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KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler

SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız;
İç denetimin ayak sesleri son yıllarda daha çok duyulmaya başladı. Çünkü; işletmelerin büyüklüklerinin
artması, sorumlulukların dağılması, teknolojik gelişmeler, faaliyetlerdeki karmaşıklıklar, risk yönetimi,
kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerindeki gelişmelerin bağımsız ve tarafsız değerlendirilmesi ihtiyacı
neticesinde iç denetimin ulusal ve uluslararası önemi artmıştır. İşte tam bu noktada; şirketler faaliyetlerine
ve mali hareketlerine ilişkin tüm kontrolleri öncelikle ve özellikle kendi içinden başlatma gereğini duydular.
İç denetim faaliyetleri de bunun sonucunda gerçekleşen detaylı ve bütüncül yapısıyla ön plana çıktı.
İSMMMO dün olduğu gibi bugün de meslek mensuplarının yanında yer almayı görev bilerek, 2010 yılında
İSMMMO bünyesinde “İç Denetim Komitesi” kurmuştur. Aynı zamanda Yeni Türk Ticaret Kanununun ilgili
hükümleri ve gerekçelerini incelediğimizde yönetim kurulunun vazgeçilemez bir görevinin de iç denetim
olduğunu ifade edebiliriz.
Denetim kavramı; mesleğimizin geleceği açısından son yıllarda ülkemizin güncel gündemini oluşturmaktadır. Meslekte farkındalığın yeni adresi İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve
onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.
Geleneksel anlamda iç denetim faaliyetlerinin hedefi her türlü riski bulmak ve ortadan kaldırmaktır.
İç denetçiler risk temelli yaklaşımlarla işletmelerde faaliyet denetimi, finansal tablo denetimi ve
uygunluk denetimini işletme bünyesinde ve dışarıdan danışmanlık hizmeti şeklinde yaparlar. İç denetçilik
önümüzdeki yıllarda özel sektör işletmeleri için çok daha önemli hale gelecektir.
Sizlerin bilgisine sunmuş olduğumuz “KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler” kitapçığının
temel amacı; işletmelerdeki iç denetime duyulan ihtiyacın vurgulanması hakkında yol haritasının
müşterilerimize sizlerin aracılığı ile ulaştırılması ve iç denetim konusunda meslek mensuplarının
farkındalığının arttırılmasını kapsamaktadır.
Genel olarak değerlendirildiğinde rehber kitapta bir takım eksiklikler ve görüş farklılıkları olabilir,
aynı zamanda tüm sektörlerin sorularına ve sorunlarına cevap veremeyebilir. Fakat iç denetim; mesleki birikimlerimize küresel değer kazandırmak için bir fırsattır, bu bağlamda gerek KOBİ’lere gerekse
meslektaşlarımıza yönelik ön bilgi akışını ve referans işlevini görecek bu çalışmanın başta mesleğe ve tüm
meslek mensuplarına faydalı olmasını dilerim.
Bu “KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler” kitapçığının hazırlanmasında emeği geçen
başta İSMMMO saymanı Sayın Erol Demirel’e, İSMMMO İç Denetim Komite Başkanı Sayın Cumhur Karatepe
ve komite üyelerine ayrıca TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Ali Kamil Uzun ve İSMMMO Akademi ve
TİDE Mesleki Gelişim Akademisi eğitmeni Sayın Meral SAFSOY’a teşekkür ediyorum.
Saygılarımızla;

Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
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I. GİRİŞ
Ülkemiz ekonomisinde, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ stratejik olarak büyük
öneme sahiptir. Bu nedenle KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi
kritik bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerde kurumsallaşma ve kurumsal yönetim
ihtiyacı önem kazanmakta, KOBİ’lerin kurumsal varlıkları ve kurumsal yönetim kalitelerinin sürdürülebilirliği
zorunluluk oluşturmaktadır.
Söz konusu sürdürülebilirliğin güvencesi olan İç Denetim Faaliyetinin KOBİ’ler için etkili bir yönetim
aracı olarak kullanılmasına olan ihtiyacı karşılamak amacıyla “KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler”
kitapçığı hazırlanmıştır.
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II. KOBİ
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) Nedir?
İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta
büyüklükteki işletme olarak sınıﬂandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.

Mikro İşletme Nedir?
On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Küçük İşletme Nedir?
Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Orta Büyüklükteki İşletme Nedir?
İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

KOBİ’lerde Kontrol ile İlgili Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?
İşletme ölçeğine göre farklılık taşısa da, genel anlamda birçok işletme, kontrol fonksiyonu ile ilgili
olarak aşağıda sıralanan sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır
l Mal ve hizmetler ile beşeri kaynaklarda kabul gören bir Standard olmaması,
l Örgütsel uygulamalarda zamanı etkin kullanacak yöntemler geliştirememek,
l Mal ve hizmet üretiminde plan ve program yoksunluğundan kaynaklanan kargaşa ortamı,
l Başarı değerleme ölçülerinde istikrarlı bir sistem geliştirmemek,
l Bilgi işlem sistemlerinden yeterince yararlanamamak,
l Düzeltici eylemlerin patron, ortak veya yakınlarının inisiyatifine bırakılması.

KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Alanında
Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?
Kurumsallaşmada asıl olan bir işletmenin faaliyetlerini sürdürmesinde, çalışanların kişisel
yöntemlerine bağlı olmadan, işletmenin zaman içinde kendi yöntemlerini üretip geliştirmesi ve çalışanların
işletmeden ayrılması durumunda da işlerin aksamadan yürütmesi için ilgili yapı, organizasyon ve süreçlerin
oluşturulmasıdır.
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Kurumsal yönetim kavramı, şirketlerin faaliyetlerinin taraﬂara karsı sorumluluklarının bilincinde
olarak, şirketin değerini ve verimliliğini arttıran, şirketin ortaklarına, hissedarlarına ve çalışanlarına karsı
önceden planladığı hedeﬂeri tutturan, bunu yaparken söz konusu taraﬂarla yasalara uygun, etik değerler
çerçevesinde çalışmalarda bulunan bir sistem olarak tanımlanmaktadır
Her Şirketin kendine ait bir yapısı ve yönetim biçimi vardır. Dolayısıyla her şirketin bir kurumsal
yapısı da vardır. Ancak burada kurumsal yapı sadece işletmelerin şirket olmalarından kaynaklanan sistemli
yapı anlaşılmalıdır. Oysa kurumsallaşma süreci dendiğinde bu yapının disiplin altına alınması ve uzun
yıllar, ekonomik sistemdeki değişiklikler de göz önüne alınarak aynı tarzda devam edilmesini sağlamaya
yarayan sürecin kurulmasıdır.
KOBİ’lerin yasadıkları tüm sorunların temelinde de bu sistemi, bu süreci uzun dönemde sağlayamamalarından kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle, isletmeler kurum olabiliyorlar bir kurum olmak
için tüm koşulları yerine getiriyorlar ve bunları zamanı geldiğinde uygulayabiliyorlar ancak kurumsallaşmayı
uzun vadede sürdüremiyorlar.
Şirketin vizyonu, misyonu ve stratejileri belirleniyor ancak bu stratejik kararlar genellikle kurucuların
stratejisi olduğu için gelecek nesillere aktarımın ya da gelecek nesillerin bu kararları uygulamasında
güçlükler yaşanıyor. İşletmelerin kurum olmaları mümkün ancak kurumsallaşmaları bu noktada çıkmaza
girmektedir.

KOBİ’lerin Güçlü Yönleri Nelerdir?
l Karar mekanizmalarının esnekliği
l Yöneticilerinin büyüme ve girişimcilik konusundaki istekliliği
l Yönetimin kademesinde ağırlıklı olarak genç kişilerin bulunması sayesinde yeniliklere açık olmaları
l Yöneticilerin personel ile yakın ilişki kurabilmesi
l İşletme sahiplerinin daha iyi tanıdıkları ve tanındıkları kendi bölgelerinde yatırım yapmaları
ve bu sayede diğer işletmelerle, yerel yönetimlerle daha kolay iletişim kurabilmeleri
l Büyük miktarda yatırım yapmadan önce küçük iş paketleriyle yeni pazarların tepkilerini ölçme
şansına sahip olmaları
l Pazar ve teknoloji değişikliklerine büyük işletmelere göre daha hızlı uyum sağlamaları
l Müşterileri ile yakın ilişkide olmaları sayesinde faaliyette bulundukları yerel pazarları daha iyi
tanıyabilmeleri
l Kendi belirledikleri belirli alanlarda uzmanlaşabilmeleri ve bu alanlarda ürün çeşitliliğini arttırmaları
l Öz sermaye ağırlıklı olarak çalışmaları sayesinde ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmeleri
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KOBİ’lerin Zayıf Yönleri Nelerdir?
l Yeni iş fikrine sahip girişimcilerin, bu iş fikrini hayata geçirme konusunda yeterli girişimcilik
kültürü ve bilgi altyapısına sahip olmadan, fizibilite çalışması ve iş planı hazırlamadan iş kurmaları
l İşletme yönelimini profesyonel yöneticilere devretmekten kaçınmaları
l İşletme ve yönetim fonksiyonlarının gereği gibi yerine getirilmesi konusunda bilgi eksikliklerinin
bulunması
l Ekonomik değişikliklerle ilgili öngörüleri zamanında geliştirememeleri
l Nitelikli işgücü bulma ve maliyetlerini üstlenmede sıkıntı çekmeleri
l Yeni teknolojiler konusunda bilgiye erişimde yetersiz kalmaları
l Sermaye birikimlerinin ileri teknolojiye yatırım için yetersiz olması
l AR-GE, yenilik ve sınaî mülkiyet hakları konularında sınırlı düzeyde farkındalığa ve bilgiye
sahip olmaları
l Ölçek ekonomisinden yararlanamamaları
l Diğer işletmelerle işbirliği yapmaktan kaçınmaları
l Marka oluşturma bilincinin yerleşmemiş olması
l Modern pazarlama yöntemlerini kullanmamaları
l Kamu ihale kriterlerini sağlayamamaları ve / veya iş tutarlarının KOBİ'ler için yüksek olması
l Dış pazarları araştırma konusunda bilgiye erişim yeteneklerinin sınırlı olması
l Ürün/ hizmet kalitesinde belirli standart düzeyini sürekli olarak koruyamamaları
l Verimliliğe dayalı iş kültürü geliştirmede zayıf kalmaları
l Teminat sorunu nedeniyle kredi temininde güçlük yaşamaları
l Yaygın kayıt dişilik nedeniyle bankalara, kredi garanti kuruluşlarına ve diğer finans kuruluşlarına
doğru, yeterli bilgi sunamamaları ve bunun sonucunda finansman kaynağı bulmakta zorlanmaları
l Proje hazırlama ve uygulama konusundaki deneyim eksiklikleri nedeniyle projeye dayalı devlet
destekleri ve AB fonlarından yeterince yararlanamamaları
l KOBİ ölçeğindeki işletmelerin, birbirleri arasındaki alım satım ilişkilerinde teslim terminlerine
ve ödeme zamanlarına uymamaları.

