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G İ R İ Ş 

İki kişi bir amaeı gerçekleştirmek için faaliyetlerini 

planlayıp işbirliği içinde davranırlarsa, bir örgüt oluştururlar. 

Bir kişi ikinci kişinin faaliyetlerini gözden geçirdiğinde ve 

işin daha iyi nasıl yapılabileceğini araştırdığında denetim 

fonksiyonu ortaya çıkar. Küçük işletmelerde de sahip ve yönetici

ler çalıştırdıkları kişilerin faaliyetlerini gözden geçirmek 

suretiyle denetim fonksiyonunu yerine getirmektedirler. 

Qysa, yirminci yüzyılda anonim şirketlerin hızla çoğal

masıyla işletme faaliyetleri daha hacimli ve karmaşık hale geldi

ğinden ve yönetim fonksiyonu işletme sahipliğinden ayrıldığından, 

bu tür işletmelerde yöneticilerin, işletmenin başarı düzeyini 

yeterli bir b1çimde gözden geçirebilmek amacıyla işletmenin 

çeşitli faaliyetleriyle yakından ilgili olması mümkün olmama~ta

dır. Kontrol sisteminin kurulmasında ve sistem üzerinde gözetim 

yapılmasında, şirketin çıkarlarının uygQ~ biçimde korunup korun

madığını bilmek, yönetici için gittikçe güçleşmektedir. Yönetici 

bu güçlüğü yenmek ve işletme faaliyetlerini daha iyi kontrol 

edebilmek için gerekli olan bilgilerin güvenilirliğinin araştı

rılması ihtiyacını duymaktadır. 
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Diğer taraftan, yönetim, işletma sahiplerinden mesleki 

yöneticilere geçerken, işletme sahipleri yatırımlarının korun

ması ve büyümesiyle ilgilenerek işletme faaliyetlerini kontrol 

etmeye başlaml.şlardır. İşletmelerin yatırımcılar tarafından 

kontrol edilmesinde en önemli unsurlardan biri, işletmenin 

faaliyetleriyle ilgili finansal bilgilerin kendilerine iletilme

sidir. Bu bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sağlamada önemli 

unsurlardan biri ise muhasebe denetimidir. Bunun uygulanmasında, 

ortaklar adına hareket etmek ve işletmenin finansal raporlarına 

ilişkin ortaklara görüş bildirmek için mesleki denetçiler atamak 

yoluna gidilmektedir. 

İşletme sahiplerinin yatırımlarını koruma gereksinimi 

ile mesleki yöneticilerin işletme aktiflerini her türlü kötü 

kullanmalara ve yolsuzluklara karşı korwna ile ilgili sorumlu

luklarını yerine getirme gereksiniminden işletme içinde koruyucu 

bir fonksiyonun kurulması gereği doğmaktadır. İşletmenin aktif

lerinin korunması açısından, hem ortaldara hem de mesleki yönetiei

lere ek bir güvence sağlayan bu fonksiyon, işletmenin kendi perso

neli olan ve "iç denetçi~ olarak adlandırılan denetçilerin atanması 

olmaktadır. 

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında artan aşırı 

talebi karşılıyabilmek için, batı ülkelerinde işletmeler hızla 

büyümüştür~ Savaş sonrasında, hızlı büyüme sonucu artan işletme

lerarası rekabet, işletme yöneticilerini işletmelerinde iç 

denetim departmanlarını kurmalarına yol açmıştır. Dünyarda ilk 
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kez, A.B.D.'nde iç denetçiler 194~ yılında örgütlenmişler ve 

İç Denetçiler Enstitüsü' (The Instit-ute of Internal Auditors) nü 

kurmuşlardır. Çeşitli yay~n ve araştırmalar ile faaliyetlerini 

yürüten Enstitü, ilk kez 1978 yılında iç denetim standartlarını 

yayınlamışt.ır, 

Türkiye'de de ekonomik kalkınmaya paralel olarak anonim 

şirket biçimindeki işletmelerin çoğalması ve büyümesi, diğer 

yanda karma ekonomi modelinin uygulanması sonucu olarak kamu 

iktisadi teşebbüslerinin kamusal fonların büs·ük bir bölümünü 

toplaması ve kullanması, bu işletmelerde fonların korunması ve 

etkin kullanımı ile yöneticilerin hesap verme yill{funlülüklerini 

yerine getirmeleri için kurulan kontrol sisteminin gözden geçi

rilmesinde ve değerlemesinde uzman olan iç denetçilerin önemini 

artırmaktadır, 

Çalışmamızın amac:ı., iç kontrol sisteminin kurulmasındaki 

amaçları ortaya koymak ve sistemin temel unsurlarını belirlemek, 

iç denetimin iç kontrol sisteminin amaçlarını gerçekleştirmedeki 

rolünü ortaya çıkarmaktır9 ·İç denetimin-bu rolünün gorçekleşme- · 

sinde, ayrıca bazı kriterleri gözönünde bulundurarak iç denetimin 

kapsamını belirlemek, çalışmanın amaçları içinde yer alacaktır. 

Bu kriterlerden birincisi, iç denetçinin geleneksel mUk~asebe 

ve finansal kontrol alanları ötesinde diğer faaliyet kontrol 

alanlarına ne kadar gideceğini belirlemektir. Diğer faaliyetlere 

iliçkin kontrol alanlarının, gerçekte iç denetçi tarafından ne 

ölçüde gözden geçirildiğini belirlemek için iç denetim faaliyet--. 

lerinin etkinliğinin incelenmesi gerekir. İkinci kriter, denetim 

.-. 
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Ça~masnun yürütüleceği örgütsel·hiyerarşideki yönetim düzeyine 

ilişkindir. İç denetçinin rolünün en açık şekilde kabul edile

bileceği muhasebe ve finansman yönetimi bu kritere en belirli 

bir örnek göstP.rilebilir. Bu görüşe göre, tüm işletme faaliyet

lerinde kontrol fonksiyonu iç denetçiler tarafından kullanılmaz. 

Kontrol~karar alma ve gerektiğinde karariarı uygulamaya koyan 

yönetimin bir fonksiyonudur. İç denetçinin, işletmenin üst, orta 

ve alt düzey yöneticilerinin faaliyetlerini içerecek biçimde 

çalışmasını genişletip genişletmeyeceği ve her yönetim düze

yinde ne ölçüde iç denetim çalışması yapılacağı araştırılacak

tır. İç denetimin kapsamını belirlemede diğer bir kriter,. dene

tim çalışmasının ne ölçüde koruyucu olacağına ve ne ölçüde gözden 

geçirilen işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde daha iyi ve 

daha etkin yolların bulunmasıyla ilgili olacağına ilişkindir. 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 

iç kontrol sisteminin yapısı incelendikten sonra, iç kontrol 

sisteminde iç denetimin yeri belirtilmiştir. 

İkinci bölümde, iç denetçirtin örgütsel statüsü ve iç 

kontrol sistemini inceleme ve değerlemesinde denetim çalışması

nın kapsamı açıklanmıştır. 

Üçüncü bölümde, iç kontrol sisteminin etkinliğinin iç 

denetçi tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesinde iÇ ·denet

çinin denetim çalışmasında seçebileceği yaklaşımlar üzerinde 

durulmuş ve iç denetim prosedürü incelenmiş, ayrıca iç denetçi

nin elde ettiği bulguları ve düzeltici önlemlere ilişkin tavsi

yeleri yönetime iletmesi ve yöneticiler tarafından tavsiyelerin 

ne ölçüde uygulandığını izlemesi incelenmiştir. 
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' 
Dördüncü bölümde, kamu iktisadi teşebbüslerinde iç 

denetim uygulaması denetimin amaç ve kapsamı ile iç kontrol 

sisteminin incelenmesi ve gözden geçirilmesi yönlerinden 

incelenmiştir. 

Sonuç bölümünde ise, gerek teorik, gerek kamu iktisadi 

teşebbüsleri uygulaması yönünden yapılan çalışmada ulaşılan 

sonuçlar ortaya konmuş ve konuya ilişkin önerilere yer veril

miştir. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN YAPISI 

I. KONTROL KA VRAMI 

Birçok kelime gibi,. "1$:ontröl'~ .. kelimesi de çeşitli anlamlarda 

kullanılabilir. Bu çalışmada kullanılacak anlamın belirlenmesi için, 

kontrolun tanımlanması gerekir. Bir eylemin kontrol altında olduğu 

belirtildiğinde, bu eylem üzerinde etki yapılabildiği anlaşılır. 

Bir şirketin diğer bir şirketin veya ortağın kontrolunda olduğu 

belirtildiğinde, şirketin ne yapacağını belirleme gücünün, başka 

bir deyişle karar alma ve işletme politikasını yürütme yetkisinin 

diğer şirkette ve ortakta olduğu anlaşılır. Bu çalışmada 11kontrol 11 , 

öneeden belirlenmiş politikalar ve kararlar vasıtasıyla işletmeyi 

belirlenen bir amaca ulaştırma gücünün işletmede mevcut oluşu ola

rak tanımlanmaktadır(l). 

Tüm işletmeler amaçlarına ulaşınada çeşitli risklere katlanır

lar. Kar bu risklere katıanmanın bir sonucudur. Risk işletme faaiyet

lerinin planlandığı gibi gerçekleşmeme olasılığından kaynaklanır. 

Kuvvetli bir işletme yönetimi bu risklerin belirlenınesini ve mümkün 

(1) Victor Z.Brink, James A.Cashin, Herbert Witt, Mode~~J~~EE§l 
!...Y-.9-J.:t~_iE.s.L.l-E- Op2.f.E-iionaı_~o_~__ph (The Ronald Press Compl;if'~ ~ 
New York, 1973), s.55; James L.Pierce, nThe Planning and 
Control Concept" B,..C.,Lemke, James D.Edwards(ed), Ad!fL:iJl~_sji_r_c=ı:_tın, 
Çop1fol ana Executive Acrtion (Charles MerriJlBooks 1 Inc.,c0ıumbus, 
1965), s.8 
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olduğu ölçüde bu riskleri azaltmak için muhesebeye ve diğer faaliyet

lere ilişkin kontrolların kurulmasını gerektirir.-

İşletme faaliyetleri üzerinde kontrol ve raporlama sistemi 

yönetim politikaları ve prosedürleri ile işletme faaliyetlerinin 

bunlara uygunluğunu kontrol etme araçlarını içerir. Bu politikalar 

ve prosedürler iç kontrol sistemini oluşturur. Çünkü, sözkonusu 

politika ve prosedürler işletmede riskleri azaltına aracı olarak 

kullanılır. İç kontrol sistemi ~~~rulmadan önce, işletme yönetimi 

mevcut risklerin türlerini ve önemlilik derecesinj bilmelidir. 

Yönetim tarafından bu riskler belirlendikten ve kabul edildikten 

sonra, bu riskleri azaltmak için iç kontrol sisteminin kurulması 

mümkün olur(2). 

İşletme yöneticilerinin karşılaştıkları riskler arasında 

uygun finansal yönetim politikalarının kullanılmaması ve hileli 

işlemler sonucu aktiflerin kaybından doğan finansal riskler ve 

kayıtlarda yapılan hatalardan doğan muhasebe riskleri yer almaktadır. 

Aynı zamanda, aktiflerin yanlış yönetilmesinden ve hırs~zlıktan 

dolayı aktiflerin korunmasında başarısızlık ortaklar ve alacaklı

lar için ayrı bir risk yaratır. Muhasebe kayıtları ve raporlarında 

kasıtlı ve kasıtsız yapılan yanlışlıklar, bu bilgilerin yöneticiler 

ve işletme dışındaki kişiler tarafından_karar almada kullanılmaları 

halinde, ya..11.ılma riskini ortaya çıkarır. 

İşletmelerin büyüklüğü ve niteliği, kullanılan aktiflerin 

tipi çeşitli risklerin derecesini etkilediği için, bu riskleri 

azaltmak için kurulan kontrolların niteliği ve kapsamı işletmeler 

_ ..... _...... .. .._., __ ~--..:-..-·----
(2) Kenneth P.Johnson, Henry R.Jaenicke, ~aJB§·tgııLJ:!lj;~~!}.§-1 

f.2__n..!.r.Q..=!-: C C2!1.9~ l21_s_z__Guid e]-~..t .3!:90 e4_l!r~~j)o~EEI.l3.nji_a_t i OE 
(John Wiley and Sons, Ine., New York, 1980), s.2 
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arasında çok farklı olduğu gibi, bir işletmenin bölümleri arasında 

da farklı olur. Küç'.ik işletmeler tarafından kullanılan kayıt metot

ları ve faaliyet prosedürleri büyük işletmelerden önemli ölçüde 

farklıdır. Bu nedenlet büyük işletmelere ilişkin birçok iç kontrol 

prosed~J küçük işletmeler için pratik değildir. Küçük işletmelerin 

yöneticileri işletme faaliyetleri ile yakın ilişki içinde bulunduk

ıarı için kayıtların doğruluk ve güvenilirliği ve aktiflerin korunma

sı amacıyla_iç kontrol metot ve ~rosedürlerine daha az ihtiyaç 

duyarlar(3). 

İşletmeler büyüdükçe ve daha karmaşık hale geldikçe, iç 

kontrolun önemi artmaktadır. Büyük işletmelerde üst düzey yönetici

leri işletme faaliyetleriyle doğrudan ilişkiye sahip olma olanağını 

fazla bulamamaktadır. Bu nedenle yöneticiler aktiflerle ilgili işlem

lerde hataları ve yolsuzlukları en aza indirecek ve verimliliği 

artıracak etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasında ve sürdürülme

sinde esas sorumluluğa sahiptirler. Sorumluluk, organizasyon planı

nın yapılmasında ve her departman içinde görevlerin dağıtımının 

gözden geçirilmesinde ve onaylanmasında görülür(4). 

Yönetim, ayrıca hiçbir kontrol sisteminin yüzde yüz aktiflerin 

ko.runmasını, kayıtların doğruluk ve güvenilirliğini sağlamadığını 

bilmelidir. İç kontrol sistemi kurulduktan sonra, fonksiyonlarını 

belirlendiği şekliyle yerine getirip getirmediğini görmek için yöne

tim tarafından gözden geçirilmeli ve faaliyet koşullarındaki değişik

liklere uygun olarak düzeltmeler yapılmalıdır. Bu değişiklikler için 

politikalar belirlenirken, yönetim değişen koşullara göre iç kontrolun 

(3) The ICAEW, Audit_~,g_Ştand_ards_~a.r!.cLQ.~-4-~J-jA~rf?. (The ICAEIN1 London.1 

1980) 1 s.40 

_ (4) Joseph A.Silvoso, Royal D.M.Bauer, Auditing(2.ed., South-Western 
Publishing Co., Chicago, 1965) s.l04-105 
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yeterliliğini yeniden değerlemelidir(5). 

Etkin bir iç kontrolun önemini arttJ.r.a.n diğer bir neden, 

kontrol prosedürleri zayıf olduğunda bilgilerin doğruluk ve güveni

lirliğinin sağlanması ve aktiflerin korunması için bağımsız muhasebe 

uzmanları tarafından yapılacak denetimin çok ayrıntılı olması ve 

uzun bir süreyi kapsaması dolayısıyle denetim için ödenecek ücretin 

diğer kontrol araçlarının sağlanmasına göre daha yüksek olması

dır(6). Departman yöneticileri L_.ıkul maliyet sınırları içinde aktif

lerin en iyi şekilde korumasını ve kayıtların doğruluk ve güvenili:r

liğini sağlamak için kontrolların karşılıklı ilişkilerini kurmak 

ve departman içinde görevlerin ayırımını yapmakla sorumlu olmalıdır. 

İç kontrol prosedürlerinin maliyeti hiçbir zaman elde edil

mesi beklenen faydayı aşmamalıdır. Fayda, aktiflerin korunması,~~~)~~;n 

doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması amaçlarına ulaşmak suretiyle 

zarar riskinin azaltılmasından ibarettir. Fayda ve maliyet ilişkisi 

muhasebe kontrol sisteminin kurulmasında gözönünde bulundurulması 

gereken bir kriter olmakla beraber, fayda ve maliyeti ölçmek genel 

olarak mümkün değildir(?). Bu ilişkiyi değerlernek yönetimin muhake-

me ve tahmin yapmasını gerektirir. Böyle bir ilişki şekil l'de 

gösterilmiştir. İç kontrolun derecesi arttıkça kontrol maliyeti de 

yükselmekte, buna karşılık hırsızlık ve israf gibi nedenlerden 

doğan maliyetler azalmaktadır. 

--------------------
(5) The AICPA, The Committee on Auditing Procedure., Stat~nı,gp~-~9.!1. 

Auditin~ Standards (SAS) No.l: Codification of Auditing 
----~-.., .. ,. ... ~ ............ .,._,_ .. , ........ ,.....,.,.-. .....,. .......... -
Standards and Procedures (The AICPA, New York,l973), par.320.31 

(6) J.A.Silvoso, R.D.M. Bauer, s.l04 

('7) The AICPA, SAS No.ı, par.320,32 
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İç kontrol prosedürleri-

optimal harcam 

/

nin maliyeti 

noktası 

t / 

""' hırsızlık ve israftan 
~doğan maliyet 

İç kontrol derecesi 

Şekil: 1 İç Kontrolla Katlanılan ve Tasarruf Edilen 
~!Ialiyetler 

İç kontrol, bir şirketin aktiflerini korumak, muhasebeye 

ve dieer faaliyetlere ilişkin bilgi ve raporların doğruluk ve gü

venilirliğini sağlamak, şirketin tüm faaliyetlerinde etkinliği 

artırmak, belirlenen yönetim polttikalarının iletişimini sağlamak 

ve işletme faaliyetlerinin bu politikalara uygunluğruLu korwnak ve 

ölçmek için kullanılan tüm ölçü ve metodları, hesap planının ve 

raporlama sisteminin kurulmasını,· görev ve sorumlulukların belir

lenınesini ve şirketin organizasyon planını içeren bir sistemdir(S). 

Muhasebe ve finansman departmanlarının işlevleriyle doğrudan ilgili 

hususların ötesine uzayan iç kontrol sistemi muhasebe kon~rolu ve 

yönetim kontrolu olarak sınıflandırılır(g). Muhasebe kontrolu 

(8) The AICPA, The Committea on Auditing Procedure, ~!:~~Qontrol, 
(The AICPA, New York,l949), s.6; John W.Cook, Gary M.Winkle, 
A.~<iJ:. tip,.g,.L]?hi~;eh,;ı~cg,ı§ T~cl,ıni.9..~~ (2. ed., Houghton Mifflin 
Company Boston, 1980) 1 s.l98 

Bu konuda benzer bir tanım için bkz. The ICAEIN; !_~g}.,i.ing 

~~.s!.~F..ds" .§-t!..<LJL'lid.21JE..~_f?. (The ICAEW, London1 1980), s. 40 

(9) Albert S.Martin, Kenneth P.Johnson, ~-ş_e~~,.!EE.~~.l .. !_cc9.,Y;!lting 
Q.gpjir_9]._; A. Vf9rk~"A.rı_r..9ach (Coopers and Lybrand Co., 1978), s. 8 
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aktiflerin koru:runası ve finansal kayı.tların güvenilirliğinin 

sağlanmasıyla ilgilidir. Yönetim kontrolu ise faaliyetlerin etkin

liğinin artırılmasıJ .. ;~· ve yönetim politikalarına uygunluğun sağlan

masıyla ilgilidir. 

ile 
Yönetim kontroluimuhasebe kontrolu arasındaki fark her 

zaman açık değildir. Çünkü, muhasebe kontrolu içinde yer alan 

bazı prosedür ve kayıtlar yönetim kontrolunda da yer almaktadır. 

Aynı zamanda, bazı yönetim kontrol prosedürleri işletmenin muhasebe 

kontrol prosedürleri ve tekniklerinin seçiminde ve etkinliğinde 

bir ilişkiye sahip olabilir. Örneğin, yatırım projeleri planlama1 

örgütleme ve gerçekleştirme aşamalarında pazarlamaya, mühendisliğe 

ve hukuki değerlernelere konu olabilir. Bu prosedürler fonların 

harcanmasını onaylama ve kontrol etme bakımından muhasebe kontrol 

prosedürlerini de içerir. İşletme faaliyetleri ve prosedürler daha 

karmaşık hale geldikçe, muhasebe kontrolu ve yönetim kontrolu ara

sındaki farkları ayırmak güçleşmektedir(lO). 

1. Yönetim Kontrolu 

Yönetim(kontrolu, yönetimin işlemler üzerindeki yetki

lerini kullanınada birer araç olan karar süreçleriyle ilgili prose

dür ve kayıtlarla organizasyon planını içerir. Yönetimin bu yetki 

kullanı.c:ıı işletmenin amaçlarına ulaşma soruılııuluğu ile doğrudan 

(10) The AICPA, The Special Advisory Corrın1ittee on Internal 
Accounting Control, ReEor~ (The AICPA, New York,l979), 
s.ıı 
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ilişkili bir yönetim fonksiyonudur ve işlemlerle ilgili muhasebe 

kontrolunu kurmak için başlangıç noktasıdır(ll). 

Yönetimin esas sorumluluğu işletmeyi karlı işletmektir. Bu 

sorumluluğunu yerine getirmek için, yönetim mal ve hizmetleri kabul 

edilebilir bir maliyetle üretmeli, mamullerin uygun bir fiyattan 

satılabileceği piyasayı geliştirmeli, yeni mal ve hizmetler sunmalı

dır. Bu amaçlara ulaşmak için, yönetim her faaliyet alanında etkin

liği sağlayacak politika ve prosedürleri belirlemeli, uygun perso

nel seçimi ve eğitimi ile bu politikaları uygulamaya koymalı, genelge 

ve emirlerle bunları personele iletmelidir(l2). 

Yönetim kontrolunun tanımında yer alan unsurlar yönetimin 

planlruna ve örgütleme fonksiyonları ile doğrudan ilgilidir. Plan

lama örgütsel amaçların belirlenınesini ve bu amaçlara ulaşmak için 

politikaların, prosedürlerin ve yöntemlerin seçimini içeren bir 

süreçtir(l3). Politika işletmede, eylemlerde klavuzluk görevi ya9an 

genel davranış planı olarak ortaya çıkarken, prosedür ve yöntemler 

politikanın nasıl ve ne şekilde uygulanacağını, kısacası politikanın 

yürütme biçimini belirler(l4), Etkin bir kontrolun kurulması ve 

{ll) The AICPA, SAS. No:l, par.320.27 

(12) Gilbert R.Byrne, "The Independent Auditer and Internal Control," 
Readingsin Auditing, J.Johnson, J.H.Brasseaux(South-Western 
Publishing Co., Cincinnati, 1965), s.57 

(13) Leonard J.Kazmier, j~letp~~net~J~l~E~' Çev.Cahit Tutum 
ve diğerleri (TODAIE Yayınları No.l78, Ankara,l979), s.49; 
Andrew D.Chambers, Internal Control and the Systems Approach 
to Internal Auditin,:; (The City University Business School, 
London, 1979), s.5 

(14) İna1 Cem Aşkun, ~tim Der_~~la~(E.İ.T.İ.A. Eskişehir, 
1976), s.l4 
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geliştirilmesiyle ilgili bir kişi, hem yapılan planlamanın yeterli

liği, yani belirlenen amaçların, politikaların, prosedürlerin ve 

metotların yeterliliği hem de planlama ile sağlanan etkinliğin 

yeterliliği üzerinde durmalıdır(l5). 

Yönetim kontrolu ile örgütleme süreci arasında yakın bir 

ilişki vardır. Örgütlernede belirlenen amaçlara ulaşmak için nasıl 

bir görev dağılımının yapılması gerekeceği sorunu ele alınır~ Yapı

lacak işler, önce gruplara ve alt gruplara bölümlençiirilmeli, daha 

sonra belirlenen iş ve orunlara işgörenler atanmalı ve herbiri için 

sorumluluklar tanımlanmalı ve uygun yetki göçerilmelidir. Böylece, 

örgütleme kontrol için bir sistem oluşturur(l6) • 

.z.. Muhasebe Kontrol;u 

Muhasebe kontrolu, aktiflerin korunmasına ve finansal kayıt

ların güvenilirliğine ilişkin prosedür ve kayıtlarla organizasyon 

planını içerir ve şu hususlarda makul bir güvence sağlamak için 

kurulur(l 7): 

a, işlemlerin, yönetimin genel ve spesifik yetkilerine 

uygun olarak yürütülmesi, 

b. işlemlerin, l)Genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine 

veya diğer herhangi bir kurala uygun olarak finansal 

raporların hazırlanmasını sağlayacak ve 2)aktifler 

üzerinde hesap verme yükiliıliülüğünü devam ettirecek 

biçimde kaydedilmesi, 

----=-= ---
(15) v.z.Brink, J.A~Cashin, H.Witt, s.60 

(16) V.Z.Brink, J.A.Cashin, H.Witt, s.61 

(17) The AICPA, SAS No.l, par.320.28 
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c. Aktifler üzerinde tasarruf hakkına sadece yönetimin 

yetkilerine uygun olarak izin verilmesi, 

d. İşletmenin aktiflerinin korunması ile ilgili sorumlu

luğu belirlemek için görevli kişiyi zimmetlendiren 

kayıtların belirli aralıklarla mevcut aktiflerle karşı

laştırılması ve herhangi bir fark bulunduğunda gerekli 

kararın alınması. 

Muhasebe departmanı, genel olarak muhasebe görevlerinin 

uygun şekilde ay~ılması ve muhasebe prosedürleri vasıtasıyla 

ulaşılacak muhasebe kontrolunun kurulmasından ve yürütülmesinden 

sorumludur. Şüphesiz, etkin bir sistem için departmanlar arasında 

koordinasyon gereklidir(l8). 

~. Muhasebe Kontrolunun Amaçları 

İç kontrol sistemi ile ulaşılacak kontrol amaçları, depart

manlara, fonksiyonlara, finansal raporlar sınıflamasına veya devre

lere göre ayrıntılı olarak belirlenebilir. İşlemlerin yetkiye 

dayalı olarak yapılması, kaydedilmesi, özetlenınesi ve raporlanması 

ile ilgili kontrolun sağlanabilmesi için bu amaçlara ulaşılmalı

dır. 

Endüstri ve ticaret işletmeleri i.çin aynı olan işlemlerle 

ilgili faaliyetlere uygulanan amaçlar standart kontrol amaçları 

olarak gösterilir. 

(18) K.P. Johnson, H.R.Jaenicke, s.8 
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a. işlemlerin Yürütülmesi i~in Göçerilen Yetkil~rin 

Uygun Kullanılması 

İşlemler işletme faaliyetlerinin temel unsuru olduğu için 
iç kontrolun esas konusudur. İşlemler, aktiflerin ve hizmetle-

rin işletme dışındaki kişilerle olan alım ve satımını, işletme 

. . ;nı 
ıçınde kullanım:u veya başka bir aktif veya hizmete dönüşümünü 

kapsar. İşlemler için en yetkili merci ortaklar genel kuruludur. 

