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SUNUŞ
İSMMMO’nun iç denetim hakkındaki stratejik hedefleri, aksiyon planları ve belirlemiş olduğu yol haritası
ile uyumlu olarak, meslek mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz “İç Denetime Genel Bir Bakış”
kitabının hazırlanmasının temel amacı; uzmanlıklarını bu yönde geliştirmek isteyen meslek mensuplarına yol
gösterici eğitim materyali ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ile teşvik edilmesi kapsamında rehberlik ederek,
iç denetim metodolojisinin etkin bir şekilde oluşturulmasını sağlamak, iç denetimin rol ve sorumluluklarının
kurum yönetimince anlaşılması ve desteklenmesi, gerek insan kaynağı, gerekse de teknoloji açısından yeterli
kaynağın ayrılmasını sağlayarak meslek mensuplarına artı değer katmaktır.
Dünyada çeşitli yapı ve büyüklükteki işletmeler tarafından gerçekleştirilmekte olan İç denetim
faaliyetleri; risk yönetim süreçleri ve teknolojinin gelişmesi ile şirket hacimlerinin artması sebebiyle analizi
zorlaşan verilerin anlaşılabilir ve güvenli hale getirilmesi için ortaya çıkan talebin karşılanmasına yönelik
büyük gelişme göstermişlerdir.
İşletmeler misyon ve vizyonları doğrultusunda stratejik hedeflerini belirler ve bu hedefleri
gerçekleştirmek için kendi iç süreçlerini oluşturarak bu süreçlere uygun çalışmalarını gerçekleştirirler. Ancak
bu süreçlere uygun ilerlenip ilerlenmediğinin denetlenmesi gerekmektedir. İşletmelerin bu stratejik planlara
göre belirlenen hedeflere ulaşmasında iç denetim faaliyetinin oldukça önemli rolü bulunmaktadır.
Günümüz rekabet koşulları ve ekonomik alandaki gelişmelere paralel olarak büyüyen ve karmaşıklaşan
işletmelerde, faaliyetlerin daha iyi izlenebilmesi için işletme yönetimlerinin iç denetim fonksiyonuna olan
ihtiyaçlarının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Bu ihtiyaçlara yanıt vermek de iç denetim alanında
uzmanlaşan meslektaşların önümüzdeki dönemde ana odağı haline gelecek gibi görünüyor. İşletme
kaynaklarından maksimum düzeyde verim alınabilmesi için, yönetim faaliyetlerinin bir iç denetim fonksiyonu
ile desteklenmesi gerekir.
İç denetim faaliyetleri işletmelerde yönetim kontrollerinin önemli bir unsurudur. Yönetimin ihtiyaç
duyduğu bilgileri güvenilir bir şekilde sağlama hedefiyle yerine getirilen iç denetim faaliyetleri, günümüz
işletmelerinde oldukça önem kazanan bir rol üstlenmiştir. Üstlendiği bu rol kapsamında, iç denetim
faaliyetleriyle işletmelerin hedeflerine ulaşmasına değer katma amacı güdülmektedir. Geleneksel olarak
işletme içinde kurulan bir iç denetim biriminde işletmenin kendi personeli olarak görevlendirilen iç denetçiler
tarafından yerine getirilen faaliyetler, dış kaynak kullanımı ile işletme dışında hizmet veren muhasebe ve
denetim meslek mensupları tarafından da yürütülebilmektedir.
İç denetim, finansal konuların yanında finansal olmayan süreçlerin de denetlenmesine yönelik
faaliyetleri kapsayan bir fonksiyondur. Şöyle ki; iç denetim organizasyonların iç kontrol sistemlerinin
etkinliğini, verimliliğini ölçmeyi amaçlayan, işletmenin belirlenmiş hedeflerine kaynaklarını verimli ve etkin
kullanarak ulaşmasına yardımcı olan bir sistem haline gelmiştir.
İç denetimin; çalışılan kurumun tüm faaliyetleri ve sektörü hakkında detaylı bilgi sahibi olma,
olaylara geniş açıdan bakabilme, bütünü ve büyük resmi görebilme, diyalog kurma ve iletişim yönetme
becerisi, yönetici yeteneklerini geliştirme ve sorun çözme gibi meslek mensuplarına kazandırdığı ve/veya
kazandıracağı birçok avantaj bulunmaktadır.
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Kurumların büyük değişimler geçirdiği, özel sektör kurumlarının artan rekabet şartlarına uyum
sağlamak için bünyelerinde sürekli güncellemelere gittiği, kamu kurumlarındaki hizmet anlayışının
yeniden tartışıldığı, buna bağlı olarak mesleklerin de sürekli geliştiği bu ortamda iç denetimi kurumlarda
önemli ve vazgeçilmez kılan, onun sağladığı katma değerdir. İç denetim faaliyeti; tarafsız, uygun güvence
sağladığında ve kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliği ile yeterliliğine katkı
sağladığında değer katmış olur.
İç denetim ve risk yönetimi rekabet gücünü etkilemesi yanında kaynakların etkili ve verimli
kullanılmasında da önemli bir yer tutmaktadır. Organizasyonlarda risk yönetiminin rolü konusunda son
yıllarda çok büyük değişiklikler gözlemlenmiş ve risk yönetimi çok önemli hale gelmiştir. Günümüzde
başarılı organizasyonlar belirsizlik ortamından kaçınma yollarını aramak gibi bir çaba yerine risklerden
fırsatlar elde etmeye odaklanmaktadır. Bunun sonucu olarak da geleneksel bakış açısıyla uygulanan risk
yönetimi mevcut koşullarda yetersiz kalmaktadır. Buradan hareketle işletmeler farklı risk türlerini de
dikkate almaya ve bunları aktif olarak yönetmeye başlamışlardır.
2013 yılında İSMMMO İç Denetim Komitesi’nin katkılarıyla hazırlanan ve Odamız tarafından basılı
olarak yayımlanarak üyelerimize sunulan “KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler” kitapçığı ile
hedeflenen iç denetim farkındalığı; Nisan 2015’de elektronik ortamda yayımlanan ve 2018 yılında
detaylı olarak güncellenerek ve zenginleştirilerek sunulan bu kitap ile başka bir aşamaya ulaşarak
iç denetim hakkında daha ayrıntılı bilgiler verilmesi ve meslek mensupları ile işletme sahiplerine, iç
denetimin sunduğu fırsatların ve yararların vurgulanması hedeflenmiştir.
İşletmelerde iç denetim kültürünün yaygınlaştırılması için değişimi ve dönüşümü yönetmede
işletme sahipleri ve iç denetim arasındaki iletişimin güçlü olabilmesi, işletmelerin kurumsallaşmasının
geliştirilmesi ve işletme itibarının arttırılmasında iç denetimin pusula görevi üstlendiği, işletme
sahiplerinin yetkin ve değer yaratan güvenilir işletme danışmanlarından kuruma katma değer ve
ekonomik fayda sağlamalarını beklediği küresel bir ortamda meslek mensuplarının mesleğimizin
vizyonuna uygun Güvenilir İşletme Danışmanı olma yolunda Güncel Kalmak, Farklı Olmak ve Gelecekte
Var Olmak için ruhsatlarını uluslararası sertifikalarla taçlandırmaları son derece önemlidir. Değişimin
fırsatları ile profesyonelliğimizi desteklediğimizde geleceğin dinamiklerini anlamak kolaylaşacak,
mesleki varlığımızı sürdürmek daha mümkün olacaktır.
Meslek mensuplarına yardımcı olmak için hazırlanan rehberimiz gelecek üzerine öngörüleri de
dikkate aldığımızda yarına hazır olmak için bizlere yardımcı olacaktır. Bu “İç Denetime Genel Bir
Bakış” kitabının hazırlanmasında emeği geçen başta İSMMMO Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demirel’e,
İSMMMO İç Denetim Komite Başkanı Sayın Cumhur Karatepe ve Komite Üyelerine ayrıca TİDE Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sönmez’e teşekkür ediyorum.
Yücel AKDEMİR
İSMMMO Başkanı
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İç Denetimin Geleceği Üzerine
Değişimin ve dönüşümün hızla yaşandığı bir çağda yaşıyoruz artık. İlk buhar
makinesinin icadıyla başlayan 1. Sanayi Devrimi (1.0)’nin üzerinden 300 yılı aşkın
bir süre geçti. 19. yüzyılın sonlarında başlayan elektrik ve iş bölümüne dayanan seri
üretimin yani İkinci Sanayi Devrimi (2.0)’nin üzerinden de neredeyse 150 yıl geçmiş
bulunuyor. Üçüncü Sanayi Devrimi (3.0)’nde ise bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle
üretim daha otomatikleştirildi. 20. yüzyılın sonlarında yaşadığımız Üçüncü Sanayi
Devrimi’nin üzerinden de yaklaşık olarak 50 yıl geçti. Son 50 yılda, her gün kendini
yenileyen, sürekli değişen bir zamanı, Dördüncü Sanayi Devrimi (4.0)’ni yaşıyoruz.
Nesnelerin interneti, bulut teknolojisi, hücresel taşıma sistemi, yapay zeka, sanallaştırma
vs. çevrili bu teknoloji odaklı yaşamımız, iş dünyasını da çarpıcı biçimde değiştiriyor.
Kurumlar teknoloji ve inovasyon odaklı, yıkıcı değişimin yaşandığı bir geleceğe
doğru ilerlerken, yeni stratejik, itibar, operasyonel, finansal, düzenleyici ve siber
risklerle de karşı karşıya kalıyor. Tüm bu gelişmeler, iç denetimin güvence ve
danışmanlık işlevinin etkililiği için yeni bir vizyon geliştirmesini zorunlu kılıyor.
Dünya 4. Endüstri Devrimi’ni yaşarken iç denetimin de paydaşların yeni beklenti
ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil bir yaklaşımla kendini yeniden yaratması,
geleceğini tasarlaması, diğer bir ifadeyle bir işletim sistemi ya da uygulaması gibi kendini
güncellemesi, yeni özellikleri ve işlevleriyle sürdürülebilir olması, kabul görmesi gerekiyor.
Küresel olarak iç denetim mesleği değişim ve dönüşümün şafağında, geleceğe
ortak olmak için yarınlara hazırlanıyor. Çağımızın dili olan kodlama jargonuyla
ifade edersek, iç denetim mesleğinin geleceği İÇ DENETİM 3.0’dan geçiyor.
Mesleğin küresel geçmişine bakıldığında; modern iç denetimin doğuşu olarak
kabul gören 1941 yılında (IIA) Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün kuruluşu İÇ
DENETİM 1.0 olarak, 2002 yılında Sarbanes Oxley düzenlemelerinin muhasebe ve
denetim alanındaki etkileri ise İÇ DENETİM 2.0 olarak tanımlanıyor. Bu arada COSO
İç Kontrol Çerçevesi, BT iç denetimi ve veri analitiği üzerine yaşanan gelişmeler,
küresel mali krizin ardından mesleğin gelişimi ve geleceğe taşınmasına yardımcı oldu.