KOBİ’lerin Fırsatları Nelerdir?
l Kamu hizmetlerinin sunumunda KOBİ ihtiyaçlarına duyarlılığı ön planda tutan AB Küçük
İşletmeler Yasasının kamu kurumlarınca benimsenmesi
l Ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarından dolayı KOBİ'lerin öneminin kamu kurumlan,
finansman kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarınca benimsenmiş olması
l KOBİ'lere yönelik olarak pek çok kuram tarafından destek uygulanıyor olması
l KOBİ'lere yönelik AB ve diğer yurt dışı fonların varlığı
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l KOSGEB hedef kitlesinin hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsayacak şekilde genişlemesi
l Kalkınma Ajansları, Yatırım Destek Ofisleri, KOSGEB Hizmet Merkezleri ve Kredi Garanti Fonu
A.Ş. şubelerinin yaygınlaşması
l Teşvik sisteminde sektörel ve bölgesel uygulamaya geçilmiş olmasının rantabl olmayacak
yatırımları dolaylı olarak önlemesi
l Sanayi Stratejisinin hazırlanmış olması ve bu stratejide sanayi ile ilişkili hizmet sektörlerinin
geliştirilmesine önem verilmesi
l Sektörel strateji belgelerinin hazırlanması
l Mesleki ve teknik eğitim konularındaki stratejilerin varlığı
l 2008 krizinde yeterliliğini ispatlamış güçlü bir bankacılık sektörünün varlığı.

KOBİ’lere Yönelik Tehditler Nelerdir?
l Genel anlamda girişimcilere ve teknolojik yeniliğe dayalı yeni iş fikrine sahip girişimcilere
başlangıç döneminde rehberlik ve finansman hizmeti verecek İŞGEM ve TEKMER gibi yapıların sayısının
yeterli olmaması
l Ekonomideki belirsizlik dönemlerinin KOBİ yöneticilerinin öngörüde bulunmasını güçleştirmesi
l Çin başta olmak üzere Güney Asya ülkelerinden ucuz ithalat yapılıyor olması
l İstihdam ve vergi yüklerinin yurt dışı pazarlarda rekabette dezavantaj oluşturması
l KOBİ'lere yönelik desteklerde mükerrerlikleri önlemek, desteklerin birbirini tamamlayıcılığı
nitelikte tasarlanmasını sağlamak ve uygulamaları İzlemek konusunda kurumlar arası koordinasyonun
yetersizliği
l Politika üreticilerin yararlanabileceği KOBİ istatistiklerinin yetersiz olması
l KOBİ'lere danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların yeterliliklerini belgeleyecek sistemin
mevcut olmaması
l Uygun yatırım alanları konusunda rehberlik hizmeti sunulmaması
l İklim değişikliği ve çevre konularındaki ulusal yükümlülüklerin KOBİ'lere getireceği yüklerin
varlığı
l Farklı kurumlar tarafından alman benzer içerikli belgeler nedeniyle işgücü ve zaman kayıpların
yaşanması
l E-devlet uygulamalarının yeterince yaygınlaşmamış olması
l Kredi garanti ve girişim sermayesi sistemlerinin yeterince yaygınlaşmamış olması
l KOBİ Borsasına işlerlik kazandırılmamış olması.
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KOBİ’lerin Avantajları Nelerdir?
l Büyük miktarda yatırıma girmeden önce yeni bir fikir veya buluşa pazarın tepkisinin bilinmesinin
zorunlu olmasında,
l Yönetimde çok yakın Denetime ihtiyaç hissedilmesinde,
l Üretilen mal ve hizmetin pazarının sınırlı olmasında,
l El emeğinin mal ve hizmetin üretilmesinde önemli bir faktör olarak yer almasında,
l Üretilen mal veya hizmete olan talebin sınırlı olmasında,
l Kolay bozulabilen malların pazarlanması ya da üretilmesinde,
l Personel ile yakın ilişkilerin gerekli olmasında,
l Teknik gelişmelere kısa sürede ayak uydurabilme yeteneğine sahip olunmasında,
l Yatırım yapılırken daha çok kendi öz sermayelerine ağırlık verilmesinde,
l Desteklenmeleri aynı zamanda ülkedeki işsizliğin azalması anlamına gelmesinde,
l İşgörenlerin kendi bölgeleri veya yaşamak istedikleri bölgelerde kurulmasında,
l Ülke içindeki farklı bölgelerin kalkınmasında ve çevrenin korunmasında.

KOBİ’lerin Dezavantajları Nelerdir?
l Olumsuz rekabet,
l Genel yönetim yetersizliği,
l Özellikle stratejik kararların işletme sahip veya ortaklarınca alınıp, orta ve/veya alt düzey
görevlilerin tam katılımının sağlanamaması,
l İşletme bünyesinde, mali danışman veya uzman istihdam edememe,
l Uzman bir finansman ekibi veya departmanından yoksunluk,
l Sermaye yetersizliği,
l Finansal planlama yetersizliği,
l Banka ve diğer finansal kurumlardan yeterli desteği görememe,
l Sermaye piyasasından yeterince yararlanamama,
l Ürün geliştirme eksikliği,
l Üretim ve satış arasındaki koordinasyon yetersizliği,
l Modern pazarlama etkinlikleri sergileyememe,
l İşletmelerin küçük veya orta ölçekli olması sonucu ihale vb. etkinlikleri izleyememek,
l İşyerinin veya yerleşim alanının küçüklüğü,
l Bağımsızlığını kaybetme ve batma riski,
l Kalifiye eleman sağlayamamak,
l Mevzuat ve bürokrasi
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III. İÇ DENETİM
3.1. İç Kontrol Nedir?
İç kontrole ilişkin temel bir çerçeve belge olan COSO raporunda iç kontrol şu şekilde tanımlanmıştır
(COSO, Internal Control Integrated Framework:13).
“İç kontrol genel anlamda bir kuruluşun yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personeli tarafından
yönlendirilen ve aşağıdaki hedeﬂere ulaşmada makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış bir süreçtir.”
l Finansal raporlamanın güvenilirliği,
l Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği,
l Yasa ve düzenlemelere uygunluk.

İç Kontrol Ne Değildir?
l İç kontrol, bir İç Denetim faaliyeti değildir.
l İç kontrol, ön mali kontrol değildir.
l İç kontrol, yazılı prosedürler ile başlamaz. İç kontrol, güçlü bir iç kontrol ortamıyla başlar.
l İç kontrol, kurumların mali hizmetlerini yürüten birimler tarafından yapılması gereken bir iş
olmamakla beraber, iç Denetçiler tarafından yapılması gereken bir iş de değildir. İç kontrol sisteminin sahibi yönetimdir. Mali hizmetleri yürüten birimler ve İç Denetçiler, yönetime bu alanda destek sağlar.
l İç kontrol, sadece mali bir konu değildir. İç kontrol idarenin tüm fonksiyonlarını kapsamakta
ve tüm birimlerini ilgilendirmektedir.
l İç kontrol bürokrasiye neden olarak çalışanları oyalayan bir sistem değildir. İç kontrol, süreçlere ilave yapılan işler olarak düşünülmelidir. Süreçlerin bir parçası olarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
l Küçük birim ve faaliyetlerde iç kontrol sistemine ihtiyaç yok değildir. Küçük birim ve faaliyetler
için maliyeti, yararını aşmayan farklı kontroller düşünülmektedir.
l İç kontrol yeterince kuvvetli ise kaynakların etkin kullanıldığından, yolsuzluk olmayacağından
ve mali tabloların doğruluğundan emin olabiliriz diye bir sonuç çıkarmak yanlıştır. İç kontrol kesin güvence vermez. Hedeﬂerin ne derece başarılacağına ilişkin makul güvence verir.