İşletme içinde farklı düzeylere ve kişilere yetki devri bir yöne-

tim fon...'ksiyonudur. Bu nedenle, ;.şlemlerle ilgili yetki göçerimi 

belirli şartlar altında belirli amaçlar için aktiflerin alım satı

mına, dönüştürülmesine veya kullanılmasına ilişkin yönetim karar

larında yer alır. 

Yetki göçerimi belirli durumlara uygulanacak işlemlere 

ilişkin olarak genel olabilir veya sadece bir tek işleme ilişkin 

olarak özel olabilir, Herhangi bir müşteriye satılacak mamuller 

için satış fiyatlarının belirlenmesi~ çalıştırılacak personelin 

sayısının ve niteliğinin belirlenmesi ve benzeri kararlar genel 

yetki göçerimine örnek olarak gösterilebilir. Genel yotki göçeri

minin temel niteliği, belirli kişi ve işlemleri gözönünde bulun

durmaksızın işlemlerle ilgili genel durwnun tanımlanması ve 

belirlenmesidir. Özel yetki göçerimi ise belirli bir satış veya 

satınalma işlemi veya özel bir üretim siparişi için belirli malzeme 

ve personel kullanımı gibi işlemlere ilişkin yetki göçerimini 

kapsar(l9). 

\ 
_.._,.._,~--·~~-...,.,.,.,~ .... ·~. _,_, __ ~ 

(19) The AICPA, SAS No.l par.320.20-22 
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Genel ve özel yetki göçerim~~\lemlere uygulamada işletme 
yönetimi cevaplandırılması gereken çeşitli sorulara sahip olabi

lir. Örneğin, müşteriden sipariş kabulü, malı gönderme, müşteri

ye kredi açma ve koşullarını belirleme, fiyatlama gibi satış 

işlemlerinin çeşitli yönleri için kime,ne ölçüde yetki göçerilecek? 

Kredi koşulları için yetki alınırsa, bu yetkinin kullanımı her 

müşteriye karşı geçerli alaca~ mı, yoksa her müşteri için ayrı 

ayrı yetki mi göçerilecek? Yetkiler yazılı mı olacak? İşletme 

yöneticileri bu tür birçok soruyu belirlemek ve cevaplamak ihtiya

cındadır. Oysa, işletmelerin büyüklüğü ve faaliyet konularının 

farklı oluşu, işlemlerin karmaşı~lığı ve geniş coğrafi bölgelere 

yayılmaları bütün işletmelerin ihtiyacını karşılıyacak ve her 

soruyu cevapland.ıracak spesifil\: kontrolların ayrıntılı bir liste

sinin yapılmasını önlemektedir(20). 

b. İşlemlerin Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerine 

Uygun Olarak Kaydedilmesi 

Muhasebe kontrol sistemi işlemlerin uygunhesaba do&;ru 

olarak ve meydana geldiği dönemde kaydedilmesini sağlamalıdır. 

Muhasebe kontrolunun tanımında, bu amaç muhasebe _prensiplerine 

uygQn olarak finansal raporların hazırlanmasını sağlamaktan çok, 

buna izin verme açısından ifade edilrnektedir. Bu ayırım, işlem

lerin gerektirdiği şekilde kaydedilmesinden başka, finansal rapor

ları hazırlamada yönetim kararlarının gerekliliğini ortaya koymak

tadır. 

(20) Kontrol amaçlarına ve kontrol prosedür ve tekniklerine bir 
örnek Ek:l'de verilmektedir. 
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İşl·eınlerin uygun olarak kaydedildiğine ilişkin bir gü

vencenin elde edilmesi, işlemlerin yapıldığını gösteren bazı 

delillerin mevcut olmasına bağlıdır. Bu güvencenin elde edilişi 

işletmenin ve işlemlerin niteliğine göre farklıdır. Örneğin, sevk 

dökümanlarının kullanıldığı işletmelerde, bu dökümanların satış 

kayıtları ile karşılaştırılması kaydedilmemiş satışları ortaya 

çıkarır. Daha dalaylı bir yoldan, kaydedilmesi gereken satış tuta

rı satılan malın miktarına satış fiyatlarının uygulanmasıyla 

bulvnabilir. Bu tahminlerden elde edilecek sonucun doğruluk dere

cesi fiyatlama yapısının, mamul karmasının ve diğer koşulların 

farklılığına bağlıdır. Bununla l ,raber, bu tahminler kaydedilmemiş 

bir satışın belirlenmesi olruıağını vermez(21). 

Hata ve hileden kolay etkilenir para ve menkul kıyınet 

gibi aktifler için hesap verme yükümlülüğünü sağlamak amacıyle 

üçüncü kişilerle olan işlemler mümkün olduğu kadar kısa sürede 

kaydedilmelidir. Bir işlem kaydedilince, yolsuzluk ihtimali aza

lır. Önceden numaralanriıış .. dökümanların kullanılması bütün işlem

lerin kaydedilmiş olduğunu belirlemede değerli bir yardımcıdır. 

Şüphesiz, bu tür dökümanların kullanılmasında dökümanın kendisi

nin bir değeri yoktur; değer, kayıp herhangi bir dökümanın nedeni

nin açıklanmasında ve tüm nuinaralanmış dökümanlar için belirlen:ı.niş 

sorumlulukta gizlidir(22). 

(21) The AICPA, SAS No.l par.320.38-39 

(22) J. W. Cook, G. M. Winkle, s. 203 
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c. Aktifler Üzerinde Tasarruf Hakkının Belirlenmesi 

Aktiflerin korunması amacı, aktifler·· Uz erinde tasarruf 

hakkının yetkili personelle sınırlandırılmasını gerektirir. Aktif

ler üzerinde tasarruf, hem fiziki tasarrufu hem de aktiflerin 

kullanılması ve yönetilmesi yetkisini veren dokümanların hazırlan

ması ve işleme konulmasını içerir. Aktifler üzerinde tasarruf hakkı 

verilecek personelin sayısını ve niteliğini, aktiflerin hatalı ve 

hileli işlemlere elverişlilik derecesi. belirler(2.l). \~ 

d. Sorumluluk Kıyı tlarının. Mevcut Aktiflerle 

Karşılaştırılması 

Aktifler üzerinde sorumluluk fonksiyonu aktiflerin 

iktisabından onların çıkarılmasına veya başka bir şekilde kullanıl

malarına kadar devam eder. Bu fonksiyon aktifler için ilgili kişi

lerin sorumluluğunu belirten gerekli kayıtların tutulmasını ve bu 

kayıtların ilgili aktiflerle karşılaştırılm.asını gerektirir. Örneğin, 

stok kayıtlarının ve kartlarının fiziki envanter sayımı ile karşı

laştırılması, sayım sonucu noksan çıktığı takdirde depo veya mağaza

daki ilgili memurun sorumluluğu ortaya çıkar. 

Aktifleri koruma ve muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini 

sağlama amaçları için yapılması gereken karşılaştırmaların sıklık 

derecesi aktifin niteliğine, büyüklüğüne ve karşılaştırma yapmanın 

(23) The AICPA, SAS No.l par.320.42 
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maliyetine bağlıdır(24). Örneğin, hergün kasadaki parayı saymak 

normal,olabilir, fakat hergün veya sık sık fiziki envanter yapmak 

rasyonel değildir. Oysa, satış memurlarına mamul stoklarının günlük 

teslimi, satışlar için memurların sorumluluklarını belirleme aracı 

olarak pratik olabilir. 

II. İŞLETJ.I!.[8LERDE İÇ KONTROL SİSTEmİNİN KURUMMSINDA GÖZÖITÜ11TE 

ALINAN AlVIAÇLAR 

ı. İşletmelerin Alctiflerir:.i Koruma 

Geniş anlamda, aktiflerin korutı:oasından maksat, şirket 

aktiflerinin arzu edilmeyen durumlara karşı korı..,mması anlaşılır. 

Bu tanımın kullanılması, mevcut aktiflerin korurınıası V€ yeni 

aktiflerin kazanılmasının yönetimin esas fonksiyonu olarak yorum

lanmasına yol açar .. Bu nedenle, şirket yönetiminin karar alma 

süreçleri içine giren prosedürler ve kayıtlar bu tanımın bir 

unsuru olarak anlaşılmalıdır(25). Örneğin, belirli bir fiyattan 

bir mamulün satışına ilişkin bir yönetim kararı, satış karlı 

sonuçlanmadığı takdirde, aktiflerin korunması açısından bu satış 

başarısızlık olarak gösterilir ve muhasebe kontrolunun yetersiz

liğinin belirli bir delili kabul edilir. İç kontrol sistemi, aktif

lerin korurunası için işletmo içinde kabul edilen metotların ve 

ölçülerin koordine edilmesini içermelidir. Aynı zamanda, iç kontrol 

sistemi? aktiflerin satınalınmasında ltal,ite. fiyat ve miktar 

(24) The AICPA, SAS No.l, par.320.43-46 

(25) The AICPA, SAS No.l, par.320.14 
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kontrollarının ya~nlması 1 yangın, s<~'l, don {~i bi olaylar:: .. :ı3:;.ırçı 

aktiflerin fiziki korurunası,bakımının zamanında ve yGteri ölçüde 

yapılması, hırsızlık ve çokar sağlama gibi hileli işlemler için 

olasılıkların en aza indiril[;lcsi ve hileli işlemlere olduğu kadar, 

/
çekecek 

aktiflerin kötü kullanımlarına da hemen dikkati raporlaı:1r:=<. prose-

dürlerinin belirleru:ıesiy~_e de ilgilidir(26). İç kontrol sistc:nıi 

bir işletmenin faaliyetlerinin yürütülıı:ıesinde iki veya daha fazla 

de~'Jartmanın işbirliği yapmasını gersktirir. Örne~ins sipari ]leri 

almal~ satış departmanının fonksiyonudur; fakat bir sipariş karşılan

madıkça ve müşteridGn tahsilat yapılmadıkça, hiçbir değGri yoktur .. 

Satış departLo.anı kendi fonksiyonunu yerine ,.:;etirebilmesi için 

diğer dGpartm.anların i:/Jirli('i,in~ sağlamalıdır. Kredi dep"3-rtmanı 

müşteriye tanınacak krc;diyi onaylama1ıdır. Satış ı:ıağazası malları 

nakliyat şirketine tesliın otmeli, muhasebe departma.nı fatura 

düzenlem2li ve tutarı kaydetmeli, t,~~hsilat departmanı müşteriden 

tahsilat yapmalıdır. Eğer, satış işleııü verinıli bir şekilde yürü

tülmek isteniyorsa, :nar departma.rı kendi görevini sırasıyla ve 

usulüne uy:',U!1 olarak yapmalıdır. Bu diğer departmanlar tarafından 

yürütülecek işlemleri kolaylaştırır. Bu amaçlara, siparişin alınması 

ve işletme içinde ilstişimi için standart bir prosedürün planlan

masıyla on iyi bir şekilde ulaşılabilir. Bu prosGdür ilgili tüm 

departınc.ı.nlar için yazılı olarak ha.zırlanrılalıdır(27). 

İkinci bir yoruma göre; aktiflerin, sadece: işletmo amaç

larına uyc;un bir şekilde yönetilmesinde ve Inuhasebeleştirilmesinde 

(26) J.A.Silvoso,RDM-~Bauer, s.99 

(27) J .A. Silvoso, RDWI. Bauer, s. 99 
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yapılan ka:=ıı tlı ve,;ra kas ı ts ız h·:Jr türlü hata ve hileden doğacak 

zararıara karşı korunması, iç kontrol kavramına r-:irer(28). 

2. Bilgilerin Doğruluk ve ~i.üvenilirliğini SağlarJ2 

lJuhasebe bilr;ileri yönetiLll Vü dış raporlai:1a amaçları 

için. kullanılabilir. Bu nedenle, muhasebe bilgilerinin clo[lruluk 

ve :güvcnilirli{j,ine ilişkin iç kontrollın yorumlanmasında farklar 

doğar(29). Satış poli til-talarını ve fiyatları belirleme, ıYıaliyetleri 

tahmin etme, bölümlere veya mamul cinslGrine göre başarı düze~rini 

ölçme ~;ibi yönetiı::ı. amaçları için muJıasebe ve c~_iğer departınanlr-ı.r 

tarafından geliştirilen bilgilerin güve11ilirliğini sağlamak kadar, 

dış raı-:ıorl2.m8. amaçları için de güvenilirli~';i sağlan~ak önemlidir. 

Bu nedenle, iç kontrol sisteminin bir sonucu olarak geli.5tirilen 

raporlama metotlarının, yanlış bil,ısilere dayanan önemli yönctüa 

kararlarının alınn1ası tehlikesini azaltmak için1planlanmaoı.va 

daha sonra büyi..iJ;: bir dikkatle uygulg,runası zorunlu olm;.;;.ktadır (30). 

İç kontrol sistemi, aynı zamanda bilgilerin doğru, güvenilir, 

zamanında ve yeterli açıkl:ınmasını sağlayacak muhasebe presediir

lerinin belirlenınesini gerektirir~ 

3. Faaliyetlerin Verimliliği ve Politikal'3.ra uygunluğunu Sağlamr 

Bu amaçlara sorumlulukların kısım, bölilin ve ~irket 

düzeyinde ay-ırımının yar:nlmasıyla bir ölçüde ulasıılır. Sorumluluğun 

ihmal edildiği h<;r eylemi ölçon ve bu ölçüı11lerin bir di::l,cı~ sorumlu 

(28) The AICPA, SAS No.l, par.320.15 

(29) The AICPA, SAS No.l par.320.17 

(30) J.A.Silvoso, R. D. r!T. Bauer, s.lOO 
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kişi tarafından ;::;özden r'.eçirilmesi, ko.ntrol edilmesi ve cleştril

mesi için bu ölçümleri gösteren raporlama. prosedürlerinin kurul,na

sıyle bu o..ı:ı.ıaçl,·•ra daha çok ulaşılabi1ir. Verimli1i,1i belirlemek 

vo ölçmek için çeşitli araçlar iç kontrolun bu alanında yor alan 

raporlara ter~-ıcol teşkil etmelidir:.L.·Örnogiri, .pir bölüm yöne.ticiei · 

kendi böli.imü için bir bütçe hazırlar~ bütçe d:ıha üst düzeydeki 

yönetici tarafından gözdem geçirilir ve onaylanır. Bölünün faaliyet

lerinin verimliliği bütçesiyle ilişki kurular2Jc belirl~nir. Sonuç 

olarale faaliyetlerin etkinli,~inin değerlendirilmesi içir:t bir kriter 

belirlemir ve işletmenin çer}i tl i sorv.mlu1uk düzeylerinde eleştiri 

ve analiz için kullanılır. Bu geniş _prosedürle, iç kontrol sistcni 

faaliyetlerin verinılili 1ğin.i sağlanaye.. V'j bütçe ile finans:=ü terim

lerle ifadE~ edilen yönetim poli t .... kalarL1a uy<;unluğu koruına~7 c:. ~rardııncı 

olur. 

III. İÇ KONTROL ~HST2:~~~İNİN T.~IIBL UNSURLMU 

Bir şirketin kontrol prosedürleri ve teknikleri:-:ı.in seçiminde 

ve işletme faaliyetlerinda etkinliğin sai~lan:ng,~:.:ında, birçok unsur 

önemli bir etkiye sahiptir. Bu unsurların d.eğerlendirilnıesi, kontrol 

prosedür ve tekniklerini değerlendir.~Jck için gerekli bir "bsşlangç

tır(31). Bir şirket 1 uygun bir kontrol düzeyi kuratı unsurlara sahip 

olmadıkça, iç kontrolun aL;.açl.:ırına ulaşıJ_a.aı..ız. İç kontrol siste .... dni 

oluşturan bu unsurlardan önemli ola.nls.r şun.lardır; 

- De_partrJ.anların sorumluluklarını uygı..ı.n. bir (?ekilde cı.~.ğı tan 

iyi bir orga.nizasyon ya_)ısı. 

- Sorumluluklarını yerine getirabilecek sayı ve kalitede 

_9crsonel. 

(31) The AICPA, Report. s.l2 
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- Aktifler, borçlars h::ı.sılat ve giderlerin etkin rmr;::;tte 

kontrolunu saiil:-ıyacak muhasebe ı.üstemi. 

- Bütçeleıne ve işletme içi finansal ra_porlruna. 

Departmanların görev ve soru:nluluklarını yerine getirme

lerinde izlemecek usul ve metotların doğruluğu. 

İç denetim dcpart.manını.tı mevcut oluşu. 

ı. Departmanların Sorwnluluklarını Belirleyen ve Du 

Sorumlulukları Uygun Bir Şekilde Dağıtan İyi Bir 

Organizasyon Yapısı. 

Etkili bir iç kontrolun ilk şartı, işletmenin i;iri bir 

orGanizasyon yapısına sahip olmasıdır. İyi bir organizasyon yapı

sının özelliği ise, satın alma, teslim alma, imalat, satış, muhasebe 

ve iç denetim cçibi fonksiyonların başka ba~ıka ve be,~?!;ımsız depart

ınanlara zördürülmesidir. Hiçbir departman ve dolayısıyle htçbir 

kimse herhangi bir işlemi başından soauna kadar bütün safhalarıyle 

yürütmE! i~;ir.ı.i tek başına üzerine alD.1aı.ns.lıdır (32). Genel olara·Lr~ 

orrsı.nizasyon yap;nsı depalmanlar tarafından. yürütüle:c ek fonksiyon

ları.'J. bir';:ıirinden -=ıyrılıaasından başka, kilit mevkideki porsonelin 

yetkileri, sorumlulukları ve görevlcri.::in be1irlen.ıncsini içerir(33). 

'. ':. _ ... 

(32) Ferruh Çömlekçi, ~·:~.E~:::ı_:;_eJ?-.9_ J:)~xıp:t_~[:-'1_i (E. İ. T. İ. A. Yayınları ı; o: 
No: 202/131, Eskif?ehir, 1978)~ s.38; '!Valter B.~.lcigs, ]?.r_~P:_c.tele_~
.SJ.:f~.A.U.:§._?:_~J% (Revised ed. Richard D.Ir-vvin Ine., Homewood, 1961), 
s. 81; Howard F. Stettler, b.~~i..tiE-;3;_~P,:r_i_gg_iJ?]_E!!l: Ob_j_o_p~"tiy~es 
?F.9.9_.~.S.U·:r=c;·~~-~~JP.KJ>_~~.Q-~T-~- (2. ed., Prentice. Hall Ine.$ Eng_lewood 
Cliffs. 1963) 1 s.46 

(33) The AICPA, Report, s.l3 
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Sorumluluk ve yetki göçerimi açıkça tanımlanmalı ve organizasyon 

şemasında ve yönetmeliğinde belirtilmelidir(34). 

İşlemler yönetimin verdiği genel ve spesifik yetkilere 

uygun olarak yönetilmelidir. Anonim şirket statüsü şek+indeki 
.. 

işletmE~lerde en etkili organ ortaklar geJ.1el kuruludur. Bu yetki 

yönetim kuruluna, genel müdüre ve diğer yöneticilere göçerilir. 

Yönetim ise yetkisini işbölümü esasına göre, kararları uygulama

ları için departmanlara devreder. 

Yetki ve sorumlulukların işbölümü esasına göre dağıtılma

sıyle çe şi tJ_i aktiflerin ve bu arada p.aranın yönetimi ile muhasebe 

işlemlerini yürütenler ayrılmı.:;ı ··lur(35). İşbölümü esası sayesinde, 

bir kişinin aynı zamanda hem muhasebe kayıtlarında hem de ispat 

edici belgeler üzerinde değişiklikler m2ydana getirmek suretiyle 

hileli işlemlere başvurması önlenmiş olur(36). 

İşletmeler büyüdükçe ve işlemler karmaçık hale geldikçe 

organizasyon yapısının belgelenmesi daha çok arzu edilir. Organi

zasyon şemaları, iş tanıtımları, işletme politikasını.içeren 

genelgG ve benzeri raporlar ve dökümanlar bu amaç için kullanı

lır(37). 

{34) 'I·he AICPA
1 

The Corrımittee on Auditing Procedure, ,!ıld_tti..ng__ __ 
Standards and Procedures, Statements on Auditing Proceduro 
('SAPT'N·;~')3-(The-Trc"PP..-~~··1963), s. 27 

(3 5) Osman Fikret Arkun, İ§1~~tiiı_E_;_l_~_r_Çi_g_~1!121E-.as_~)?g_.J?€3P:~.tir-~:i. (İ. İ. T. İ. A. 
Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları No.252, İstanbul, 
1975) 1 s.95t H.F.Stettler, s.46; J.W.Cook, G.M.Winklo, s.204, 

(36) Mazhar Hiçşaşmaz, İ..§;Let~~"):L~?.-a1?15.El::.n_?-:!:Ll~-l~ı-ıgı_e_:3_i (3 .. Baskı, 
Ankara, 1974), s.34 

(37) The AICPA, Report, s.l4 



- 25 -

2. Sorumluluklarını Yerine Getirebilecek Sayı ve Kali tec'.e 

Personel 

Bir işletmenin başarısı, geniş ölçüde personelin kalitE::sine 

~oağlıdır. Bu nodenle, işletmede çalı;;ıan kişilerin yeterli mesleki 

bilgiye ve dürüstlüğe sahip olması, i,sri bir iç kontrol için son 

der cc c önemlidir. Aksi halde, hesap v2rme yükü.ı."11lülüğürıü y-erine 

getirmek için kurulmuş olan iç kontrol sisteminin etkinliği sağla

namaz(38). Çünkü, yeterli eğitim ve yeteneğe sahip olmayan bir 

kişi iyi bir kayıt sisteminin yerleştirilmesinde ve güvenilir 

muhasebe raporları hazırlamada yetersiz kalmaktadır(39). Özellikle, 

muhasebe departmanında çalıştırılacak kişiler için ahlaki nitelikler 

bilgilerden de önce gelınektedir(40), Bu durum, görev yerlerinin 

yetki ve sorumluluk yönünden iyice incslenip, işin gerektirdiği 

sayı ve ı-cal itede personelin çalıştırı1r.ı.1asını ve buralarda görev 

alacak kişilerin eğitimi, ahlak ve yetenek açısından işe giriş 

sırasında ve sonradan devamlı surette gözetimini gerektirir(41). 

(38) John J. Willingham, D.R. Carmichael 1 ,~.,li<!i_ti~,Ç~,l?-~1..9-. 
~E~~ (McGraw-Hill Book Co., New York, 1971), s.239> 

M. Hiçşaşmaz, s.36 

(39) H.F.Stettler, s.52 

(40) Gerarcl Salato, Alain Ghez, ~uh~_Ş_Et:2,~1=~!..:!-.P_j)enet~l:h Çev, Nusret 
Beygo, Cevdet Yılçın (TTOSOBB, Ankarg,, 1974), s.26; O.F.Arkun, 

s.93 

(41) F. Çömlekçi, s.41 
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3. Aktifler, Borçlar, Hasılat ve Giderlerin Etkin Bir Biçimde 

Kontrolunu Sağlayacak Muhasebe Sistemi 

İyi düzenlenmiş bir mulıasebe: sistemi etldli bir iç kontro"!'" 

::ıwı gerçekleştirilmesinde önemli bir araçtır. İşletmenin hes:ap:·. 

planında açıklık olmaması, belgelerin düzensiz, defterlerin kötü 

tutulmuş olması, sonradan yapılacak denetimi güçleştireceğinden, 

hatalı ve hileli işlemlere kolaylıkla yol açar(42). İyi bir iç 

kontrol için, her kaydın belgeye dayandırılması ve belgenin 

ilgili bütün bilgileri içermesi, departm::mlar arasında el değiş

tirdikçe yetkili kişilerce onaylanması önemlidir. Ayrıca, hesap 

planları kaydedilecek işlemlerin uygun şekilde sınıflandırılmasını 

sağlayan ve hesaplara girecek unsurların niteliğini belirleyen 

kesin emirler ortaya koymaktadır(43). Hesap planının bir muhasebe 

yönetmeliği ile açıkla.vıması, mUJ.l-ıascbe departmanında çalışanlara 

ilgili işletmenin muhasebe sisteminin bu yönetmelikl;; tanıtılması 

gerekir(44). 

4. Departmanların Görev ve Fonksiyonlarını Yerine 

Getirmelerinde İzlenecek Usul ve Metotların Doğruluğu 

Görev ve fonksiyonların yerine getirilmesinde her depart

manın izleyeceği usul ve metotların doğruluk derecesi, iç kontrolun 

------ . ··-- ... _____ _ 
(42) G. Salato, A.Ghez, s.29; O.F.Arkun, s.96 

(43) H.F.Stettler, s.50 

(44) F.Çömlekçi, s,40 
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etkinliğini ve bunun sonucu olan faaliyetlerin etkinliğini bolirle

mektedir. Muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini ve aktiflerin 

korurunasını sağlamak için gerekli usul ve metotlar iç kontrol 

sistemj_ne getirilmelidir. Bu, genel olarak dep:1rtman içinele bir 

kişinin bir işlemi başından sonuna kadar yapmasını önleyecek 

iş bölilinünün gerçekleştirilmesiyle olur. İşbölilinünün yapılma-

sında yetki ve sorumluluk hatları, politika ve prosedürler yazılı 

şekilde açıkça belirtilmelidir(45). Organizasyon şeması şirketin 

organizasyon biçimini, yetki ve sorui.aluluk hatlarını gösteren bir 

araçtır. Bir işletmede her iş için politika ve sorumluluk ayrıntı

ları organizasyon şamasından çok diğer dokümanlarda belirtilir .. 

Yazılı iş tanı tımları, şirketteki her meınurun görev ve soru.mluluk

larını ortaya koyarak organizasyon şemasını destekler. 1?rosedür 

el kitabında ise her bir işe ait görevin yerine getirilmesinda 

uyulacak yöneticilerin emirleri yer alır(46). 

IV. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE İÇ DENETÜ:ÜN YERİ 

İşletme yöneticileri sorumlu oldukları faaliyetleri en 

etkin şekilde düzenıeyecek bir kontrol sistemi geliştinnade önemli 

bir sorumluluğa sahiptirler. Yöneticilerin, işletmenin finansal 

faaliyetlerini ve durumunu düzenli ve belirli sürelerle ara 

raporLır, faaliyet özetleri ve diğer finansal ve istatistiki 

bilgiler vasıtasıyle gözden geçirilmeleri etkin bir iç kontrol 

(45) The AICPA, SAP No; 33, s.31 

(46) H .. F.Stettler, s.52; J.W.Cook, G.VI.V\Tinkle, s .. 206 
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sisteminin önemli bir özelliğic1ir(47). Bu işlemler faaliyet sonuç

ları ile prosedürlerde belirtilen amaçlar ve standartların karşı

laştırılmasını, farkların analiz edilmesini ve düzeltici önlem

lerin alınmasını içerir. Küçük işletmelerde belirtilen niteliklerin 

incelenmesi, işletme sahibi veya yöneticinin kendisi tarafından 

yürütülebilir. Büyük işletmelerde yeterli bir iç kontrol sistemi

nin karmaşıklığı ve iyi bir iç kontrol sisteminin yar-arlarının 

yöneticilerce gittikçe ·daha.'çok anlaşılması, iç kontrolun üzerinde 

bir kontrol aracı olarak iç denetimin gelişmesine yol açmıştır(48). 

