 

2421 – Hata ve Eksiklikler: Eğer nihaî raporlama önemli bir hata veya 

eksiklik içeriyorsa, Ġç Denetim Yöneticisi, hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara 

düzeltilmiĢ bilgileri iletmek zorundadır. 

 

2430 – “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na Uygun 

Olarak Yapılmıştır” İbaresinin Kullanılması: Ġç denetçiler, yalnızca kalite güvence 

ve geliĢtirme programının sonuçları desteklerse, görevlerinin “Uluslararası Ġç 

Denetim Meslekî Uygulama Standartları'na Uygun Olarak” yapıldığına raporlarında 

yer verebilirler. 

 

2431 – Görevlendirmelerde Aykırılıkların Açıklanması: Ġç Denetimin 

Tanımına, Etik Kurallara veya Standartlara aykırılık belli bir görevi etkilediğinde, 

görev sonuçları raporlanırken Ģu hususlar özel durum olarak açıklanmak zorundadır:  
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• Tam olarak uygunluğun sağlanamadığı Etik Kuralları Ġlkesi veya DavranıĢ

Kuralı ve Standart(lar) 

• Aykırılığın sebepleri

• Aykırılığın göreve ve görev sonuçlarının raporlanmasına etkisi

2440 – Sonuçların Dağıtımı: Ġç Denetim Yöneticisi, görev sonuçlarını uygun 

taraflara dağıtmak zorundadır.  

2440.A1 – Görev sonuçlarının öngördüğü tedbirlerin alınmasını 

sağlayabilecek taraflara, nihaî görev sonuçlarının raporlanmasından Ġç Denetim 

Yöneticisi sorumludur.  

2440.A2 – Ġç Denetim Yöneticisi, aksi kanunî, hukukî düzenlemelerle 

emredilmediği takdirde, görev sonuçlarını kurum dıĢındaki taraflara iletmeden önce, 

kuruma doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirmek, uygun olduğu Ģekilde üst 

yönetim ve/veya hukuk danıĢmanı ile istiĢare etmek ve sonuçların raporlanmasını, 

kullanımını kısıtlayarak, kontrol etmek zorundadır.  

2440.C1 – Ġç Denetim Yöneticisi, danıĢmanlık görevlerinin nihaî sonuçlarının 

müĢterilere raporlanmasından sorumludur.  

2440.C2 – DanıĢmanlık görevleri sırasında, yönetiĢim, risk yönetimi ve 

kontrol sorunları tespit edilebilir. Bu sorunlar, kurum için önemli hâle gelir gelmez 

üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna bildirilmek zorundadır.  

2450 – Genel Görüşler: Bir genel görüĢ yayınlanırken, üst yönetim, yönetim 

kurulu ve diğer paydaĢların beklentilerinin dikkate alınması ve yeterli, güvenilir, 

ilgili ve yararlı bilgi ile desteklenmesi zorunludur. 

2500 – İlerlemenin Gözlenmesi: Ġç Denetim Yöneticisi, yönetime rapor 

edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi için bir sistem kurmak ve uygulamak 

zorundadır.  
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2500.A1 – Ġç Denetim Yöneticisi, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir 

Ģekilde uyguladığından veya üst yönetimin, gerekli tedbiri almamasının riskini 

üstlenmeyi kabul ettiğinden emin olmak ve geliĢmeleri gözlemek amacına yönelik 

bir takip süreci kurmak zorundadır.  

2500.C1 – Ġç denetim faaliyeti, müĢterileriyle mutabık kalındığı ölçüde, 

danıĢmanlık görevlerinin sonuçlarının akıbetini gözlemek zorundadır.  

2600 – Risklerin Kabul Edildiğinin İletilmesi: Ġç Denetim Yöneticisi, üst 

yönetimin kurum için kabul edilemeyebilecek bir risk düzeyini üstlenmeyi kabul 

ettiği sonucuna vardığında, konuyu üst yönetimle tartıĢmak zorundadır. Ġç Denetim 

Yöneticisi konunun çözümlenmediğine hükmederse, konuyu denetim komitesi ve 

yönetim kuruluna iletmek zorundadır. 



66 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

4.1.ARAġTIRMANIN MODELĠ 

Bu çalıĢmada tarama modeli kullanılmıĢtır. Mevcut bilgiler anket yöntemi ile 

toplanmıĢ ve analiz edilmiĢtir. 

4.2.EVREN VE ÖRNEKLEM 

AraĢtırmanın evrenini Ankara ilinde faaliyet gösteren firmaların iç denetçileri 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise 20 iç denetçi oluĢturmaktadır. 

4.3.VERĠ TOPLAMA ARACI 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıĢtır. Anket 

formu literatür taraması sonucunda araĢtırmacı tarafından bizzat oluĢturulmuĢtur. 