İç Kontrolün Amaçları Nelerdir?
l İşletmelerin varlıklarını korumak.
l Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini sağlamak
l Faaliyetlerin verimliliğini ve politikalarını uygunluğunu sağlamak
l Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak
l Yönetim tarafından belirlenmiş hedeﬂere ve amaçlara ulaşılmasını sağlamak.
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İç Kontrolün Nitelikleri Nelerdir?
l İç kontrol sistemi bir zorunluluktur
l İç kontrol sistemi kurumun tüm faaliyetlerini kapsar
l İç kontrol sistemi tamamlayıcı bir süreçtir
l İç kontrol sistemi hedeﬂere ulaşmayı kolaylaştırır
l İç kontrol sisteminde hedeﬂer ile iç kontrol bileşenlerinin ilişkisi çok yoğundur
l İç kontrol sistemi riskleri karşılamak için makul güvence sağlar
l İç kontrolün etkinliği ile ilgili sınırlar vardır.
l İç kontrol sistemi yönetim ve diğer personel tarafından hayata geçirilir.

İç Kontrolün Unsurları (Bileşenleri) Nelerdir?
COSO ya göre; İç kontrol kapsam itibariyle bir biriyle ilişkili beş bileşenden oluşmaktadır:
1-Kontrol Ortamı (Control Environment) : Kontrol ortamı, iç kontrolün temel unsurudur. İç
kontrol sürecinin başarılı olması içinde yer aldığı kontrol ortamına bağlıdır. Kontrol ortamı, kurumun iş
görme biçimini ifade eder. İç kontrolün başarısında en önemli rolü çalışanlar oynadığı için, kurum
bünyesindeki her bireyin sorumluluklarını ve yetkilerini iyi bilmesi gerekmektedir
2-Risk Değerlendirme (Risk Assessment) : Kurumun hedeﬂerini gerçekleştirmesini engelleyen
önemli riskleri tespit ve analiz ederek riskleri minimize edecek uygun önlemleri belirleme sürecidir.
3-Kontrol Faaliyetleri (Control Activities) : Kontrol faaliyetleri, kurumun hedeﬂerine ulaşmasına
yönelik risklerle başa çıkmak ve kurumun hedeﬂerini gerçekleştirmek üzere uygulamaya konulan politikalar
ve prosedürlerdir.
4-Bilgi ve İletişim (Information and Communication) : Etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve
kurumun hedeﬂerini gerçekleştirmek için bir kurumun bütün kademelerinde bilgiye ihtiyaç duyulur.
5-İzleme (Monitoring) : İç kontrol sistemlerinin gözlemlenmesi yani (sistemin zaman içindeki
performans ve kalitesinin değerlendirilmesi) gerekmektedir. Bu faaliyetlerin sürekli bir biçimde izlenmesi,
bağımsız değerlendirmeler veya her ikisinin bileşimiyle sağlanabilir.

İç Kontrollerin Temel İlkeleri Nelerdir?
l İç kontrol faaliyetleri yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
l İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
l İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
l İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.
l İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
l İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik
ve ekonomiklik, etkinlik, etkinlilik gibi iyi mali yönetim ilkeleri esas alınır.
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İç Kontrollerle İlgili Kısıtlar Nelerdir?
l İşletme yöneticilerinin karar verme sırasındaki yargıları yanlış olabilir veya tüm çalışanlar basit hata ve yanlışlıklar yapabilirler.
l İki veya daha fazla çalışan aralarında gizlice anlaşarak kontrolleri etkisiz kılabilirler.
l Yönetimin iç kontrolleri etkisiz kılabilme yeteneği her zaman mevcuttur.
l İç kontrollerin tasarımını maliyeti; işletmelerde zayıf ve etkisiz kontrollerin yerine güçlü ve etkili kontrollerin oluşturulması kararının verilebilmesinde önemli bir etkendir.

Şirketlerde İç Kontrollerin Önemi Nedir?
Şirketlerde İç Kontrollerin önemi aşağıdaki gibidir:
l Hata ve hilenin önüne geçmek
l Yasa dışı davranışın önüne geçmek
l İşletmede disiplinsizliği azaltma
l İşletmenin rekabetçiliğinin geliştirmek

İç Kontrolde Yönetimin Sorumlulukları Nelerdir?
İç kontrollerin riskleri önlemede etkin çalıştığından yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu
temelde aşağıdaki aşamalardan emin olmalıdır.
l Kontrole ihtiyaç duyulan alanlar
l Uygun kontrollerin seçimi
l Kontrollerin uygulanması
l Kontrollerin devamlılığını ve güncelliğini sağlamak.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol İlişkisi Nedir?
Risk yönetimi ile ilişkisi bakımından, iç kontrol sistemi risk yönetim sisteminin temeli olarak kabul
edilebilir. İç kontrol sistemi, yönetime işletme faaliyetlerinin doğasında var olan risklere karşı, bu risklerin
kontrolü ve yönetimi konusunda destek vermektedir. Bu yardım aslında risk yönetiminin ilk adımını oluşturmaktadır. Eğer kurum hedeﬂerine ulaşmayı engelleyecek herhangi bir risk söz konusu değilse kontrol
önlemlerine de gerek olmayacaktır.
İşletmeler öncelikle hedeﬂerini belirler ardından hedeﬂerin gerçekleştirilmesini engelleyecek içsel
riskler belirlenir. Genel olarak risk yönetim sisteminin temel amacı içsel risklerin alınacak önlemlerle
ortadan kaldırılmasıdır. Alınan kontrol önlemlerine rağmen hala bir takım riskler mevcutsa bunlara da
kalıntı riskler denir.
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Bağımsız Denetim ve İç Kontrol İlişkisi Nedir?
Bağımsız Denetçinin, işletmenin iç kontrol sistemini kavramsı gerekir. Bağımsız Denetçi, muhtemel
önemli yanlışlık türlerini belirleme, önemli yanlışlık riskini etkileyen faktörleri gözden geçirme ve ilave
bağımsız Denetim tekniklerinin zamanlama, kapsam ve yapısını tasarlama süreçlerinde iç kontrol sistemine
dair edindiği bilgilerden yararlanır.
İç kontrol sistemi ile Denetim riski arasında ters bir ilişki vardır. İç kontrol sisteminin etkinliği arttıkça
denetim riski azalmakta, iç kontrol etkinliği azaldıkça denetim riski artmaktadır. Etkin bir iç kontrol sisteminin
varlığı halinde denetçi kapsamı daraltabilecek ve daha küçük bir örnek büyüklüğü ile çalışabilecektir. Bu
durumda doğal olarak denetime ayrılması gereken kaynakların azalmasını sağlayacaktır.

İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi Nedir?
İç kontrol, süreç ve iş akışları içine yerleştirilen, kişilerden etkilenen, işletmenin amaçlarına
ulaşmasında kullanılan bir araç olarak makul bir güvence sağlar. Bu yönüyle iç kontrol işletme yönetiminin
sorumluluğundadır. Etkinliğinin ve yerindeliğinin değerlendirilebilmesi için iç Denetim faaliyetine ihtiyaç
duyulur. Dolayısıyla iç kontrol ve iç Denetim birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan iki kavram
olarak değerlendirilmelidir.
Organizasyonların kurumsallaşmasının temellerinden birini iç kontrol sisteminin varlığı oluştururken
iç kontrollerinin yerindeliği ve kalitesi İç Denetim faaliyeti ile değer bulur. İç Denetim, işlem ve hata odaklı
yaklaşımdan süreç odaklı, işin doğru yapılmasıyla birlikte doğru işin yapılmasını öneren bir yaklaşım
sergileyerek organizasyon için stratejik akıl ortağı, geliştiren ve değer katarak önceden alınması gereken
tedbirleri belirten bir rol üstlenmektedir.

İç Denetim Nedir?
İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız
ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç Denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim
süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım
getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç Denetimin Amaç, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
İç Denetim faaliyetinin amacı; işletmenin hedeﬂerine ulaşması, kurumsal yönetim kalitesinin
sağlanması ve işletmenin karşılaştığı risklerin yönetilmesine yardımcı olan iç kontrol sistemine ilişkin
bağımsız ve tarafsız güvence sağlamaktır.
Aynı zamanda, işletme kültürü, sistemleri ve süreçleri ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi profesyonellerce
yürütülen iç Denetim faaliyeti yönetime, risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin gelişiminde
görüş ve önerileri ile yardımcı olur.
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İç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları; uluslararası iç Denetim standartları ile
uyumlu olan, işletmenin Denetim komitesi ve yönetim kurulunca onaylanmış bir yönetmelikte yazılı
olarak tanımlanmalıdır.
İç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarının yazılı olarak belirlendiği iç Denetim yönetmeliğinde;
a. İç Denetim faaliyetinin işletme içindeki konumunu,
b. Faaliyet ve görev alanları ile ilgili kapsamını,
c.Kurumsal düzeyde her türlü bilgi, belge, kayıt, varlık ve alanlara erişim yetkisini, tanımlayan
hususlar yer almalıdır. İç Denetim yönetmeliği sürekli gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.

İç Denetim Süreci Hangi Aşamalardan Oluşur?
İç Denetimin beklenen katma değeri sağlaması bakımından aşağıda yer verilen sürece uygun
olarak yerine getirilmesi esastır.
l Planlama
l Denetimin Yürütülmesi
l Raporlama
l Denetim Sonuçlarının İzlenmesi.