' 

( 4 7) The I CAEW 1 _S tat ~mt:_n.:t~LEE.~2?:..9:.~-t~E.E (The ICAE1N, London, 197 8) , 
s.26 

(48) H.F.Stettler, s.69 



İ K İ N c İ B ö 1 ü M 

İÇ DENETİMİN AMACI VE KAPSAThiT 

I. İÇ DENETİMtr'T NİTELİGİ 

En geniş anlarnda "denetim11 ekonomik faaliyetler ile 

önceden belirlenmiş kriterler arasında uygunluk dereecsini araş

tırmak amacıyla ekonomik faaliyetleri doğrulay-an delillerin 

sistematik ve tarafsız olarak elde edilmesi, değerlendirilmesi 

ve sonucun ilgili kişilere iletilmesi sürecidir(l). 

Delillerin sistematik olarak elde edilmesi ve değerlen

dirilmesi, denetim amaçlarına ulaşmak için seçilen ve uygulanan 

delil elde etme ve değerleme faaliyetlerinde denetimin bir plana 

dayalı olarak yapılmasını ifade eder. Ekonomik faaliyetler ve 

ekonomik faaliyetlerin isbatlanması arasındaki bağ muhasebe 

bilgi sistemi ve muhasebe sürecidir. Bu nedenle, dcnetiınin 

konusu bilgi sistemini ve muhasebe sürecini içerir. 

(1) The A.A.A., The Committee on Basic Auditing Concepts, !. ~.t_E-j;_~~ 
21..].?-..§~"l;lditip.g Conce_p_ts (The A.A.A., Sarasota,l973), s.2; 

John W• Cook, Gary M. Winkle, ~.:~:thilosopl}_y_an .. CL..!.9g):ı,p.j,g_:ı~. 
(2. ed., Houghton Mifflin Co., Boston, 1980), s.4 
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Denetim çalışmasının, işletmenin kendi personeli tarafın

dan yürütüldüğünü açıklamak ve dış dünotçinin çalışmasından bu 

faaliyeti ayırmak için "iç denetim" terimi kullanılmaktadır(2). 

İç denetim sürecinin esas gayesi iç kontrol sistmninin 

yeterlilik ve etkinliğini incelemek ve değerlernek suretiyle 

yönetime hizmet etmektir. İç kontrol sisteminin yeterlilik ve 

etkinliğinin ölçülebilmesi için önceden belirlenmiş kriterlere 

gerek vardır. Bu kriterler genel kabul görmüş muhasebe prensip

leridir. veya yönetim poli tik-::ı. ve prosedürlerini oluşturan plan-

lar, genelgeler ve yöneticilerin emirlerinde yer alan kurallardır. 

Böylece, iç denetçi işletme yöneticisi ile karşılıklı ilişkiye 

sahiptir: İç denetçi yöneticilerden kriterleri almaktadır ve 

kriterler açısından kontrolun l:.c :..i tesi hakkındaki görüşünü yönetici

lere iletmektedir. 

İç denetim işletme organizasyonu içinde yer aldığı ilk 

zamanlarda iç denetimin görevi işletme faaliyetlerinden doğan 

kontrol ihtiyacını karşılamak olmuştur. İç denetçiler taraf~ndan 

bu görevi yerine getirmek için yapılan çalışmalar muhasebe kayıtla

rının işletmenin gerçek ekonomik faali:retleri.ni ya.nsı tıp yansı t:ma

dığı işletme politikalarına ve prosedürlerine uygunl~nsağlanıp 

(2) V. Brink 1 J,A.Cashin, H.VIfitt, ~l<Jder!l,..jp.te_rn?-l_jl.udi_t:i..-Q.g 

(3. ed., The Ronald Press Co., New York 9 1973) , s.3~ 

Norman J.Lenhart, Philip L.Defliese, Mon~~merJL~~uA~t~l~ 
8. ed., The Ronald Press Co. 9 New York, 1957)~ s.62 
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sağlanmadığJ.nı araştırrı.1ak ve ari tınetik işlemlerin ve kayıtların 
/ 

puantajını yapmak olmuştur. Bunun sonucu olarak, iç denetçilerin 

amaçları aktifleri korumak, hata ve hileleri önlemek olmuştur. 

Hata ve hileleri bulmaya verilen önem nedeniyle, denetçilGr 

işletmede çalışan kişiler tarafından birer dedektif olarak görül

müştür(3). İç denetimin amacı hata ve hileleri bulmak ve önlemek 

olarak görüldüğü için, iç denetimin kapsamı sadece muhasebe konu

ları ile sınırlı kalmıştır. 

İşletme faaliyetlerinin geniş coğrafik bölgelere yayılması, 

işletmelerin bilgi sisteminin ve tokxük yapısının dah2. karmaşık 

hale c;elmesi üst düzeydeki yöneticilerin işletmenin günlük faali

yetleriyle yakın ilişkilerini sürdürmelerini engellemiştir. İşlet

menin kontroluna ilişkin bu sorunların çözlli~lenmesinde, işletme 

içinde daha fazla iletişim ve koordinasyon gereği iç denetçinin 

hizmetlerinden yönetimin yararlanmasJ.na yol açmıştır(4). İç 

denetçi şirket porsonelinin çalışmalarını dürüst, verimli ve 

şirket politikalarına uygun bir şekilde yürütüp yürütmediğini 

araştırmak için işletmenin şubelerini gezen bir kişi olmuştur(5). 

Böylece, iç denetçiler daha geniş ve yönetime daha çok yönelik 

bir ni teliğe sahip olmuşlardır. İç denetirnin amaçları muhasebe 

(3) v. Brink 7 J. A. Cashin, H. Wi tt, s. 5 ~ Radwan A. Rafaat, .~Jı~(3_)i~:t\l,rS. 
sıf,J.p.ji_§J'J:t.~l_.A,:u,c?:.i~Agp; (The City University Business Scholl, 
London, Basılmamış Doktora Tezi, 1980), s.7~ Walter B.I\'Ieigs, 
5IJESi~~~~~of Audi~nb (Revised ed., Richard D.Irwin, Ine., 
Homewood, 1959), s.769 

(4) R.A.Rafaat, s.9 

(5) W.B.I/1eigs, s.770; V.Brink, J.A.Cashin H.Witt, s.5 
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kontrol alanından diğer alanlara doğru genişlerken, denetim 

çalışması işletmenin mevcut durumunun değerlendirilmesini ve 

daha iyi sonuçlara ulaşmak için ne tür değişikliklerin yapıla

bileceği konusunda tavsiyeleri içermeye başlamıştır. 

İç denetimin koruyucu özelliğinden yapıcı özelliğine doğ

ru öneminde ortaya çıkan bu değişiklik, İ; Denetçiler Enstitüsü'nün 

çeşitli tarihlerdeki, iç denetim tanımlarının karşılaştırılmasıyle 

en iyi şekilde özetlenebilir. İç Denetçiler Enstitüsü:nün 1957 

yılında yaptığı tanıma göref"iç denetim muhasebe, finansal ve 

diğer faaliyetlerin gözden geçirilmesinde yönetime hizmet etmek 

için örgüt içindeki bağımsız bir değerleme faaliyctleridir 11 (6). 

Enstitünün 1971 yılında doG;işti.rdiği iç denetim tanımında,muhasebo 

ve finansal gözden geçirme sözkonusu edilmiyer0k~ sadece örgüt 

faaliyetlerinin gözden geçirilmesi yer almaktadıt7). 1978 yılında 

yayınlanan iç denetim standartları, iç denetimi örgüte hizmet 

etmek amacıyla örgütün faaliyetlerini incelemek ve değerlernek 

için örgüt içinde kurulmuş bağımsız bir değerleme fonksiyonu 

olarak tanımlamaktadır(8). 

İç denetim standartları iç denetçilerin sadece yönetime 

değil, bir bütün olarak örgüte hizmet ettikleri görünüşünü 

ı 

(6) The I.I.A., ~ııt__<?.L~Res,]g_:ı;ısiJ:ül.j._t=b.~s_ot.~ .. I.E..~~~:.ı:g_,~l. 
A~qi~~ (The I.I.A., New York, 1957) 

(7) The I. I. A., S_tat..Qil1ent of_jt__g_,ş_p_q_@_:j_lLiJjjJ~s of The In.1§.r1.1.§Ll. 
A~it~r (The I.I.A., New York, 197ll 

(8) The I.I.A., Standards for the ProfeŞ§,i_on.§J. Pr~__gtice,_çı:( 

~!!~:ı:?-E.J Auditing (The I.I.A., New York, 1978), s.l 
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getirmektedir. Bu görüş iç denetim hizmetlerinin sadece yönetime 

yararlı olmadığını, denetim çalışmasının örgütün amaçlarına ulaş

masını olun1lu yönde etkiliyerek, örgütle dalaylı ya da dolaysız 

ilgili kişilere de yararlı olduğunu ortaya koymaktadır. 

İç donetim standartları bağımsızlık, mesleki yeterlilik, ça

lışmanın kapsamı\ .. çalı.şmanrı.n yürütülüşü ve iç denetim departmanı

nın yönetimine ilişkin beş genel standarttan oluşmaktadır. Her 

standart ayrıca spesifik standartıara ayrılmaktadır(9). 

İç denetirnin esas amacı üst yönaticilere ve yönetim kurulu 

üyelerine sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmelerinde 

yardımcı olmru{tır. İç denetçiler örgütün iç kontrol sisteminin 

yeterliliği ve etkinliği ile başarı düzeyinin kalitesi hakkında 

yöneticilere bilgi sağlamakla sorumludurlar. Herbirine sağlruıan 

bilgi bu kişilerin isteklerine v . ihtiyaçlarına bağlı olarak 

ayrıntıda ve genelde farklı olabilir(lO). 

II. İŞLETrill ORGANİZASYONUNDA İÇ DENETÇİNİN YERİ 

İşletmelerde iç denetim departmanlarının yer aldığı ilk 

yıllarda başlıca üç engel iç denetçiyi yönetime daha çok yararlı 

olmasından alıkoymuştur. İç denetçi genellikle, örgütün tlli~ alan

ları içinde araştırmalarını yürütmek için yeterli yetkiye sahip 

(9) Genel ve spesifik standartlar Ek~2ıde özet olarak sunulmakta-

clır. 

(lO)The I.I.A., Standards ••• , s.l 
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değildi. İkinci bir sınırlama, birçok iç denetçinin, oldukça düşük 

bilgi ve yeteneğe sahip olmasıydı. Üçüncü olarak, iç denetçinin 

raporunu gönderdiği yönetim düzeyi örgüt hiyerarşisinde oldukça 

düşük düzeyde yer almasıdır. 

ı. İç Denetçinin Yetki ve Sorumluluk Düzeyi 

İç denetim departmanının örgütsel statüsü iç denetçinin 

donetim sorumluluklarını yerine getirmesini sağlıyacak yeterli

likte olmalıdır(ll). Örgütsel statü iç denetim departmanının 

yer aldığı örgütsel hiyerarşideki düzeydir. İç denetçiler denet

lenenlerin işbirliğini elde edebilmek ve çalışmalarını tarafsıs 

olarak yürütebilmek için yönetimin desteğine sahip olmalıdırlar. 

İç denetçilerin görevleri, yetki ve sorumlulukları üst 

yönetim tarafından yönetmelik, genelge veya benzeri bir yazılı 

doküma:nla tanımlanmalıdır(l2). Doküman iç denetim departmanının 

örgüt içindeki yerini belirlemeli; denetimj.n yürütülmesiyle ilgi

li kayıtları, personeli ve fiziki varlıkları inceleme yetkisini 

denetçiye vermeli ve iç denetim faaliyetlerinin kapsamını tanım

lamalıdır(l3). İyi hazırlanmış böyle bir _doküman, işletme içinde 

iç denetim fonksiyonunun düzenli işlemesini sağlar. Yönetim iç 

denetim politikasını yazılı biçimde ifade etmezse, iç denetimin 

etkinlikle yürütülebilmesi imkanı kalmaz. 

(ll) The I.I.A., Standards ••• , par.ııo 

(12) R.A.Rafaat, s.9 

(13) The I.I.A., Standards ••• , par.ll0.4; The I.I.A., Statı:;ment ••• , 
1971 
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Yönetimin iç denetim politikasını belirleyen doküman 9 

tanımladığı görevlerin yerine getirilmesi olanağını sağlayacak 

kaynakların incelenmesi hakkını iç denetçiye vermedikçe, fazla 

öneme sahip değildir{l4). İç denetçiye yeterli ölçüde yetki 

göçerilmezse, denetçi çalışmasının sınırlandırılmış olduğunu 

görecektir. Örneğin, iç denetçinin kayıtları ve personeli ince

leme hakkının olrnadığı bir departman üzerindeki donetim çalışma

sının anlamı olmayacaktır. 

İç denetçi görevlerini yerine getirmed€, incelediği faali~ 

yetlerin hiçbiri üzerinde doğrudan yetki ve sorumluluğa sahip 

değildir. Bundan dolayı, örgütteki diğer kişiler iç denetçinin 

inceleıne ve değerleme işlemleriyle, hiçbir şekilde kendilerine 

yüklenon sorumluluktan kurtulamazlar(l5). 

İç denetim departmanının örgüt içindeki yerini belirlemede, 

çeşitli örgütlerin, iç denetim departmanlarını ne şekilde yerleş

tirdiklerini ve çeşitli zamanlardaki genel eğilimi incelemek 

yararlı olacaktır. ABDvnde yapılan bir araştırmada iç donetim 

departmanı başkanının raporunu kime gönderdiği sorulmuştur. Alı

nan cevaplarda 1957 yılında iç donetim departmanları başkanlarının 

% 30'u raporlarını genel müdür yardımcısı veya üst düzeydeki yöne

ticilere gönderirken, bu oran l963vde yüzde 40'a, 1968 yılında 

yüzde 47ıe, 1975 yılında yüzde 49'a çıkmıştır(l6). 

---------
(14) V.Brink, J.A.Cashin, H.Witt, s.29 

(15) The I.I.A., Statement ••• , 1971 

(16) V,Brink, J.A.Cashin, H.Witt, s.35; The I.I.A., ~~~a~j~~ 
_9f_ . .§,p]-ect_§§._C~ent . .J.E:.ter,E_§Ll_ A.u_~j._-~_in.&.1'~~~ Research Report 
No:l9 (The I.,I.A., New York, 1975), s.44 
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İç denetim standartları, iç denetçilerin örgüt içinde 

yetki ve sorumluluk düzeyini belirl8mede iç denetçinin rapor 

verdiği kişinin özelliklerini gözönünde tutmaktadır. Bağımsızlık 

standardına göre, "iç denetim departmanının başkanı bağımsızlığı 

desteklemek ve iç denetçiye geniş denetim çalışma alanı kazandır

mak için örgüt içinde yeterli ölçüde yetkiye sahip, denetim 

raporlarını dikkatle inceleyen ve denetçilerin tavsiyeleri üzerine 

uygun kararlar alma ve uygulama yetkisi olan bir kişiye karşı 

sorumlu olmalıdı~(l7). 

İç denetçinin sorumlu olduğu kişinin çeşitli örgütlerde 

farklı olması, bu standardın geniş enlamda açıklanmasının belki 

bir nedenini göstermekt2dir. Bu görüşe uygun olarak, iç denetim 

departmru1ının başk~nı muhasebe veya finansman gibi herhangi bir 

fonksiyenal alan içinde sorumluluklara sahip bir yöneticiye sorumlu 

olmaınalıdır • Çünkü, denetçi böyle bi;:- durumda, zaman zaman 

eleştirrnek zorunda kalacağı bir Kişiye karşı sorumlu olacaktır. 

2. İç Denetçinin Bağımsızlığı 

İç denetim departmanı için yönetim desteğinin belki de 

en önemli unsuru, denetim çalışmasında bağımsızlık statüsünili1 

sağlanmasıdır. Bağımsızlık standardına göre, iç denetçiler çalış

malarını hiçkimsenin etkisinde kalmadan tarafsız olarak yürüttük

lerinde bağımsızdırlar. Bağımsızlık, iç denetçilerin, de~etimin 

uygun yürütülmesi için adil ve tarafsız kararlar vermesini sağlar. 

(17) The I.I.A., Standards ••• , par. 110.1 
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Bağımsızlığa örgütsel statüye sahip olmakla ve tarafsızlıkla 

ulaşı1ır(l8). 

İç denetim hiç kimsenin etkisi altında kalmadEm inceleme 

yapmak suretiyle bilgilerin güvenilirliğini artırmak olduğuna 

göre; denetçi 1 denetim raporunu kullanan kişiye hiç kimsenin etki

si altında kalmadığından emin olmasını sağlamak için, denetlediği 

kişilerden yeteri derecede bağımsız olmalıdır. İç denetçi şirko

tin bir personeli olduğu için ve şirketin amaçlarını onunla payla

Ş&~, aynı şirket için çalışan kişilerle ilişkilere sahip olduğu 

için, dış denetçi kadar bağımsız değildir. 

Tarafsızlık iç denetçilerin çalışmalarında dürüst olma

larını gerektirir. İç denetçiler tarafsız mesleki yargıya varma 

gücünü bulamadıkları orunlarda yer almamalıdırlar(l9). 

İç denetçilerin görevleüu.i.rilmesi bir çıkar çatışması 

olmayacak şekilde yapılmalıdır .. İç denetçiler rotasyona tabi 

tutulmalıdır. İç denetçi işletme faaliyetlerine ilişkin sorwnlu

lukları kabul etmemelidir. Fakat, yönetim denetçinin denetim 

çalışması olmayan faaliyetleri yürütmesini isterse, bu kişilerin 

artık 1 iç denetçi olarak fonksiyonları olmamalıdır(20). 

(18) The I.I.A., Standards ••• , par.lOO 

(19) The I.I.A., Standards ••• , par.l20.0l-02 

(20) Paul macchiaverna, I:;.ı.E.!:J:?:.~LA~dJ~ttEE (The Conferance 
Boards 9 New York, 1978), s.5 
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Diğer faaliyetlerde çalışan personelin geçici veya sürekli olarak 

iç denetimde görevlendirilmesi durumunda, uygun bir süre geçineeye 

kadar, bu kişiler daha önce çalıştıkları faaliyetlerin denetiminde 

görevlGndirilmemelidir. 

3. İç Denetçinin Mesleki Yeterliliği 

İç denetim mesleğinin yeni gelişmeye başladığı yıllarda, 

iç denetçilerin bilgi ve yeteneklerinin basit oluşu, denetim 

çalışmasının aritmGtik ve kayıt hatalarının araştırılması ve işlem

lerin .rutin inceleınesinden ibaret oluşundan kaynaklarunıştır. İç 

denetim rolündeki gelişmeler gerekli mesleki eğitim ve öğrenim 

görmüş kişilerin mesleğe girmesini gerektirmitti~. · 

İç denetçilerin mesleklerini yürütmede mesleki yeterliliğe 

sahip olmaları kadart bazı niteliklere de sahip olmaları gerekir. 

İç denetçiler denetim çalışmalarında dürüstlüğe, tarafsızlığa 

azimli ve dikkatli çalışmaya uymalıdırlar. Mesleki yeterlilik 

standardına göre, iç denetimi yürütmek için iç denetim standart

larını, prosedürlerini ve tekniklerini uygulamada mesleki yeterli

lik gereklidir. Mesleki yeterlilik karşılaşılacak çeşitli durumlara 

bilgiyi uygulama veya teknik araştırma ve yardıma başvurmaksızın 

bilgiyi işleme yeteneği demektir. Finansal kayıtlar ve raporlar 

üzerinde çalışan denetçilerdon muhasebe prensipleri ve teknikleri 

konusunda mesleki yeterliliğe sahip olmaları istenir. Aynı zan1anda, 

iç denetçilerin,işlotmenin faaliyet sonuçlarındaki sapmaların 

önemini ve anlamını belirlemek ve değerlernek için yönetim prensip

leri konusunda da bilgili olmaları gerekir(21). 

(21) The I.I.A., Standards ••• , par. 250.01 
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İşletmenin finansal ve diğer faaliyetlerini gözden geçirmede 

ve değerlemede, faaliyetlerin niteliği bakımından iç denetçinin 

özel uzmanlığa sahip olması yararlı olacaktır. Fakat, iç denetçi

nin her konuda uzman olması düşünülemez. İç denetçi faaliyetlerde · 

değil, kontrolda uzmandır~ Bu nedenle, iç denetçinin yeri, ilgili 

faaliyet konusunda uzman olan kişilerle doldurulmalıdır(22.). 

İç denetçiler, denetlenen kişilerle yeterli düzeyde ilişki 

kurmalarında ve denetim amaçlarını, değerleme sonuçlarını, tavsiye

leri denetlcnenlere açıkça ve etkin bir şekilde yazılı veya sözlü 

olarak iletmede beceriye sahip olmalıdırlar(23). 

İç denetçiler mesleki yeterliliklerini sürdürmek için 
' sürekli mesleki eğitimle meşgul olmalı ve iç denetim standart-

larında, prosedürlerinde ve tekniklerindeki yeni gelişmeleri izle

melidirler. Sürekli mesleki eğitim mesleki derneklere üye olma ve 

katılma; konferanslar, seminerlere, kurslara ve hizmet içi eğitim 

programıarına devam etmekle ve a~aştırma projelerine katılmakla 

sağlanabilir. 

İç denetçiler denetim çalışmalarını yürütmede mesleğin 

gerektirdiği dikkat ve özeni göstermelidirler. Mesleki dikkat ve 

özen, aynı veya benzer koşullarla_basiretli ve uzman bir iç 

(22) V.Brink, J.A. Cashin, H.Witt, s.l05; Brand Cadmus,"Operational 
Audi ting 11 B. C. Lemke, J. D. Edward s (ed.~), Administrati ~ . .9.211~ 
and Executive Action (Charles E.lVIerrill Books, Ine. 1 Columbus, 
--= ---- -

( 1965), s.33 ,. 

(23) The I.I.A., Standards ••• , par.260 
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denetçiden beklenen dikkat ve becerinin uygulanmasını gerektirir. 

mesleki dikkat ve özenin uygulanrnasında iç denetçi kasıtlı yanlış 

kullanma, hata., kusur, israf ve çıkar ilişkisi olasılıklarına 
1, 

karşı uyanık olmalı ve daha çok düzensizliklerin meydana geldiği 

durumlara ve faaliyetlere dikkat etmelidir. Ayrıca, iç denetçi 

yetersiz kontrolları belirlemeli ve faaliyetlerin prosedürlere 

uygunluğunu sağlamak için düzeltici önlemler tavsiye etmelidir(24). 

Iviesleki yeterlilik olağanüstü çalışmayı değil, ölçülü 

dikkat ve uzmanlığı ifade eder. Mesleki yeterlilik, aynı zruuanda, 

tüm işlemlerin ayrıntılı denetimi değil, sadece belirli bir derece

ye kadar inceleme ve değerlomeyi gerektirir. Buna uygun olarak, 

iç denetçi uygunsuzlukların veya düzensizliklerin mevcut olmadığı

nı tam garanti etmez(25). İç denetçi bir yanlışlıktan şüphelendiğin

de, örgüt içinde yetkili kişi bilgi vermelidir. 

Mesleki dikkat ve özenin uygulann1ası· denetimin yürütülme

sinde uygun becerilerin kullanıJ.e•::ı.sı ve yargıya varılması demektir. 

Daha açık bir deyişle, iç denetçi(26), 

Denetim amaçlarJ_na ulaşmak için gerekli denetim 

çalışmasının kapsamını, 

- Denetim prosedürlerinin uygulandığı hususların · f 

önom:ini.,· 

- İç kontrol sisteminin y~terliliği ve etkinliğini, 

Denetimin maliyeti ve yararını gözönünde bulundurmalı-

dır. 

_ ... ....-..~ ..... -...-_ ----~ .. ~- .. 

(24) The I.I.A., Sta:ndards ••. , par. 280-01. 

(2 5) The I.I.A., Standards ••• , par, 280-02 

(26) The I.I.A., Standards ••• , par. 280.04 
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III. İÇ KONTROL SİSTID1İNİN DENETLENMESİ ÇALIŞMASININ 

KAPSAMI 

. 

ı. Gözden Geçirilen Fonksiyonel Alanlara Göre Denetim 

Çalışmasının Kapsamı 

A. Finansal Nitelikteki İşlemlerin Denetimi 

İşletmelerin muhasebe ve finansal nitelikteki işlemleri-

nin denetimine, finansal denetim denilmektedir. Son yıllarda iç 

denetçinin rolünde ve çalışmasının kaps&uında meydana gelen artışa 
iç denetim 

rağmen, finansal denetim/faaliyetlerinin esası olmaya devam etmek-

tedir. A. B. D~- 'nde 1978 yılında yapılan bir araştırmaya göre, finan

sal denetim tüm denetim çalışmasında harcanan zamanın yüzde 43'ünü(27). 

İngiltere 9 de 1979 yılında yapılan başka bir araştırmaya göre ise 

yüzde 55'ini oluşturmaktadır. Bu oranlar işletmelerin denetim depa..rt

manlarının yöneticileri tarafından yapılan kişisel tahminierin 
1 ortalamasıdır(28). Bu araştırmalar iç kontrolun iç denetçi tarafın

dan gözden geçirilmesinde, zaman ve.çabanın, denetlenen faaliyet~· 

lerin finansal olmayan taraflarına da harcandığını eöstermektedir. 

Oysa geleneksel iç denetim, sadece muhasebe ve finansal alanları 

kapsayan incelemelerden oluşmuştur. 

Finansal denetim, hata ve hileleri önleme ve bulma kadar, 

aktiflerin işletme bünyesinde mevcut olup olmadığını inceleme ile 

(27) P. Macchiaverna s.l2 

(28) R.A.Rafaat, s.l37 
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hırsızlık, yangın, yanlış kullanma ve yasal olmayan işlemlerden 

doğabilecek zararlardan aktiflerin uygun korunup korunmadığını 

belirleme çalışmalarını içerir(29). Aktiflerin korunmasıyla il&ili 

bir husus, yolsuzlukların bulunması ve önlenmosidir. Bu~ yıllar 

itibariyle üzerinde önemli değişikliklerin olduğu bir husustur. 

İç denetim fonksiyonu yolsuzluklara karşı psikolojik bir önlem 

olarak hizmet etme ihtiyacından doğmuştur. Birçok durumda 1 iç 

denetÇilertil özellikle yolsuzluklaxın.bulunmasıyla ilgili olduğu 

görÜ.Şu ustünlük kazanmı-ştır. Fakat)' daha sonraki yıllarda. iç 

denetim anlayışı yolsuzluğun bulunması yerine, yolsuzluğun önlenme

sine önem verilmesi şeklinde değişmiştir. Çünkü, yolsuzlukların 

tamamının bulunması oldukça maliyetli ve genellikle imkansız 

olmaktadır ( 30). 

Finansal denetim, aynı zaınanda, muhasebe ve raporlama 

sisteminin sağladığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini araş

tırma ile bu bilgileri belirlenıek, ölçmek, sınıflan1ak ve raporla

mak için kullanılan araçları gözden geçirme faaliyetleridir!31). 