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Bugün, geleceğe baktığımızda, analitik teknolojilerden faydalanan, robotik süreç
otomasyonu, yapay zeka kullanan, gerçek zamanlı izleme ve raporlama sağlayan stratejik
bir iş ortağına dönüşüm süreci olarak tanımlayabileceğimiz İÇ DENETİM 3.0’ın eşiğindeyiz.
Bu yeni dönem, farklı beceri ve yeteneklere sahip meslek insanlarına ihtiyaç duyuyor.
Kendini yenileyen, paydaşların yeni ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, güvence sağlamanın
yeni yaklaşımlarını sunabilen, robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka uygulamalarının
yarattığı riskleri anlayabilen meslek insanlarının kurumlarımızda daha çok yer alacağı
öngörülüyor.
Yeni teknolojilerin, dijitalleşmenin ve yapay zekanın iş dünyasını çarpıcı
biçimde değiştirdiği, yıkıcı inovasyonun yaşandığı bu dönemde, yeni risklere karşı
üçlü savunma hattının birinci ve ikinci hatlarının geliştirilmesi, iç kontrollerin
tasarımının gerçek zamanlı güvence hedeflerini desteklemesi bekleniyor.
Analitik teknolojilerden faydalanan, robotik süreç otomasyonu, yapay zeka kullanan,
gerçek zamanlı izleme ve raporlama sağlayan iş dünyasında küresel olarak yaşanan
değişim ve dönüşüm sürecinde, geleceğe ortak olmak için yarınlara hazır olmanın yolu
kendini yenileyen, paydaşlarının yeni ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, güvence ve
danışmanlık sağlamanın yeni yaklaşımlarını sunabilen meslek insanlarına ihtiyaç gösteriyor.
Söz konusu değişim ve dönüşüm sürecinde meslek mensupları olarak,
dijitalleşmenin etkilerini öngörerek, yeni hizmet alanları ve uzmanlaşmanın sunduğu
fırsatları değerlendirerek, mesleki geleceğimizi ve kariyerimizi şekillendirmeliyiz.
Bu kapsamda, İSMMMO tarafından sunulan “İç Denetime Genel Bir Bakış”
adlı kitabın, meslek mensuplarının mesleki kariyer gelişiminde bilgilendirici ve
farkındalıklarını artırıcı bir kaynak olarak fayda ve değer sağlayacağını umuyorum.
Ali Kamil UZUN
Türkiye İç Denetim Enstitüsü
Kurucu Başkanı
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1. GİRİŞ
Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir
güvence ve danışmanlık faaliyeti olan İç Denetim, özellikle işletmelerin sürdürülebilir bir kurumsal yönetime
sahip olmaları ve kurumsal itibarlarının korunması konusunda çok önemli bir işlevi yerine getirmekte, bu
yönü ile İç Denetim kurumsal yönetim ve itibarın sigortası olarak görülmektedir.
Kurumun hedeflenen amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan iç denetimin, “Risk bazlı, objektif güvence
sağlayarak ve tavsiye ile içgörülerle kurumsal değeri korumak ve geliştirmek” olan misyonu, iç denetimin
Kurum içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediği şeyleri ifade eder.
Günümüzde önemi her geçen gün artan iç denetim hizmetleri uygulamalarına baktığımızda farklı ülke
ve coğrafyalarda farklı yasal düzenlemeler, kültürler ve organizasyonel yapılar nedeniyle farklı uygulamalar
olduğu görülmekle birlikte, sürdürülebilir başarıya ulaşan işletmelere bakıldığında bu işletmelerin iç denetimin
uluslararası standartlarını uyguladıkları ve bunlara sıkı sıkıya bağlı kaldıkları açıkça görülmektedir.
İç denetim, işletmelerin karşı karşıya olduğu risklerin gerektiği gibi anlaşıldığı ve yönetildiği konusunda
Yönetim Kuruluna güvence sunar. Ayrıca, kendisine yöneltilen pek çok konuda Yönetim Kurulu’na danışmanlık
hizmeti sunar. Sunmuş oldukları güvence ve danışmanlık faaliyetleri nedeniyle iç denetçiler işletme Yönetim
Kurulu için birer “Güvenilir Danışman” konumundadırlar.
Ülkemizdeki işletmelere bakıldığında, büyük boy olarak nitelendirilen işletmelerin kendi bünyelerinde
oluşturdukları iç denetim departmanları ile bu işlevi yerine getirdikleri (bir bölümü yasal zorunluluk nedeniyle
olmak üzere), küçük ve orta boy işletmelerin ise genellikle bu hizmeti dışarıdan temin etme yoluna gitmeyi
tercih ettikleri görülmektedir.
İç denetim departmanı bulunmayan işletmelerin bu önemli güvence ve danışmanlık hizmetini temin
etmelerinin dış kaynak kullanımı ve eş kaynak kullanımı olmak üzere iki yolu bulunmaktadır:
-Dış kaynak kullanımı (“Outsourcing”): Bu yöntemde, iç denetim hizmeti sunan şirket bu hizmeti alan
işletmenin Yönetim Kurulu’nun gözetiminde çalışmasını tamamlayarak Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır.
İşletmelerin dış kaynak kullanımı yolunu tercih etmelerinin ana sebebi; iç denetim hizmetinin işletme
tarafından istihdam edilmiş iç denetçilerce yürütülmesinin, özellikle yeterli büyüklükte olmayan işletmeler
açısından, oluşturacağı maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.
-Eş kaynak kullanımı (“Co-Sourcing”): Bu yöntemde, işletme içinde bir iç denetim yöneticisi bulunmakta
ve dışarıdan güvence hizmeti sunan şirket ile risk analizi, iç denetim planı oluşturulması gibi konularda
Yönetim Kurulu’nun belirlediği koordinasyon görevini yerine getirmektedir. Bu çalışma, sürekli olabileceği
gibi sadece belirli bir süre veya dönem için de geçerli olabilir.
Dışarıdan hizmet veren bu şirketler işletme dışından olmaları nedeniyle “işletme körlüğü” yaşamadan
farklı uzmanlık alanlarıyla gerek güvence gerekse danışmanlık hizmetleri sunarak katma değer sağlamakta
ve işletmenin faaliyetlerinde verimlilik ve etkinlik artışına katkı sağlamaktadırlar.
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Her ne kadar bazı işletmeler açısından hala bir maliyet olarak görünseler de, özellikle yoğun rekabet
koşullarında maliyetlerin aşağıya çekilmeye çalışıldığı günümüzde iç denetim birimleri işletmeler için tasarruf
sağlayabilecek alanların ortaya çıkarılmasına yardımcı olarak fayda yaratmaktadırlar.
İç denetim, işletmelerin karşı karşıya kalabileceği teknoloji, itibar ve suiistimal gibi risklerin de aralarında
bulunduğu önemli risklerin yönetimi konusunda işletme Yönetim Kurulu’na güvence sağlayarak, işletmenin
risklerini iyi yönetmesine yardımcı olmakta ve olası büyük ve geri dönüşü olmayan kayıpların oluşmasını
engellemektedir.
İç denetimin gelişiminde ve değişiminde en önemli faktörler, artan piyasa rekabeti ve veri miktarı,
karmaşıklaşan işlemler, şirket büyüklüklerinin artması ve teknolojik gelişmeler ışığında, işletmelerin etkin
iç kontrol sistemleri, etkili risk yönetim süreçleri ve sürdürülebilir kurumsal yönetime olan ihtiyaçlarının
karşılanmak istenilmesidir. Günümüzde iç denetimin kurum için koçluk, performans iyileştirme ve iç kontrol
boşluklarını kapatma gibi sorumlulukları da üstlendiği görülmektedir.
Gelişmelerin seyri ile sadece kontrollerin değerlendirilmesi aşaması değil, daha etkin iç kontrol sistemlerinin
geliştirilmesi, muhtemel risklerin tespiti ve nasıl önlem alınacağı gibi konularda da iç denetim yeni misyonlar
üstlenmiştir. Bununla birlikle iç denetim; şirketlerde kurumsal yönetim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve
departmanlar arasında bilgi ve iletişim sıkıntılarının giderilmesi, şirket kurumsal yapısına ve şirket varlıklarına
değer katma faaliyetini sağlama misyonunu da yerine getirmeye çalışmaktadır. Kısacası iç denetim, Kurumun
iş süreçlerini kontrol altında tutmasında, risklerini yönetmesinde ve ticari hedeflerine ulaşmasında güvence ve
danışmanlık hizmetleri sunmaya devam etmektedir.
Gelişen teknoloji ve dünyada yaşanan hızlı değişim nedeniyle mali müşavirler için “Güvenilir İşletme
Danışmanı” olma yolunda iç denetimin sunduğu fırsatlar giderek artmakla birlikte mali müşavirlerin de
kendilerini iç denetim alanında geliştirmeye hız kesmeden devam etmeleri gerekmektedir.
Özellikle son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde finansal raporlama alanında yaşanan önemli gelişmeleri
yakından takip ederek iç denetim bakış açısıyla yorumlamak, mali müşavirlerin işletmelere “Güvenilir İşletme
Danışmanı” sıfatıyla sunacakları iç denetim hizmetinin önemini şüphesiz ki daha da artıracaktır.
2018 yılında ülkemizde iç denetim için de temel veri kaynaklarından birini oluşturan muhasebe ve raporlama
alanında önemli sayılacak bir gelişme yaşanmış ve “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama
Standardı” yürürlüğe girmiştir. Buna göre; bağımsız denetim kapsamında olup TMS/TFRS uygulamayan
işletmeler 1/1/2018 ve sonrasındaki hesap dönemleri için bu standardı uygulamaya başlayacaklardır. AB
düzenlemeleri ve uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları ile uyumlu olan bu standart,
KGK verilerine göre 2018 yılında 4.700 adet şirket tarafından uygulanacaktır. Mali müşavir meslektaşlarımız
tarafından çok iyi bilinen, Büyük ve Orta Boy İşletmelerin şeffaflığına ve kurumsal yönetimine önemli katkı
sağlayacağını düşündüğümüz bu uygulamanın, kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak
amacını güden İç Denetim faaliyetini de desteklemektedir. Bu nedenle, İç Denetim hizmeti sunan veya sunacak
olan tüm mali müşavir meslek mensuplarımızın özellikle “Güvenilir İşletme Danışmanı” sıfatıyla işletmelerin
Yönetim Kurulu ve tüm paydaşlarını bu konuda doğru yönlendirmeleri önem arzetmektedir.
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2. İÇ DENETİM
2.1 İç Denetimin Tanımı
İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak
amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