İç Denetim Türleri Nelerdir?
1.Mali Denetim, mali raporlardaki verilerin, Denetlenen birimin varlık ve yükümlülüklerinin gerçek
değeri ile, finansma kaynakları ile, varlıklarının yönetimi ile ve tahsis edilen bütçe ödenekleri ile uyumlu
olup olmadığının değerlendirilmesidir.
2.Uygunluk Denetimi ise, bir örgütün mali işlemlerini ve diğer faaliyetlerinin belirlenmiş yöntemlere,
kurallar ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile incelenmesidir. Yani uygunluk Denetiminin
amacı, belli bir otorite tarafından konulmuş olan kurallara, uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesine
yöneliktir.
3.Performans Denetimi, kurum ya da kuruluşun görevlerini yerine getirirken kullandığı fiziki, mali
ve beşeri kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik derecelerinin değerlendirilmesidir
4.Bilgi Teknolojileri Denetimi ise, Denetlenen birimin bilgi sistemlerinin güvenli olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu Denetim türü ayrıca Denetlenen bilgi sisteminde depolanan veri ve bilgilerin yeterliliğini
ve doğruluğunu değerlendirmek için kullanılır. Bilgi sisteminin güvenliği, depolanmış bilgilerin yanlış
kullanılmasının, zarara uğratılmasının ya da yok edilmesinin önlenme derecesi olarak tanımlanabilir.
5.Sistem Denetimi, Denetlenen birimin mali yönetim usullerinin eksikliklerini tespit etme ve
giderme konusunda etkili olup olmadığının değerlendirilmesi olarak nitelendirilmektedir.
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İç Denetimi kim Denetler?
İç Denetim yöneticisi, İç Denetim faaliyetinin etik kurallara ve uluslararası standartlara uygun
yapılmasını bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlayarak; her yıl yapılacak iç değerlendirmeler
ve beş yılda bir yapılacak bağımsız dış değerlendirmeler ile sağlamalıdır.

İç Denetimin Yararları Nelerdir?
l Güvenilir bilgi sağlama ihtiyacı karşılanır,
İç Denetim etkinliği bir anlamda iç kontrol sisteminin etkinliği ile direk olarak ilişkilidir. İşletmede
etkin bir iç kontrol ortamı mevcutsa iç Denetimde de etkinlik yüksek olacaktır. Sonuç olarak da bu durum
işletme hakkında bilgi edinmek isteyen taraﬂarın güvenilir bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracaktır.
l İşletme varlıklarının ve kayıtlarının korunması ihtiyacı karşılanır,
Etkin bir iç Denetim sisteminin varlığı halinde işletmenin varlıkları ve kayıtlan yüksek seviyede korunur.
l Verimliliğin artırılması ihtiyacı karşılanır,
İç Denetimin kapsamına faaliyetlerin etkinliği de dâhildir. Bu kapsamda iç Denetimin etkin
çalışması halinde verimsiz faaliyetler elimine edilebilecektir.
l Üst yönetim tarafından belirlenen politikalara uyum sağlanır.

Kimler İç Denetim Faaliyeti Yürütebilir?
İç Denetim faaliyeti şirket bünyesinde bir iç Denetim birimi oluşturularak veya faaliyetin dışarıdan
yürütülmesi şeklinde dış kaynak kullanılarak ya da bu iki yönetim bileşimi (eş kaynak) ile gerçekleştirilebilir.
İç Denetim faaliyetinin dışarıdan yürütülmesi durumunda faaliyetin koordinasyonu ve yönetimi şirket
bünyesinde görev alan iç Denetim yöneticisinde olmalıdır.
İç Denetim muhtelif bilgi, beceri ve deneyimi gerektirir. İç Denetçilerin, Denetim muhasebe,
finansal analiz, bilgi teknolojileri, hukuk ve bulundukları iş koluna ait bilgi ve tecrübeye ayrıca etkin
iletişim becerilerine sahip olmaları beklenmektedir.
İç Denetçilerin sürekli profesyonel gelişimi desteklenmeli ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalara
sahip olmaları özendirilmelidir. Denetim komitesinin talep ettiği güvenceyi verebilmek ve önerilerde
bulunabilmek için iç Denetim elemanlarının söz konusu bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları gereklidir.
İç Denetim yöneticisi, özel uzmanlık gerektiren bir Denetim görevini kabul etmeden önce gerekli
uzmanlığa sahip olunup olunmadığını sorgulamalı ve ihtiyaç duyulan uzmanlığın mevcut kadroda
bulunmaması durumunda danışmanlık hizmeti alarak ya da dış kaynak kullanarak Denetimi gerçekleştirmelidir.

22

KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler

İç Denetçilerin Sorumlulukları Nelerdir?
Günümüzde yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında, hem şirket yönetimlerinin ve iç Denetçilerin
hem de dış Denetçilerin sorumlulukları eskiye göre artmıştır. Bu konuda sorumluluk, öncelikle işletme
yönetimi ve iç Denetçilerindir.
Özellikle yönetimin karıştığı yolsuzlukları ortaya çıkarmak bakımından iç Denetçilerin ve bunların
bağlı olduğu iç Denetim komitesinin önemi büyüktür. Yolsuzluklar, genel olarak, iç kontrol sisteminin yetersizliğinden veya etkin olarak çalıştırılamamasından kaynaklanır.
Dolayısıyla, iyi işleyen iç kontrol sistemleri bu tür yolsuzlukların önüne geçebilecektir. Öte yandan,
yönetimin neden olduğu finansal raporlama yolsuzlukları ise, iç kontrol sisteminin yetersiz¬liğinden
ziyade, iç Denetim komitesinin etkin çalışıp çalışmaması ile ilgilidir. Şirket yönetiminden bağımsız, yeterli
teknik bilgiye sahip iç Denetçiler ve bunların bağlı olduğu iç Denetim komitesi, finansal raporlama riskini
önemli ölçüde azaltacaktır.
Literatürde, finansal raporlama yolsuzluğu olarak bilinen, vergi öncesi kazancın şişirilmesinden
kaynaklanan yolsuzluk riski, özellikle büyük ölçekli, borsaya kayıtlı şirketlerde yüksektir. Kazancı gerçekte
olduğundan yüksek göstermek arzusu, çeşitli etkenlerden kaynaklanabilir; evvela, yüksek kazanç,
yatırımcılar tarafından performansın iyi olduğu biçiminde yorumlanarak, şirketin hisse senedi fiyatlarında
artışa yol açacaktır. Bunun dışında, yüksek kazanç, şirket ortaklarında yöneticilerin başarılı oldukları
izlenimini de yaratacaktır.
Yönetim ve çalışanlardan kaynaklanan yolsuzluklar arasındaki en önemli fark, yol açtıkları zararın
boyutudur; yönetimden kaynaklanan yolsuzluklar, şirketin yanı sıra üçüncü kişilerin de zarar görmesiyle
sonuçlanacaktır.
Üçüncü kişiler, özellikle halka açılmış şirketler açısından toplumun geniş bir kesinimi temsil eder.
Bu çerçevede, yatırımcılar, kredi kuruluşları, şirketin iş ilişkisi içinde bulunduğu kişi ve kuruluşlar, vergi
idaresi ve diğer kamu ve mesleki kuruluşlar sayılabilir.
Finansal tablolardaki yolsuzluk değişik etkenlerden kaynaklanabilir. Daha az vergi ödemeyi
amaçlayan bir şirket, kazancını olduğundan daha düşük gösterebileceği gibi, hisse senetlerinin değer
kazanmasını arzulayan bir diğer şirket de kazancını gerçeğe uygun olmayan biçimde yüksek göstermek
yoluna gidebilir.
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İç Denetim ve Bağımsız Denetim Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

FAKTÖR
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Uluslararası İç Denetim Standartları Nedir?
İşletmelerde iç Denetim faaliyetleri, farklı endüstri ve ortamlarda, çeşitli yasal düzenlemeler, ölçek
ve özellikleri farklı kurumsal yapılarda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu farklılıklar içinde iç Denetimin
tanımına uygun yerine getirilmesine yönelik olarak, iç Denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak,
katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkân sağlamak amacıyla
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından “Uluslararası İç Denetim Standartları” geliştirilmiştir.
Bu standartlara uyum sağlamak esastır. Uyum sağlanamadığı durumlar özel durum açıklaması
gerektirir. Uluslararası İç Denetim Standartları, nitelik ve performans standartları olarak iki ana bölümden
oluşmaktadır.
İç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarının bir yönetmelikle tanımlanması, bağımsızlık
ve tarafsızlık, mesleki yeterlilik, mesleki özen ve dikkat, sürekli mesleki gelişim, kalite güvence ve
geliştirme programı nitelik standartlarını oluşturmaktadır.
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İç Denetim faaliyetinin yönetimi, işin niteliği, görev planlaması, görevin yapılması, sonuçların
raporlanması, gelişmelerin izlenmesi, bakiye riskin yönetimce üstlenilmesi ise performans standartlarıdır.
Söz konusu standartlar uygulama önerileri ile desteklenerek iç Denetçilere çalışmalarında kılavuzluk
sağlanmaktadır. İç Denetim standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) - Standartlar Kurulu
tarafından belirlenmekte ve sürekli gözden geçirilerek geliştirilmektedir.
Standartlar, iç Denetim faaliyetinin güvence ve danışmanlık hizmetlerinin kalite garantisini
sağlamaktadır. Ayrıca, IIA tarafından yayınlanmış olan “Etik Kurallar” ile iç Denetim mesleğinin iş ahlakı
kültürü geliştirilmektedir.

İç Denetim Standartlarının Amaçları Nelerdir?
l İç Denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak.
l Katma değerli iç Denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve
sağlamak.
l İç Denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak.
l Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak.