Bilgi sistemleri yöneticilerin kararalma ve kontrol 

amaçlarına ve dış kullanıcıların isteklerine uygun bilgileri 

sağlamalıdır. Bu nedenle, iç denetçiler bilgi sistemlerini 

(29) The I.I.A., Standards ••• , par.330; Arthur W.Holmes, Wayne s. 
Overmyer, Auditing: Principles_~-9-~-~ (7.ed., Richard 
D.Irwin Ine., Homewood, 1971), s.l33 

(30) V.Brink, J.A.Cashin, H.Witt, s.l9 

(31) The I.I.A., Research Report No:l9, s.30; The I.I.A., Standards •• 
9 

par. 310 
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incelemelerinde finansal _ve diğer faaliyetlerle ilgili kayıtların 

ve raporların doğru, güvenilir, zamanında, tam ve yararlı bilgi

ler içerip içermediğini; kaydetme ve raporlamaya ilişkin kontrolla

rın yeterli ve etkin olup olmadığını belirlemelidirler. 

Kayıt ve raporların doğruluğu 9 bilgilerin kaydedilmesinde 

ve özetlenınesinde genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine veya 

diğer düzenleyici kurallara uyulmasını ifade eder. Güvenilirlik, 

faaliyetlerle ilgili tüm bilgilerin kaydedilmesi, başka bir deyişle, 

kayıt ve raporların işletmenin gerçek faaliyetlerinin sonuçlarını 

göstermesidir. Kayıt ve raporların zai:ıanında bilgiler içermesinden 

maksat, kullanıcıların karar alma anında kullanılmaya hazır bilgi

ler içermesi, kararların alınmasını geciktirmomesi demektir. Bilgi

lerin t?Jn oluşu, karar alma için gerekli olan tüm bilgilerin kayıt 

ve raporlarda mevcut olmasıdır. 

B. Finansal Nitelikte Olmayan işlemlerin Denetimi 

Genellikle, muhasebe ve finansal faaliyetler bir işletmenin 

her faaliyetiyle ilişkili olduğu için, iç denetçLün geleneksel 

muhasebe ve finansal alanları denetlem8kle yetinmeyip, bir işletme

nin tüm faaliyetlerini içerecek şekilde çalışmasını genişletebilir. 

Denetçinin bu çalışmasına faaliyet denetimi denilmektedir(32). 

(32) Howard Stettler, Systems Based Inde~endent Audi~ ( 2 od., 
Prentice-Hall, Ine., Englewood Cliff, 1974), s.84; A.W.Holmes, 
w.s.Overmyer, s.l34; Brand Cadmus,"Operational Auditing" 
9~~§~ional A~di~Eg ~4E20k, (ed.B.Cadmus) içinde (The I.I.A., 
New York, 1964), s.5 
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Faaliyet denetiminde işletmenin geçmişteki ve devam etmekte 

olan işlemlerine ilişkin bilgilerin incelenmesine rağmen, amaç, 

bu bilgileri tasdik etmek değildir. Amaç, karlılığı artırmaktır. 

Denetim gelEıceğe yöneliktir ve iç denetçi tarafından yürütülen 

bağımsız ve sistematik bir değerlemedir. Bu çalışmalar dış denetçi 

tarafından yürütüldüğfu1de, bu çalışmaya yönetim danışmanlığı adı 

vcrilir(33) .. 

Faaliyet denetimi farklı program ve tekniklerıo nitelendiri

len bir denetim türü olarak değil, bir yaklaşım, analiz ve düşünce 

şekli olarak gözönüne alınmalıdır. Çünkü, faaliyet denetiminde, 

finansal denetimde kullanılan tekniklerden farklı teknikler 

kullanılmaz. Finansal denetim faaliyet denetiminin çalışma alan-

ları arasında da kesin bir sınır yoktur(34). Her iki denetim de 

iç denetçiler tarafından yürütülür. Fakat, genellikle iç denetçi 

ayrı ayrı denetim çalışması uygulamamaktadır. Fark, denetim çalışma

sının kapsamının genişletilmesi veya daraltılmasından ibarettir. 

İki donetim türü arasında kesin bir sınır olmamasının nedeni, 

finansal denetimde yönetim kontrrl sisteminin gözden geçirilmesine, 

faaliyet denetiıninde ise muhasebe kontrol sisteminin gözden geçi

rilmesine girilmesidir. Bu görüşü destekleyen, 1978 yılında A.B.D'nde 

yapılan bir araştırmaya gilre, denetçilerin yüzde 98' i , şirketle

rin finansal nitelikte olmayan faaliyetlerinin denetimini yürütmek

tedirler ve faaliyet denetimine finansal denetime göre daha fazla 

zaman ayırmaktadırlar(35). 

____________ ......... _......_....._ 

(33) The I.I.A., Research Report No:l9, s.27 

(34) B. Cadmus, s.9 

(35) P.Macchiaverna, s.37 
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İşletmelerde kontrol sisteminin etkinli~inin ve faaliyet

lerin verimliliğinin artırılabileceği alanların belirlenmesi ve 

düzeltici önlemlerin neler olduğunu belirten tavsiyelorl~yapılması 

faaliyet denetimi ile mümkündür. İç kontrol sisteminin etinliğinin 

gözdon geçirilmesi, sistemin kurulduğu gibi işleyip işlemediğinin 

belirlenmesidir. Bu, işletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, 

planlara, prosedürlere ve yasalara uygunluğunun değerlendirilmosini 

içerir. Faaliyetlerin verimliliğinin gözden geçirilmesi, işletmeyi 

amaçlarına ve hedefl8rine ulaştırmada sistemin ne ölçüde yeterli 

olduğunun belirlenmesidir. Bu, işletmenin sahip olduğu personel, 

makina, tesisat ve malzemG gibi kaynakların ekonomik ve verimli 

kullanılıp kullanılınadının değerlendirilmesini içerir(36). 

İç kontrol sisteminin yeterliliğini inceleme ve değerleme

de, iç de.rıetçi, verimliliği ölçmek için yönetim., tarafından faaliyet 

standartlarının belirlenip belirlenmediğini, belirlenen standart

ların anıaşılıp anlaşılmadığını, faaliyet standartlarından sapma

ların belirlenip, analiz edilip, düzeltici önlemleri almakla sorumlu 

kişilere iletilip iletilmadiğini ve düzeltici önlemlerin alınıp 

alınınadığını belirlemekle sorwn.ludur(37). 

İç kontrol sisteminin etkinliğini inceleme ve değerlemede, 

iç denetçi, işletme faaliyetleri ve raporları üzerinde önemli bir 

etkiye sahip politikalara, planlara, prosedürlere ve yasalara 

- ...... ----~-.._,...,._, _ _,...._,.__,.__..,...,..,.... 

(36) The I.r.A:, Research Report No:l9, s.28? The I.I.A., 
Standarda ••• , par 360.02.03; P.Macchiaverna, s•37 . . 

(37) The I.I.A., Standarda •• ,, par. 340.01 
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uygunluğu sağlamak için kurulan sistemi gözden geçirmeli ve 

işletme faaliyetlerinin politika ve prosedürlere uygun yürütü

lüp yürütülmediğini belirlemelidir(38). 

Bilgilerin doğruluk ve güvonilirliğini! gözden geçirme 

faaliyetleri, işletme faaliyetlerinin politikalara, prosedürlere 

vo yasalara uygunluğunu değarıerne faaliyetlerinin bir kısmıdır. 

Çüx~ü, önceden belirlenen prosedürler görevli kişiler tarafından 

izlendiği takdirde, faaliyet sonuçları doğru olacaktır. Fakat, 

bilgilerin doğruluk ve güvenilirliği üzerinde inceleme yapılması 

politikalara ve prosedürlerc uygunluğun ölçülmesinden başka 1 

kullanıcıların amaçları için bilgilerin ne ölçüde yararlı olabile

ceğini değerlerneyi içerir(39). 

İşletme faaliyetlerinin politikalara ve prosedürlere 

uygunluğunun sağlanmasıyla aktiflerin korunması mür~ün olabilir. 

Fakat, aktiflerin korunmasına ilişkin politika ve prosedürlerin 

belirlenmesiyle, zararlardan kaçınılması üzerine özel bir dikkat 

verilmektedir. Bu nedenle, iç denetçi,aktiflerin uygun korunup 

korunmadığını belirleme çalışmal[-ı..ı.~ı ile muhasebe kontrol amaçlarına 

ulaşılıp ulaşılmadığını belirlerken, öte yandan işletme faaliyet

lerininyönetim politikasına ve prosedürlere uygunluğunu değerle

mektedir. 

(38) The I.I.A., Standards, •• , par. 320 

(39) V.Brink, J.A.Cashin, H.Witt, s.l7 
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2. İncelemenin Yürütüldüğü Yönetim Düzeylerine Göre 

Denetim Çalışmasının Kapsamı 

Yönetim düzeylerine göre denetim çalışmasının kapsamını 

belirlemek için, inceleme amaçları bakımından yönetim orgru~larını 

bölümlemek gerekir. 

Yönetim organları hiyerarşide bulundukları hasarnağa göre 

üst, orta ve alt yönetim olarak sınıflandırılabilirler(40). Yönetim· 

kurulu üyeleri ve genel müdür üst düzey yöneticileri arasında yer 

alır~> Genel müdür yardımcıları fabrika müdürleri ve bölüm başkan

ları orta düzey yöneticileri arasında yer alır. Bu orunların 

altında kalsın yöneticiler ise alt düzey yöneticilerini oluştur

maktadır. 

İç denetimde amaç, yönetimin kendisinin değerlendirilmesi 

değil, orta ve alt düzeydeki yöneticiler tarafından kontrol edilen 

faaliyetlerin değerlendirilmesidir. Üst düzey yöneticilerinin 

faaliyetleri doğrudan değerlemeye konu olmaz. Çünkü, faaliyetler 

orta ve alt düzey yöneticilerini·- kontrolu altında olduğu için, 

denetçi, değerlernek istediği faaliyeti değerleme gücüne sahiptir. 

Diğer bir neden, üst yönetimin denetçi tarafından kendisinin 

değerlendirilmesini kabul etmemesi veya denetçide bu değerıemele

rin yararlı olmayacağı kanısının mevcut olmasıdır(41). 

(40) Şan öz-Alp, İşletme Yönet~ile.ri ye (şletmecilik ,_]!!_ğ]._tj.Eli 
(E.İ.T.İ.A. Yayınları No.l00-56, Eskişehir, 1972), s.25 

(41) The I.I.A., Research Report No: 19, s.28; R.A.Rafaat, s.201 
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A.B.D. vnde 1975 yılında yapılan bir araştırmada iç 
denetimde örgütlerin hangi düzeylerinin denotleneceğini belir-

lemek için, soru sorulan denetçilerin hem mevcut hem de arzu 

edilen denetim kapsamını gösteren cevaplar iste~miştir. Bu 

soruya verilen cevaplar aşağıdaki tablo l'de gösterilmiştir: 

Tablo : 1 

İç Denetimde Değerlendirilecek Yönetim Düzeyleri 

Temsil edilen örgüt-

Yönetim düzeyi lerde değerlendirilen 
% 

• 

Üst t 
ı 

' 

Orta ı 
ı 

Alt 
f 

Değerlendirilmesi 

arzu edilen 
% 

Kaynak: The I.I.A., Research Report No.l9, s.22 

Araştırma sonuçlarına göre orta ve alt düzey yönetici

lerinin, örgütlerin hemen tamamında değerlendirilmektc oldukları 

görülmektedir. Aslında, değerlemenin mevcut ve arzu edilen boyut

ları arasında önemli bir fark yoktur. üst düzey yöneticilerinin 

iç denetime; konu olmasını arzu eden cevaplar yüzde 76 olmasına 

karşılık, araştırmanın yapıldığı yılda gerçekte sadece yüzde 

55 olar~r cevaplandırılmıştır. 

Bu sonuçlar faaliyet denetimlerini y\4'ütmek için iç denet

çilerin daha üst yönetim düzeylerini inceleme eğiliminde olduklarını · 

göstermektedir. 

( 
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3. İncelemenin Niteliğine Göre Denetim Çalışmasının 

Kapsamı 

Çeşitli fonksiyonel alanlara ve farklı yönetim düzey

lerine sunulan denetim hizmetlerinin, hem koruyucu hem de 

yapıcı niteliklere sahip olduğu görülmektedir. Koruyucu iç 

denetim m8vcut yönetim politikaları, planları ve prosedürleri 

b~{ımından işletmede var olduğu kabul edilen kontrol sisteminin 

ve uygulanan işlemlerin sürdürülmesini sağlamaktır. Yapıcı iç 

denetim mevcut uygulamaların değerlendirilmesiyle ve aynı zamanda 

düzeltilmesiyle ilgilidir. Yapıcı iç denetim, faaliyetlerin 
1 

sözkonusu prosedürlere uygunluğu bakımından sadece düşünceleri 

belirtmekten çok, örgütsel amaçlara ulaşınada daha etkin ve ekonomik 

metotların uygulanmasına yol açacak tavsiyelerin yapılmasını içe

rir(42). 

Koruyucu denetim dar kapsamlıdır ve genellikle muhasebe 

kontrol amaçlarıyle ilgilidir. Oysa, iç denetim bir değerleme 

faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, denetçi bu faali

yetlerle ilgilidir ve yürütülen işletme faaliyetlerinde düzelt

melere yol açacak değişiklikleri~~ yapılmasına ağırlığını verecek

tir. İç kontrolu gözden geçirme ve değerlernede bir uzman olarak, 

iç denetçi işletmenin korunma ihtiyaçlarını bulmaya çalışmalıdır. 

Denetim faaliyetlerinin bütQ~leştirilmesi, koruyucu ve 

yapıcı denetim hizmetlerinin genel bir değerlendirilmesi için 

bir esas ortaya koymak amacıyıe koruyucu ve yapıcı denetim hizmet 

(42) R.A.Rafaat, s.91 
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türlerine göre denetim faaliyetlerinin niteliklerini araştırmak 

gerekir.,, Bu amaca ulaşmsı.k için, yönetimin geçmişteki faali.sret

lerinde ve planlanan faaliyetlerinde denetim çalışmasının kapsamı 

belirlenmelidir. 

İşletmelerde mevcut iç kontrol sistemlerinin gözden 

geçirilmesi ve değerlendirilmesi iç denetçiler tarafından evren-

sel bir kabul görmektedir(43). Ayrıca yeni kurulan veya gözden 

geçirilen sistem ve prosedürler uygulamadan önce iç denetçiler 

tarafından gözden geçirilmekte, fakat yeni sistem ve prosedür-

lerin kurulması faaliyetlerine genellikle iç denetçiler katılma

maktadır. İç denetçilerin kontrol sisteminin kurulmasına konulan 

sınırlamalar, sonraki işletme faaliyetlerinin gözden geçirilmesinde 

iç denetçinin bağımsızlığının zedeleneceği ihtimalinden gelmekte

dir(44). Oysa, iç kontrol sisteminin kurulmasına iç denetçinin katıl

ması, daha yapıcı bir faaliyet olarak görülebilir. 

İşletmelerde yürütülmekte olan faaliyetlere veya faaliyet

lerin planlanmasına ilişkin yönetim kararlarına katılmak veya 

yöneticilere danışmanlık yapmak, iç denetçilerin bağımsızlığını 

önemli ölçüde zedeler. Bu nedenle, işletmenin gelecekte gerçekle

şecek faaliyetlerine ilişkin olan plan ve bütçeler iç denetçi 

tarafından değerlendirilmemelidir. 

(43) P.Macchiaverna, s.l4 

(44) R.A.Rafaat, s.390 

\ 
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Yönetime yapılan tavsiyelerin ve elde edilen bulguların 

koruyucu veya yapıcı olmasına göre, denetim çalışmalarının analizi 

yapılabilir. İngiltere'de 1979 yılında yapılan bir araştırmaya 

göre, iç denetim raporlarında yer ale~ görüşlerin yüzde 40'ı 

koruyucu nitelikte, yüzde 60'ı yapıcı nitelikte bulunmuştur(45). 

Bu araştırmaya göre, denetlenen alanlar üzerinde kontrolun 

yokluğu, organizasyon yapısında ve prosedürlerdeki zayıflık gibi 

iç kontrolun zayıflığını gösteren gözlemlerin belirtilmesi, koru

yucu nitelikte olan görüşleri oluşturmaktadır. Denetlenen alanlar 

üzerinde yeni kontrol sistemi tavsiye edilmesi, organizasyon yapı

sında ve prosedürlerde değişiklik yapılması, maliyetierin düşürül

mesi ve karlılığın yükseltilmesine ilişkin düzeltici önlemler 

tavsiye edilmesi yapıcı nitelikte olan görüşleri yansıtmaktadır. 

(45) R.A.Rafaat, s.320 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİGİNİN İÇ DENETÇİ TARAFINDAN 

İNCELENMESİ VE DEGERLENDİRİU/IESİ 

I. İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESiNDE UYGULANAN 

YAKLAŞIMLAR 

İç denetçi tarafından iç kontrolun incelenmesi ve değerlen

dirilmesi sistematik ve rasyonel bir şekilde yapılmalıdır. Bir 

işletme için kullanılan yaklaşımın seçiminde, denetçi işletmenin 

büyüklüğünü, faaliyetlerin coğrafik bölgelere dağılma derecesini, 

faaliyetlerin organizasyon biçiminin ve kullanılan bilgi sisteminin 

niteliklerini gözönünde bulundurmalıdır. İşletmelerin büyüklüğünün 

ve niteliklerinin farklı oluşu işletmelerin bölüm veya kısımlarında 

· iç kontrolun gözden geçirilmesi ve diğer prosedürlerinin farklı 

şekilde uygulanmasını gerektirir(~).Hatta bazı hallerde, işletmenin 

herbir kısmının gözden geçirilmesinde farklı kişilerin görevlen

dirilmesi gerekir. 

İşletme faaliyetlerinin denetim amacıyla bölümlendirilmesin

de, iç denetçi benzer veya birbirleriyle yakından ilgili olanları 

ortak bir bilgi içinde toplayan veya kontrol altında tutan fonksi

yonları bir tek birim olarak gözden geçirirken, işletme fonksiyon

larının ve işlemlerinin niteliğine esas dikkatini vermelidir. 

(1) John W1Cook, Gary M.Winkle, ~uditin.~~~losoE~ ~~-~~Q~~e 
(2. ed., Houghton Mifflin Co •• , Boston, 1978), s.212 
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İç kontrol sistemini gözden geçirmek, incelemek ve değerıemek 

için teknikler çeşitli koşullar altında kullanılır. İç denetçi 

bu teknikleri bir denetim biçimi seçerek kullanır. Sonuçta, denetim 

buluşları ve düzeltici önlemler için yapılacak tavsiyeler aynı 

olacaktır. Fakat 1 denetime yaklaşım, denetçinin davranış planına r 

uygun olarak farklı olacaktır(2). Bir işletmenin faaliyetlerini ve 

işlemlerini bölümlemenin ortak yollarından bazıları şunlardır: 

- Finansal raporlar sınıflaması, 

- Departmanlar düzeyinde ayırma, 

- İşletme fonksiyanlarına ayırma, 

Devralere (cycles) ayırma. 

ı. İşletme Faaliyetlerini Finansal Raporlar Sınıflaması 

Esasına Göre İnceleme 

İç denetim departmanlarının işletme organizasyonu içinde 

yer·aldığı dönemlerde, iç denetim, esas olarak dış denetçiler 

tarafından yürütülen bazı faaliyetlerin incelenmesini üzerine al

dığı için, iç denetim yaklaşımı finansal raporlar sınıflaması 

esasına yönelik olmuştur()). Oysa, bugün iç denetimin fonksiyonu 

ve kapsa.ı"ID. önemli ölçüde değiştiğ~ için, iç denetçiler programlarını 

yürütmede finansal raporlar sınıflamasını izlemezler. Finansal rapor

lar sınıflaması yaklaşımına göre bir denetim projesi seçildiği 

takdirde, iç denetçinin bulguları özellikle bir de·partman başkanının 

(2) Lawrance B. Sawyer, The Practi_ç~~- .. q_f __ .Mo4..~..r.n I:ı:ı_!e:rp..§l_ . .fo.Jl.2J.t~.rı.g 
(The I.I.A., Ine., New York, 1973), s.291 

(3) Howard F. Stettler, Sys~ms Base..Q,_ In4.:ll;ı_~4_~!li.,Audlli (2. ed., 
Prentice-Hall, Ine., Erıglewood Cliffs, 1974), s.83 

( 
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veya diğer herhangi bir yöneticinin sorumluluklarına ilişkin olmaya

caktır. Bu nedenle, düzeltici önlemlerin alınması güç olacaktır(4). 

Bu yaklaş~m, ancak iç kontrol sisteminin basit olduğu küçük işlet

melerin faaliyetlerinin incelenmesinde uygulanabilir(5), 

2. İşletme Faaliyetlerini Departmanlar Düzeyinde Ayırmak 

Suretiyle İnceleme 

İç denetçi iç kontrol sistemini gözden geçirme ve değer

lernede bir esas olarak, bir işletmenin bölümleri veya kısımlarının 

faaliyetlerini denetime yaklaşım biçimi .olarak kUllanılabilir. Bu,bir 

işletmenin her bölümünde birbirinden farklı birçok faaliyetin gözden 

geçirilmesini içerir. Eğer, denetçi denetimi örgütlernek için bu yolu 

seçerse, bölümün faaliyetleri kadar, bölüm içindeki ve bölfu~ler 

arasındaki bilgi akımını dikkatle incelemesi gerekir(6). 

3. İşletme Faaliyetlerini İşletme Fonksiyonlarına Ayırmak 

Suretiyle İnceleme 

Fonksiyonel denetimde, denetçi işletmenin çeşitli depart

manlarının ve kısımlarının görevine giren bir süreci başından sonuna 

kadar izler. Örneğin, satış fonks:....ronunun gözden geçirilmesi müşteri

nin siparişlerini kabul eden, müşteriye kredi açan, siparişleri 

---........ -~-

(4) Walter B.Meigs, principles of Auditi!lg (Revised ed., Richard D. 
Irwin, Ine., Homewood, 1959), s.768 

(5) J.W.Cook, G.M.Winkle, s.214 

(6) J.W.Cook, G.M.VVinkle, s,214 
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yerine getiren, fatura düzenleyen ve satışları kaydeden departman 

ve kısımlarda denetçinin çalışmasını gerektirir(?). 

4. İşletme Faaliyetlerini Devrelere Ayırmak Suretiyle 

İnceleme 

Benzer özelliklere sahip işletme faaliyetlerinin grup

landırılması devrelere(8) göre yapılabilir. Devre kavramının önemi, 

muhasebe sürecine konu olan faaliyetlerin herbiri üzerinde uygun 

kontrolun mevcut olup olmadığı üzerinde toplanmasıdır(9). Muhasebe 

sürecinin doğruluğunu sağlamak için muhasebe kontrolu kurulur ve 

belirli departmanlar veya fonksiyonlarla bu kontrol yürütülür. 

Devre yaklaşımı, denetçinin belirli bir departman veya 

fonksiyon içindeki kontrol süreçlerini incelemesinden çok, bir bütün 

olarak devreler üzerindeki kontroller hakkında bir yargıya varmasını 

sağlar. Denetimde departmanlar yerine faaliyet devrelerinin seçil-
' 

mesi, spesifik kontrol prosedürleri ve tekniklerinin, muhasebe kontro-

lu amaçlarına uygun olup olmadığını değerlernek için yararlı bir araç 

(7) Robert H. Van V oorhis, Olarance L. Dunn Fri tz A. McCameron, Q.sin_g 
Ac,c o"Yllt:Lng in ]~,si..!l_ess (Wa.~S\AJ014-'\>u.h\1Gh(nS Co. ::>t,e\moA-tJ 1.362), s .. 381; 
Lawrance B. Sawyer, 11 0perational Auditing", James A.Cashin(ed), 
Fandb~o~ fJLr Auditor~ (Mc Graw-Hill Book Co., New York, 1971), 
s.51-15 

(8) 11 Devre" terimi ingilizcedeki "cyaleıı terimi yerine kullanılmış
tır. Sözlük anlamı olarak, düzenli olarak tekrarlanan bir sıra 
ile ortaya çıkan ve birbiriyle ilgili olaylar dizisi demektir. 

(9) Kenneth P.Johnson, Henry R.Jaenicke, Evaluating ~~...l._C,9.ntrol_: 
Q2!1.2.§.P.!iE, · Guid.eli~s, ],2'.2,9 e~_e_s..J _ _:poq_\@ .. ~.!ı_t..§!:..t i o_g (John W il ey' and 
Sons, Ine., NewYork, 1980), s.28 
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sağlar(lO). r1uhasebe sistemi birçok devrenin birbiriyle ilişkili 

bir bileşimi olduğu için bazı hesaplar ve faaliyetler birden fazla 

devrenin içine girecektir(ll). Örneğin, para işlemleri hemen her 

devrenin içinde yer alır. 

Faaliyet devrelerinin birbiriyle ilişkileri nedeniyle 1 hangi 

faaliyetin hangi devre içinde değerlendirileceği, denetlenen işletme

nin niteliğine ve bir dereceye kadar da incelerneyi yürüten dentçi~ 

nin tercihine bağlidir. Bir devreden fazla bir devre içinde yer 

alabilecek bir faaliyetin, inceleme amaçları bakımından bir tek devre 

içinde düşünülebilmesi gerekir. Bir faaliyetin belirli bir devreye 

ayırımı 1 bu faaliyetin en yoğun olduğu devrede yapılır(l2). Bu nedenle, 

işletmenin faaliyetlerinin devreler itibariyle gruplandırılması farklı 

şekillerde yapılabilir. Bir işletmenin faaliyet devreleri diğer bir···!.· 

işletmenin faaliyet devrelerine göre·daha az·veya daha çok sayıda 

olabilecek. ·şekilde·. sınıflandırılabilir. Örneğin, bir işletmenin 

faaliyetleri beş devre.eÇende sırtıflandırılabilir(l3). Bunlar: 

- Hasılat devresi 

- Harcama devresi, 

- Üretim devresi, 

- Finansman devresi 

- Dış finansal raporlama devresi 

(10) K.P.Johnson, H.R.Jaenicke, s.28: The AICPA, The Special Advisory 
Committee on Internal Accounting Control,. Repor_i (The AICPA; 
New York, 1979), s.20 

(ll) Muhasebe kontrolunun aııaçlarına ve bu amaçlara ulaşılmasını 
sağlayacak kontrol prosedür ve tekniklerine örnekler Ek: l'de 
sunulmaktadır. 

(12) J.W.Cook, G.:M .. Winkle, s.212 

(13) The AICPA, Report, s.21 
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Hasılat devresi mal ve hizmet siparişlerinin alınması ve 
kabulü, malın teslimi veya hizmetin sağlanması, kredi açma ve 

paranın tahsil edilmesi, fatura düzenleme ile hasılat, alacaklar 

ve diğ~r ilgili hesaplar için muhasebe fonksiyonlarını içerir. 