ĠĢletmelerle yüz yüze görüĢme yapılmıĢ ve anket formları iç denetçilere 

uygulanmıĢtır.  AraĢtırmada ankete katılım, kiĢilerin istekleri üzerine yapılmıĢtır. 

4.4.VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

Veri anket formu ile toplanmıĢ ve EXCEL programına veri giriĢi 

sağlanmıĢtır. Verilerin çözümlenmesi ise SPSS paket programı aracılığıyla 

yapılmıĢtır. 
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         BEġĠNCĠ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde iç denetçilere yönelik anket formu değerlendirilmiĢtir. Anket 

formları 4 holding iç denetçisine uygulanmıĢtır. Verilerin çözümlenmesi SPSS 16 

paket programı ile yapılmıĢtır. 

5.1.ĠÇ DENETÇĠLERE ĠLĠġKĠN DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLER 

Bu bölümde iç denetçilerin yaĢ, eğitim düzeyi ve sertifika durumlarına iliĢkin 

bilgiler verilmiĢtir. 

Tablo 1. YaĢ 

Frekans % 

30-39 10 50,0 

40-49 10 50,0 

Ankete katılan iç denetçilerin %50‟si 30-39 yaĢ aralığında ve %50‟si de 40-49 yaĢ 

aralığındadır. Ankete katılan iç denetçilerin tümü 30-49 yaĢ aralığındadır. 

Tablo 2. Eğitim Durumu 

Frekans % 

Lisans 10 50,0 

Yüksek Lisan 10 50,0 

Ankete katılan iç denetçilerin %50‟si lisans ve %50‟si de yüksek lisans mezunudur. 

Ankete katılan iç denetçilerin tümü lisans veya yüksek lisans mezunudur. 

Tablo 3. Sertifika Durumu 

Frekans % 

SMMM 10 66,7 

YMM 5 33,3 

Ankete katılan iç denetçilerden 5 kiĢi bu soruya cevap vermemiĢtir. Diğerlerinin ise 

%66,7‟si SMMM ve %33,3‟i YMM belgesine sahiptir. 
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5.2.HOLDĠNGE ĠLĠġKĠN KURUMSAL BĠLGĠLER 

Bu bölümde araĢtırmaya katılan 4 Holdingin kurumsal bilgileri yer almaktadır. 

Tablo 4. Ana Faaliyet Türü 

Frekans % 

Üretim 5 25,0 

Hizmet 10 50,0 

Ticaret-Üretim-Hizmet 5 25,0 

Ankete katılan holdinglerin %25‟i üretim alanında %50‟si hizmet alanında ve %25‟i 

ticaret, üretim ve hizmet alanında faaliyetlerini yürütmektedir. 

Tablo 5. Faaliyet Gösterdiği Sektör 

Frekans % 

ĠnĢaat 10 100,0 

Ankete katılan holdinglerin yarısı bu soruya cevap vermemiĢtir. Kalan yarısı ise 

inĢaat sektöründe faaliyet göstermektedir. 

Tablo 6. Personel Sayısı 

Frekans % 

1001-1500 5 25,0 

1500‟den fazla 15 75,0 

Ankete katılan holdinglerin %25‟inin personel sayısı 1001-1500 arasındadır. 

%75‟nin ise personel sayısı 1500‟den fazladır. Ankete katılan tüm holdinglerin 

personel sayısı 1000‟den fazladır. 

Tablo 7.Halka Açık ĠĢletme 

Frekans % 

Hayır 20 100,0 

Ankete katılan holdinglerin hiçbirisi hisselerini halka dağıtmamıĢtır. Holdinglerin 

borsada iĢlemleri görülmemektedir. 
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Tablo 8. Ġç Denetim Departmanı Durumu 

Frekans % 

Evet 20 100,0 

Ankete katılan holdinglerin tamamında iç denetim departmanı bulunmaktadır. 

Tablo 9. Ġç Denetçinin Meslekte ve ĠĢletmede ÇalıĢma Yılı 

Meslekte ÇalıĢma Yılı Holdingde ÇalıĢma Yılı 

Frekans % Frekans % 

0-2 10 50,0 

3-5 5 25,0 

10 yıldan fazla 20 100,0 5 25,0 

Ankete katılan iç denetimcilerin tamamı mesleklerinde 10 yıldan fazla zamandır 

çalıĢmaktadır. Bununla birlikte %50‟si 0-2 yıldır, %25‟i 3-5 yıldır ve %25‟i 10 yıldan 

fazla aynı holdingde çalıĢmıĢtır. 