İç Denetim Mesleki Sertifikasyonları Hangileridir?
Dünya genelinde Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından verilen sertifikalar standart
eğitimlerden sonra verilen "eğitim sertifikaları" olmayıp uluslar arası alanda geçerli "unvan Sertifikaları”dır.
Burada söz konusu olan, eğitim, tecrübe, karakter, sınavda başarı gibi şartlar yerine getirildikten
sonra ispatlanan yetkinliğin unvan olarak ismin yanında taşıma yetkisinin verilmesidir.
Uluslararası İç Denetçi Unvanı (Certified Internal Auditor - CIA) , iç Denetçiler için
uluslararası geçerliliği olan tek sertifikadır ve bireylerin iç Denetim alanında profesyonelliklerini
gösterebildikleri bir ölçüttür.
Uluslararası Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanı (Certification in Control Self Assessment
- CCSA) unvanı, CSA (Kontrol Özdeğerlendirme) uygulayıcıları için saygın bir sertifikadır. CCSA,
bir adayın önemli CSA temelleri, süreçleri ve risk, kontroller ve iş hedeﬂeri gibi ilgili hususlardaki
bilgisini ölçer. Bireylerin bu alandaki kapsamlı mesleki bilgilerini ortaya koydukları bir ölçüttür.
Uluslararası Mali Hizmetler Denetçisi (Certified Financial Services Auditor - CFSA),
bireyin bankacılık, sigortacılık, menkul kıymetler ve mali hizmetler gibi sektörlerdeki Denetim
ilke ve usullerine ilişkin bilgilerini ölçer. Adaylar, mevcut meslek alanlarını dikkate almaksızın,
sınava girerken bu dallardan herhangi birini seçebilir. CFSA, mali hizmetler Denetimi uygulayıcıları için
saygın bir sertifikadır.
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Uluslararası Kamu Denetçisi (Certified Government Auditing Professional - CGAP)
sertifika programı özellikle, kamu sektörünün örneğin federal / ulusal, eyalet / şehir, yerel,
yarı resmi veya kraliyet otoritesi gibi her kademesinde çalışan Denetçiler için tasarlanmıştır.
Adayı bu zahmetli alanda karşılaşabileceği pek çok zorluk için hazırlayarak vasıﬂı kılan üstün bir mesleki
ehliyettir.
Risk Yönetimi Güvencesi Sertitifikası (Certification in Risk Management Assurance
–CRMA) CRMA sertifikası iç Denetçiler ve risk yönetimi güvencesi ile ilgilenenler için
tasarlanmıştır. CRMA sertifikasını almak Risk yönetimi ve yönetişim ile ilgili temel iş süreçlerine
yönelik güvence vermek, Risk ve risk yönetimine ilişkin kavramlar hakkında yönetimi ve Denetim komitesini
bilgilendirmek, Stratejik kurumsal risklere odaklanmak,Kurumunuza değer katmak alanlarındaki
yeteneklerinizi sergilemenizi sağlayacaktır.
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IV. İÇ DENETİMİN BAŞLATILMASI VE KULLANILMASI
İç Denetim Boyutunda KOBİ’ler?
KOBİ’lerde mali sonuçlardan sorumlu yöneticiler aynı zamanda faaliyetlerin kayıtlara doğru ve
eksiksiz yansıtılması amacı ile dönem içerisinde ve/veya dönem sonlarında gerekli kontrolleri
gerçekleştirmelidirler. Yapılan kontroller sonucu elde edilen veriler; zamanında, kolay anlaşılabilir ve
açıklayacağı şekilde sermayedara ve şirket yönetimine raporlanmalıdır.
Şirket faaliyet ve sonuçlarına ilişkin mali veriler günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlanmalı,
dönemsel olarak mukayeselere olanak sağlanmalıdır. Ayrıca şirket yönetiminin faaliyetleri değerlendirmesine
ve geleceğe ilişkin kararlar almasına yardımcı olmalıdır. Söz konusu kontroller ve finansal raporlar gerek
sermayedar gerekse şirket yöneticileri için yön gösterici olmalı ve faydalı sonuçlar üretmelidir.
KOBİ’lerde sermayedar ve şirket yöneticileri faaliyetlere ilişkin sonuçları izleyebilmek için finansal
raporlar, diğer yönetim raporları ve iç Denetim raporları v.b. araçlar kullanırlar. İzleme faaliyetlerinin kapsamı
ve sıklığı kontrol edilen risklerin ciddiyeti ve riskleri azaltan kontrollerin önemine bağlı olarak değişir.
İzleme sürecinde tespit edilen aksaklıklara ilişkin düzeltici önlemler derhal yerine getirilmelidir.
Sermayedar ve yöneticiler şirketin ana ve yardımcı faaliyetlerinin tümünü izleyebilmeli ve değerlendirilmelerini
bu çerçevede yapabilmelidir.
İç kontrol sistemi faaliyetlerin gelişmesine bağlı olarak sürekli genişler ve gelişir. KOBİ’ler için iç
kontrol sisteminin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi süresince yönetim tarafından kullanılan önemli
araçlardan biri de iç Denetim faaliyetlerinin varlığıdır.
İç Denetim; çalışmaları sırasında iç kontrol sistemindeki mevcut / olası aksaklıkları ve iyileştirilmesi
gereken hususları belirleyerek öneriler ile birlikte sermayedar ve üst yönetime raporlar.
Etkili bir iç kontrole erişebilmek için; şirketlerin organizasyon yapılarını ve yetkilendirmelerini faaliyetleri
ile uyumlandırmaları, şirket içi yazılı kurallarını oluşturmaları, çalışan politikalarını belirlemeleri, muhasebe,
bütçe ve raporlama sistemlerinin güvenirliliğini sağlamaları temel unsurlar ortaya çıkmaktadır.
KOBİ’ler için faaliyet alanları; yönetim, üretim/hizmetler, stok yönetimi, satış-pazarlama, muhasebe
ve mali kontrol, iç-dış satın alma, personel-bordro yönetimi, güvenlik, kalite ve bilgi sistemleri şeklinde
sıralanabilir. Her bir faaliyet alanı ve faaliyet bütünü için iç kontrol sistemi prensipleri geçerlidir.
İç kontrol sisteminin etkin ve verimli işleyebilmesi; sermayedardan başlamak sureti ile tüm
kademlerin rol ve sorumluluklarını iyi bilmeleri ve yerine getirmelerini doğrudan bağlıdır. İç Kontrol;
şirket sahipleri, yöneticileri ve çalışanları tarafından oluşturulan bir süreçtir.
KOBİ’lerde etkili bir iç kontrol ortamı yönetici ve çalışanların kendi kontrol sorumluluklarınıyetkilerini anladıkları ve yerine getirdikleri zaman oluşmaktadır.
Kontrol (Denetim), yönetim fonksiyonlarının sonuncusu olarak, KOBİ’ler açısından da önem taşır.
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Kontrol, işletme örgütünde gerçekleşen eylemler ile planlananların karşılaştırılması ve varsa sapmaların
nedenlerinin saptanıp giderilmesi sürecidir.

İç Denetim Faaliyetine Neden İhtiyaç Duyuyoruz?
Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedeﬂeyen işletmeler, kurumsal yönetim
kalitesini sağlamak amacıyla iç Denetim faaliyetine ihtiyaç duymaktadırlar. Küçük ölçekli işletmelerde
yöneticiler günlük faaliyetleri ve çalışanları etkin bir şekilde yönetebilecek ve takip edebilecek yeterliliktedir.
İşletme ölçeğinin büyümesi, karmaşıklaşan işlemler ve piyasa ilişkileri içinde organizasyonun etkin
yönetilmesi için kontrol ihtiyacının arttığı hissedilir. Yönetimin iç kontrol sistemi kurulması ve işlerliğinin
sağlanması ile ilgili sorumlulukları öncelik kazanır.
İç kontrol sistemi ile ilgili, bağımsız ve tarafsız olarak yönetime güvence sağlayan ve yatırımcılar ile
kredi verenler için işletmenin kredibilitesine değer katan özelliğinden ötürü iç Denetim faaliyetinin
başlatılmasına ihtiyaç duyulur.
Bu ihtiyacı duyan yönetim, işletmenin ölçek ve faaliyetlerinin türü, sermaye kaynakları ve risk
faktörlerini dikkate alarak iç Denetim faaliyetinin nasıl organize edileceğine karar verir.

İç Denetim Planı Nasıl Oluşturulur, Neleri Kapsar?
Denetim planı, planı gerçekleştirmek için gereken insan kaynağı ve bütçeyi de içermelidir. Aynı
zamanda, Denetim planı yıl içerisinde öngörülemeyen durumlara da cevap verebilecek esnekliğe sahip
olmalıdır.
Koordinasyonu sağlamak açısından, Denetim planı geliştirilirken, bağımsız Denetçilerin de görüşü
alınmalı ve Denetim planı onaylandıktan sonra, bağımsız Denetçilerle de paylaşılmalıdır. Denetim komitesi,
Denetim planını gözden geçirir, planın riskli alanları kapsayıp kapsamadığını ve Denetim kadrosunun
yeterliliğini değerlendirerek onaylar.
İç Denetim yöneticisi, Denetim planındaki önemli değişiklikleri Denetim komitesine bildirir. İç
Denetim yöneticisi, kurumun faaliyetlerini, süreçlerini ve bunlara yönelik riskleri de değerlendirerek,
Denetim kapsamını belirler ve risk esaslı iç Denetim planını hazırlar.
İç Denetim yöneticisi, planı hazırladıktan sonra, yönetimin görüşüne sunmalı ve planla ilgili mutabakatlarını almaya çalışmalıdır.