Harcama devresi satın alma, ücret tahakkuku ve ödeme fonksi

yonlarını içerir. Satınalma fonksiyonu mal ve hizmetler ile diğer 

aktifler için istek bildirimi; satıcılar, fiyatlar;ve diğer özellik

ler bakımından bilgi elde etme; malı teslim alma ve inceleme veya 

hizmeti kabul etme; borçlar, iskontolar ve diğer ilgili hesaplar 

için muhasebe işlemlerini içerir. Ücret tahakkuku personel bulma; 

delaylı ve dolaysız ücretleri belirleme; çalışanların devrunını ve 

yapılan işleri raporlama; ücret giderleri, sosyal haklar ve diğer 

ilgili unsurlar için muhasebe işlemlerini içerir. Ödeme fonksiyonu 

çeklerin hazırlanması ve ilgili kişilere verilmesi veya paranın 

dağıtımını içerir. 

Üretim devresi üretim planlaması ve kontrolu, stok planlaması 

ve kontrolu ve maliyet muhasebesini içerir. 

Finansman devresi sermaye. ihracı, i tfası ile ilgili kayıtları; 

k~ payı ödemesi; u,ygun finansman yollarının araştırılması ve seçimi; 

borç yönetimi; yatırım yönetimi ve menkul kıymetlerin fiziki korun

ması fonksiyonlarını içerir. 

Dış finansal raporlama devresi yevmiye defterine kaydetme ve 

büyük deftere işleme; işletmenin izlemesi gereken genel kabul görmüş 

muhasebe prensiplerini kararlaştırma; finansal raporların hazırlan

ması için gerekli bilgiyi elde etme; finansal raporların ve diğer 

işletme dışına açıklanacak raporların hazınlanması ve gözden geçiril

mesi fonksiyonlarını içerir. 
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II. İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ 

ı. Denetimin Planlanmas~ 

İki amaç:J_a denetim faaliyetlerinin planlarunas~ gerekir. 

Birincisi, denetimin başarı derecisinin ölçülmesinde planlama ile 

belirlenen denetim amaçları bir kriter olarak kullanılır. Ayrıca, 

planlama ile ilgili belirlenen yolların ve denetim araçlarının 

seçiminde ve uygulanmasında ne ölçüde başariya ulaşıld~ğını ölçmek 

mümkün olur. Denetimin planlanmasının ikinci amacı ise, denetimin 

amaçlarına nasıl ulaş~lacağının belirleıunesi gereğidir. Denetim 

faaliyetinin yürütülmesinde izlenecek_yollar ve kullan~lacak araçlar 

planlama ile belirlenrnek suretiyle denetimin yürütülüşünde etkinlik 

sağlanır. 

Denetim çalışmasının yürütülüşü standardına göre, planlama 

çalışması doküman haline getirilmeli ve şu hususları kapsamalı

dır(l4); 

Denetimin amaçları ve çalışmanın kapsamının belirlenmesi, 

- Denetlerrecek faaliyetler hakkında temel bilgi elde etme, 

- Denetimi yürütmek için gerekli kaynakları belirleme~ 

- Denetim hakkında bilgi sahibi olması gereken kişilerle 

görüşme, 

Denetlerrecek faaliyetler ve kontrol prosedürleri hakkında 

bilgi sahibi olmak, denetlerrecek alanları beJirlemek ve 

denetlenenlerin fikirlerini almak için ön iceleme yapma, 

(14) The I.I.A., Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing( The I.I.A., Ine., New York, 1978), par.410.01; 
J. Smith, s.lll 
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- Ön inceleme tamamlanınca, kontrol amaçlarının ve bu 

amaçlara ulaşmak için işletmenin uyguladığı kontrol pro

sedür ve tekniklerinin inceleme ve bulgular olarak belir

lenmesiyle, donetlenecek alanları ve delil toplama yaklaşı

mını, kısa bir şekilde de olsa belirleyecek denetim programır. 

yazma, 

- Denetim sonuçlarının nasıl, ne zaman ve kime iletileceğini 

bE:lirleme, 

- Denetimıçalışma planının onayını alma. 

2. İç Kontrol Sisteminin Gözden Geçirilmesi 

İç denetim prosedürünün uygulanışında, ön incelerne safhası 

olan bu safhanın amacı denetlenecek işletme fonksiyonlarını, depart

manlarını ya da faaliyet devrelerini seçmek~ seçilen bu denetim 

biçimine göre yönetim tarafından belirlenen muhasebe kontrol amaçla

rını ortaya çıkarmak; bu amaçlara ulaşmak için belirlenen kontrol 

prosedür ve teknikleri hakkında biigi ·sahibi .-oimaktır(l5). 

İç denetçi, önce yönetim politikası ve faaliyetler hakkında 

bilgi sahibi olmalı, ayrıca, yönetimin amaçlarına ulaşmak için kullan

dığı kontrol prosedürleri ve tekrı-Lklerini tanımalıdır. İç denetçi 

kontrol prosedürleri hakkında bilgi elde etmek için, önce işletmenin 

organizasyon yapısı ile departman içinde ve departmanlar arasında 

yönetimin belirlediği yetki ve sorumluluk ilişkilerini incelemolidir. 

' 
(15) John Smith 9 An Invostigation of The Concept of ~~agement 

fı."!l9-J.:t?:p.,g (The Uii:f'versit~S, 6asılmamış ao'l?tcrra.-~·tezi, 
1967), s.l09; The AICPA, The Committee Auditing Procedure, 
§ .. t?J,.f3_Lg_~p.,:t _?_lf__A ~j.~~ i:hE...§~.?-.E..<L~r-~_L_ç~?..?.;.lii 2 a lli.E.....Q.f A uill?-_!}1?;_,9J1..cl 
~J:92~~JlF~~' No.l (The AICPA, New York, 1973), par.320.50-51 
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bir kısmı kabul edilir. Akım şemaları, sistemi inceleyen kişi 

tarafından hazırlanmalı ve faaliyeti yürüten kişi tarafından gözden 

geçirilmelidir. Akım şemaları, özellikle bir sisteınin iç kontrol 

amaçlarına ulaşılması için önemli olan kontrol prosedürlerinin iç 

denetçi tarafından belirlenebilmesi için hazırlanır(l8). Böyle bir 

şematik gösteriş, iç denetçinin, sistemin genel fonksiyonunu ve sistem

deki zayıflıkları kolaylıkla görmesini mümkün kılar(l9). Genel bir 

,kural olarak, akım şernaları sadece muhasebe kontrolu prosedürleri 

için hazırlanmalıdır(20). 

İç kontrol sistemi hakkında başlıca bilgi elde etme metodu 

olarak iç kontrol soru kağıtları denetçiler tarafından kullanılmakta

dır. Soru kağıdı bir işletmenin tüm yönlerine ilişkin, çeşitli soru

lardan ibarettir(21). Genellikle denetçiler işletmede kilit personele 

sorular sorarak ve sistemi tartışarak soru kağıtlarına cevap alırlar. 

"Hayırn cevabı iç kontrol sisteminde zayıflığı gösterecek şekilde 

sorukağıdı hazırlanabilir. İç kontrol soru kağıtları, işletmenin 

iç kontrol prosedürleri ile ulaşılacak çeşitli kontrol amaçlarını 

içerir. Kontrol amaçları-üzerinde durulmas~nın nedeni, sorunun gaye

sinin iyi anıaşılmasını sağlamada iç denetçiye yardımcı olmaktır(22). 

Soru kağıdı yaklaşımı normal işletme faaliyetlerinin gözden geçiril

mesinde üstünlüğe sahiptir. Çünkü, standart hale getirilmiş soru 

kağıtları son derece geniş kapsamlıdır. Diğer taraftan, standart 

(18) K.P.Johnson, H.R.Jaenicke, s.84 

(19) Akım şemasına bir örnek Ek: 3'de sunulmaktadır. 

(20) V.R.V.Cooper, s.67 

(21) İç kontrol soru kağıtlar:ı..na bir örnek Ek: 47 de sunulmaktadır, 

(22) K.P.Johnson, H.R. Jaenicke, s.97 
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hale getirilmiş soru kağıtları, işletmelerin normal faaliyet alanı 

dışında kalan hususları soru dışında bırakahileceği için sakıncalı

dır(23). 

3. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi 

sonra 
Denetçi i"ç kontrol sistemini gözden geçirdiktenfi_ç kontrolun 

etkinliğini ölçme safhasına gelir(24}. Denetçinin bu safhadaki amacı, 

işletme faaliyetlerinin yazılı ve sözlü kontrol prosedürlerine uygun

luk derecesini incelemektir. Sistemin incelenmesi faaliyetlerin örnek

lerneye tabi tutulmasını gerektirir. Denetçinin1 uygunluk derecesini 

belirlemek için yaptığı bu çalışmaya uygunluk testlerinin yapılması 

denir. 

Uygunluk testıerinin yapılmasında, gerekli kontrol prosedür

lerinin uygulanıp uygulanmadığı, nasıl ve kimin tarafından uygulandığı 

araştırılır. Başka bir deyişle, uygunluk testleri iç kontrol soru kağı

dindaki sorulara vEI"'.len· "ev&t 11 cevabının karşılığı olan kontrol prose

dürlerinin, planlandığı gibi uygulanıp uygulanmadığına ilişkin delil 

ortaya koyar. 

Test edilecek kalemlerin büyüklüğünü belirlemek için katı 

kurallar koymak mümkün değildir. Amaç, kontrol prosedürlerinin uygun 

fonksiyon gördüğü kanısına sahip rlmak için gerekli en az miktarı 

test etmek olmalıdır. Uygunluk testlerinin amacı bakımından, seçilen 

kalemlerin benzer türdeki çeşitli işlemleri temsil etmesini sağlamak 

(23) J.W.Cook 1 G.M .. Winkle, s .. 217 

(24) B.Cadmus, Operaticnal Auditing Handbook, s.28; J.W.Cook, 
G.M.Winkle, s.217 
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gerekli değildir. Bunun nedeni, kontrolların farklı kişiler ,veya 

farklı yerlerde yürütülmesinin, sonucu değiştirmeyeceği gerçeğidir. 

Çünkü, kontrol prosedürleri tek tiptir ve iç denetçi bu prosedür

lerin aynı yönetim kontrol faaliyetlerine konu olmasını kendisi 

için yeterli görür{25). 

Bazı kontrollar faaliyetlerin yürütülmesi için mutlaka gerekli 

olmayan prosedürleri içerir. Bu tür prosedürler faaliyetleri isbat

layan dokümanların onaylanması veya doğruluğunun gözden geçirilmesini 

içerir. Bu prosedürlerin test edilmesi, prosedürlerin uygulanıp 

uygulanmadığı veya kimin tarafından uygulandığını gösteren imza ve 

benzeri şekillerdeki delilleri elde etmek için ilgili dakilinanların 

incelenmesini gerektirir(26). 

Diğer kontroller ise, bazı prosedürlerin bağımsız olarak 

uygulanmasını sağlamak için görev dağılımının yapılmasını gerektirir. 

Bu prosedürlerin uygulanması faaliyetlerin yürütülmesi veya kayıtla

rın yapılması demektir. Bu nedenle, bu prosedürler için uygunluk 

testleri, esas olarak prosedürlerin farklı görevlere sahip kişiler 

tarafından uygulanıp uygulanmadığını belirleme amacı için yapılır. 

Bu _prosedürlere örnek olarak 9 paranın giriş ve çıkış işlemleri ile 

kayıt işlemlerinin farklı kişilerin sorumluluğuna verilmesi gösterile

bilir. Bu prosedürlerin kimin tarafından uygulandığı dokümanlarda 

belli olduğundan, uygunluk testlerinin yapılmasında elde edilen bilgi

lerin geçerliliğini kuvvetlendirrnek için ıersonel hakkında soruşturma 

----~-------

(25) K.P.Johnson, H.R.Jaenicke, s.ll9 

(26) The AICPA 9 SAS No.l, par.320.58 
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yapmak gorekir(27). Bundan başka, iç denetçi gözlemlerde bulunmak, 

bankalarla ve diğer kişilcrl~ yazılı mutabakat yapmak, defter ve 

belgelere kaydedilen bilgileri diğer denetim tekniklerini kullanarak 

izlemeir suretiyle güvenilir delil eldE: eder(28). 

4. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi 

İç denetçi açısından değerleme, işletmenin politika ve 
1 

prosedürlerinin etkinliğini değerleme veya yargıya varma süreci 

olarak tanımlanabilir(29). 

Değerleme süreci personelle ilk görüşme toplantısından, 

inceleme safhasında son testin tamamlanmasını ve denetim bulguları

nın çeşitli düzeydeki yöneticilerle tartışılmasına kadar tili•J donetim 

süreci boyunca devam eder(30). 

Denetçinin, departmanlar, fonksiyonlar veya faaliyet 

devreleri itibariyle, kontrol sisteminin planlandığı gibi işlc:.tip 

işlemediğini değerlemesi, denetçinin uygulama ile kontrol prosedür

lerinin lrarşılaştırılmasıyle yetinmeyip, bunun ötesine gitmesini 

(27) The AICPA, SAS No.l, par.)20.59 

(28) Victor Brink, James A. Caahin, Herbert Wi tt, J!Todern .:fp_t~~~~l 
~ud_~~~ (3.ed., The Ronald Press Co., New York,l973), s.lOl 

(29) w.B.Meigs, s.778~ L.B.Sawyer, s.289~ Radwa:n A.Rafa.at~ ~}2-~.l:T~~ 
2f l~~rp~l~~Ei~i~ (The City University, basılmamış doktora 
tezi, London, 1980), s.238 

(30) Frederic E.~.hnts and Herbert Witt, "Internal Auditing 11
, Richard 

F. Van c il (ed. ) , F-~~nc i.§-1 __ Ths_~c:ut,.=b ve2 .. , !i~rıd.J?.Q_qk (Dow. Jones. I rwin, 
Ine., Homewood,l970), s.237 
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gerektirir. Denetçinin iç kontrolu değerleme fonksiyonunu yerine 

getirobilmesi için, işletmenin kontrol prosedürleri ve faaliyet

leri hakkında yeterli bilgisi olması gerekir. İkincisi, prosedürler 

ile uygulama arasında tutarsızlık bulduğunda, düzeltici öıılemlcr 

tavsiye odilmesi için, daha iyi yolların neler olduğunu bilmesi 

gerekir. 

III. DENETİM SONUÇLARININ YÖNETİME İL:CTİLMESİ 

ı. Raporlama Fonksiyonunun Niteliği 

Denetçi iç kontrol sisteminin etkinliğini inceleme ve 

değerlemede, başka bir deyişlP işletme faaliyetlerinin yönetim 

politikalarına ve prosedürlere uygunluğunu araştırmada birçok 

farkla karşılaşmış olabilir. Denetçinin bulduğu önemli farkları 

ve bunlar hakkındaki yorum ve tavsiyelerini yönetime iletmesi 

için kullanılan araç denetim raporudur. 

Etkin bir raporlama daha önce yapılan gözden geçirme, 

inceleme ve de~erlemc faaliyetlerinin kalitesine bağlıdır. Fakat, 

şu bir gerçektir ki, raporlama zayıf olursa, iyi bir denetin çalış

ması değerini yitirebilir. Bu nedenle, raporlama iç denetçilerin 

en önemli işlerinden biridir. 

İç denetim departmanlarının fonksiyonları arttıkça, iç 

denetim raporlarının daha geniş konuları kapsaması ve raporların ile

tileceği kişilerin sayısında artış olması denetçilerin bulc;u ve 

görüşleriilin farklı '?ekilde iletilmesine yol açmaktadır. 

Denetüı sırasında görülen önemli geli,şmelerden yönetimin 

bilgisi olması istendiğinde ara rapor düzeulenebilir. Ara raporlar 
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uzunluk yönünden, içerdiği kantitatif ve finansal bilgiler ,yönün

den farklı Ş@.Killerde hazırlanabilir. 

İç denetimin en zor problemlerinden biri, uzun bir süreyi 

içeren bir araştırmadan elde edilen bilgilerin birkaç sayfa içinde 

özetlenmesidir(35). Bazı yasalar doğru bir değerleme ,yapa1:;ilmek 

için olumsuz bulgular kadar tahmin edici sonuçların da raporlan-

ması gerektiZ~i inancını belirtirken, di&;orleri raporların uzunluğunu 

azaltmak için sadece olumsuz bulguların tanıtılmasıyle yetinmekte

dirler(36), 

İç denetçilerin denetim çabalarının sonuçlarında ayrıntıya 

girmeleri, önemsiz unsurların açıklanmasıyle daha ayrıntılı tutarda 

bilginin raporlan.ıııası demektir. Böyle bir d1.,~rumda, raporların kulan

ma amacı açısından yararlı olup olmayacağı şüphelidir. Okuyucunun 

ayrıntı ile boğulma ve gerçekten önemli bulguları cözden kaçırma 

ihtimali vardır. 

Kullanıcılara bol bilgi kaynağı sağlamak amacıyla, denetle

nen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi raporlamaya çalışılabilir. 

Fak:at, bu tür bilgileri elde etmek için gerekli zaman ve ı"1aliyet 

gözönünde tutulursa, faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak, 

denetim raporunun bir fonksiyonu olarak kabul edilmemesi gerekir. 

Y-Lirütülen denetim çalışması hakkında raporda ayrıntıl 

sunulması görüşü kabul edilebilir. Denetim raporunda incele..lıe 

(35) 'IIValter B.Meigs, s.780 

(36) Frederic E.Mints, Herbert Witt, s.239; J.Smith, s.ll4 

1 • l . 
oı~gı 
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2. Denetim Raporlarının Şekli ve İçeriği 

Denetim raporlarının şekli ve içeriği yayınlanan rapor 

türüne, raporun gönderildiği kişilerin ihtiyaçlarına ve bu kişi

lerin raporları okumak için ayırabilecekleri süreye bağlı olarak 

far~üı olacaktır. Denetim raporu birçok kısımdan oluşmuktadır. 

A. Raporun Tarihi 

Raporda 9 bitirildiği andaki tarihin yer alması tercih 

edilmelidir. Pratik bir yaklaşım olarak 1 bu tarih genellikle 

departman. başkanı tarafından raporun onaylandığı tarihtir. 

B. Gönderildiği Kişi 

Rapor gözden geçirilen belirli bir işletBe faaliyetlerinden 
doğrudan sorumlu olan yöneticiye gönderilmelidir. Fakat, denetim 

daha üst düzeydeki bir yöneticinin özel yetkisine ve emrine uygun 

olarak yapılırsa, iç denetçi raporunu bu yöneticiye göndermiş 

olacaktır ( 40). 

c. Giriş Paragrafı 

Raporun bu kısmı okuyucunun ilk karşılaşacağı kısımdır. 

Bu kusırnda okuyucuyu daha sonraki kısırnlara hazırlamak için 

açıkça şu hususlara yer verilmelidir(4l). 

-· Denetimin düzenli bir inceleme mi 9 yoksa yönetimin özel 

bir isteğinin karşılanması için mi olduğunu be1irtmek 5 

(40) Radwan A.Rafaat, s.398 
(41) Lawrance B.Sawyer, s.364; V.Z.Brink, J.l~.cashin, H.Vvitt, s.630~ 

E. H. Woolf, ,!)igg_.§illd Davi~-' ].Pt2_F~~i_tJ.DE (4. ed. 1 HLF Ltd., 
Londop,l973) 1 s.l64 
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Gözdon geçirilen departmanları, fonksiyonları ve:ra 

devreleri belirtmek, 

- Önceki incelemelerle ilişkisi varsa, bQ~u göstermek, 

Önceki raporlarda eleşt±ri konusu edilen denetim bulgu

ları ve tavsiyeler ile bunlara. ilişl{in alınan d üzel tic i 

önlemlerin şimdiki durumu hakkında denetçinin düşilnceleri

ni göstermek, 

- İncelenen konu ile ilgili ol2.rak okuyucuya açıklayıcı 

bilgi vermek, 

Okuyucuya fonksiyonun önemine ilişkin bir fikir vermek 

için faaliyetlerin dcgerini veya hacmini kısaca belirt

mek, 

- İncelemenin kapsadığı dönemi veya ait oldueu zamanı, 

incelemede harcanan zamanın uzunluğunu ve görevli dene

tim personelini belirtmek. 

Giriş paragrafı şu ~ekilde raporda yer alabilir(42): 

11 Kontrol mühendisliği departma.nına ilişkin düzsnli 

incelememizi tamamladık •• / •• /19 •. dönemini içeren 

denetimimizde dört noksanlık raporlanmıştı. RaJJOrla

nan noksanlıkların hiçbiri daha sonra tekrarlani11amıştır. 

Departman müBendislik alanında kullanılan ve değeri 

••• milyon lira olan araç ve gereçlerden sorumludur,ıt 

(42) L.B.Sawyer, s.365 
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D. Amaç Paragrafı 

Denetimin amaçlarını tanıtan bu kısım, okuyucunun rapordan 

bekledi@ini anlamasına yardımcı olmak için yeterli ayrıntıda düzen

lcnmelidir(43). Düzenli denetiı11lerde, denetim raporlarında aynı 

denetim amaçlarının tekrarlanmasına gerek olmadığında, amaç ifade 

edilınemelidir(44). 

Bir amaç kesin ve en sade bir şekilde açıklandığında ve 

denetim bulgularının tartışılması amaçlarla ilişki kurularak izlen

diğinde, bu okuyucunun raporda aradığını bulmasını kolaylaştırır. 

Amaç paragrafı a;şağıda verilen bir örneğe benzor şokilde 

gösterilebilir: 

11 Denetimimiz kredi departmanının faaliyetleri üzerinde 

yeterli ve etkin bir iç kontrol sisteminin sağlanıp sağlanmadığını 

belirlemeye yönelmiştir. Departmanın özellikle aşağıdaki faaliyet

loriyle ilgilendik: 

- Kredi araştırmalarını yürütme ve satıcıların ve müşteri

lerin finansal sorumluluğunu belirleme, 

- Toptan satışlar için kredi kogullarını belirleme, 

-· Görevli kişilere yapılan ödemeler üzerinde kontrol 

kurma, 

-· Yeni satıcılar araştırma. rı 

(43) L.B,Sawyer, s.365 

(44) R.A.Rafaat, s.399 

·' 
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E. Kapsam Kısmı 

• 
Kapsam kısmı,bazen amaç paragrafı ile birloştirilir(45). 

kapsam kısmı incelemenin sınırlarını tanımlamada özellikle önemli·

dir .. Raporun geniş başlığı nedeniyle, ol:uyucunun denetimin kapsamı 

içinde düşünebileceği alanlar denetlenmişse, bu alanlar açıkça 

belirtilmelidir. Normal donetim teknikleri bırakılıp diğer teknik

Iere güvenildiğinde, kapsamı tanıtmak özellikle önemlidir(46). 

Kapsam kısmı aşağıda verilen örneğe benzer şekilde ifade 

edilebilir: 

" Tahsilat departmanında yürütUlen para giri~7i işlemlerini 

s;özden c;eçirdik. Doğrudg,n teslim etme işlemleri üzerin

deki kontrolu gözden geçirmedik. Çün .. kü, bu ii;üeı1ıler 

departmanın ikinci derecedeki işlemleriydi. ~' 

F. Görüş Bildirme Kısmı 

Görüş denetçinin gözden geçirdiği faalijretlor hakkında 

meslski yargısıdır. Bu kısım denetçinin denetim bulgularına iliş

kin yorumunu içerir. İncelemenin sonuçları hakkında görüş bildir

meme, şüphesizki yönetiıni önemli bir hizmetten mahrum eder. 

Denetçi destekleyemediği bir görüşü kesinlikle açıklamama

lıdır. Aynı şekilde, denetçi görüşünü destekleyen faktö~leri dikkat

lice tartmalıdır. Görüş denetçinin ne demek istedieini tam ifade 

etmeli ve denetçinin amaç paragrafında belirlediği deııGtinı art:ıçların 

cevap niteliğinde olmalıdır. 

~~---~---------------

(45) L.B.Sawyer, s.365 

(46) L.B.Sawyer, s.365 
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Faaliyetlerin denetimi hakkında görüşe bir örnek aşağıda 

verilmel{t Gdir. 

:ı İncelememiz. sonucunda satınalma departmanının faaliyetleri 

üzerinde ku!ulan kontrol sist 3:mLıin yeterli olduğu ve 

departmanın belirlenen soru[.(ıluluklarının etkinlikle 

yerine getirildiği görüşüne vardık. 11 

G. Denetim Bulguları Kısmı 

Denetçinin, sörüşleri ve tavsiyeleri aldığı kaynak olan 

dGnetim bulguları soruşturma ve inceleınenin sonuçla.ı;:-ıdır. Bulgu

lar olumlu veya olumsuz olabilir. Daha önce belirtildiği gibi 

raporda olumlu bulguların daha az açıklaması yapılmasına ihtiyaç 

duyulur. Olumsuz bulgular belirlendiğinde, denetim raporunun bu 

kısmı,genellikle bulguların özetini v0 yorurc1unu içerir. Ayrıca, 

i:şlemler için göçerilen yetkilerin kullanımı, gözden geçirilen 

faaliyetlerin amaçları (kriterler), işletme faaliyetlerinin yönetim 

politikaları ve prosedürlerinden sapmalarının önemi ve nedGnleri 

bu kısımda açıklanır(47). 

Bu kısmı örneklemek için tedarik departmanı hrurunadde 

ambarın'.ın stok kayıtlarındaki yanlışlık aşağıda gösterilmekte-

dir(48). 

n Özet: Stok kayıtlarının doğru olmaması yüzünden, tedarik 

departmanı tarafından maliyeti •••• TL olan hammadde gereksiz 

olarak satılmıştır. 

----------------~--~--

(47) L.B.Saw.yer, s.370; V.Z.Brink, J.A.Cashin, H.Witt, s.631 

(48) L.B.Sawyer, s.370 
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ı~e~: (Tedarik departmanında problem mevcut prosedürlere 

uyulmamasıdır) 

Belirlenen prosedürler eldeki mevcut stok düzeyini göster

mek için üretim departmanı tarafından iade edilen hammadde 

ve malzemelerin tedarik departmanının kayıtlarına girmesini 

sağlar. 

9l2~}~~~: Gözlemlerimize ve incelemelerimize göre, altı 

aylık bir süreden beri, üretim departmanı tarafından iade 

edilen hammaddelerin tedarik departmanının kayıtlarına 

işlenınemiş olduğunu belirledik. 