İç Denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım
getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
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2.2 İç Denetimin Temel Bileşenleri
2.2.1 Güvence Hizmetleri
Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir
değerlendirme sağlamak amacıyla bulguların objektif bir şekilde incelenmesidir. Mali
yapıya, performansa, mevzuat ve düzenlemelere uyma, bilgi sistemleri güvenliğine ve
durum tespit (due diligence) denetimine yönelik görevler bu kapsamdaki örneklerdir.
Genel olarak güvence; yatırımcılar ve karar alıcılar için finansal nitelikteki
bilgilerin ve işletme başarısının ölçülmesi ile ilgili olarak verilen bir hizmettir.
Denetim proaktif olmalıdır. Olay meydana geldikten sonra tepki vermekten daha
önemlisi kurumsal risk temelli olarak olayların ortaya çıkmasından önce önlemler
alarak kurumun amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamaktır.
2.2.2 Danışmanlık Hizmetleri
Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek
ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte
kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir. Usul ve
yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve eğitim vermek, bu
kapsamdaki faaliyet örnekleridir.
İç denetimin amacı sadece hata ve hileleri ortaya çıkarmak değil aynı zamanda
işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli danışmanlık desteğini
vermektir.
Hizmet verdiği kurum hakkında önemli bilgi birikimine sahip olan iç denetim
birimi, danışmanlık faaliyetleriyle kuruma ilave katma değer sağlayabilir.
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2.2.3 Bağımsızlık ve Objektiflik
Bağımsızlık: iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını tarafsız olarak yerine getirme
kabiliyetini tehdit eden şartlardan uzak olmak demektir. İç denetim faaliyetinin
sorumluluğunu etkili bir şekilde yerine getirmek için gerekli olan bağımsızlık
seviyesine erişmek amacıyla iç denetim yöneticisi üst düzey yönetime ve yönetim
kuruluna doğrudan ve sınırsız bir şekilde ulaşma imkanına sahiptir. Bu durum, çifte
raporlama ilişkisi vasıtasıyla elde edilebilir. Bağımsızlığa yönelik tehditler, denetçi,
görev, fonksiyon ve kurum seviyelerinde ele alınmak zorundadır.
Objektiflik: İç denetçilerin görevlerini, iş sonucunda çıkan ürüne gerçekten ve dürüst
bir şekilde inanacakları ve bu ürünün kalitesinden önemli bir taviz vermeyecekleri
şekilde yapmalarını sağlayan tarafsız bir zihinsel tutumdur. Objektiflik, iç denetçilerin,
denetim konularına ilişkin karar ve yargılarında etki altında kalmamalarını gerektirir.
2.2.4 Değer Katmak
Değer güvence ve danışmanlık hizmetleri yoluyla, kurumun amaçlarını
gerçekleştirme fırsatlarını geliştirerek, faaliyetleri geliştirme imkanlarını belirleyerek
ve/veya riske maruz kalmasını azaltarak sağlanır.
İç denetim kurumun amaçlarına ulaşmasına katkı sağlar.
İç denetim profesyonel standartları bulunan, en iyi uygulamaların geliştirildiği ve
yaygınlaştırıldığı sistemli ve disiplinli bir yaklaşımdır.
2.2.5 Kurumsal Yönetim ve İlkeleri
Kurumsal yönetim, şirketlerin stratejik olarak yönlendirilmesi ve kontrol
edilmesine ilişkin politika, süreç ve uygulamaları kapsayan bir sistemdir. Aşağıda
belirtilen üç önemli taraf arasındaki güç dengelerini kapsar:
• Şirketin yönlendirilmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olan Yönetim
Kurulu
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•
•