Risk Odaklı İç Denetim Yaklaşımı Nedir?
İşletme Denetiminde etkinlik, verimlilik ve ihtisaslaşma amaçlayan risk odaklı iç Denetim
faaliyetlerinin temelinde işletmelerin iç Denetim ve risk yönetimi sistemle¬rinin yeterli çalışıp çalışmadığının,
güvenilir olup olmadığının ve mevcut zayıﬂıklarının tespiti hususu bulunur.
İşletmelerin risk yapılarının yakından etkilediğinden söz konusu tespit faaliyetlerinde;
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l Genel anlamda kurallara uygunluğu,
l İşletmelerce sunulan bilgi ve belgelerin doğruluklarını ve mevcut düzenlemelere uygunluklarını,
l Hesapların niteliklerini ve kullanılma şeklini denetleme
l Uygunluk denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve işletmelerce kullanılan sistemlerin güven
veren bir yapıda olduklarının belirlenmesi önemli bir aşama olarak kabul edilir ve yerinde inceleme
yöntemleri bu alanlarda etkin bir biçimde uygulanır.
Risk odaklı iç Denetim, Denetimin şeklinin ve kapsamının, Denetim kaynakları¬nın tahsisinin ve
Denetimin dikkatinin her bir işletmenin risk profiline göre belirlen¬mesini ifade eder.
Risk odaklı iç Denetim, Denetime tabi kuruluşların risk profillerinin ilgili kuruluşların faaliyet
stratejileri ve taşıdıkları risklerle bağlantılı olarak sü¬rekli izlenmesini, değerlendirilmesini ve gerekli
tedbirlerin alınmasını içerir.
Risk odaklı iç Denetim yaklaşımı, Denetim kaynaklarının en uygun ve etkin bir şekilde kullanılmasını,
her bir işletmenin risklerinin etkin bir şekilde yönetilmesinin temini¬ni ve bu suretle sıkıntıların etkilerinin
en aza indirilmesini temin etmek amacını taşımaktadır.

İç Denetim Kuruma Nasıl Fayda Sağlar?
İç Denetimin kuruma yaptığı ekonomik katkı, olası risklerin belirlenmesinde yönetime yardımcı
olmak, iç kontrollerin etkinliği ve yerindeliğini değerlendirerek iş süreçlerinde verimliliği sağlamak,
risklerin neden olabileceği kayıpları azaltmaktır.
Günümüzde iç Denetim anlayışı önemli ölçüde değişmiştir. Daha önceleri eksiklik ve hile bulmaya
odaklanan, işlem-kayıt odaklı iç Denetim anlayışı yerini süreç ve verimlilik odaklı bir danışmanlık anlayışına
bırakarak kurum nezdindeki risk yönetiminin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Etkin İç Denetim İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?
İç Denetim faaliyetini etkin kılan en önemli unsurlardan biri, iç Denetimin işletmenin üst yönetimi
tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesidir.
İç Denetçilerin yetkileri ve görev alanları sınırlandırılmamalı tarafsızlığı ve bağımsızlığı güvence
altına alınmalı, görevlerini icra ederken bilgi ve belgelere erişimleri kısıtlanmamalı ve tüm çalışanlar
görevleri sırasında iç Denetçilere destek olmalıdır.
İç Denetçiler icra sorumluluğu almamalı, yaptıkları işlerden dolayı performansları Yönetim Kurulu
veya Yönetim Kurulu'ndan seçilmiş Denetim Komitesi tarafından değerlendirilmelidir. Bu hususlar,
işletmenin Denetim komitesi ve yönetim kurulunca onaylanmış bir yönetmelikle yazılı olarak tanımlanmalıdır.
Denetim komitesinin talep ettiği güvenceyi verebilmek ve önerilerde bulunabilmek için iç Denetim
elemanlarının yetkinliği son derece önemli olup;
iç Denetçilerin sürekli profesyonel gelişimi desteklenmeli ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalara
sahip olunması özendirilmelidir.
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Denetim komitesinin, iç Denetim yöneticisinden iç Denetim faaliyetinin tüm yönlerinin kapsayan
ve etkinliğini sürekli gözeten bir kalite güvence ve geliştirme programının hazırlanıp uygulamaya
konmasını talep etmesi, iç Denetim faaliyetinin etkinliğinde önemli bir rol oynamaktadır.

Şirketlerde İç Denetim Faaliyetinin Yürütülmesinde Başarı Faktörleri Nelerdir?
Etkili bir iç Denetim faaliyetinin yürütülmesi ve yönetilmesi için;
1. Uluslararası iç Denetim standartları ile uyumlu, şirketin Denetim komitesi ve yönetim
kurulunca onaylanmış, iç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarım belirleyen iç Denetim
yönetmeliği bulunmalıdır. Söz konusu yönetmelik sürekli gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
2. Şirketin faaliyetleri, süreçleri ve bunlara ilişkin risklerinin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan
risk esaslı iç Denetim planı bulunmalıdır.
3. Şirketin yönetim kurulu, Denetim komitesi, üst düzey yönetimine sunulan raporlarda yer alan
bulgulara ilişkin uygulama planlarının sonuçların izlenmesi için raporlama takip sistemi kurulmalıdır.
4 . İç Denetim faaliyetinin etkililiğinin sürekli gözetimi için kalite güvence ve geliştirme
programı hazırlanmalıdır. Programın sürekli iç ve dış değerlendirmelerinin yapılması sağlanmalıdır.
5. İç Denetim faaliyetinin performansı ve sağladığı katma değerin ölçülmesini sağlayacak değerlendirme göstergeleri belirlenmelidir.

Şirketlerde İç Denetim Faaliyeti Nasıl Başlatılır?
İç Denetim faaliyetinin işletmelerde başlatılması için ise genellikle üç temel yaklaşımdan biri tercih edilir.
l İşletme içinde iç Denetim birimi kurularak veya iç Denetçi istihdam edilerek iç Denetim
faaliyetinin başlatılması (iç kaynak kullanılması),
l İşletme dışı profesyonel bir kurumdan iç Denetim hizmeti alınması (dış kaynak kullanılması),
l İşletme içi ve dışı kaynakların birlikte kullanılması (eş kaynak kullanılması) dır.

İç Denetimde Danışmanlık Hizmetleri Nasıl Gerçekleşmektedir?
İç Denetim, işletme amaçları, faaliyetleri ve kaynaklarını etkileyebilecek risk unsurları ile ilgili
kontrollerin yeterliliği ve etkinliği hakkında incelemeler yaparak güvence verir, ancak tam bir garanti
veremez. İç Denetim faaliyetlerinin yeterli ve etkili bir şekilde yürütülmesi, yönetimin hedeﬂerinin gerçekleşmesinde bir güvence oluşturur.
Danışmanlık, üst yönetimin ihtiyaçları doğrultusunda ve işletme faaliyetlerine değer katmak,
geliştirmek için öneri ve tavsiyelerde bulunmak yolu ile iç Denetimin üst yönetime sorumluluklarını
yerine getirmelerinde yardımcı olmasıdır.
İç Denetçiler önemli potansiyel riskleri de değerleyerek yönetimi bilgilendirip önerilerde bulunabilmektedirler. Diğer bir deyişle; Danışmanlık hizmetleri 'Danışma kurulu ve ilgili müşteri hizmetleri
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faaliyetleri, organizasyonun çalışmasına değer katacak ve geliştirecek faaliyet alanları ve yapısı' olarak tanımlanabilir.
Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve eğitim vermek bu kapsamdaki
faaliyet örneklerini oluşturmaktadır.

İç Denetim Faaliyeti İçin Gerekli Kadro Nasıl Oluşturulur?
İç Denetim faaliyeti, şirket bünyesinde tam kadro bir iç Denetim birimi oluşturarak veya faaliyetin
tamamen dışarıdan yürütülmesi şeklinde dış kaynak kullanarak ya da, bu iki yöntemin bileşimi (eş
kaynak) ile gerçekleştirilebilir. İç Denetim faaliyetinin dışarıdan yürütülmesi durumunda, faaliyetin
koordinasyonu ve yönetimi şirket bünyesinde görev alan iç Denetim yöneticisinde olmalıdır.
İç Denetim yöneticisi, üst yönetim ve Denetim komitesi ile görüş alışverişinde bulunarak, Denetim
faaliyetinin en uygun maliyetle ve etkin şekilde gerçekleştirecek iç ve dış kaynak dengesini oluşturur.
İç Denetim birimi kadrosu, onaylanan Denetim planına göre gereken Denetim kaynağı dikkate
alınarak, ayrıca benzer yapıdaki kurumların kadroları ile kıyaslanarak belirlenebilir.
İç Denetim muhtelif bilgi, beceri ve deneyimi gerektirir. İç Denetçilerin, Denetim, muhasebe,
finansal analiz, bilgi teknolojileri, hukuk ve bulundukları iş koluna ait bilgi ve tecrübeye ayrıca etkin
iletişim becerilerine sahip olmaları beklenmektedir.
İç Denetim yöneticisi, iç Denetçilerin sürekli profesyonel gelişimini desteklemeli ve uluslararası
geçerliliği olan sertifikalara sahip olmaları özendirmelidir. Denetim Komitesi'nin talep ettiği güvenceyi
verebilmek ve önerilerde bulunabilmek için, iç Denetim elemanlarının söz konusu bilgi, beceri ve deneyime
sahip olmaları gereklidir.
İç Denetim yöneticisi, özel uzmanlık gerektiren bir Denetim görevini kabul etmeden önce, gerekli
uzmanlığa sahip olunup olunmadığını sorgulamalı ve ihtiyaç duyulan uzmanlığın mevcut kadroda
bulunmaması durumunda, danışmanlık hizmeti alarak ya da dış kaynak kullanarak Denetimi gerçekleştirmelidir.