ö:ı:ı.c::E.L;_ Doğru olmayan stok kayıtlarının bir sonucu olarak 

şirket maliyeti •. , •••• TL olan hamcnaddeyi gereksiz yere 

satını ştır. 

~~~: İade edilen hammaddelerin yerleştirilmesiyle sorumlu 

işçiler görevlerini yerine getirmede emirlere uymamışlardır. 

Ayrıca, gözetirole görevli olanlar bu süreci kontrol etmemiş-
' lerdir." 

H. Sonuç ve Tavsi~reler Kısmı 

Denetim bulguları sonuç ve tavsiyeler için bir esas sağlar. 

Rapor tavsiyeleri içermesi bile, sonuç önemlidir. Sonuç, denetle

nen birim yöneticisinin aldığı veya almayı k;abul ettiği düzcltici 

önlemlerdir vGya yönetimin problemin varlığını görmesi ve ne 

yapılacağının araştırılmasıdır(49). 

-=-.-.·-----~ 

(49) V.Z.Brink, J.A .. Cashin, H.Witt, s.63l: E.H.Woolf, s.l67 
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Tavsiyelerin bir türü denetlenen birim yönetiminin yapması 
'' 

gerektiğine iç denstçinin i.nandı 1~ı, fakat P birim yönetimi.nin kabul 

etmediği hususları içerir. Diğer bir tavsiye daha üst düzeydeki 

yöneticiler tarafından alınması ger8l;::en önle:r.ıleri içerir. 

Tedarilc departırranına iliçldn C!rnek, tavsiyeler kısmı için 

geliştirile bilir: 

n_ı;ç~s~y~-~.!'.: Tedarik departmanınıyöneticisi ile durumu 

gözden geçirdik ve stok kayıtlarını günü günline tutmasını, 

üretimden iade edilen hammeddelcr için işçilere en sade bir 

şekilde iş emirleri yayınlamasını, gelecekte bu süreci 

kontrol etmeleri ve belirli sürelerde gözdon geçirdiklerine 

ilişkin rapor vermeleri için {tözetimcilerine talimat verme

lerini tavsiye ettik. 11 

3. Denetçi Tarafından Yaptığı Tavsiyelerin İzlanınesi 

Denetçinin denetlenen birim yöneticileriyle denetim 

bulgularını tartışması sırasında ön6ördüğü tavsiyeler için denet

lenei-: birim yöneticisi tarafından d üzel tic i önlemlerin alınacağı 

kabul edilirse, donetim raporunun tavsiyeler kısmında bu unsurlara 

yer vermemesi gereldr. Bu yaklaşım, yöneticilerin düzeltecetSini 

söylediği bazı kusurlarını düzeltip düzeltmediğini araştırmak için 

daha sonra durumun izlelli~esini içeren dedektif rolünden denetçinin 

kaçınmasını sağlar(50). Bu yaklaşım kabul edildiği takdird8 1 denet

çinin denetlenen birim yöneticilerinin düzeltmeyi kabul otti~i 

~--------------------

(50) V.Z.Brink, J.A.Cashin, H.Witt, s.634 
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kusurlar veya problemlere raporunda değinraesi, denetlenen birim 

yöneticilorinin kabul etmediği veya daha üst düzeydeki yöneticiler 

tarafından alınması gereken düzeltici önlemlere ilişkin tavsiye

lero raporunda yer vermesi ve bu tavsiyelerinin raporunu üst yöne

time teslim ettikten sonra, yerine c:zotirilip getirilmediğini görmesi 

içiıı izlemesi gerekir. Denetçi raporlanan sonuçlar hakkında düzel~·~ 

tici önlemlerin alınmaması riskini yönetimin kendi üzerine alıp 

almadığını belirlemelidir(51). 

Denetçi tarafından yaptığı tavsiyelerin izlenmesi, denet

lenen birim yöneticilerinin temel sorumluluklarını azal tıp azal t-· 

mayacağı sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, izleme görevi iç 

denotçiye bir yönden yaptığı tavsiyelerin peşini bırakmamasını 

gerektirirken, diğer yönden denetlenenlerle iyi ilişkilerini 

sürdürmesini önleyebilir. Bu nedenle, denetçi raporunu teslim 

ettikten sonra, sorulara cevap vermek ve bir sonraki denetim 

görevinde.durumu tekrar gözden geçirmekten başka bir rol almama

lıdır{ 52). 

Üst yönetirnde düzeltici önlem alınmasına gerek olduğuna 

veya olmadığına karar verebilir. Üst yönetim bazen denetim tavsiye

lerine bağlı gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamak için 

denetçinin izleme rolünü en iyi araç olarak görebilir. Önemli veya 

tehlikeli bir duruma ilişkin tavsiyelGrin uygulanıp uygulanmadığını 

incelemek için yönetim iç denetçiye bu görevi verebilir veya denet

çi yönetimden ara denetim izni isteyebilir. 

(51) The I.I.A., Standards ••• , par. 440.01 

(52) V.Z.Brink, J.A. Cashiny H.Witt, s.634 
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T Tavsiyelerin izlenr,1csi ve ,r:;orel{li düz el tici önlemlerin 

alınması sorumluluğu denstlenen birimin üstündeki birim yönetimi

ne ait olmalıdır(53). Düzeltici önlemlerin alınmasıca ilgili birim 

tarafından başlanır ve c evaplar üst yönotü.1e ve denet;im de part

manına gönderilir. Bir sonraki denetimde, denetçi tarafından 

önlemlerin yeteri ffi.lçüde alınmadığı.ı:ı.ın görülmesi halinde, sorun 

üst yönetime iletilir. 

(~1) E.H.Woolf, 168 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KANIU İKTİSADİ TEŞEBBüSLERİNDE İÇ DENETİM UYGULAlVIASI 

I. ARAŞTIRMANIN NİTELİGİ 

Kamu iktisadi teşebbüsleri.nde iç denetim uygvlamasını 

belirlemek için gerekli bilgilerin seçiminde yazılı kaynak araş

tırması, anket uygulaması ve gc)rü~ıme metotları izlenmiştir. 

Anket uygulaması için kamu iktisadi te~ebbüslerinin se

çiminde, tüm işletme fonksiyonlarına sahip olması nedeniyle faa

liyetleri daha karmaşık bir görünilin arzeden imalat ve maden 

istihracı sektörlerindeki kurumlar L~özönüne alınmıştır. Bu 

sektörlorde yer alan ve merkezi Ankara 1 da bulunan 13 kamu ik

tisadi teşebbüsünd(;n 9 i una ait teftiş kurullarının personel 

durumu hakkında bilgi elde edilebilmiştir. Bu kurumlardan 5vinin 

teftiş kurulu personeliyle, yönetimden gerekli iznin alınması 

suretiyle anket uygulaması tarafımızdan yapılmıştır (1). Uygu

lama kapsamına 5 teftiş kurulu başkan Ve yardımcısı ile 12 baş

müfettiş girmektedir. Bu kişilerle v-aptığımız anket uygulc--wnasın

da sorulab sorulara daha sağlıklı cevaplar alabilmek düşüncesiyle 
11 görüşme" mc~todu kullanılmıştır • 

.,., __ ...._ . .......,.._.... ________ _ 
(1) Anket Soru Kiğıdı Formu için bkz. Ek.5 
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Anketlerde yer aL.ı.n sorular iki grub:=ı ay ılmaktadır: 

Birinci grup sorular teftiş kurulu yöneticilerine ilişkindir ve 

kurulun c;tkinliğini ve fonksiyonl.ırını belirlerllc~ye yöneliktir. 

İkinci grup sorular iç d~'.netim çall']iü't~nrun yürütülüşürw ve 

raporlanmasına ilişkin d·,metçilcrin kişisel görüşlerini belirle

mek am~cıyle düzenlenmiştir. 

Te.ftiş kurulu üyeleriyle yapılan anket uygularunasından 

elde edilen sonuçlar, ayrıca Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

üyelerinden 3'ü ile yapılan kişisel görüşmelerle p8kiştirilmeye 

ve uzlaştırılmaya çalışılmıştır. Çünkü, kamu iktisadi teşebbüs

lerini 1964 yılında kabul edilen 440 ve 468 sayılı kanunlarla 

verilen y<::tki ve göreve dayanarak denetlemekle görevli Yüksek 

DenetlE;me Kurulu kamu iktisadi teşebbüslerinin herbiri için 

düzenlediği yıllık denetim raporlarını T. B.~,~. M. Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Karma Komisyonu'na sunmaktadır. Yüksek Denetleme 

Kurulu üyelerinin çalışmalarına, şüphesiz kamu iktisadi tc;şebbüs

lerinin teftiş kurulu raporları da birer kaynak teşkil etmekte

dir. Bu bakımdan, bu kişilerin görü.]leri iç denetim konusunda 

uzmanlığın bir ifadesi olmaktadır., 

Anket uygulaması yapılan kamu iktisadi teşebbüslerinde 

iç denetimin amacını 9 kapsamını ve denetim departmanının fonk

siyonlarını belirleyen teftiş kurulu yönetmeliklerinin ilgili 

maddeleri incelenmiştir. Ayrıca 9 denetim raporlarının şekil ve 

kapsamını bc'lirlemek amacıyle birkaç dc:metim raporu gözden ge

çirilıniştir. 
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II. KAMU İKTİS!\Dİ TT~ŞEBBÜSLBEİNDJ.:; İÇ KONTI?.OL SİSTE:NİtJİN YA;':'ISI 

Kamu iktisadi toşebbüslerinin yönetim politikal .. i..rı ve 

prosodürleriyle ilgili esaslar 440 sayılı iktisadi devlet to

şokkLUleriyle mü<:ısseseleri ve iştirakler .: akkında kanun ve bu 

kanuna göre yürürlüğe konulan tüzük~ 4G3 sayılı kamu iktisadi 

teşebbüsJerinin Türkiye Büyük lVIillet Meclisince d::ınetlenmesinin 

dü~;enlcmmesi hakkında kanun ve kendi kuruluş kanunl::3.riyle bolir

lerımiştir." 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetimi konusunda yetkili 

organlar, programlar, bütçeler 9 mulFısebe sistemleri, faaliyet 

sınırı, fiyat ve tarifeler ile porsonr:~l h2.kkında 440 sayılı ka

nun genel hükU.:rnler getirmektedir. Teşebbüslerin işlc:yişini ve 

işlemlerini düzenleyen ayrıntılı hükümler cvö.netim kurulu karar

ları, yönctmeli.',::ler ve genelgolerden ibarottir. 

Kurum içinde düzenlenen yön:.;tmclikler, genelgeler ve 

genel müdür emirleri departman, kısım ve bağlı kurulu:Jl::·.rın 

faaliyGtloriyle, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını 

bolirlemcktedir. Bu mevzuat kur'vimun risklerini azal tma, karlılık 

ve verimliliği arttırma ::ı.r:.:ıcı olarak kull&nıldığı için kurumun 

iç kontrol sistemini oluşturur. 

III. KAMU İKTİ S ADİ TI~ŞJi:BBÜSLl'.:RİND.L; İÇ DErt·~TİHİN AMACI VE KAPS ilMI 

Kamu iktisadi teşebbüslerinde iç denetimin -:lmaçJ_::ırı VE:; 

kaJ~samı ile denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları yönotme

lilcle belirlenmektedir. Anket sorularına cevap veren tüm teftiş 

kurulu yöneticileri böyle bir yönetmeliğin mevcut olduğunu 

'ı 
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belirtmişlerdir. ayrıca bazı kurumlardaki teftiş kurulu yöneti

cileri yönetmeliği destekleyen ve çalışma esaslarını d::~ha J_yrın

tılı olarak bolirl:Jyen teftiş klavuzlarının mevcut olduğ,urıu 

belirtmü]lerdir. Kurumların teftiş kurull3.rı aynı amaçla.ta 

hizmet ettiklnri için 1 düzenlenen yönetmelikler benzer ifade ve 

anlamlara sahip bulunmaktadır. 

Yönetme; likler teftiş kurullarının amaçlarını 1 kurulun 

çalışma konularını sınıflandırarak ortaya koymaktadır. Çalışma 

konul?.rı teftişy inceleme ve soruşturma olarak üçe ayrılmaktadır. 

Teftiş 9 kurumun merJcez ve şubeleri ile kurumun kontrolu 

altındaki işletmelerin tüm hizmet ve işlemlerini kanun, tüzük 

ve yönetmeliklGre, prosedürlere (işletme ve çalışma usul ve 

esasJ.arına ) , yönetim kuru1u kararlarına, genel r.nüdürlük: 

emirlerinE' ~ genelgelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin 

izlenmesi, kurumun çıkarlarına ayları olan hatalı işlem ve yol

suzluklc:trın ortaya çıkarılması, bunların önl~:nip düz el tilmcsi 

ve aykırılıkların giderilmesi için düzcltici önlemlerin belir

lenmesi ve genel müdürlüğe iletilmesi amacıyle, hizmet ve işlem

lerin müfettişler tarafından periyodik olarak denetime tnbi 

tutulmasıdır. 

Kurumun hizmet ve işleml~-,rinin periyodik olarak denct

lenmGsine teftiş nonilmesine b::ı,rşılık, belirli bir olay veya 

faaliyetin yüri.itUlmesi sırasında veya sonuçlandırılmasından 

sonra 9 belirli bir amaçla dL~netle.rmwsine inceleme adı veriltnc;k

tedir. 
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Gerek teftiş ve incelemeler sırasında saptanan gerekse 

ihbar veya şikayctl(:ır üzorinb genol müd.ürlükçe soruşturulması 

gerokli görülen işlemlerin kanun~ tüzük~ yönetmelik ve genel

gelere aykırılığı araştırılarak soruı1:ıl u _personelin belirlenmesi 

ve uygulanqcak müeyyidelerin ve alınacak önlemlerin değerlen

dirilmesine soruşturma adı verilmektedir. 

Teftiş kurullarının çalışma konuları içinde yer alan 

teftiş VG incolemo iç donetim kavramına girmektu olup 9 işletme

nin tüm işlomlcrini içermektedir. Ankr:;te cevap voren tüm de

netçiler bu hus<JSU doğrulamışlardır. 

Tüm kurumlarda teftiş kurulu başkanları kurumun genel 

müdürlerine karşı sorumludur1ar. Müfettişler ise kurul başkanına 

baglıdır. Müfettişler denetledikleri birimden ba~ımsız olarak ça

lışmalarını yürütmekte ve raporunu kurul başkanına sunmnktadır

lar. Kurul başkanı ise görücşünü eklemek surotiyle müf(C!ttişin 

raporunu genel müdüre sunmaktadır. 

Kendileri ile görüşme yapılan. teftiş kurulları yöneti

cileri meVCUt müfettişlorin % 80~inin muhaSGbe eğitimi görmüş 

olduklarınıy geri kalanını ise teknik eğitim görenlerle muhasebe 

eğitimi görmemiş müfettişle:rin oluşturduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca~ yeterli sayı ve kal i tode müfr.::ttiç yardımcısı bulrnE~kta 

güçlük çektiklorini bildirmişl;:,rdir. 1979 yılı sonu itibariyle 

çalı;:mnların ve müfettirşlerin sa,yısı.ı.nn elde edildiği 9 kn.mu 

iktisadi teşebbüslinde (2) mufettiş başına 1153 işçi ve memur 

(2) Bu kamu iktisadi teşebbüsl··:;ri Türkiye Şc;ker F=:ıbriküarı A.Ş. v 

TCDD, T.Kömür İşletmcüeri 9 Etiba.fJ.k 9 Süme;rbank, T. Çimento Sanayii 
'I·. A.Ş., Yem sanayii T.A.Ş. 9 Et ve Balık Kurumu ve Azot 
S:c.ı..r:ı.ayii T. A. s. dir. 
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düşmoktudir. Bu oran kurumlard~"ı müfettiş yetorsizliğini doğru

lam:::tktadır. 

Anket uygulaması yapılan teftiş kurulu üyelerine denetim 

görevlarini yerine gc;tirnwde zamanlarını ne ölçüde hangi faali

,yetlor için bAllandıkları sorulmuştur (3). Alınan cevapların 

ari tınetik . ortalamasına göre~ denetimde ha.rc<:ınan zamanın yüzde 54 v ü 

finansal nitelikteki faaliyetlerin donc;timine, yüzde 29 9 u finansal 

ni telikto olma~ran faaliyetlerin denbtimine ve yüzde ı 7 v si diğer 

görevlerin yerine gr~ tirilmesine ai tt ir. Bu oranlar muh;::ı.sebe ve 

finansal ağırlıklı denetim teftiş kurullarının çalışmalarının 

önemli bir kısmını oluşturduğunu göstermektedir. 

Denetim çalışmasının kapsamına işletmenin çeşitli dü

zeydeki yöneticilerin faaliyetlerinin ne ölçUde girdi~i soru

suna (4) verilen cevaplD .. r Tablo : 2vde r;österilmektodir. 

Soruya verilen cevapların değerini bulmak için denetimin sıklık 

derecelerine puan verilmiştir. Çok sık denetime konu olursa, 

3 puan; orta dr:recede dEmetime konu olursa 2 puan~ ara sır.cı. 

dcn,3timr:: konu olursa, 1 puan ve donetime hiç konu olmazsa, O puan 

değeri verilerek 9 cevapların aritmetik ortalaması bulunmuştur. 

Tabloya göre üst yönetimi oluşturan c;encl müdür ve yönetim 

kurulu üyeleri hiç denetime konu olma:oıaktadır. Ankete cevap 

veren kis;iler r.:;enel .müdür ~n:ı.rdııncılarını da üst yönetim grubu 

(3) Bkz. : Ek 5, Anket Soru Kağıd•, II.] 

(4) Bkz. Ek 5, Anket Soru Kağıdı, II. 7 
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Tablo 2 

İç Denetime Konu Olan Yönetim Düzoyleri 

~--~---~-~....u·-·-....... _......,,,.,.-.. -~,.,___...., . ..-. ................... -:...._~.-· ... ·"·---·-· .... -.a_-- ....... _...,._ ... _ .. ,__."""' __ ._..,. ___ ..-............ -. •. - .,., --~ ....... ,. .... , ............ ~· 

ı Denetimin t Ust Y~netim Orta Yönetim: Alt yönetim 
Sıklık 1 Puan 

. ı ı Deroc Gs ı 1; ı i · 
! : ı 

·-~"'"-·-· • '"'· -·~,~·--~··~··~t·-~-~ ·-?•·"""-·'1"---·-·~•- --·~• ., -'..,~•=•~ . .--.• -·,w •~·-·--=·-~--r--~-~·~"~' ·····'" ·~ "·•''" 

Çok ~ 3 ı 9 17 
. ı 

Orta 2 t 
5 

Az ı 3 

Hiç o 17 

Aritmetik Ortalama o 2. 35 3 
ı ' ı ' ., ' 

} .... _ .. - .. ·-·'·""'-'-.a-..-..o~.-'""'"""'· ~--"""'• -~---..-... .... ---~ ............ ·-""""'·" .......... ~..-~--,--.~ ... ~-----·---.-~ ......... .,..,_: --~_,...._.,.. .... .., ... _......,."" .. ,.._,., •.•. - __ ;_....,., .. __ ... •, __ ......,.,.. ___ ·~- ,., __ ~---~~ 

içir..de göz~nüne almaktadırlar. Alt y~nGtimin faaliyetleri çok 

sık dc~n:;tiino konu olmakta; orta yönetimi oluşturan daire başkan

ları, fabrika ve müessese müdürlerinin faaliyetleri orta ile 

çok sık dereceleri arasında denetimo konu olmaktadır. 

Ankete cevap veren kişilerin tümü alt ve orta düzeydeki 

yöneticilerin faaliyetlerinin değerlendirilmesinde amacın, 

sadece problemleri bHlirlemek olmadı@,ını, problemlerle birlikte 

düzcl tic i önlemlr..,re ilişkin tavsiyelerin iletilmesi olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu cevaplar denetimin, sade::ce koruyucu ni telilde 

değil, kurumun amaçlarına ulaşınada daha r~tkin ve ük onomik 

metotların uygulanmasına yol 11çacak tavsiyeleri içeren,yapıcı 

nitclikt(; olduğunu göstermektedir. 
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IV. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN 

ETKİNLİGİNİN İNCELENMESİ VE DEGERLENDİRİLMESİ 

Denetlenen birimlerde iç kontrol sisteminin incelenmesi 

ve değerlendirilmesinde kullanılan yaklaşımı belirlornek am::ı.cıyla 1 

görüşme yapılan kişilere denetim tarzlarından h2ngilerini ne 

ölçüde kullandıklarını belirtmeleri istenmiştir(5). Bu soruya 

verilen cevaplar Tablo: 3'de gösterilmektedir. Soruya verilen 

cevapların değerini belirlemek için, kullanma derecelerine puan 

verilmiştir. Çok sık kullanılan yaklaşırnlara 3 puan, orta 

derecede kullanılan yaklaşırnlara 2 puan, az kullanılan 

Tablo 3 

Denetim Çalışmalarının Yürütülmesinde Kullanılan Yaklaşımlar 

----------~ ----~-----,.-~~-----------·~"-"'""'""·'-
Kullanma· p ıFinansal Departman- i Fonksiyon- : Devrelere i 

uan' ı Derecesi\ :Raporlar lara Bölüm--; lara bölüm-: Bölümleme J 
~Sınıflama\ leme leme t 

1-·~:k 3 :sı 17 --~----6----.~-------;-~ 
t 6 6 ı 5 ' Orta 2 

ı ıo 4 ' 

! ı ı 

Az 5 ı 

Hiç 4 o 
' ı i 

~e~i~-~~~~~;.-~~~~~~~~~~~~~~-~~--------

Ort~~~----~--ı_._3 __________ 3 ____ ~l-----2-----~-~----~-~~ 

---------------------
(5) Bkz. Ek 5, Anket Soru Kağıdı, II.6 
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,yakl 1.<]ımı :;ı.ra ı puan ve hiç kullanılnl.'.ıyan yaklaşımıara O puan 

verilmi,~tir. 

Cevapların puanlandırılması suretiyle bulunan aritmetik 

ortsJ.amalara göre donetimele finansal ra_porlar sınıflaması yak-

laşımı az kullanılmaktadır. Görü:~me ya~:nlan kişiler özellikle 

denetlenerı birimin muhaSt!be departmanının veya servisinin 

(kısmının) işl:;mlorinin incelenmesi sırasında bu yaklaşım t':.,r-

zının seçildiı:1ini bolirtroişler ve esas amacın bilanço ve f,(c!lir 

tablosunun doğruluğunun ara:Jtırılması ol:mayıp, departmanın iş

len1lerinin yasal<-::ı.ra, yönetmeliklt:;re ve f:~~CD(Ügelere uygunluğunun 

araçtırılm:::.sı oldu,~,unu bclirtı.rıişlerdir. Çünkü 9 teftiş kuruluna 

verilen görevin amacı bilanço ve gelir tablosunun doğruluk ve 

güvenilirliğinin araştırılması değil işl<:::mlurin mevzuata uygun

luğunu araştırmaktır. Fakat, işlemlsrin uye_sunluğunu araştırmanın 

bir sonucu olarak 9 hesapların doğruluğu da. araştırılmış olmak

tadır. 

Görüşme yapılan kişilerin hepsi işletmenin veya denet

lenen birimin işlemlerinin departmanlar düzeyinde incelmıineui 

yakla;7ımının her denetimde kullanılan bir yaklaşım olduğunu 

belirtmişlerdir. Her servis biriminin. veya departmanın görov, 

yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmeliklor ile işlemle

riyle ilgili yönGtim kararları gözden geçirilir. Daha sonra 

ilgili servisin iş1c~mıorinin bu karecr ve yönotmeliklere u,_ygun 

olup olmadı8;ı ara::;ıtırılır. Departman yakla;nmının seçilmc?sinin 

ned:.:ıni her servis veya departman için ayrı ayrı denetim raporu 

düzDnlenmesi gereği olduğu belirtilmiştir. Çünkü, departman veya 

servis düzeyinde işlemler incelendiği takdirde, .ycıpılan clc:ştı

rilerin ve alınması gereken düzeltici önlemlore ilişkin to:ıvsiyG

lerin? hangi birime ilişkin olduğunu kolaylıkla belirtmek mümkün 

olduğu gibi, eleştirilere hedef alınan ve.yapılan tavsiyelerin 
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yerinn gc:tirilmesiyle sorumlu kişileri belirlemek de mümkün olur. 

Denetimde asıl amaç, işlemlerin kendisini değilv işlemlerin mev

zuata uygun olarak yürütülmesiyle sorwnlu kişilerin işlemlerine 

değerlemektir. 

Görüşme yapılan kişiler işletme faaliyatlerinin fonksi

yenlara göre bölürı1lt~ndirilerek incelenmesi yaklaşımı üzerind8 

orta derecede seçildiğini belirtmişlerdir. Daha çok, departmanlar 

üzerinde yapılan donetim çalışmalarını bütünleştirmek amacıyle 

işlemlerin departmanlar arasındaki akımı fonksiyonel olarak 

izlenmektedir. Devre yaklaşımının az kullanıldığı belirtilmiştir. 

Görüşme yapılan bir teftiş kurulu yöneticisi bu yaklaşımın,iş

lemlerle ilgili dosyanın bir departmanda. veya serviste olduğunda 

kullanıldığını belirtmiştir. Çünkü, bir işlemin başlangıcından 
, 

sonuçlanmasına kadar çeşitli departmanlar içinde geçirdiği saf-

haların izlenmesinin genellikle, zor olduğu belirtilmiştir. 

Anket uygulaması yaptığımız teftiş kurulu üyelerinden 

denetim çalışmasında çeşitli düzeydeki yöneticilerin kendilerinin 

ne ölçüde değerlendirildiğini belirtmeleri istenmiştir (6). Bu 

soruya verilen cevaplar Tablo:4 9 de· gösterilmektedir. Cevapların 

değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlara göre üst yönetim 

düzeyindt::~ki kişilerin kendileri denetime konu olmamakt::ıdır. Orta 

düzeydeki yön8ticiler orta derecede, aıt düzeydeki yöneticilerin 

kendileri denetime çok sık konu olm"lktadır. 

(6) Bkz. ~ Ek 5, Anket Soru Kağıdı II. 8 
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Tablo 4 

Yöneticilerin Değeriendirmesi Derecesi 

Değerlondirme 

Derecesi 
r ...... _ .. _____________ ·-·· 

Çok 

Orta 

Az 

Hiç 

-·-------···----· ·r·--------......... ·---·-:--------···-···---- ""·~·- ... r .. _______ .................. ····ı 

1 üst ' Orta li Alt 1 

-~~~--~~· -~~e-t~_:__·~-~-~-n_e_t~-~---L Yönetim j 
1 ' 

3 ı - i 6 ; 15 ı1 

2 

ı 

o 

ı ı 

1 
ı 
i 
ı 

1 

ı 
! 

2 

15 

5 2 

ı 
f 

5 

ı 

ı 
ı 

' ! 1 .. --·-------·-·--·----.:.... .... ____ ~---·-+---- !---·--· ·-j 
Aritmetik Ortalama ı O. 1 i ı. 9 i 2. 9 ; 

! .. ,._ .. _ .. ____ .,.,.- _....,;._ _____ ..... ~-··~--------~-~. 

Anket uygulaması yapılan teftiş kurulu üyelerinG denetim 

faaliyetlerinden hangilerini, ne ölçüde yürütmekte oldukları so

rulmuştur (7). Alınan cevaplar Tablo : ) 9 de gösterilmektedir. 

Alınan cevapların değerini belirlemGk iç:i.n uygulama derocelorini 

puanlamak suretiyle aritmetik ortalamalar bulunmuştur. 

(7) Bkz.: Ek 5, Anket Soru Kağıdı, II. 9 
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Tablo 5 

İç Kontrol Sistemini Değerleme Faaliyetlerinin uygulama Derecesi 

. -----·---.. -·-··--·-·····----- -·-- ------ıu;~~~m:·-;::-:~i ··---·----~~;it~~t~k 

i Denetim Faaliyetleri r~s~-- örn : 1z 1 ;M-ıOrtahmJ 

~-~-.--~~:~~:~~:~ ~~~;~~;~~- _J_LltJ..1J_ -- r· --. 
bilgi sağlanmasında, muhase-f l 1 ~,. 
be kontrol sisteminin etkin-i f lj ; 

liğinin gözden geçirilmesi j ! 
ve değerlendirilmesi l 5 8 ı 4 ! 

b. Kurumun aktiflerinin her türti 
lü kötü kullanmalara, israfa, 
ve yolsuzluklara karşı korunr 
masında~ muhasebe kontrol 1 
sisteminin etkinliğinin göz-ı 
den geçirilmesi ve değerlen- 1 dirilmesi ! 14 

ı 
c. İç kontrol sisteminin,işletmr 

f~aliyetlerinin yönyJ.t~nf&tJI 
tık::ı.larına~ yasalara( -Lve genel.j 
gelere uygunluğunun sağlan- ı 

masındaki etkinliğin gözden j 
ga;irilmesi ve değerlendirilmesil 15 

d. İç kontrol sisteminin,hammad~ 
de,malzeme,personel ve sabitj 
kıymetlerin kullanılmasında 1 
iktisadiliği ve veriıi.liliği ! 
sağlayacak yeterlikte olup ol~ 
madığının gözden geçirilmesi\ 
ve değerlendirilmesi 1 

e. Yeni kontrol sistemlerinin~ 
prosedürlerin kurulmaeı 1 

ve geliştirilmesi 

f. Yeni kontrol sistemlerinin 
ve prosedürlerin uygulanma
sından önce gözden geçiril
mesi 

5 

ı 

ı 

3 

2 

6 6 

4 8 4 

5 5 6 

2.1 

2.6 

2.9 

1.9 

ı. ı 

ı. ı 

1 
! 

1 
t 
i 
ı 
ı 
i 
ı : 

------~·-·----~-------- -~---···--------~--
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Görüşme yapılan kişiler faaliyetlerinin asıl amacının 
':;;.. 

iç kontrol sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve değer-

lendirilmesi olduğunu belirtmişlerdir. Eğer, iç kontrol sistemi 

etkin ise, işletme faaliyetleri yasalara 1 yönetim politikalarına, 

planlara ve genelgelere cygun olacaktır. Denetlenen birimin faa

liyetleri yasalara, yönetmeliklere, genelgelere ve diğer yönetim 

kararlarına uygun değilse~ kurumun veya denetlenen birimin iç 

kontrol sistemi etkin değil demektir. Ankete cevap veren kişiler 

denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde en çok, işlemlerin yasa

lara, yönetmeliklere ve gDnelgelere uygun olup olmadığının üze

rinde durulduğunu belirtmişlerdiro Uygun olmayan işlemlerin 

düzeltilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye ettikleri

ni belirtmişlerdir. Yönetmelikler, yönetim kurulu kararları 

eleştiri konusu yapılmamakta, fakat günün koşullarına uymadığı 

görüldüğü takdirde, bu yönetmeliklerin ilgili hükümlerinin veya 

yönetim kurulu kararlarının değiştirilmesi için temennilerde 

bulunulabilınektedir. Örneğin, sabit kıymetlerin kiralanınasını ve 

kiraya verilmesini kurumun yönetim kurulunun yetkisine bırakan, 

fakat her türlü menkul kıymetlerin kiralanınasını veya kiraya 

verilmesini fabrika müdürlerinin yetkisme bırakan bir yönetmelik 

hükmünün değiştirilmesi temennisinde bulunulabilir. Çünkü, bazı 

durumlarda iş makinaları gibi menkul kıymetlerin değeri sabit 

kıymetlerin çok üzerinde olabilmektedir. 

Kurumun aktiflerinin her türlü kötü kullanmalara? israfa 

ve yolsuzluklara karşı korunmasında, iç kontrol sisteminin etkin 

olup olmadığının değerlendirilmesi üzerinde çok durulduğu belir

tilmiştir(8). Başka bir deyişle, mevcut yönetmelikler, genelgeler 

~------·------------

(8) Bkz.: Ek.5, Anket Soru Kağıdı, II.9.b 
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ve genel müdürlük emirlerine uygunluk b~kımından aktiflerin 

kötü kulla:nımlara, israfa ve yolsuzluklara karşı ne ölçüde koru

nabildiği araştırılır. Örneğin 9 akaryakıt giderlerinde fazlalık 

tesbit edilmişse, bu fazlalık çeşitli şekillerdeki israflardan 

doğabileceği gibi, akaryakıtı teslim alan veya kullanan ile 

satıcının anlaşması suretiyle meydana gelen bir yolsuzluğun 

göstergesi de olabilir. Eğer, denetlenen birimde kötü kullanma

lar, hatalar ve yolsuzluklar nedeniyle aktifler iyi korunamamışsa, 

iç kontrol sisteminin etkinliği sağlanamamış demektir. Denetimle 

görevli olan kişiler yönetmeliklere, genelgelere ve emirlere 

uyulmaması nedeniyle aktifler korunamamışsa, gerekli eleştirileri 

yapmak ve düzeltici önlemleri tavsiye etmek snretiyle iç kontrol 

sisteminin etkinliğini sağlayabilir. 

Ankete cevap veren kişiler yönetimin karar alma ihtiyaç

ları için doğru, yeterli ve zamanında bilgi sağlanmasında, iç 

kontrol sisteminin etkinliğinin, Tablo 5~de ifade edildiği gibi, 

orta derecede gözden geçirildiğini ve değerlendirildiğini belirt

mif?lerdir(9). Başka bir deyişle, gözden geçirme ve değerleme, 

yöneticilerin karar almalarında yararlanacakları bilgilerin yönet

melik, genelge ve emirlerde belirtildiği ölçüde doğru 9 güvenilir, 
1 

yeterli ve zamanında sağlanıp sağlanmadığının araştırılmasıdır. 

Bu gösterge iç denetimde esas ağırlığın koruyucu ve önleyici 

denetime verildiğini, yönetime sunulan bilgilerin doğruluğunun ve 

yeterliliğinin araştırılmasına çok fazla önem verildiğini göster

mektedir. Eğer, gönetmelikte, genelgelerde ve emirlerde belirtil

diği ölçüde, denetlenen birimlerden doğru, yeterli ve z~_ımanında 

(9) Bkz.: Ek 5, Anket Soru kağıdı, II. 9.a 
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bilgi elde edilememişse, iç kontrol sisteminin etkinliği sağlana

mamış demektir. Örneğin, yasalarda ve yönetmeliklerde belirtilon 

süreler içinde işlemler defterlere kaydedilmemiş olabilir. Böyle 

durumlarda~ denetçiler mUhasebe bilgileri ile diğer bilgileri 

sağlayan bilgi ve raporlama sistemini gözden geçirmek suretiyle 

doğru, güvenilir ve z~manında bilgi elde etme metotları tavsiye 

edebilirler. Denetçiler koruyucu denetim amacı ile belge ve kayıt