Şirkete fon sağlayarak yatırım yapan ve buna bağlı olarak Yönetim Kurulu’nu
seçen veya azletme hakkına sahip olan hissedar
Yönetim Kurulu tarafından şirketin işlerini yürütmek amacıyla istihdam
edilen Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkeleri:
Kurumsal Yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar;
• Adillik
• Sorumluluk
• Hesap verebilirlik
• Şeffaflık
Yönetimi seçen, onları yönlendiren ve hissedarın menfaatlerini temsil eden
Yönetim Kurulu, hukuken şirketin işlerinden nihai olarak sorumludur. Bu nedenle
Yönetim Kurulu şirketin kurumsal yönetim uygulamalarının odağında bulunmaktadır.
Bağımsız denetçi ve iç denetçi de kurumsal yönetimin önemli birer unsurudur.
2.3 İç Denetimin Misyonu
İç Denetimin misyonu; “Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile
öngörülerle organizasyonel değeri korumak ve geliştirmektir. İç Denetimin misyonu,
iç denetimin kurum içerisinde gerçekleştirmeyi arzuladığı şeyleri ifade eder.
2.4 Üçlü Savunma Hattı Modeli
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Üçlü Savunma Hattı Modeli
kurum içi fonksiyonların risk yönetimi ve kontrol alanındaki konumlarını ve
sorumluluklarını tanımlar.