İç Denetim Kime Bağlı Olmalıdır?
İç Denetim yöneticisinin, kurum içinde, iç Denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine
imkan sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olması gerekir. Bu nedenle iç Denetim yöneticisi, işlevsel
olarak Denetim komitesi ve yönetim kuruluna, idari olarak ise işletmenin icra başkanına bağlı ve sorumlu
olmalıdır.
İç Denetim faaliyetinin, işlevsel ve idari olarak farklı hiyerarşik ilişkiler çerçevesinde yapılanması
uluslararası iç Denetim standartlarının bir gereğidir. İşlevsel hiyerarşi, iç Denetimin bağımsızlığı ve
yetkisinin nihai kaynağıdır.
İç Denetim yönetmeliği, iç Denetim planının ve bütçesinin onaylanması, iç Denetim yöneticisinin
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atanması, performansının değerlendirilmesi, görevden alınması, ücret ve özlük haklarının onaylanması
gibi konular işlevsel hiyerarşi ilişkilerini oluşturur. İdari hiyerarşi ise, iç Denetim biriminin günlük iş ve
işlemlerini kolaylaştıran ilişkileri tanımlar.

Suiistimallerde, İç Denetim Faaliyetinin Sorumluluğu Nedir?
Suiistimallerin önlenmesi, caydırılması ve ortaya çıkarılması yönetimin sorumluluğudur. İç Denetçiler,
doğruluk, dürüstlük ve etik değerlerin işletme kültürünün ayrılmaz bir parçası olması hususunda işletme
yönetimini destekleyerek, ayrıca iç kontrol sistemini sürekli gözden geçirerek işletme yönetimine suiistimal
riskinin azaltılması ve ortaya çıkarılmasında yardımcı olur.

Hile ve Yolsuzlukla Mücadelede İç Denetimin Rolü Nedir?
İç Denetçiler, kurumların hile ve yolsuzlukla mücadele sürecinde önemli bir rol üstlenirler.
Yönetimden bağımsız olan 'iç Denetçiler', kurumların hile ve yolsuzluğa açık alanlarını tespit ederek, bu
alanlardaki riski azaltmaya yönelik iç kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirerek, etik değerlerin savunuculuğunu yaparak ve gerekirse suiistimal soruşturmalarına fiilen katılarak, yönetimin organizasyon
kültürünü oluşturma çalışmalarını desteklerler.
Yönetimlerin hile ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik kontrol sistemlerinin oluşturma sorumluluğunu,
sahip olduğu yetkinlik ve bağımsızlık çerçevesinde objektif olarak değerlendirebilecek birim iç Denetimdir.
Bu sebeple, iç Denetçiler, üst yönetimden, yönetim kurulundan ve Denetim komitesinden gelen
taleplere (danışmanlık, güvence, gözetim ve araştırma, soruşturma) veya kendi Denetimlerinden elde
ettiği bulgulara dayanarak kurumların hile ve yolsuzlukla mücadele sürecinde önemli bir rol üstlenirler.
İç Denetçiler, doğruluk, dürüstlük ve açıklığın temel olduğu bir kurum kültürü oluşturmanın hile ve
yolsuzlukları önlemek için önemli bir adım olmasından dolayı üst yönetime danışmanlık yapmanın yanı
sıra, kurumlarında eğitim ve bilgilendirme toplantıları yaparak da yolsuzluğun önlenmesinde aktif görev
alırlar.

İç Denetim ve Bağımsız Denetim Faaliyetleri Nasıl Koordine Edilmelidir?
İç Denetim haricinde kurumda; bağımsız Denetim, kalite Denetimi, düzenleyici otoritelerin Denetimi
vb. Denetim faaliyetleri olabilir, iç ve bağımsız Denetçiler Denetimden en iyi sonucu almak için işbirliği
içinde olmak durumundadırlar.
Asli görevi belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan mali tabloların doğruluğu
hakkında güvence sağlamak olan bağımsız dış Denetçiler bu işlevi yerine getirirken işletmenin iç kontrol
sistemini değerlendirerek yapacağı Denetim çalışmasının kapsamına yön verir.
Dolayısıyla iç kontrol sisteminin kalitesini teyit eden iç Denetimin varlığı mali tablolara olan
güvenilirliği de arttırır.
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İç Denetimin Bağımsızlığı Nasıl Sağlanır?
İç Denetim yöneticisi, işlevsel olarak Denetim komitesi ve yönetim kuruluna; idari olarak ise
işletmenin icra başkanına bağlı ve sorumlu olmalıdır. İç Denetim faaliyetinin işlevsel ve idari olarak farklı
hiyerarşik ilişkiler çerçevesinde yapılanması uluslararası iç Denetim standartlarının bir gereğidir.
İşlevsel hiyerarşi, iç Denetimin bağımsızlığı ve yetkisinin nihai kaynağıdır. İç Denetim yönetmeliği
iç Denetim planının ve bütçesinin onaylanması, iç Denetim yöneticisinin atanması, performansının değerlendirilmesi, görevden alınması, ücret ve özlük haklarının onaylanması gibi konular işlevsel hiyerarşi
ilişkilerini oluşturur. İdari hiyerarşi ise iç Denetim biriminin günlük iş ve işlemlerini kolaylaştıran ilişkileri
tanımlar.

İç Denetimin Tarafsızlığı ve Kalite Güvencesi Nasıl Sağlanır?
Uluslararası iç Denetim standartlarına göre; iç Denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç Denetçiler
görevlerini yaparken tarafsız davranmalıdırlar.
İç Denetçilerin daha önce sorumlusu olduğu faaliyetlere ilişkin en az bir yıl süre geçmeden
Denetim yapmaması tarafsızlığının bir gereğidir. İç Denetçiler, çalışmalarını serbest ve tarafsız bir şekilde
yapabildiklerinde bağımsız sayılırlar. İç Denetçiler her türlü bilgi ve belgeye erişebilmeli, İnceleyebilmeli
ve her seviyede çalışan ile görüşebilmelidir.
İç Denetim yöneticisinin, kurum içinde, iç Denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine
imkân sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olması ve bu kademe tarafından desteklenmesi gerekir.
İç Denetim Yöneticisi, hazırlayacağı kalite güvence ve geliştirme programı ile iç Denetim faaliyetinin
katma değer yaratmasına, kurumun faaliyetlerini geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç Denetim faaliyetinin
etik kurallara ve standartlara uyumu konusunda güvence sağlamalıdır.

İç Denetim Faaliyetinin Sonuçları Nasıl Raporlanır, Yöneticilerin Nasıl
Karşılık Vermesi Beklenir?
İç Denetim raporları ile yönetim kurulu, Denetim komitesi ve üst düzey yönetime işletmenin iç
kontrol sisteminin etkinliği ve yerindeliği hakkında bilgi, görüş ve öneriler sunulur. Raporlar aracılığıyla
işletme yönetimi, risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin kalitesi ve güvencesine ilişkin
olarak bağımsız ve tarafsız nitelikte görüş sağlamış olur.
İşletme yönetiminden iç Denetim raporlarında yer alan bulguları gözden geçirmeleri, iyileştirme
ve düzeltme önerileri ile ilgili bir uygulama planı belirlemeleri ve planı gerçekleştirmeleri beklenir.
İç Denetim yöneticisi, yönetimin uygulama planını etkili bir şekilde izlemek amacıyla bir takip
sistemi oluşturur. Uygulama planından sapmalar üst yönetim ile değerlendirilerek Denetim komitesine
raporlanır.
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İç Denetim ve Diğer Denetim Faaliyetleri Nasıl Koordine Edilir?
İç Denetim haricinde, kurumda, bağımsız Denetim, kalite Denetimi, düzenleyici otoritelerin
Denetimi, vb. diğer Denetim faaliyetleri gerçekleşiyor olabilir. Kurumun Denetim maliyetlerini kontrol
edebilmesinin yanı sıra, Denetimlerden gereken faydanın sağlanabilmesi, Denetim faaliyetlerinin
koordinasyonu ile mümkün olacaktır. Denetim komitesi bu konuda son derece önemli bir rol oynamaktadır.
Denetim komitesi, gerek Denetim planlarını gerekse Denetim programlarını inceleyerek, mükerrerlik
olmamasını, ayrıca karşılıklı profesyonel, yardımlaşmaya açık bir ilişki oluşmasını sağlamaya çalışmalıdır.
İç ve bağımsız dış Denetçiler Denetimden en iyi sonucu almak için işbirliği içinde çalışmak
durumundadırlar. Asli görevi belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan mali tabloların
doğruluğu hakkında güvence sağlamak olan bağımsız dış Denetçiler, bu işlevi yerine getirirken işletmenin
iç kontrol sistemini değerlendirerek yapacağı Denetim çalışmasının kapsamına yön verir. Dolayısıyla, iç
kontrol sisteminin kalitesini teyit eden iç Denetimin varlığı, dış Denetimin verimliliği yanında mali
tablolara olan güvenilirliği de arttırır.