ları incelerken, delaylı olarak dol~ruluk açısından da kayıtlar 

incelenmiş olacaktır. Örneğin, belgelerin sahte olup olmadığı 

araştırılırken, işlemlerin doğru tutarda ve doğru hesaba kaydedi

lip kaydedilmediği de araştırılır. 

İç kontrol sisteminin, kaynakların kullanılmasında iktisadi

liği ve verimliliği sağlayacak yeterlikte olup olmadığının gözden 

geçirilmesine ve de~erlendirilmesine orta derecede yer verildiği 

belirtilmiştir. İşletme faaliyetlerinin verimsiz oluşu iç kontrol 

sisteminin yetersiz oluşundan doğabilir. Bu nedenle, denetçilerin 

daha karlı ve verimli yolları bilerek 9 kontrol sisteminde değişik

lik yapılmasını tavsiye edebilirler. Başka bir deyişle,, denetçi-

ler yönetmelik, genelge ve emirlerle getirilen usul ve metotların 

yetersizliğini öne sürerek, yeni düz.enlemeler tavsiye edebilirler. 

Yeni kontrol sistemlerinin ve prosedürlerin kurulması ve 

geliştirilmesine denetçiler az çaba harcamaktadırlar. Ankete cevap 

veren kişiler bunun, aslında yönetimin bir fonksiyonu olduğunu, 

kurum içinde bu konuda kurulan komisyonlara katılarak yönetime 

yardımcı oldoklarını belirtmişlerdir. 

Yönetim tarafından kabul edilen yeni kontrol sistemleri

nin ve prosedürlerin uygulanmasından önQe gözden geçirilmesine 
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az çaba harcandığı belirtilmiştir. Yönetim tarafından teftiş 

kurulundan görüş istendiği takdirde, bm1un gözden geçirildiği 

belirtilmiştir. 

Ankete cevap veren kişiler denetim çalışması sırasında 

istatistiki örnekleme tekniklerinin kullanılmadığını ve iş akım 

şemalarının hazırlanmadığını belirtmişlerdir(lO). Bunun nedeni 

olarak, yeterli ölçüde teftiş kurulu personelinin mevcut olmaması 

gösterilmiştir. İşlemlerin sondaj (örnekleme) usulü ile incelen

diği, işlemlerin düzensiz olması halinde veya yolsuzluk olduğuna 

dair kuvvetli kanı uyandırması halinde tarama (tüm kütlenin ince

lenmesi) usulü ile denetim yapıldığı belirtilmiştir. 

Muhasebe ssrvisinin denetlenmesiyle görevli müf8ttiş 

tarafından~ denetlerrecek birime varıldığında, derhal kasa mev

cudu ile kıymetli evrakın sayımı yapılmakta ve tutanak düzenlen

mektedir. Bankalardaki mevduat mutabakat yapılarak, kayıtlarla 

karşılaştırılmaktadır. 

Hammadde, malzeme ve mamul mevcutları sayım yapılarak 

belirlenmekte ve sayım sonuçları stok kayıtları ile karşıluştırıl

maktadır. Ayrıca, ambar düzeni ve işlemleri incelenmekte, giriş ve 

çıkış fişleri ile faturalar ve stok kartları karşılaştırılmakta

dır. Üretim maliyetlerini belirlemek için hammadde ve malzeme 

sarfiyat keşif raporları, işçilik puantaj kartları, bordrolar 

-·---------
110) Bkz.: Ek 5, Anket Soru Kağıdı, II. 4-5 

\. 
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incelenmekte masraf yerlerinin bulunan maliyetleri ile karşılaş

tırılmaktadır. İncelenen dönemin bütçelenmiş rakamları ilo fiili 

rakamları karşılaştırılmakta, ödenekıerin aşılıp aşılmadığı be

lirlenmektedir. 

Bir önceki denetim raporları ile bu raporlarla ilgili 

genel müdürlük emirleri incelenmekte ve uygulruna sonuçları arag

tırılarak karşılaştırmalar yapılmakta ve elde edilen görüş 

düzenlenecek denetim raporunda yer almaktadır. 

Denetim sonunda, incelenen konular itibariyle genel 

müdürlük departmanlarının esas çalışma konuları ve fonksiyonları 

gözönünde bulundurularak raporlar düzenlenmektodir. Raporlarda 

denetlenen birim yöneticilerinin, denetim bulgularına ilişkin 

kendi görüşlerine de yer verilmek-suretiyle, rapor teftiş kurulu 

başkanlığı kanalı ile genel müdürlüğe sunulmaktadır. Raporun 

bir örneği ise denetlenen birime gönderilir. Genel müdürlük 

ilgili departmanı veya departmanları tarafından denetlenen birime 

uyarı ve düzeltici önlemleri alması için yazı yazılmakta, bu 

yazının bir örneği raporu yazan müfettişe gönderilerek müfettişin 

görüşü alınır. 

Ankete cevap veren kişiler donetim raporlarında eleştiri

len problemler ve tavsiye edilen düzeltici önlemlerin tahminen 

ortalama yüzde 50'sinin muhasebe ve finansman alanına girdiğini 

belirtmektedirler. Denetçiler bu oranın çeşitli servisierin 

incelenmesinde değiştiğini, muhasebe departmanı veya servisinin 

incelenmesinde oranın daha büyük olduğunu belirtmişlordir(ll). 

---------------------
(ll) Bkz •• : b~.5, Anket Soru Kağıdı, II.l2 
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Yapılan eleştiriler ve tavsiyelcrin 9 üst yönetimin sorumluluğuna 

girmediği, asıl sorumluluğun orta ve alt düzeydeki yöneticilere 

ait olduğu belirtilmiştir. 

Kamu iktisadi'teşebbüsleri teftiş kurulları tarafından 

düzenlenon ve belirli bir dönemin işlemlerinin denetlenmesine 

ilişkin bir denetim raporu denetlenen birimi, raporun gönderilme 

tarihini, denetimin başlama ve bitiş tarihini~ denetlenin faa

liyet dönemini, denetçinin adını ve imzasını içerir. 

Kamu ikt1
1

isadi teşebbüsleri teftiş kurulu üyeleriyle 
1 

yapılan görüşmeı(j1re? incelemelere ve teorik görüşlere ve iç 

denetim standartllarına bağlı kabnarak, muhasebe departmanı veya 
' 1 

servisi için gelijştirdiğimiz bir demetim raporu şekil ve kapsam 
1 

yönünden şu şekillde kaleme alınabilir; 
1 

1 

ı 

'ı 
ı 

••••••••• !. • • . • • • Fabrikası Müdürlüğü 
ı 

Muhasebe Şı~fliği İşlemlerine ili.şkin 
ı 

! Denetim Raporu 

A. GİRİŞ : 

Teftiş Kurulu B::ışk-:ı.nlığının ••• tarih ve •••• sayılı 

talimatları ve donetim programı uyarınca •••••••••••• Fabrikası 

lVIüdürlüğü muhasebe servisinin 198 •• yılı işlemleri incelenmiş şu 

hususlar belirlenmiştir. 

B. P:-~RSONJ.!.;L DURUMU 

Muhasebe şefliği kadrosu ı şef, 2 şef yardımcısı, 8 memur 

ve ı veznedardan ~luşmaktadır. Şef yardımcısı N. C. 'nin tayini 

ile boşalan kadro iptal edilmiştir. Memur kadrolarından 2~ si 
ı 
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. " .... ,.tarihlerinde tayin nedeniyle boşalınış, yerlerıne atanr-m 

memurlar, atama tarihinden itibaren 2 ay geçtiği halde göreve 

başlamamışlardır. Kapasite artışı nedeniyle faaliyet hacminde 

büyük artış olmasına rağmen, şef yardımcısı kadrosunun iptal 

nedeni anlaşılamamıştır. Bu durum ve atanan memurların göreve 

başlamaması muhasebe kayıtlarında önemli gecikmelere yol açmıştır. 

Muhasebe servisinden beklenem geçmiş işlemlerin kaydı 

olmayıp, yönetimin gelecekteki faaliyetleri planlaması ve gerek

li kararları alması için hazır, doğru bilgiler sağlamasıdır. 

Bu nedenle, zorunlu olmadıkça porsonelin başka yere alınmqması, 

iptal edilen şef yardımcısı kadrosunun yeniden verilmesi ve ata

nan memurların durumunun araştırılmasıdır. 

c·. DOSYALA~.IIA "VI.:E YAZI İŞL2Rİ 

Dosyaların, 18 sayılı 11 iş konularının sınıflandırılması" 

genelgesine göre açıldığı görülmüşse de bu dosyalara belgelerin 

198. yılında karışık olarak konulduğu b~üirlenmiştir. 

Gelen ve giden yazıların izlenmesi, dağıtımı ve dosyalan

masında 18 sayılı genelge ilo 24 sayılı "yazı, dosya ve arşiv 

işleri yönetmeliği" hükümlerine göre hareket edilmelidir. 

D. SAYIM 

Fabrika müdürlüğünün denetimine başlanıldığı o/./.198günü 

ve ././ günü fabrika veznesi sayımına tabi tutulmuştur. Sayım 

sonucunda ././.198. günü ••• TL noksanlık ././l98.günü -,-TL. 

fazlalık belirlenmiştir. 
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Kasa sayım noksanları hesabında çeşitli tarihlerde kasa 

açığı görülmüş' kasa fazlası hesabında ise bir işlem görülmemiş

tir. 

Kasa mevcudunun hesap kalanına uymamasının nedeni açık

lanmalıdır. Kasa açığı mevcut olduğunda, bunun genel müdürlüğe 

bildirilmiş olması gerekirdi. Tutarsızlığın devamı halinde, 

veznedarın bu görevden alınması gerekir. 

Kıymetli evrak kasasının ././198. tarihinde sayımında, 

kasada •• milyon TL tutarında teminat mektubu bulunduğu belirlen

miştir. Aynı tarih itibariyle bu tutarın hesap kalanını doğrula

dığı görülmüştür. Ancak, kıyınet evrak kayıt defterinde teminat 

mektubunu geri alanın adı, soyadı ve imzasının deftere kaydedil-, 

mediği anlaşılmıştır. 

Herhangi bir karışıklığa yol açmamak için 30.sayılı 

"kıymetli evrak yönetmeliği" hükümlerine göre noksanlığın gideril

mesi gerekir. 

İşyerinde teminat mektupları kabul edilecek bankaların 

adını ve verebilecekleri teminat mektuplarının sınırını gösteren 

bir liste mevcut değildir. 30 sayılı kıymetli evrak yönetmeliği

nin 17.maddesi "bankalar tarafından verilen teminat mektuplarının 

bu bankalar nezdinde mutabakatı sağlanır" demesine rağmen, teminat 

mektubu veren bankRlarla herhangi bir mutabakat yapılmamıştır. 

Kıymetli evrak kasasında saklBnan alacak senetlerinin 

sayımında hesap kalanına göre •••• TL noksanlık görülmüştür. Söz

konusu farkın borçlu A.U 0 ya ciro edilen, fakat kaydı unutulan 

senet bedelinden ileri geldiği anlaşılmıştır. Mahsup kaydının 

yapılarak tutarsızlığın giderilmesi gerekir. 
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Personel üzerindeki avanslar sayılmış, satış servisin-

den A. D' ye •..• TL pul av~:·.:ı::.sı verildiği~ sayımda ••• TL pul •••• TL para 

ve •••• harcama belgesi mevcut olduğu, bu durum kar;ıısında avansın 

••• TL noksanlık gösterdiği belirlenmi.ştir. Servislere küçlik kasa 

temin edilerok~ pul avansları personelin üzerinde değil, pul kasa

sında izlenmolidir. 

Bankalar •••••.• tarihinde mutabakat talebi, •••• günü 

gerçekleştirilE:bilmiş hesap kalanının bankanın bildirdiği tutara 

göre •••• Tt noksan olduğu belirlenmiştir. Farkın banka kayıtların

da yapılan hatadan ileri geldiği anlaşılmıştır. Her ay bankalarla 

mutabakat sağlanmasına özen gösterilmelidir. 

E. DEFTiffiLER: 

Yevmiye ve büyill{ defter kayıtlarının ./6/198. tarihinde 

incelenmesinde, ./2/198. tarihine kadar defterlerin işlendiği 

görülmüştür. V.U.K.vnun ilgili hükümleri gözönüne; alınarak kanuni 

defterlerde hiçbir şekilde üç aydan fazla gecikme yapılmrunalıdır. 

Envanter defterlerinin inaelenmesinde önceki yıla ait envanter 

defterine hiçbir kayıt yapılmadığı görülmüştür. Kanuni zorunlu

lukların yerine E,etirilmesine özen gösterilmelidir. 

Kasa defterinin borç ve alacak tarafları günlük olarcık 

toplanmaksızın kapatılmakta günl-Lik hesap k2lanı ise gösterilme

mektedir. Kasa defterinin borç ve alacak taraflarının hergün 

toplanması ve ertesi güne devredon lJarcı mevcudunun hesabın 

alacağına yazılması suretiyle kapatılması gerekir. 
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Yevmiye defteriyle büyük defterin kayıt düzeni yönünden 

incelenmesinde sayfa toplamı tutarlarının mürekkepli kale:ınle 

yazılmadığı ve yevmiye defteri maddeleri arasında boş s~tır 

bırakılmış olmasına rağmen, çizilerek iptgl edilmediği görül

müştür. V.U.K.vnun ilgili hükümlerine uygunluk sağlanmalıdır. 

F. FİŞLER: 

Kasa tahsil fişleri veznedar tarafından imzalanmıştır • 

• /./198. tarihli ve ••• sayılı tediye fişindeki tutar gerek fiş 

üzerinde gerekse kasa defterinde hatalı yazılmış, üzeri çizilip 

yeniden yazılması gerekirken, silinti ve kazıntı yapılmak sure

tiyle düzeltme yoluna gidilmiştir. Ayrıca, günlük kasa kontrol 

föyünün (tutanağının) usulüne uygun olarak düzenlenınemiş olduğu, 

yetkili imzaların tam olmadığı, bazı günlerde kasa kontrol föy~· 

lerinin günlük kasa hesabı kalanı ile uygun olmadığı görülmüştür. 

Belirlenen aksaklıkların tekrarlanması önlenmelidir. 

muhasebe servisinde malzeme stok kartları ve kayıtları 

ile ambar stok kartlarının karşılaştırılmasında, kayıtların 

gerektiği şekilde tutulup her iki servis kartlarının birbirine 

uygun olduğu görülmüştür. 

İmalat servisi mamul stok kartları ve kayıtları ile 

muhasebe kayıtlarının karşılaştırılmasında ve satış servisi 

satış kayıtları ile muhasebe kayıtlarının karşılaştırılmasında 

tutarlılık bulunmadığı görülmüştür. 

G. DİGER BULGULAR 

Sabit kıymetler ve demirbaşların örnekleme suretiyle 

yapılan kontrolunda, mevcutların zimmet kayıtlarına ve hesap 
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durumlarına uygun olduğu görülmüştür. Yapılan incelemedo sabit 

kıymetler ve amortismqnlar defterinin tutulduğu, ayrılan amortis

manların deftere işlendiği görülmüştür. 

Alacak~n titizlikle izlendiği, büyük tutarlara varan 

hesap kalanlarının bulunmadığı görülmüştür. 

Stopaja tabi tutulan vergiler ve sosyal sigorta primleri

nin kanuni süresi içinde düzenli olarak ilgili dairelere yatı

rılmakta olduğu belirlenmiştir. 

Tarih 
Denetçi 



S O N UÇ 

İşletmelerin büyüklüğünün artması nedeniyle, faaliyetlerin 

daha karmaşık hale gelmesi, işletme yönetiminin faaliyetler üze

rindeki doğrudan ilgisini azalttığı gibi, işletme sahiplerinin 

yatırımlarının korunması riskini de arttırmıştır. Faaliyetlerin 

yatırımcılar ve yöneticiler tarafından kontrol edilmesinde en 

önemli unsurlardan biri, faaliyetlerle ilgili doğru9 güvenilir 

bilgilerin zamanında kendilerine iletilmesidir. Bu nedenle, işlet

menin aktiflerini kötü kullanmalara ve yolsuzluklara karşı koruya

cak, bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sağlayacak, faaliyet

lerin etkinliğini ve verimliliğini arttıracak iç kontrol sistemini 

oluşturan usul ve metotların kabul edilmesi ve geliştirilmesi 

zorunlu olmaktadır. 

İşletme faaliyetleri, kabul edilen usul ve metotlara uygun 

olduğu ölçüde iç kontrol sisteminin etkinliğini sağlanmış demektir. 

Bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığını, aktiflerin korunup 

korunmadığını, verimliliğin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek 

için faaliyetlerin iç kontrol sistemine uygunluğunun ölçülmesi 

gerekir. 

İşletme yöneticilerinin, faaliyetlerin iç kontrol sistemine 

uygunluğunun ölçülmesine yeterli zaman ayıramaması, kontrol sistemini 
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yöneticiler adına inceleyecek ve değerleyecek iç denetim masleği

nin gelişmosine yol açmışt~. 

Türkiye'de kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerinin 

önemli boyutlara ulaşması, etkin bir iç kontrol sisteminin kurul

masını gerektirdiği gibi, mevcut iç kontrol sistemlerinin etkin 

olup olmadığını değerlernek amacıyle iç denetim departmanlarının 

kurulmasını zorunlu kılmıştır. 

tç denetim mesleğinin doğduğu yıllarda iç denetçiler 

bilgilerin doğruluğunu araştırmak ve aktiflerin uygun korunup 

korunmadığınJ. belirlemek için finansal nitelikteki işlemlerin 

muhasebe kontrolu prosedürlerine uygunluğunu araştırınakla yetin

mişler ve muhasebe departmanı başkanJ.na bağlı olarak çalJ.şmış

lardır. Bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğini araştırmak, 

aktiflerin korunmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimin kapsam 

yönünden yeterli olmadJ.ğı görüşü ağırlık kazanmış ve denetçi 

işletme faaliyetlerinin finansal nitelikte olmayan yönlerinin 

incelemesine girerken, işletme içindeki örgütsel statüsü yukarıya 

doğru tırmanmaya başlamıştır. Fakat, bugün yapılan iç denetim 

hala muhasebe ağırlıklıdır ve finansal denetim denetçinin çalış

masının önemli bir bölümünü oluşturmaktadJ.r. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinde yapJ.lan iç denetim faali

yetleri muhasebe ağırlıklı olmakla birlikte faaliyetlerin finan

sal olmayan yönlerini de denetlemektedirler. Kamu iktisadi teşeb

büslerinde teftiş kurulu başkanı doğrudan genel müdüre bağlıdır. 

Bu bakımdan denetçiler denetledikleri faaliyetlerden bağımsızdırlar 

ve örgütsel statüleri, batı ülkelerindeki işletmelerin bazılarında 

iç denetçilerin henüz gelemediği bir düzeydedir. 
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İç denetçilerin mesleki bak~mdan yeterli kabUl edilebilme

sinin bir şart~, mesleki eğitim ve öğretim görmüş olmalarıdır. 

1 Özellikle, muhasebe ve denetim teorisi ile işletme yönetimi ve 

organizasyonu konusunda denetçinin temel eğitim görmüş olması 

gerekir. 

Kamu iktisadi t$şebbüslerinde denetçilerin yüzde 80'i 

muhasebe eğitim ve öğretimi yapan üniversite ve akademi mezun

larından oluşmaktadır~ Genellikle, denetçi sayısının yeterli olma

dığı, bu nedenle istatistiki örnekleme tekniklerinden yararlanıl

madığı ve yeterli miktarda örnek seçilemediği ifade edilmektedir. 

İç denetçilerin, iç kontrol sisteminin etkinliğini sağlamada, 

başka bir deyişle faaliyetlerin kontrol prosedür ve tekniklerine 

uygunluğunu sağlamada bir rolü olabilmesi için, eleştirilerle 

yetinmeyip, faaliyetlerin iç kontrol sistemine uygunluğunu sağla

yacak düzeltici önlemlere ilişkin tavsiyelerini de raporunun 

kapsamına alması ve daha sonra bunların yerine getirilip getiril

mediğini izlemesi gerekir. 

İç kontrol sisteminin etkinliğinin en üst düzeye çıkmasını 

kısıtlayan diğer nedenlere ilişkin öneriler üzerinde durulmaksızın, 

kamu iktisadi teşebbüslerinde iç denetimin iç kontrol sisteminin 

etkinliığini sağlayabilmesi için, teftiş kurulu kadroları arttırıl

malı ve iç denetim standartlarının belirlenmesi ve denetim prose

dürlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 



- 104 -

Ek: ı 

Satın Alma Fonksiyonu İçin 

Spesifik Muhasebe Kontrolu Amaçlarına, Kontrol Prosedür 

ve Tekniklerine Örnekler 

A. İşlemlerin Yönetimin Göçerdiği Yetkilere Uygun Olarak Yürütülmesi 

Spesifik Amaçlar 

-----------·------------
ı. Satın alınacak mal ve 

hizmetler ile diğer ak
tiflerin tUrlerine, 
Satınalmada usulünce 
satıcıların seçimine, 
satın alınacak miktara, 
fiyat ve diğer satın 
alma koşullarına karar 
verme ıçın uygun yetki 
göçerimine gidilmelidir• 

z.satıcı hesaplarında a 
ayarlamalar ve tutarın 
ilgili hesaplar arasın
da dağıtımı yetkilere 
uygun olarak yapılmalı
dır. 

Kontrol Prosedür ve Teknikleri İçin 
Seç~l!Ui.§.. Q.:ı:p.§.kJ-.~r ---·--w --~-----
- Satın alma istek fişinin kullanılması, 

- Satıcının geçmişteki başarısı, itibarı 

ve kredi derecesi gibi hususlar yönün
den güvenilirliğini; sa ttığı malın tes;.·: 
liıni, kalitesi ve servis şartlarını; 
fiyat kırıcılığını; yasal sınırlamaları; 
farklı işlemlerde politikalarını belir
leyenhıavuzun hazırlanması. 

Belirlenen :k:ı.ıavuza bağlı olarak satıcı 
1istesinin hazırlanması, · 

- Satıcılarla sözleşmelerin önceden gözden 
geçirilmesi için prosedürleri belirleme. 

- Satıh alma istek fişi ve satın alma 
emirlerinin onaylanması için prosodür
lerin belirlenmesi. 

- Satın alma politikalarına uygunluğu 
sağlama sorumluluğunu belirleme. 

- Satıcılara iade edilen mallar ve hesap
larında yapılan diğer düzeltmeleri 
bildirmek için hesabın borçlandırılması
na ilişkin yazılı bir haberleşme ara
cının kullanılması, 

- Hesaplar arasında dağıtırnda değişikliği 
onaylama sorumluluğunu belirleme. 
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Ek: 1 (devam) 

B. İşlemlerin Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerine Uygun 

Olarak Kaydedilmesi 

Spesifik Amaçlar 
···- ....,.. ,.. . ;e,.-... ... ____ _ 

3.Alınan tüm mallar,diğer 
aktifler ve hizmetlerin 
uygun bir zaman esasına 
göre hesaba verilmeli. 

4.Alınan mal ve hizmetler 
için ödenecek tutar doğru 
olarak ve uygun dönemde 
kaydedilmeli ve hesap
larda uygun bir biçimde 
sınıflandırılmalıdır. 

Kontrol Prosedür ve Teknikleri İçin 
Seçilmiş ..9-F~kler _ 

-Teslim alma raporlarının kullanımı. 

- Karşılaştırılmamış tüm teslim alma 
raporları ve satınalma emirlerinin 
düzenli olarak gözden geçirilmesi. 

Satın alma fonksiyonu ıç~n 
muhasebe usullerini ve ilgili onay 
prosedürlerini içeren politika ve 
prosedürlerin belirlenmesi, 

- Önceki alış işlemleri için satıcının 
bildirimlerini gözden geçirme. 

- Satın alma emirleri ve teslim alma 
raporları ile satıcının faturalarını 
karşılaştırma. 

- Aliş faturalarının aritmetik puantajını 
yapma. 

- Yazılı ve uygun şekilde satıcılara ile
tilen hesap kesimi prosedürlerinin b 
belirlemnesi ve hesap kesiminin gözden 
geçirilmesi. 

- Uygun bir hesap şeması ve standart 
yevmiye kayıtları. 

\ 

- Alış tutarının ilgili hesaplara dağıtımı 
(sermaye harcaması, gider harcaması, 
veya genel imal rgideri-yönetim gideri) 
içink~vuzların belirlenmesi. 

- Satın alma dokümanlarının üzerine 
hesap dağıtımının yapılması. 

Borçlar hesabı yardımcı defterinin düze · 
düzenli olarak ana hesapla mutabakatı• 
nın yapılması 

- Satıcı bildirimlerinde vadesi geçmiş 
unsurların, ödeme taleplerinin ve 
şikayetleriP. ayrı olarak izlenmesi. 
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Ek: 1 (devam) 

c. Aktifleri Korumak Amacıyle Tasarruf Hakkının Yetkiye Uygun 

Olarak Kullanılmasını Sağlama ve Sorumluluk Kayıtlarını ~~vcut 

Aktiflerle Karşılaştırma 

Spesifik Amaçlar ----· -.... .......... _.., ____________ _ 
5.Mükerrer ve uygun olmayan 

ödemeleri kısa bir süre 
içinde önlemek ve bulmak 
için satın alma, teslim 
alma ve borçlar hesabı 
ile ilgili işlemler üze
rindeki tasarruflar uygun 
şekilde kontrol edilmeli
dir. 

6.Sadece yetki verilen mal 
ve hizmetler ile diğer 
aktiflerin kabulü ve öde
mesi yapılmalıdır. 

-------------------

Kontrol Prosedürleri ve Teknikleri İçin 
Seçilmiş_~!1-~ -·-··--· 

- Ödeme durumunda isbat edici belgelerin 
üzerine ödendiğine ilişkin işaret 
koyma. 

Ödeme yapılmadan önce çeklerin ve 
isbat edici belgelerin onaylarunası. 

- Para çıkış (çeklerin düzenlenmesi 
ve imzalı çeklerin elde tutulması) 
işlemlerini yapma görevi ile satın 
alma ve borçlar hesabına kayıt yapma 
görevlerinin ayrılması. 

- Teslim alınan miktarların kimsenin 
etkisinde kalmadan sayımını sağlaya
cak teslim alma prosedürlerinin 
belirlenmesi ve uygulanması. 

- Teslim alınan mal ve diğer aktiflerin, 
yaptırılan hizmetlerin özelliklerinin 
ve miktarlarının onaylanan satınalma 
emirleriyle karşılaştırılması. 

- Teslim alınan mal ve diğer aktifler 
ile yaptırılan hizmetlerin şartlara 
uy~~luğunu incelemek için prosedür
lerin belirlenmesi. 

KAYNAK: The AICPA, The Special Advisory Committee on Internal 
Control, ReE~t (The AIC~A; New York, 1979), s.J8-40 



Ek: 2 

İÇ DENETİiıliİN I1,J:ZSLEKİ UYGULAMASI İÇİN GENEL 

VE SPESİFİK STANDARTLAR ( Özet ) 
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100 BAGIMSIZLIK - İç denetçiler denetledikleri faaliyetlerden 

bağ~msız olmalıdır. 

110 ğrgUtsel Statü. İç denetim departmanının örgütsel 

statüsü denetim sorumluluklarının yerine getirilmesini 

sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. 

120 Tar~~· İç denetçiler denetimleri yürütmede 

tarafsız olmalıdırlar. 

200 ]aESLEKİ YETERLİLİK - İç denetimler mesleki yeterlilik 

mesleki dikkat ve özenle yürütülmelidir. 

İç Denetim Departmanı 

210. gs>revlendirme. İç denetim departmanı iç denetçilerin 

teknik yeterlilik ve temel eğitiı1ıin yürütülecek denetim

ler için uygun olduğu güvencesini sağlamalıdır. 

220 pilgi1 _~ec~ri ve Disipli[Lle~. İç denetim departmanı 

denetim sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli 

bilgi, beceri ve disipliniere sahip olmalı VGya bunları 

elde etmeli 

230 Gözetim. İç denetim departmanı denetimlerin uygun ....................... ·--
şekilde gözetiminin yapıldığı güvencesini 

vermelidir. 
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Ek: 2 (devamı) 

İç Denetçi 

' 
standartıarına uygun harekat etmelidirler. 

2 50 !!if-g~..ı..)3eo_~:i.:__y..2..~Disi~linl~. İç denetçiler denetimierin 

yürütülmes:i. için temel bilgi, beceri ve desiplinlere 

sahip olmal~dırlar. 

~60 Jl~l!rla_. İ~~.§}ci.J._~-.Y~ İl9.l_i§im. İç derletçiler kişilerle 

ilişki kurmada ve etkin iletişin sağlamada beceriye 

sahip olmal~. 

270 Sür,ek~!_E~i!!m. İç denetçiler sürekli eğitimle teknik uzman

lıklarını sürdürmelidirler. 

280 Ri~sl~ki Djk~t.~~Öz~. İç denetçiler denetimleri yürüt

mede mesleğin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermeli~ 

dirler. 

300 ÇALIŞ~~NIN KAPSAMI- İç denetim kapsamı örgütün iç kontrol 

sisteminin yeterlilik ve etkinliği ile belirlenen sorumlu

lukları yerine getirmede başarı düzeyinin kalitesinin 

incelenmesini ve değerlendirilmesini kapsamalıdır. 

310 Bil~i~~in Do~r~ve Güve11bli~~~· İç denetçiler 

finansal nitelikte ve diğer faaliyetlere ilişkin 

bilgilerin doğruluk vo güvenilirli.si ile bu bilgi

leri belirlemek, ölçmek, sınıflandırmak ve raporlamak 

için kullanılan araçları gözden geçirmelidir. 
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Ek: 2 (devamı) 

320 Poli t:i.Js.lara, Planl2:_ra, Pr~~c, l?..§lal.§-r.a __ Y..§. 

!üzüklere Uyff~h~· İç denetçiler faaliyetler vo 

raporlar üzerinde önemli yetkiye sahip politikalar, 

planlar, prosedürler, yasalar ve tüzüklere uygunluğu 

sağlamak için kurulan sistemi eözden geçirmeli ve işletme 

faaliyetlerinin bunlara uygun olup olmadığını belirlemeli

dir. 

330 Aktifleri Koruma. İç denetçiler aktifleri korum~ araçla-
---~.nrı"·---

rını gözden geçirnıeli ve bu aktiflerin mevcut olup 

olmadığını uygun şekilde araştırmalıdır. 

340 !_Ca;rı:ı_~~l.n Ekonomik ve ,Etkin·,].CU.]...l...anı.E.E:_. İç denetçiler 

kaynakların ekonomik ve etkin olarak kullanılıp kulla

nılmadığını değorlcmelidirler. 

3 50 Faaıixet]..e_r_ v.~.J'~r_qg_rSE-l~r .J:~J3~li.rıE!~tL.!.m,_?._ç1_a..E]; 

~_B~e][ler~~~a§ılmaş~. İç denetçiler faaliyet sonuç

larının belirlenen amaç ve hedeflerle tutarlı olup 

olmadığını faaliyet ve programların planlandığı 

gibi yürütülüp yürütülmediğini belirlemek için faaliyet

leri ve programları gözden geçirmolidirler. 

400 DENETİM ÇALIŞ~1ASININ YÜRÜTÜLÜŞÜ - Denetim çalışması 

denetimi planlamayı, bilgiyi inceleme ve değerlemeyi, 

sonuçları iletmeyi ve tavsiyeler-in uygulanıp uygulanma-

dığını izlemeyi içerir. 

planlamalıdırlar, 

420 ~-t-~l~~~-.Y-8.~-~_:.::_l_~:~~~-· İç denetçiler donetim 

sonuçlarını dosteklemek için bilgiyi toplamalı, analiz 

etmeli, yorunlamalı ve doküman haline getirmelidir. 
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Ek: 2 (devamı) 

430 ~onuçJar~_j~t~~· İç denetçiler denetim çalışmalarının 

sonuçlarını raporlamalıdırlar. 

440 ,!~~ernE;_. İ.ç denetçiler raporlanan denetim bulgularına 

bağlı olarak uygun kararlar alınıp alınmadığını ve 

uygulamaya konulup konulmadığını izlemelidirler. 

500 iQ__p_~..1.fivl _D,E:P ~BTMA:[fj!.J_N_LÖ]"_:g!_tİl!t - De partman başkanı iç 

denetim departmanını uygun şekilde yönetmelidir. 

510 ~ç, Yetki v~_Sorumi~Juk.. Departman başkanı iç denetim 

departmanJ.nın amacını, yetki ve sorumiUluklarını belirten 

bir dokümana sahip olmalıdır. 

520 Planlama. Departman baskanı iç denetim departmanının 
_...._. ................. ~ ..... -... .;) 

sorumluluklarını yerine getirınek için planlar yapmalıdır. 

530 E..Q1.:!-.!J...~-a.__y_,~,-:r;r_q_ş_~ı!_iJl'1-2L· Departman başkanı denetim 

porsoneline rehber olacak yazılı politika ve prosedürler 

s:::ı.ğlamalıdır. 

540 .E§:~13 __ çmel__Yq~ni ....Y..tL . .ill~ti:rl!L~· Departman başkanı 

departmanın personelini seçmek ve yetiştirmek için 

bir program hazırlamalıdır. 

550 Dıı Den~~~· Departman başkanı dış ve iç denetim 

çabaıarını koordine etmelidir. 

560 ~~.11!-11:9~~~· Departman başkanı iç denetim 

departmanının faaliyetlerini değerlernek için güvenilir 

bir program hazırlamalı ve sürdürmelidir. 

KAYNMC: General and Specific Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing, The I.I.A., New York,l978. 



Ek: 3 

Posta ile Para Girişleri ve Kaydına İlişkin 

Akım Şaması 

- lll-