Tablo 10. Denetim Komitesi Durumu 

Frekans % 

Evet 5 25,0 

Hayır 15 75,0 

Ankete katılan holdinglerin yalnızca 5 tanesi (%25) denetim komitesine sahiptir. 

Diğer holdinglerin denetim komitesi bulunmamaktadır. 

Tablo 11. Denetim Raporlarının Sunumu 

Frekans % 

Yönetim Kurulu 15 75,0 

Denetim Komitesi 5 25,0 

Ankete katılan holdinglerin yalnızca 5 tanesi (%25) denetim raporlarını 

denetim komitesine sunmaktadır. Denetim komitesi olmayan holdinglerde denetim 

raporları yönetim kuruluna sunulmaktadır. 
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Tablo 12. Denetim Raporlarının Sunulma Sıklığı 

Frekans % 

Aylık Periyotlarda 15 100,0 

Ankete katılan holdinglerin 5 tanesi bu soruya cevap vermemiĢtir. Diğer 15 

holdingde ise aylık periyotlarda denetim raporları sunulmaktadır. 

Tablo 13. Denetim ÇalıĢmalarında Üst Yönetimden Destek Alma Durumu 

Frekans % 

Evet 20 100,0 

Ankete katılan iç denetimcilerin tamamı üst yönetimden destek aldıklarını 

belirtmiĢlerdir. 

Tablo 14. Bağımsız Hareket Edebilme 

Frekans % 

Evet 15 75,0 

Kısmen 5 25,0 

Ankete katılan iç denetimcilerin %75‟i bağımsız hareket edebildiklerini belirtirken 

sadece %25‟i  bu soruya kısmen cevabını vermiĢtir. 

Tablo 15. Kurumsal Yapı 

Frekans % 

Kısmen 20 100,0 

Ankete katılan iç denetçilerin tamamı holdinglerin kurumsal yapıya sahip olup 

olmadıklarına dair sorulan soruya kısmen cevabını vermiĢlerdir. 
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5.3.HOLDĠNGLERDE ĠÇ DENETĠM UYGULAMALARI 

Bu bölümde holdinglerde mevcut olan iç denetime iliĢkin uygulamalar dair bulgulara 

yer verilmiĢtir. 

Tablo 16. Holdingde Ġç Denetim Durumu 
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f % f % f % f % f % 

 Holdinglerde 

bağımsız bir 

fonksiyondur. 

10 50,0 5 25,0 5 25,0 

Holding için bir 

güvence ve 

danıĢmanlık iĢlevi 

görür. 

10 50,0 5 25,0 5 25,0 

Holdingin 

iĢlemlerini geliĢtirir 

ve artı bir değer 

katar. 

10 50,0 10 50,0 

Risk yönetiminde 

iĢletmeye katkı 

sağlar. 

10 50,0 10 50,0 

 Ġç kontrolün 

etkiliğinin 

değerlendirilmesi ve 

arttırılmasına 

yardımcı olur. 

5 25,0 5 25,0 10 50,0 

Holding idaresinde 

etkinlik sağlamasına 

yardımcı olur. 

10 50,0 5 25,0 5 25,0 

Ankete katılan iç denetimcilerin holding iç denetim değerlendirmeleri Tablo 16‟da ki 

gibidir. Buna göre; 

 Ġç Denetim holdinglerde bağımsız bir fonksiyondur sorusuna %50‟si kısmen

katılmıyorum,



72 

 Ġç Denetim holding için bir güvence ve danıĢmanlık iĢlevi görür sorusuna

%50 kesinlikle katılmıyorum,

 Ġç Denetim holdingin iĢlemlerini geliĢtirir ve artı bir değer katar sorusuna

%50 kesinlikle katılmıyorum,

 Ġç Denetim risk yönetiminde iĢletmeye katkı sağlar sorusuna %50 kesinlikle

katılmıyorum,

 Ġç Denetim iç kontrolün etkiliğinin değerlendirilmesi ve arttırılmasına

yardımcı olur sorusuna %50 kesinlikle katılıyorum,

 Ġç Denetim holding idaresinde etkinlik sağlamasına yardımcı olur sorusuna

%50 kesinlikle katılmıyorum cevabı verilmiĢtir.

Tablo 17. Türkiye‟de Ġç Denetime Verilen Önem 

Frekans % 

Hayır 10 100,0 

Türkiye‟de iç denetime önem veriliyor mu sorusuna katılımcıların yarıcı hayır 

cevabını verirken yarısı hiçbir cevap vermemiĢtir. 
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Tablo 18. Ġç Denetime Önem Verilmemesinin Nedeni 
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Holdinglerde iç 

denetim gerekli bir 

uygulama olarak 

görülmemektedir. 

5 25,0 10 50,0 5 25,0 

 Holdinglerde iç 

denetime alt kademe 

yöneticileri 

direnmektedirler. 