18

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

ÜÇLÜ SAVUNMA HATTI MODELİ
Yönetim Kurulu /Denetim Komitesi
Üst Düzey Yönetim

Dış Denetim

İç
Kontrol
Önlemleri

Birinci savunma hattını risk sahipleri yani iş kolları oluşturmaktadır. Birinci
savunma hattında, operasyonel yönetim, riskleri doğrudan değerlendirmek, kontrol
etmek ve hafifletmek için sahiplik, sorumluluk ve hesap verebilirliğe sahiptir.
Operasyonel yönetim, süreçlerdeki kontrol zafiyetlerini giderecek düzeltici aksiyonları
almaktan da sorumludur.
İkinci savunma hattını riski gözeten birimler (finansal kontrol, güvenlik, risk
yönetimi, kalite, teftiş ve uyum gibi) oluşturmaktadır. Yönetim, kontrol, risk yönetimi
ve uyum gibi fonksiyonlar kurarak birinci savunma hattının etkinliğine dair gözetim
yapar. Bu savunma hattı, etkin risk yönetimi uygulamalarını gözetir ve risk sahiplerinin
risklere ilişkin yeterli bilgiyi organizasyon içerisinde raporlamalarına yardımcı olur.
Üçüncü savunma hattını ise yönetim kuruluna bağımsız güvence veren iç denetim
oluşturmaktadır. Çalışmalarını risk bazlı bir yaklaşımla gerçekleştiren iç denetim
kuruluşun risklerini ne kadar etkili bir şekilde değerlendirdiğine ve birinci ve ikinci
savunma hatlarının etkinliğine dair güvence sağlar.
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2.5 İç Denetim Etik Kuralları
Etik Kurallarının amacı, iç denetim mesleğinin etik kültürünü geliştirmektir.
İç denetçilerin aşağıdaki ilkeleri uygulamaları ve desteklemeleri beklenir:

1. Dürüstlük
İç denetçilerin dürüstlüğü, güven oluşturur ve böylece verdikleri hükümlere itimat
edilmesine yönelik bir zemin sağlar.
2. Objektiflik
İç denetçiler, inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi toplarken,
değerlendirirken ve raporlarken en üst seviyede meslekî objektiflik sergiler.
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İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini dengeli bir şekilde yapar ve
kendilerinin veya diğerlerinin menfaatlerinden çok etkilenmez menfaatlerinin
mesnetsiz tesiri altında kalmaz.
3. Gizlilik
İç denetçiler, elde ettikleri bilginin sahipliğine ve değerine saygı gösterir; hukukî
ve meslekî bir mecburiyet olmadığı sürece de gerekli yetkiyi almaksızın bilgiyi
açıklamaz.
4. Yetkinlik (Ehil Olma)
İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gereken bilgi, beceri
ve tecrübeyi ortaya koyar.
2.6 İç Denetim Davranış Kuralları
1. Dürüstlük
İç denetçiler,
1.1. Çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar,
1.2. Hukuku gözetir ve hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum
açıklamalarını yaparlar,
1.3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim
mesleği ve kurum açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmezler,
1.4. Kurumun meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar.
2. Objektiflik
İç denetçiler,
2.1. Değerlendirmelerinin tarafsızlığına zarar verebilecek veya zarar vereceği
varsayılabilecek herhangi bir ilişkiye ve faaliyete katılmazlar; bu katılım, kurumun
çıkarlarıyla çatışan ilişki ve faaliyetleri de içerir,
2.2. Mesleki muhakemelerini zayıflatabilecek veya zayıflatacağı varsayılabilecek
herhangi bir şeyi kabul etmezler,
2.3. Tespit ettikleri ve açıklanmadığı takdirde gözden geçirdikleri faaliyetlere
ilişkin raporları bozacak tüm önemli bulguları açıklarlar.
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3. Gizlilik
İç denetçiler,
3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanımı konusunda
ihtiyatlı olurlar,
3.2. Sahip oldukları bilgileri kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak
veya kurumun meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmazlar.
4. Yetkinlik (Ehil Olma)
İç denetçiler,
4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri
üstlenmelidirler,
4.2. İç denetim hizmetlerini, Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun bir
şekilde yerine getirirler,
4.3. Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirirler.
2.7 İç Denetimin Mesleki Uygulaması İçin Ana Prensipler
• Dürüst ve faziletli davranır.
• Yetkinlik ve profesyonel özen sergiler.
• Objektiftir ve etki altında kalmaz (bağımsızdır)
• Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyumludur.
• Uygun olarak konumlandırılmıştır ve yeterli kaynağa sahiptir.
• Kalite ve sürekli gelişimi esas alır.
• Etkili bir şekilde iletişim kurar.
• Risk-bazlı güvence sağlar.
• İçgörülü, proaktif ve gelecek odaklıdır.
• Kurumsal gelişimi teşvik eder.
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2.8 İç Denetimin Amaç, Kapsam, Yetki ve Sorumlulukları
İç Denetim faaliyetinin amacı; işletmenin hedeflerine ulaşması, kurumsal yönetim
kalitesinin sağlanması ve işletmenin karşılaştığı risklerin yönetilmesine yardımcı olan
iç kontrol sistemine ilişkin bağımsız ve tarafsız güvence sağlamaktır.
Aynı zamanda, işletme kültürü, sistemleri ve süreçleri ile ilgili bilgi ve deneyim
sahibi profesyonellerce yürütülen iç denetim faaliyeti yönetime, risk yönetimi, kontrol
ve kurumsal yönetişim süreçlerinin gelişiminde görüş ve önerileri ile yardımcı olur.
İç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları; İç Denetimin Misyonu
ve Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nin zorunlu unsurları ile uyumlu
olan, işletmenin yönetim kurulunca onaylanmış bir yönetmelikte yazılı olarak
tanımlanmalıdır.
İç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarının yazılı olarak
belirlendiği İç Denetim yönetmeliğinde;
1. İç Denetim faaliyetinin işletme içindeki konumunu,
2. Faaliyet ve görev alanları ile ilgili kapsamını,
3. İç denetim yöneticisinin yönetim kuruluna işlevsel bağlılığını,
4. Görevlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olan kayıtlara, personele ve fiziki
varlıklara erişim yetkisini, tanımlayan hususlar yer almalıdır.
İç Denetim yönetmeliği sürekli gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
Bu çerçevede bir kuruluşta iç denetçiler:
1. Finansal ve operasyonel bilgilerin tanımlanmasında, ölçülmesinde, tasnif
edilmesinde ve raporlanmasında kullanılan yöntemlerin doğruluğunu ve
güvenilirliğini araştırmalı,
2. Kuruluşun faaliyetleri ve raporları üzerinde önemli etkileri olan politikalara,
planlara, prosedürlere, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak
amacı ile oluşturulan sistemleri incelemeli ve kuruluşun bunlarla uyum içinde
olup olmadığını belirlemeli,
3. Varlıkları koruma yöntemlerini gözden geçirmeli, bu yöntemler uygun
olduğunda, aynı tür varlıkların bulunup bulunmadığını kontrol etmeli,
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4. Harcanan kaynakların tutumlu ve verimli kullanılıp kullanılmadığını
değerlendirmeli,
5. Sonuçların saptanan amaçlara ve hedeflere uygun olup olmadığını ve faaliyet
ve programların planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediğini araştırmak üzere
faaliyet ve programları incelemelidir.
Büyük işletmelerde, iç denetim fonksiyonu geniş biçimde örgütlenmiş bir birim
olarak yer alabilir. Bu işletmelerde, iç denetim birimi önemli görevler üstlenmektedir.
Bu birim yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterirken iç denetimden gelecek
raporlar, üst yönetimin özellikle iç kontrole ilişkin kararlarını etkileyecektir.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, kaynakları şirket içerisinde bağımsız bir
İç Denetim birimi oluşturmaya yeterli olmadığı durumlarda, dışarıdan dönemsel iç
denetim hizmeti alınması ve eş kaynak kullanımı yolu gibi yöntemlerle bu ihtiyacı
karşılayabilir.
2.9 İç Denetim ile İlgili Unsurlar
• İç denetim yönetmeliği
• Denetim komitesi yönetmeliği
• Risk esaslı iç denetim planlaması
• Denetim personelinin tahsisi
• Çalışma kağıtlarının tasarlanması
• Denetim programları, denetim araçları
• İç denetimin yürütülmesi, raporlaması, bulguların izlenmesi
• Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurumsal yönetim, bağımsız denetim, iç
denetim, muhasebe standartları.