~~~------~~--------~·------~-------~~-----------~-----------·-----' Evrak ;Alacaklar Hs. Büyük Defter 
memuru ı Memuru Veznedar Memuru 

~----~~--~· -----------+.-...,___,_ ________ ..._ ___ , _____ _ 
.·.·· ___ ı 

L.-~-!._.y.~:~J-·1', . ~) ~A·I~. 
.. _ Karşılaştır; 

I
)Karşılaştır,i ; ·-..... ;Ve kontrol i 

tayır ve ! ! (~~esaplarınıı 
. opla ~- ı ı :ışı e 1 

;,;oJ-, ~-~~Hesap numara-'! IIGühıJ-~==ı··-
l Havale_~-~~41 ıarına göre , J :Alacaklar f i 

~li 1 1ı l __ ~yır. ,. ----·-·-·, ıjhs.kontro-f 1 
; Ly -·· ___ J.. i 

,--- ,! IHesap~~ıra-.. 7·- ~ 
\ f' /;ınd~ki. J<r'Uiilw, · 

L, .Para~V..., _L~QJ.J.gı / '~~~~::~ı· L ~:!~-~.~ 1 --- J-r--· l'- 1 say i"--·-j ·---- y 
------ \!:~~t:~\~;ışıe:-J . -ı---.' 

1
- _l_ r -

J~ail:det _ _! / nen / i Para j Yatırım f :::JKarşılaştır · 
f i 1 tutar. / 1 / hatala- 1 ı··ıve Kasa 
' \ ·-----:~· ,. ·-· t •.. rı .. ; Hesabına 

1 !Ai 1 
• 1 1 , , l __ ;ı.§ e ... __ _ 

____ Sf .~ 'V . i 1 

/Giun.ş. 1. -!~-. e.n /T·-· ~-p--a-r.x..-ayı·· ı ı ~ . ....,, - ~ k ' _ /tfihsr=---- ~. · : ı Gün__.,ı üktiL. • --1. : asaya :-11 ı ! · 
/ 1 ' 1 lat '--1~: ışlenen / 
yardımcı f '~-?_Y ... ,_ .. :: makbuzu / ; f kasa hs. , 

' i defter ! -----·- · · i • 
.·'-------

KAYNAK: John W Cook, Gary lVI.Winkle, Auditing: Philosophy and 
Technique (2.ed., Houghton liJiifflin Co •• , Boston,l978) 
s.236 
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Ek:3/a 

Başlıca Ak~m Şeması Sembolleri 

i 

/-, ______________ __ 1 

L.-.~ 

Süreçleme için mevcut bilgi (girdi), 

Süreçlenen bilginin kaydı (çıktı). 

Süreç: Bilginin değerinde, şeklinde veya 
yerinde bir değişikliğe yol açan, bilgi 
süreçleme adımları. 

Akım çizgileri: Bilgi akış yönünü gösterir. 

Bağlayıc~: Bir sıradan çikiş ve diğerine 
giriş 

KAYNAK: John W.Cook, Gary M.Winkle, Auditing: Philosophy and 
technique (2.ed., Houghton Mifflin Co •• , Boston,l978), 
s .. 232 

.0: .· -t !:.:~. ·'• '· ., . 
.. ..,:.. 



Ek: 4 

İÇ KONTROL SORU KlGIDI 

Satın Alma İşlemleri 

ı. Bütün önemli satınalma talepleri yazılı 

izin esasına göre mi başlatılır? 

2. Satın alma ile ilgili talepler fin3.!lsman 

departmanının kontrolundan geçmekte 

midir? 

3· Satın alma fonksiyonu diğer departman

lardan tamamen ayrılmış mıdır? 

4. Satın alma departmanı için iş 

tanıtımları varını dır? 

5. Satın alma politikalarını içeren 

yönetmelik ve talimatlar mevcut mu? 

6. Satın n,lma talep fişlerine önceden 

numara verilmekte midir? 

?.. Satıcının faturaları satın alma 

talep fişi ile karşılaştırıldı mı? 

8. Satın alma emri ile teslim alma 

raporu karşılaştırılmakta mıdır? 

9. Fatura tutarı istendiğinde ödendi 

damgası kullanılmakta mıdır? 

10. Bütün satın alma talep fişleri 

onaylanmakta mıdır? 
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Evet Hayır 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

•••• • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

..... • • • • 

• • • • • • • • 

•••• • • • • 

• • • • • • • • 



İÇ mEN.i:::Tİii DEPARTHANI 

Y:-:rRrıır· cr· ir·,! nı::']\T'i·ııçr· L"'"T.'I. r· r(ı· 1\T .. .J . .....:ı~ ... V,;.... ..ı....ıJ.ı..ı.J-- '.J...J~.... ~'S l'. 

SORU KAGIDI 

I. Deı;1artı!1an Yön.eticilerine İlişkin Sorular: 

ı. Kurumunuzun ünvanı, ... , .... " , 

2. Ç:.:ı,lı~anların (memur veya işçi) Gr?-yısı •.•.............. ,. 

3. Kururl1U..'1Uzda iç dt:nt::~tçi olarale kaç kiçi çc:lışmaktad.ır? 

Ti:iuhasebe eğitü~li görn1üş •...••...••. 

Telmik e ği tiı;ı görı!lüş _. 

Di i~ er 

Toplam 

4. :ı.-:uru":mnuzda, iç denetiın departD.ıaaının yetkileri::'J.i, 

soru"ıüulu..\::ları.nı ve de.:.1etim kapsamını b,:;lirten 1 

yönoti.in tarafından hazırla.nınlş ho_;_~hc.mc;i bir yönetınelik 

veya genelge var mı? Nelerdir? 

••••••o•••tt•oeQ..Ji)•liJ~O~·ı > 

5. Varsa, bu dökfu11anda ts..J.ı.ımlanan iç denetilll fonksiyonunun 

amaçlar1. ve:; ke.ps:ınıını kısaca belirtir misiniz? 

••• o ~ •••••• o • • • • • ·J .ı. " lo> • i) :ı u .; ~ • • o 



II .. 

--us-

Dcnotcilero IliGkin Sorular: . ~ 

ı. I~urU111Ul1.UZun ü.rıVB~lll • • <" •• Ql ,) G 3 o • ~ • .;. • ) " <l' ':1 ~ "" e !) •• (1 o:;. > .:ı ,J 111' \.> (' " 

2. I ·ılcJtx~e:1in tüm faali.~retlcrüıi inceler misi.ıiiz? 

Evet •••• Hayır .••. 

3. De;ıotim görcvi~ıizi yerine c;otirroe;d.e, zamanı1.:ızı :_ı c. ölçüo 2, 

hanr:,i faaliyetlur için kullan0;_a~::tasınız? 

f.'irı3-rı.sal ni teliktc olmay:::ı.n f;:uıliyetleınin 

donctif:li 

Di[;or c.örovlc::J.~ • a ~ • 

To~llaı::ı 100 

4. !ne cl emelerinizC:. 3 istatistiki örnoklGD:l(:; t c~:;ükl CI'Ü'.clcn_ 

no ölçüde yararlanır:ı:rw-su.nız? 

Orta >'\z ••• Hiç ••• 

5 .. İncclemclcrinizdc akım şoması tc!rniıQi kullanır mısıruz? 

Itvet .•. li~l,':"ll'""' ••• 

6. J:ncclemcıc~rinizdc asıatlıdaki cL:;n_etL_ı tarzları.cıd.::ı .. n hancilerini 

ne ölçüde kullG.mnaktasınız? 

a.. Bilanço ve c;elir tablo~;u sın.ıfladası 

satışlar v.b. un2ur-

Orta... 1-ı.z._·l... I~iç 

b. Her bir o_.-~]Jart.rıanı aJ rı ayrı ine cl ome 
(Örno?:i,in, muhasobo~ _por::ıoncl, satın alüE:l v.ıJ.) 

Çok • • • Orta.. . Az . , . Iliç . . . 
c. ller:::ıir fonksiyo_ı:ıu ayrı a:.:-rı ine :.l:_;me 

( örnoC,in, tedarik fonJmisronuf s~ı tış fonksi,Io ~u) 

Çok ••• Orta ••. Az Hiç . .. 
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d. :3irbirleriylo yakından. ilgili isılumlurin oluşturdui~~u 

her bir devreyi ayrı ayrı inceleme 

(örneğin hasılat devresi, hı.rcama d.evrc~~i 1 Urcti;.ı dsvrcE:ü) 

·;ok • • • Orta • • • f.l.z • • • Hiç •.• 

7. Denetim faaliyetlerinizin kapsamı içine, aşa~ıda ;östcrilcn 

yön.:::tiır:. b3-sar.ıaklarının faE.üiyetlsrind.un h:::ın,r;ilcri ~ n;.; ol çü-

.: .. ;. 1- •• +. a.. •.JS·u yorı.e uı:ı.n (yönetim .kıJruJu üyeleri ve genel LıüC Ur) 

Ço1;: • • • Or-ca ••• Az ••• E:i.ç . . . 
b. Orta yönetim (genel nıüD.ür y:.ı.rctı:mcıları ~ büJ.üı;-ı b2.'(kan-· 

ları, fabrika üıü.dürleri) 

Ço1r • • • Oı .... ta. • . . Az • • • Iii ç ... 

c. Alt yönc:tim (yul:ı:arıda 1x::lirtilen orunların altı.nd2. 

kalan yön.cticiler) 

Çok • • . Orta • • • Az • • • Ei ç ••• 

U, Yönc.;tim bas::ımo.:.klarında yer alan. ki]ilcrin sorumluluklarını 

lü~3iscl başarı düzey' lerinin (icraatlarının) 
~ o 

de,~Grlcnc~irilmesi ne ölçüde donetiiüe konu olmali:tadır? 

a. Üst yönetim 
noır Or+ .. , Az t-~ı· ç 
':/ .b .. • • • u<.:ı.. • • • • • • ..:.. • • • 

b. Ort-'3. yönetim 
Çok • • • Orta • • • Az ••• Eiç . .. 

c. Alt yönetim 
Çok • • • Orta • • • Az • • • Hiç ••. 

9. A~-;:şı.Eıdaki denetircı faaliyetlerinden h&"lgiler~_ni 1 nG ölçüde 

'"ürüt:o.wktesiniz? 

a. Yö.netif<:ün karar alma ihtiyaçlFı.rı için do1~ru v.-:; 

_yetGrli l::ıilr.i saei,laınasında, .muhasebe ko.ntrol sister.ıi.ain 

etkinliginin gözden geçirilmesi ve de~erlendirilmcsi 

;ok • • • Orta . • • Az • • • hıç .•• 

J 
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b. Xuı~u;cıun aktiflerini her türlü 1-cötü l;:ullan.mal::ıra, israfa v,o:_, 

yolsuzluklara karşı korunmasında, muhasebe kontrol sistemLıin 

ctkinli~inin gözden ceçirilme~i ve de~erlen~i~ilQosi. 

Çok • • • Orta • • • Az • • • Hiç ••• 

c. İç kontrol sisteminin, işletme faaliyetlerinin yönetim 

}ıoli tikalaı~ına, ya'"Jal.'3-r3.~ planl:::-.ra ve genelncüere U''::>:mı.luğu-

.ıwr.ı. s~ıiil2.nmasındaki etkinliLin e;özcLm .zeçirilnwsi vo 

de~orlendirilmesi 

Çok • • • Ort~-t • • • Az • • • Hiç ••• 

d • ..:.ç kontrol sü·teu~inin, haJ'n.ına(dc, ~nalzsıne, porr:ıoncJ v: f'JC-t.bit 

laymetlc;rin lwlla.nılmasında i~:~:tisadiliği ve voriınlili[:;i 

::Ja~layacalı: yeterlilikte olup olmadığının gözden :r,eçirilr..:esi 

ve degorlendiril~esi. 

Çok • • • Orta • • • Az • • • Hiç 

e. Yeni kontrol siste:.mlerin_:i_;"l v:c: ~H'osedü.rlcri.n ~~urul.c::s.sı ve 

'Clir::tirilı.nesi 

Çok • • • Orta • • • Az • • • Hiç ••• 

:t~, l ... o.n.i }{Ol1tınol sistG.i.'.ıle.r·i.n.in ve l.JroscdLi.I,lerin 

uy::::;ulan.masından öncE: -"öCi'zden t;oçiril.r:.1esi 

-~oL • • • O:nta •.• ...-·:-. 
.. • • ..ı..J.l ç ••• 
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10. Kur·um yönetiminde kime, (kimlere) denetim raporunuzu 

SUXlfü.aktasınız '? 

• • • • • o • (1 () • ~ • o .., • o :) " 1) o o " • o ,, c .;) o ,, ' ~ (} ~ .... 

a. sadece dcnetlen~:c:n al::ınl3.rd:ıki 

_"t:)robleü1l8ri belirleucktir. 

Evet ••• Hayar ••• 

b. 0_enetlc'n.t>::ı alanlardaki _ı::ıro blemlori 

ve dü.zeltici önlemlere ilü_;J;:in tavsiyeleri 

il(~tmektir. 

Evet ••• Eıyır ••• 

12, :r:.>cmc.tL;ı ra::Jorlarınızdaki ole.'}tj_rilcm probleı:alc;r ve 

t.::v:::;iye :;c1ilGn düz el tici önleınler·ilı talwüncn yüzde kaç 

ıJ.mlıascbe ve finansrüan ala.rıına girmektedir. 

% ... 
Don0tüı ra_:orunda yer alan üıuha:3~~be ve fi.n.::.ms.man alan.ıne" 

ilişkin el8ştiriler ve tavsiyelerin yüzde kaçı 

a. ~İst düzeydc~ki yönc;ticilerin sorw.nluluk-·-

larına e;irmektedir. 

b. Orta düzeydek: yöneticilerin 

sorumluluklarınc::. girrıwktedir. ~0 • • • 

c. Alt dlizeydeki yöneticilerin 

sorumlulukle.rına gin;.:.cktedir. o~ 
/"• ... 
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