İç Denetim Faaliyetinin Performansını Nasıl Değerlendirilir?
İç Denetim faaliyetinin performansının değerlendirilmesinde temel faktör; iç Denetimin, işletmenin
hedeﬂerine ulaşması, kurumsal yönetim kalitesinin sağlanması ve işletmenin karşılaştığı risklerin
yönetilmesine yardımcı olan iç kontrol sistemine ilişkin görüş ve önerileri ile işletme yönetimine sağladığı
katma değerdir.
İç Denetim yöneticisi, iç Denetim faaliyeti için performans göstergelerini belirler ve Denetim
komitesi ile bu konuda mutabık kalır.
Diğer taraftan, iç Denetim yöneticisi, iç Denetim faaliyetinin katma değer yaratması, etik kurallara
ve uluslararası standartlara uygun yapılmasını bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlayarak ve
programın uygunluğunu her yıl yapılacak iç değerlendirmeler ve beş yılda bir yapılacak bağımsız dış değerlendirmeler ile sağlamalıdır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda İç Denetim Üzerine Düzenlemeler Nelerdir?
2012 yılına damgasını vuran Türk Ticaret Kanunu (6102s.) ile Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü ve
uygulama şekli hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun (6335s.), ilgili yönetmelik ve tebliğler
İç Denetim komitesi üyelerince analitik incelemeye tabi tutularak, mesleğimize nasıl dokunduğu ve nasıl
katkı sağladığı özetle değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
366/2. fıkrasında “Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor
hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç Denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.” hükmü yer alıyor. Bu fıkranın yazım dilinden amir hüküm
niteliğinde olmadığı, sanki bu komite ve komisyonların gerek görülmemesi halinde kurulmayabileceği
(ihtiyari olduğu) anlaşılıyor.
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375/1/c. fıkrasında “Muhasebe, finans Denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde,
finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.” kısmına yer veriliyor. Bu madde ile yönetim kurulunun
devredemeyeceği ve sorumluluğundan kaçınmasının engellenmekte olduğu görevleri arasına finans
Denetimi dahil edilmiş bulunuyor.
Gerekçelerde finans Denetiminin terim anlamından daha derin olarak iç Denetimi tariﬂemesi
sebebiyle, mesleğimize kanun çerçevesinde önemli bir görev ve güç atfediliyor.
378.maddede belirtildiği üzere yönetim kuruluna şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını
tehlikeye düşürecek sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve
riskin yönetimi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmek yükümlülüğü
veriliyor.

Yeni Türk Borçlar Kanunu'nda İç Denetim Üzerine Düzenlemeler Nelerdir?
Borçlar Hukuku, Medeni Kanunun “Borç ilişkileri” ni düzenleyen dalıdır. Borç ilişkilerini düzenleyen
yazılı hukuk kurallarının başında “Borçlar Kanunu” gelir. Türk Borçlar Kanununda borç ilişkisinin kaynakları
ana başlıklar altında;
1. Hukuki İşlemler ve Sözleşmeler
2.Haksız Fiiller
3. Sebepsiz Zenginleşmeler şeklinde gruplandırabiliriz.
Türk borçlar kanunu tarafından sözleşmeler, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşmeler olarak gruplandırabileceğimiz maddeleri; iç Denetim yönünden hata, hile, yolsuzluk ve suiistimal olarak dikkate alabiliriz.
Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu; ülkemiz ticari, sınaî ve hizmet sektörünün ihtiyaçlarına
bugüne kadar cevap vermeye çalışmıştır. Günümüz dünyasında ekonomik ilişkilerin ülke sınırlarını aşması,
yapılan uluslararası anlaşmalar, teknolojide meydana gelen baş döndüren gelişme ve değişim, ülkelerin
sosyal, kamusal, ticari ve sınai yaşamını düzenleyen hukuk kurallarının yeniden şekillendirilmesi gereğini
ortaya çıkarmaktadır.
04.02.2011 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6098 nolu Türk Borçlar Kanunu’ unda iç
Denetim kelimesi bulunmamakta, dolayısıyla ilk bakışta Borçlar Kanunu ile iç Denetim arasında ilişki kurulamamaktadır.
Ancak, Türk Borçlar Kanununun kişiler arası ya da kişi ile kurum arası sözleşmeleri düzenleyen bir
müessese olması nedeniyle, kanundan doğan hakların, borç ve alacakların iç Denetim yönünden değerlendirilmesi, işlemlerin Denetime tabi olması gerekmektedir.

İç Denetim Hakkında Farkındalık Nasıl Yaratılır?
Önemi her geçen gün artan iç Denetim hakkında iş dünyası ve toplumda farkındalığın yaratılmasına
yardımcı olmak amacıyla aşağıda örnekleri verilen etkinlikler ve benzeri faaliyetler yapılabilir.
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1.Şirket ve kurumlarda iç Denetim yöneticileri tarafından bir sunum hazırlanarak şirket ve kurum
çalışanlarına iç Denetim mesleğinin tanıtılması,
2. Şirket ve kurum içinde iletişim panolarında iç Denetim hakkında bilgilerin duyurulması,
3. İç Denetim farkındalık ayı ile ilgili bülten hazırlayıp şirket ve kurum içinde dağıtılması,
4.Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler ile toplantı düzenleyerek iç Denetimin rolünü anlatan bir
sunum yapılması,
5.İç Denetim mesleğinin önde gelen isimlerinin konuşma yapmaları için şirkete ve kuruma davet
edilmesi,
6.İç Denetçilerin sertifika almaya teşvik edilmesi ve iç Denetim sertifikaları ile ilgili bilgiler verilmesi,
7. Çalışanların iç Denetim ile ilgili eğitim ve seminerlere katılmalarının teşvik edilmesi,
8. Şirket ve kurumun müşterilerini ve tedarikçilerini iç Denetim hakkında bilgilendirmesi,
9. Çalışanların mesleki örgütlere üye olmalarının teşvik edilmesi,
10. Şirket ve kurumlar tarafından iç Denetim hakkında yayın ve araştırmaların desteklenmesi.

İç Denetimde Uzmanlık Eğitimi Nasıl Sağlanır?
İç Denetimde uzmanlık eğitimleri; serbest muhasebeci ve mali müşavir meslek mensuplarının
meslek örgütü İSMMMO’nun bünyesinde faaliyet gösteren İSMMMO Akademi ile iç Denetim profesyonellerinin
ulusal meslek örgütü TİDE bünyesinde hizmet sunan TİDE Mesleki Gelişim Akademisi tarafından sağlanmaktadır.

İç Denetimde Uzmanlık Eğitiminin Meslek Mensuplarına Sunduğu
Fırsatlar Nelerdir?
l Piyasadaki İç Denetim ihtiyacını karşılayacak İç Denetim uzmanlarını yetiştirmek,
l Katılımcılara İç Denetim Yöntem, araç ve tekniklerini tanıtarak bunlar ile ilgili teorik ve pratik
yetkinlik kazandırmak,
l Katılımcıları uluslararası CIA Sertifikasyonuna yönlendirmek ve CIA Sertifika Sınavına hazırlamaktır.
l İç Denetim uygulama sürecini anlamak ve pratiğini yapmak,
l Riskleri ve risklerin Denetimde oynadığı rolü anlamayı ve kavramayı öğrenmek,
l İç kontrollerin nasıl tanımlanabileceğini, değerlendirilebileceğini ve belgelendirebileceğini
anlamak ve öğrenmek,
l Neyi ve nasıl Denetleyeceğinizi belirlemek amacıyla ön araştırma yapmak,
l İç Denetim kanıtlarını toplamak ve çalışma kâğıtlarını hazırlamak için kullanabileceğimiz en iyi
teknikleri keşfetmek ve öğrenmek,
l İç Denetim sürecinde iletişim becerilerini geliştirmek ve pratiğini yapmak,
l İç Denetim iletişim sürecinin önemini anlamak ve kavramak.
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5.2. Faydalı Linkler

40

Ulusal;

Uluslararası;

http://www.ismmmo.org.tr
http://www.ismmmoakademi.com.tr/
http://www.tide.org.tr/
http://www.icDenetimdergisi.org/
http://www.icDenetimakademisi.org/
http://www.icDenetimkongresi.org/
http://www.tidemuze.org/
http://www.Denetimnet.net/
http://www.icDenetciler.net/
http://www.icDenetim.net/
http://www.icDenetim.org/
http://www.idkk.gov.tr/
http://www.kidder.org.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr

www.theiia.org
http://aaahq.org/
http://www.aicpa.org
http://www.coso.org/
http://www.eciia.eu/
http://www.facilitatedcontrols.com/
http://www.ferma.eu/
http://www.financialexecutives.org/
http://algaonline.org/
http://www.iaasa.ie/
http://www.ifac.org/
http://www.iia.org.uk/
http://www.iiasa.org.za/
http://www.imanet.org/
http://www.intosai.org/
https://www.isaca.org/
http://www.itaudit.org/
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5.3. İç Denetimle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)
Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 19 Eylül 1995 tarihinde Türkiye'de uluslararası
standartlarda mesleki gelişim ve paylaşım platformu oluşturmak, meslekle ile
ilgili değişimi ve geleceği yönetmek için ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki örgütlenmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. TİDE, üyelerine ve iç Denetçilere
eğitim, sertifikasyon, mesleki konferanslar ve yayınlar yoluyla mesleki alanda
birçok hizmet sunmaktadır. TİDE, IIA ve ECIIA üyesidir. www.tide.org.tr
The Institute of Internal Auditors
1941 yılında ABD’de kurulmuş olan IIA (Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü) iç
Denetim mesleğinin dünya çapında faaliyet gösteren en büyük meslek örgütüdür.
‘Paylaşarak İlerlemek’ mottosu ile dünya çapında 165 ülkede 170.000’den fazla
üyesi olan IIA, meslekteki tek otorite olarak 2013 yılında 72. yılını kutluyor. IIA,
mesleğin küresel sesi olarak mesleğin tanıtımı, eğitim, sertifikasyon, araştırma
konularında dünya çapında lider kurum durumundadır. www.theiia.org
The European Confederation of Institutes of Internal Auditing
1982 yılında kurulan ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) iç
Denetim mesleğinin Avrupa kıtasında yer alan 32 üye ülkesi için en üst meslek
örgütüdür. ECIIA’in amacı, iç Denetim mesleğini, Avrupa Birliği içinde ve ECIIA üye
ülkeleri dahilinde IIA’in küresel mesleki standartları ve etik kuralları çerçevesinde
özel ve kamu sektörü için desteklemek ve benimsemektir. www.eciia.org
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