24

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2.10 İç Denetimin Bağımsızlığının Sağlanması
İç denetim yöneticisinin, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını
yerine getirmesine imkân sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olması gerekir. Bu
nedenle iç denetim yöneticisi, işlevsel olarak Denetim Komitesi ve Yönetim Kuruluna,
idari olarak ise işletmenin icra başkanına bağlı ve sorumlu olmalıdır.
İç denetim faaliyetinin, işlevsel ve idari olarak farklı hiyerarşik ilişkiler
çerçevesinde yapılanması uluslararası iç denetim standartlarının bir gereğidir. İşlevsel
hiyerarşi, iç denetimin bağımsızlığının ve yetkisinin nihai kaynağıdır.
İç denetim yönetmeliğinin, iç denetim planının ve bütçesinin onaylanması, iç
denetim yöneticisinin atanması, performansının değerlendirilmesi, görevden alınması,
ücret ve özlük haklarının onaylanması gibi konular işlevsel hiyerarşi ilişkilerini
oluşturur. İdari hiyerarşi ise, iç denetim biriminin günlük iş ve işlemlerini kolaylaştıran
ilişkileri tanımlar.
2.11 İç Denetim Bölümünün Organizasyonel Konumu
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2.12 İç Denetim Yönetmeliği

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

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

DOĞRULAR

•

Denetlenen

•

Hizmet

•

Devriye / Polis

•

Danışman

•

Hatalar Bulmak

•

Operasyonları

•

Yargıda Bulunan

Geliştirmek

Kişi

•

Aksiyon Takibi

•

Sonuç

•

Etkin

•

Rakip

•

Devamlı İlişki
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2.15 Denetim Komitesi
Ülkemizde SPK ve BDDK düzenlemeleri ile uygulaması başlatılan Denetim
komitesi, fiili olarak denetim yapan bir organ değildir. Denetim faaliyetleri ile ilgili
doğrudan sorumlulukları bulunmamaktadır. Denetim komitesi, iç ve dış denetim
sürecinin uygulama etkinliğini, katma değerini, muhasebe, mali raporlama ve iç
kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğini yönetim kurulu adına gözetmekle
sorumludur.
Denetim komitesi yönetim kurulu tarafından oluşturulur. Denetim komitesi
üyelerinin icrai görevi bulunmamalıdır. Görev, yetki ve sorumluluklarını açık şekilde
tanımlayacak bir yönetmeliğinin bulunması gerekir.
2.15.1 Denetim Komitesinin İnceleyip Değerlendireceği Konular
• Risk yönetimi
• Yıllık raporlar
• Yıllık iç denetim planı
• İç kontrol ve düzenleyici otorite kurallarına uyum
• İç denetim sorumlulukları
• İç denetim çalışanlarının ve kaynaklarının yeterlilikleri
• İç denetimin etkinliği
• Finansal raporlama ve kontroller
• Bağımsız denetçinin sorumlulukları
• Bağımsız denetçinin tavsiyeleri

31

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2.15.2 İç Denetim ve Denetim Komitesi Arasındaki İlişki
ABD ve Avrupa'da ortaya çıkan muhasebe skandalları bağımsız denetimi
sorgulanabilir hale getirmiştir. Bundan dolayı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yeni
doğan gereksinimler doğrultusunda düzenlemelere gitmiştir. Bu kapsamda Türkiye'de
hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar "denetimden sorumlu komiteler"
kurmak zorundadır. Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulu tarafından kendi
üyeleri arasından seçilen en az iki bağımsız üyeden oluşacak olup, başlıca görevi;
ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız
denetimi ve ortaklığın iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin
gözetimidir.
Denetimden sorumlu komitenin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi
niteliğinde olması gerekir. Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri
denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.
Denetim Komitesi ve iç denetçinin amaçları ortak olup; yönetimdeki yanlışlıkları
ve yolsuzlukları önlemeye çalışmaktır. Buna karşın, ilişkinin diğer boyutu ise, Denetim
Komitesi'nin, iç denetimi gözlemleme sorumluluğu bulunmaktadır. Denetim Komitesi,
iç denetime destek olmalıdır. İç denetçinin bağımsızlığının ve organizasyondaki
statüsünün artırılmasına katkıda bulunmalıdır. İç denetim ve Denetim Komitesi
arasındaki ilişki, organizasyonun "hesap sorulabilir hale gelmesine" yardımcı
olmalıdır.
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2.16 İç Denetim Sürecinin Aşamaları