5 25,0 10 50,0 5 25,0 

 Holdinglerde iç 

denetime üst 

kademe yöneticileri 

direnmektedirler. 

5 25,0 10 50,0 5 25,0 

 Holdinglerde 

yetiĢmiĢ  iç denetim 

elemanı 

bulunmamaktadırla

r. 

5 25,0 15 75,0 

Ankete katılan iç denetimcilerin Türkiye‟de iç denetime önem verilmemesinin 

nedenleri Tablo 18‟de görülmektedir. Buna göre; 

 Holdinglerde iç denetim gerekli bir uygulama olarak görülmemektedir

sorusuna %50 kısmen katılıyorum,

 Holdinglerde iç denetime alt kademe yöneticileri direnmektedirler sorusuna

%50 kısmen katılıyorum,

 Holdinglerde iç denetime üst kademe yöneticileri direnmektedirler sorusuna

%50 kısmen katılıyorum,

 Holdinglerde yetiĢmiĢ  iç denetim elemanı bulunmamaktadırlar sorusuna %75

kesinlikle katılıyorum cevabı verilmiĢtir.
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Tablo 19. Ġç Denetime Verilen Önemim Artması 
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f % f % f % f % f % 

Holdinglerde iç 

denetim birimleri 

çok baĢarılı 

çalıĢmaktadır 

5 25,0 1 25,0 10 50,0 

Holdinglerde Ġç 

denetim en önemli 

birimdir. 

10 50,0 1 25,0 5 25,0 

Holdinglerde iç 

denetim hata, hile, 

yolsuzluk ve 

suistimalleri 

baĢarılı Ģekilde 

ortaya çıkarır. 

10 50,0 10 50,0 

Halka açık 

holdinglerde iç 

denetim olmazsa 

olmaz koĢul 

Ģeklinde yasal 

düzenlemeye tabi 

olmalıdır. 

5 25,0 15 75,0 

Halka açık 

holdinglerde iç 

denetim dıĢ denetim 

uygulamalarından 

çok daha etkindir. 

5 25,0 10 50,0 5 25,0 

Halka açık 

holdinglerde iç 

denetim dıĢ denetim 

uygulamalarına da 

destek olacak bir 

yapıya sahiptir.  

5 25,0 5 25,0 10 50,0 

Halka açık 

holdinglerde iç 

denetim 

uygulamaları son ve 

modern tekniklere 

5 25,0 10 50,0 5 25,0 
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göre 

gerçekleĢtirilmekte

dir.  

Halka açık 

holdinglerde iç 

denetim dıĢ denetim 

gibi 

standartlaĢmıĢtır. 

5 25,0 15 75,0 

Halka açık 

holdingler iç 

denetimin en iyi 

uygulandığı 

iĢletmelerdir. 

10 50,0 0 50,0 

Halka açık 

holdingler iç 

denetim olmasa çok 

fazla mali kayba 

uğrarlar. 

1 25,0 10 50,0 1 25,0 

Ġç denetime verilen önemim arttırılmasına iliĢkin verilen cevaplar Tablo 19‟da 

incelenmiĢtir. Buna göre; 

 Holdinglerde iç denetim birimleri çok baĢarılı çalıĢmaktadır sorusuna %50

kısmen katılıyorum,

 Holdinglerde Ġç denetim en önemli birimdir sorusuna %50 kısmen

katılmıyorum,

 Holdinglerde iç denetim hata, hile, yolsuzluk ve suistimalleri baĢarılı Ģekilde

ortaya çıkarır sorusuna %50 kısmen katılmıyorum,

 Halka açık holdinglerde iç denetim olmazsa olmaz koĢul Ģeklinde yasal

düzenlemeye tabi olmalıdır sorusuna %75 kesinlikle katılıyorum,

 Halka açık holdinglerde iç denetim dıĢ denetim uygulamalarından çok daha

etkindir sorusuna %50 kısmen katılmıyorum,

 Halka açık holdinglerde iç denetim dıĢ denetim uygulamalarına da destek

olacak bir yapıya sahiptir sorusuna %50 kesinlikle katılıyorum,

 Halka açık holdinglerde iç denetim uygulamaları son ve modern tekniklere

göre gerçekleĢtirilmektedir sorusuna %50 kısmen katılmıyorum,

 Halka açık holdinglerde iç denetim dıĢ denetim gibi standartlaĢmıĢtır

sorusuna %75 kısmen katılmıyorum,
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 Halka açık holdingler iç denetimin en iyi uygulandığı iĢletmelerdir sorusuna

%50 kararsızım ve %50 kısmen katılmıyorum,

 Halka açık holdingler iç denetim olmasa çok fazla mali kayba uğrarlar

sorusuna %50 kısmen katılmıyorum cevapları verilmiĢtir.
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SONUÇ 

Denetim komiteleri gözetim, raporlama ve planlama görevlerini üstlenirler. 

Gözetim sorumluluğu, yönetim, iç denetçi ve bağımsız denetçinin iĢletme amacına 

ulaĢması için belirlenen kriterlere uygun çalıĢıp çalıĢmadığının gözetimidir. Komite, 

iç ve bağımsız denetçinin faaliyet alanlarını inceler, denetim faaliyetlerinin 

etkinliğini güvence altına almak amacıyla gözetler. Finansal raporlama sürecinin ve 

iç kontrol yapısının izlenmesi komitenin gözetim görevinin önemli bir parçasını 

oluĢturur. Komite, finansal tablolar aracılığıyla kamuya gerçekleĢtirilen açıklamanın 

yönetim tarafından tam anlamıyla yapıldığının gözetiminden de sorumludur. 

Komitenin finansal raporlama süreciyle ilgili yaptığı faaliyetler hakkında açıklama 

yapması raporlama sorumluluğudur. Komite, faaliyetlerini yönetim kurumuna 

raporlamalıdır. 

ĠĢletmenin finansal muhasebe ve denetim süreçlerini izlemek ve nezaret 

etmek amaçlarına ulaĢabilmesi için bunlara uygun bir yönetim planı oluĢturması, 

planlama sorumluluğudur. 

Denetimden sorumlu komiteler, iĢletmeler tarafından kamuya açıklanan 

finansal tablolardaki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması amacıyla 

iĢletme bünyesinde gereken önlemlerin zamanında alınması, uygulanması, 

aksaklıkların zamanında belirlenerek hata ve hileleri önemli oranda ortadan 

kaldıracak bir yapının oluĢturulması amacıyla yürütülecek çalıĢmalar baĢta olmak 

üzere bağımsız denetim faaliyetlerini de içine alan bir güvenlik bölgesinin 

Ģekillendirilmesi ve yönetimi sorumluluğunu üstlendiklerini söyleyebilmek 

olanaklıdır. 

Ġç kontrol sisteminin amaçlarından birinin de özellikle dönem içerisinde 

iĢletme yönetimine güvenilirlik düzeyi yüksek finansal bilgiler sağlamak olduğu 

düĢünülecek olursa, denetimden sorumlu komitelerin baĢarısının iĢletme yönetiminin 

güvenilir finansal bilgilere duyduğu gereksinimin düzeyi belirleyici olacaktır. Hatalı 

veya hileli iĢlemlerin gerek iĢletmelerin mali yapısı gerekse piyasalardaki güven 

ortamı üzerinde yarattığı erozyonun önemi SPK, BDDK gibi düzenleyici otoriteler  

tarafından anlaĢılmakta ve uluslararası uygulamaların ülkemizde de geçerli olmasını 
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sağlayıcı adımlar hızlı bir Ģekilde atılmakla birlikte, ülkemiz iĢletmelerinin eski 

alıĢkanlıklarından bir anda sıyrılması da beklenmemelidir. ĠĢletme yönetiminde ve iĢ 

süreçlerinde; Ģeffaflık, eĢitlik, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayıĢlarının 

gereklerini karĢılayamayan iĢletmelerde çalıĢma ortamı resmi, yazılı formattan 

ziyade güvene dayalı bir Ģekilde oluĢmakta ve yapılandırılmaktadır. Böyle bir yapı, 

etkin bir iç denetim sisteminin oluĢmasını engellemektedir. KurumsallaĢma sürecini 

tamamlayamamıĢ, denetim komitesi ve iç denetim birimi arasında sıkı bir iliĢki ve 

güçlü bir iletiĢim kanalının oluĢturulamadığı iĢletmelerde yetersiz muhasebe sistemi, 

varlıkların fiziksel korumasında zayıflıklar, yolsuzluklar ve hata ve hileleri önleme 

ve ortaya çıkarmada yetersizlikler kaçınılmazdır. Denetim komitesi ve iç denetim, 

yönetimin bir parçası olduğu halde, fonksiyonel anlamda bağımsız bir mekanizma 

olarak faaliyette bulunması halinde hesap verebilirlik müessesesinin yerleĢmesine 

çok büyük katkı sağlamaktadır. 

Denetim komitelerinin sorumluluklarını yerine getirmesinde en önemli 

yardımcısı, iç denetim birimi ve bu birimin yürüteceği çalıĢmalardır. Bu birim, gerek 

iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanması ve kalite düzeyinin yükseltilmesi 

gerekse bağımsız denetim sürecinde dıĢ denetçiye karĢı iĢletme yönetiminin 

sorumluluklarının yerine getirilmesi çalıĢmalarında önemli görevleri yerine getirir. 

ĠĢletmede iç denetim birimi, yetkilendirme, eleman ve donanım desteği, eğitim, mali 

destek, bağımsızlığını artırma konularında güçlendirilmeli, raporlar ve toplantılar 

sonucunda iletilen görüĢler önemsenmeli, önerilerin hızlı bir Ģekilde hayata 

geçirilmesi için iĢletme üst yönetimi bilgilendirilmelidir. Denetim komitesi sadece 

yönetimin değil tüm iĢletme bölüm ve çalıĢanlarının iç denetim birimi çalıĢmalarını 

desteklemesini sağlamalıdır. 

Ġç denetim, üst yönetim tarafından gerçekleĢtirilen hileler haricinde, 

yönetimin karĢısında değil, yönetime destek olan ve değer yaratan bir anlayıĢla 

yürütüldüğünde iĢletmelerin sürekli geliĢimini hızlandıran bir fonksiyondur.  
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EKLER 

EK-1 

ĠÇ DENETÇĠLERE YÖNELĠK ANKET  FORMU ÖRNEĞĠ 

A.AġAĞIDAKĠ SORULARI CEVAPLAYINIZ. 

A1.HOLDĠNGĠNĠZĠN ANA FAALĠYET TÜRÜ; 

(   ) TĠCARET 

(   ) ÜRETĠM 

(   ) HĠZMET 

A2.HOLDĠNGĠNĠZĠN ESAS OLARAK HANGĠ SEKTÖRDE FAALĠYET 

GÖSTERMEKTEDĠR; 

(   ) TEKSTĠL           (   ) ĠNġAAT   (   ) DEMĠR-ÇELĠK 

(   ) OTOMOTĠV    (   ) GIDA       (   ) DĠĞER……………………………………… 

A3.HOLDĠNGĠNĠZDEKĠ TOPLAM PERSONEL SAYISI YAKLAġIK 

OLARAK HANGĠ ARALIKTADIR?  

(   ) 100‟DEN AZ 

(   ) 100 – 500 

(   ) 501 – 1000 

(   ) 1001 – 1500 

(   ) 1500‟DEN FAZLA 

A4.HOLDĠNGĠNĠZ HALKA AÇIK BĠR ĠġLETME MĠ? 

(   ) EVET 

(   ) HAYIR 

A5.HOLDĠNGĠNĠZ KAÇ YILDIR BORSADA ĠġLEM GÖRMEKTEDĠR. 

(   ) 0 - 2 

(   ) 3 - 5 
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(   ) 6 - 8 

(   ) 8 – 10 

   (   ) 10 yıldan fazla 

A6.HOLDĠNGĠNĠZDE ĠÇ DENETĠM DEPARTMANI VAR MIDIR? 

(   ) EVET 

(   ) HAYIR 

B.AġAĞIDAKĠ SORULARDA UYGUN GÖRDÜĞÜNÜZ SEÇENEĞĠ 

ĠġARETLEYĠNĠZ. 

B1.KAÇ YILDIR ĠÇ DENETÇĠ OLARAK ÇALIġMAKTASINIZ? 

TOPLAM MESLEKĠ      ġU 

ANDA ÇALIġTIĞINIZ 

SÜRENĠZ AÇISINDAN 

ĠġLETME AÇISINDAN 

(   ) 0 - 2 

(   ) 3 - 5 

(   ) 6 - 8 

(   ) 8 – 10 

(   ) 10 yıldan fazla 

  (   ) 0 – 2 

  (   ) 3 – 5 

  (   ) 6 – 8 

  (   ) 8 – 10 

  (   ) 10 yıldan fazla 

B2.HOLDĠNGĠNĠZDE OLUġTURULMUġ BĠR DENETĠM KOMĠTESĠ VAR 

MIDIR? 

(   ) EVET 

(   ) HAYIR 

B3.DENETĠM KOMĠTESĠ VARSA; DENETĠM KOMĠTESĠ ĠLE HANGĠ 

SIKLIKTA TOPLANIYORSUNUZ? 

(   ) 3 aydan daha az                                     (   ) Yılda 1 defa 
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(   ) Daha uzun periyotlarda                        (   ) 6 aylık periyotlarda 

(   ) 3 aylık periyotlarda 

B4.DENETĠM RAPORLARINIZI HANGĠ MERCĠYE VE HANGĠ SIKLIKTA 

TOPLANIYORSUNUZ? 

RAPORLARIN SUNULDUĞU BĠRĠM               RAPORLARIN SUNULMA 

SIKLIĞI 

(   ) YÖNETĠM KURULU 

(   ) DENETĠM KOMĠTESĠ 

(   ) GENEL MÜDÜR 

(   ) DEPARTMAN MÜDÜRLERĠNE 

(   ) DĠĞER…………………………. 

(   ) AYLIK PERĠYOTLARDA 

(   ) 3 AYLIK PERĠYOTLARDA 

(   ) 6 AYLIK PERĠYOTLARDA 

(   ) YILDA 1 DEFA 

(   ) DAHA UZUN PERĠYOTLARDA 

 

B5.DENETĠM ÇALIġMALARINIZDA  ÜST YÖNETĠM VE GENEL 

MÜDÜRDEN YETERLĠ DÜZEYDE DESTEK ALIYOR MUSUNUZ? 

(   ) EVET 

(   ) HAYIR 

(   ) KISMEN 

B6.DENETĠM ÇALIġMALARINIZDA YETERĠNCE BAĞIMSIZ HAREKET 

EDEBĠLĠYOR MUSUNUZ? 

(   ) EVET 

(   ) HAYIR 

(   ) KISMEN 

B7.ÇALIġTIĞINIZ ĠġLETMENĠN YETERĠNCE KURUMSAL OLDUĞUNA 

ĠNANIYOR MUSUNUZ? 

(   ) EVET 

(   ) HAYIR 

(   ) KISMEN 
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C.AġAĞIDAKĠ SORULARDA UYGUN GÖRDÜĞÜNÜZ SEÇENEĞĠ 

ĠġARETLEYĠNĠZ. 

C1.ĠÇ DENETĠM TANIMI AġAĞIDAKĠ NOKTALARI 

VURGULAMAKTADIR. ĠġLETMENĠZDEKĠ ĠÇ DENETĠM 

UYGULAMALARINI TEMEL ALARAK, AġAĞIDAKĠ ĠFADELERE 

KATILMA DERECENĠZĠ BELĠRTĠNĠZ. 

 

        ĠÇ DENETĠM; 
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 Holdinglerde bağımsız bir 

fonksiyondur. 

     

Holding için bir güvence ve danıĢmanlık 

iĢlevi görür. 

     

Holdingin iĢlemlerini geliĢtirir ve artı 

bir değer katar. 

     

Risk yönetiminde iĢletmeye katkı 

sağlar. 

     

 Ġç kontrolün etkiliğinin 

değerlendirilmesi ve arttırılmasına 

yardımcı olur. 

     

Holding idaresinde etkinlik sağlamasına 

yardımcı olur. 

     

Diğer(Lütfen 

belirtiniz)………………………. 

      

  

C2.Türkiye’deki iĢletmelerde iç denetime yeterince önem verildiğine inanıyor 

musunuz? 

(   ) EVET 

(   ) HAYIR 

(   ) KISMEN  
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C3.Yeterince önem verilmediği görüĢünce iseniz, bunun nedenlerine iliĢkin 

aĢağıdaki  katılma düzeyini belirtiniz. 
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Holdinglerde iç denetim gerekli bir 

uygulama olarak görülmemektedir. 

 

     

 Holdinglerde iç denetime Alt kademe 

yöneticileri direnmektedirler. 

     

 

 Holdinglerde iç denetime Üst kademe 

yöneticileri direnmektedirler. 

 

     

 Holdinglerde yetiĢmiĢ  iç denetim elemanı  

bulunmamaktadırlar. 

      

Diğer(Lütfen 

Belirtiniz)………………………… 

     

 

C4.Ġç denetime verilen önemin artması için aĢağıdaki yargılara katılma 

düzeyinizi belirtiniz. 
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Holdinglerde iç denetim birimleri çok 

baĢarılı çalıĢmaktadır. 
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Holdinglerde Ġç denetim en önemli 

birimdir. 

Holdinglerde iç denetim hata, hile, 

yolsuzluk ve suistimalleri baĢarılı Ģekilde 

ortaya çıkarır. 

Halka açık holdinglerde iç denetim 

olmazsa olmaz koĢul Ģeklinde yasal 

düzenlemeye tabi olmalıdır. 

Halka açık holdinglerde iç denetim dıĢ 

denetim uygulamalarından çok daha 

etkindir. 

Halka açık holdinglerde iç denetim dıĢ 

denetim uygulamalarına da destek olacak 

bir yapıya sahiptir.  

Halka açık holdinglerde iç denetim 

uygulamaları son ve modern tekniklere 

göre gerçekleĢtirilmektedir.  

Halka açık holdinglerde iç denetim dıĢ 

denetim gibi standartlaĢmıĢtır. 

Halka açık holdingler iç denetimin en iyi 

uygulandığı iĢletmelerdir. 

Halka açık holdingler iç denetim olmasa 

çok fazla mali kayba uğrarlar. 

Diğer (Lütfen 

Belirtiniz)……………………………….. 

C5.YaĢınız hangi aralığa isabet etmektedir? 

(   ) 20 – 29 

(   ) 30 –39 

(   ) 40 - 49 

(   ) 50 - 59 
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   (   ) 60 ve yukarısı 

C6.Tahsil durumunuz? 

(   ) LĠSE 

(   ) ÖNLĠSANS 

(   ) LĠSANS 

(   ) YÜKSEK LĠSANS 

  (   ) DOKTORA 

C7.Sahip olduğunuz sertifikalar? 

(   ) SMMM 

(   ) YMM 

(   ) CIA 

(   ) CPA 

   (   ) DĠĞER 
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ÖZET

(AVŞAR Alparslan, Holding ĠĢletmelerinde Ġç Denetim Süreci ve 

Faydaları,Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014)

KüreselleĢme ile beraber dünya entegrasyonu had safhaya ulaĢmıĢ, 

herhangi bir ülkede yaĢanan olaylar diğer ülkeleri de etkilemeye baĢlamıĢtır. 

Özellikle son yıllarda dünyada meydana gelen Ģirket skandalları ve beraberinde 

yaĢanan denetim sorunları, ülkemizi de etkilemiĢtir. Denetim ve Ģirket 

skandalları alanında yaĢanan bu sorunlara çözüm olarak ortaya çıkan kurumsal 

yönetim kavramı; gerek ĠĢ dünyasının, gerekse devletlerin gündemine 

oturmuĢtur. Bu geliĢmeler sonrasında, kurumsal yönetim, bütün dünyada ve 

uluslararası teĢkilatlarda tartıĢılmaya baĢlanmıĢ, ülkeler, Ģirketler ve ilgili tüm 

kuruluĢlar, kendileri için en doğru ve en iyi kurumsal yönetim biçimini aramaya 

baĢlamıĢlardır. 

ġirketlerin hissedarlarına ve diğer fayda gruplarına en fazla yarar 

sağlayacak biçimde yönetilmesini hedefleyen kurumsal yönetim kavramı, son 

yıllarda en çok tartıĢılan ve vurgu yapılan konulardan birisidir.  

Ġç denetim, iĢletmelerde güçlü kurumsal yönetim anlayıĢı 

uygulamalarının gerçekleĢtirilmesinde çok büyük rol oynamaktadır. Kurumsal 

yönetim anlayıĢını benimseyen ve iç denetim faaliyetlerini hayata geçiren 

iĢletmelere, piyasada daha fazla güven duyulmaktadır. 

Bu çalıĢmada amaç iç denetim faaliyetlerinin holdinglerdeki iĢleyiĢ 

süreci ve faydalarını ortaya koymaktır. Bu amaçla hazırlanan bu çalıĢma dört 

bölüm olarak planlanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde genel olarak denetim kavramı, denetim 

türleri, uluslar arası iç denetim standartları üzerinde durulmuĢtur. Ġkinci 

bölümde ise ağırlıklı olarak iç kontrol, iç denetim, iç denetçi ve holding 

iĢletmelerinin genel özellikleri üzerinde durulmuĢtur. ÇalıĢmanın üçüncü 
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bölümünde holdinglerdeki iç denetim süreci ve aĢamaları hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. Son bölümde ise holdinglerde iç denetim süreci ve faydaları yapılan 

anket yardımıyla analiz edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ġç Denetim, Holding, ĠĢletme, Ġç Kontrol, Denetçi 
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ABSTRACT

(AVŞAR Alparslan, Holding ĠĢletmelerinde Ġç Denetim Süreci ve Faydaları, 

Master‟s Thesis, Ankara, 2014) 

With the globalization,global integration has reached the highest point 

and issues that occured in a country have begun to influence other countries 

too.Especially the company scandals and its‟ audit problems affected our 

country too the concept of corporate management that occured as a solution for 

audit  and company scandals; Both the World business and goverments put it on 

the agenda.After all this,the concept of corporate management began to be 

debated in the World  and in international platforms,countries,companies and 

related establishments have begun to look for the most appropriate and the best 

corporate management for themselves. 

The concept of corporate management that aims to lead a company with 

the best way for shareholders of the companies and other related groups is one 

of the most debated and mentioned topics for a while. 

Ġnternal audit is so important to implement strong corporate 

understandings in associations.Associations which  were adapted to corporate 

management and took action in internal audit are respected most. 

The aim of the Project is to Show the process of internal audit in the 

holding companies and its‟ benefits.The Project  which was  prepared with this 

aim is planned to have four sections. 

Key Words: Internal Audit, Holdings, Management, Internal Control, Auditor 