2.17 İç Denetim Planının Oluşturulması ve Kapsamı
İç denetim planının amacı, iç denetim faaliyetleri kapsamında, kurumun
hedeflerine ulaşma kabiliyetini etkileyebilecek önemli risklere en çok maruz kalan
alanların yeterli düzeyde incelenmesini sağlamaktır.
İç denetim planı, planı gerçekleştirmek için gereken insan kaynağı ve bütçeyi de
içermeli ve yıl içerisinde öngörülemeyen durumlara da cevap verebilecek esnekliğe
sahip olmalıdır.
Koordinasyonu sağlamak açısından, iç denetim planı geliştirilirken, bağımsız
denetçilerin de görüşleri dikkate alınmalıdır. Denetim komitesi, iç denetim planını
gözden geçirir, planın riskli alanları kapsayıp kapsamadığını ve iç denetim kadrosunun
yeterliliğini değerlendirerek onaylar.
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İç denetim yöneticisi, iç denetim planındaki önemli değişiklikleri Denetim
Komitesine bildirir. İç denetim yöneticisi, kurumun faaliyetlerini, süreçlerini ve
bunlara yönelik riskleri de değerlendirerek, denetim kapsamını belirler ve risk esaslı
iç denetim planını hazırlar.
İç denetim yöneticisi, planı hazırladıktan sonra, yönetimin görüşüne sunmalı ve
planla ilgili mutabakatlarını almaya çalışmalıdır.
2.18 Şirketlerde İç Denetim Faaliyetinin Yürütülmesinde Başarı
Faktörleri
Etkili bir iç denetim faaliyetinin yürütülmesi ve yönetilmesi için;
1. Uluslararası iç denetim standartları ile uyumlu, şirketin Denetim Komitesi
ve Yönetim Kurulunca onaylanmış, iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve
sorumluluklarını belirleyen iç denetim yönetmeliği bulunmalıdır. Söz konusu
yönetmelik sürekli gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Aynı durum
Denetim Komitesi Yönetmeliği için de geçerlidir.
2. Şirketin faaliyetleri, süreçleri ve bunlara ilişkin risklerinin değerlendirilmesi
sonucu hazırlanan risk esaslı iç denetim planı bulunmalıdır.
3. Şirketin Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, üst düzey yönetimine sunulan
raporlarda yer alan bulgulara ilişkin uygulama planlarının sonuçlarının
izlenmesi için raporlama takip sistemi kurulmalıdır.
4. İç denetim faaliyetinin etkililiğinin sürekli gözetimi için kalite güvence
ve geliştirme programı hazırlanmalıdır. Programın sürekli iç ve dış
değerlendirmelerinin yapılması sağlanmalıdır.
5. İç denetim faaliyetinin performansı ve sağladığı katma değerin ölçülmesini
sağlayacak değerlendirme göstergeleri belirlenmelidir.
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2.19 İç Denetimin Gerekliliğinin Ortaya Çıkışı
İç denetim sisteminin kurulma gerekliliği yönetim ve denetim komitesinin
ihtiyacından kaynaklanabileceği gibi işlemlerin yoğunluğu, faaliyetlerin karmaşıklığı,
işletmenin büyüklüğü, finansal faaliyetlerin yanı sıra nakit, likit işlemlerinin sıklığı,
yasa ve düzenleyici işlemlerin gerekliliği, ilgili otoritelerin talebi, organizasyonlarla
ilintili diğer kurumların yazılı belgelendirme gerekliliği, işletmenin diğer kişi ve
kurumlar nazarında itibari durumu, güven hissiyatını sağlama arzusu gibi nedenlerden
dolayı ortaya çıkmıştır.
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İşletme nezdinde sürdürülen iç denetim faaliyetlerine duyulan gereksinim şu
nedenlere bağlanmaktadır;
1 Sorumluluk ve Hesap Verebilme: Her işletmede, yöneticiler sahip oldukları
yetki ve sorumluluklarının bir kısmını kendilerine bağlı olarak çalışan kişilere
devrederler. Tüm yöneticilerin çalışanların görevlerini etkin ve verimli bir biçimde
yerine getirip getirmediklerini ve işletmenin hedeflerinin de bir parçasını oluşturan
bireysel hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını bilmesi gereklidir.
2 Temsilci Teori: Günümüzde ticaretin büyük ölçülere ulaşması beraberinde
şirketlerin de ölçülerinin ve ölçeklerinin büyümesine yol açmıştır. Aynı zamanda yönetici
olan işletme sahibinin yerini büyük ölçüde profesyonel yöneticiler almışlardır. Yöneticiler,
görevleri karşılığında uzun vadede daha fazla ücret alma temel güdüsüyle hareket eden ve
bu yüzden çoğu zaman işletme sahipleri ile çatışabilecek kişisel amaç ve hedefleri bulunan
kişilerdir. Bu nedenlerle, işletme sahipleri yöneticilere emanet ettikleri kaynakların etkin
ve verimli olarak kullanımı hususunda endişe duyarlar. İşletme sahiplerinin yöneticilerin
görevlerinin yerine getirip getirmedikleri hususlarında yeterli değerlendirmeleri yapacak
zamanları ya da teknik ve metodolojik yetenekleri yoktur.
3 Yönetime Danışmanlık ve Yardım: Modern bir iç denetçi yönetime yardımcı
olacak nitelikte eğitim ve deneyime sahiptir ve işletmedeki hata ve suiistimalleri
açığa çıkarmanın yanında, ileride benzer sorunlarla karşılaşılmaması için yöneticilere
danışmanlık ve eğitim hizmeti de verebilir.
4 Tasarruf İhtiyacı: Profesyonel olarak yürütülen denetimler ve tespit edilen
eksikliklerin düzeltilmesi sonucunda işletmeler maddi açıdan da büyük tasarruflar
sağlamakta ve kazançlar elde etmektedir. Maddi kayıpların ortaya çıkarılması ve
düzeltilmesi bazen iç denetim biriminin yıllık maliyetini karşılayacak nitelikte dahi
olabilmektedir.
5 Hileli İşlemlere Karşı Korunma İhtiyacı: Günümüzde, özellikle halka açık
şirketlerde küçük pay sahiplerinin kar payı alma gibi ortaklık haklarını tehdit eden
en büyük tehlike işletmelerde meydana gelen hileli işlem ve eylemlerdir. Bu hileli
işlemlerin en tipik örneği halka açık şirketlerde, büyük pay sahibi aile ya da kişilerin
sahip oldukları diğer şirketlere, küçük pay sahiplerinin ve işletmenin zararına olarak,
işletme karının örtülü olarak aktarılmasına yönelik yaptıkları işlemlerdir.
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2.20 İç Denetimin Yararları
a. Mali bilgilerin ve raporların güvenilirliği dâhil olmak üzere güvenilir bilgi
sağlama ihtiyacı karşılanır, iç denetim etkinliği bir anlamda iç kontrol sisteminin
etkinliği ile direkt olarak ilişkilidir. İşletmede etkin bir iç kontrol ortamı mevcutsa iç
denetimde de etkinlik yüksek olacaktır. Sonuç olarak da bu durum işletme hakkında
bilgi edinmek isteyen tarafların güvenilir bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracaktır.
b. İşletme varlıklarının ve kayıtlarının korunması ihtiyacı karşılanır. Etkin bir iç
denetim sisteminin varlığı halinde işletmenin varlıkları ve kayıtları yüksek seviyede
korunur.
c. Verimliliğin ve faaliyetlerin etkinliğinin artırılması ihtiyacı karşılanır.
İç denetimin kapsamına faaliyetlerin etkinliği de dahildir. Bu kapsamda iç denetimin
etkin çalışması halinde verimsiz faaliyetler elimine edilebilecektir.
d. Mevzuata ve üst yönetim tarafından belirlenen politikalara uyum sağlanır.
2.21 İç Denetim Faaliyetine İhtiyaç Duyulma Nedeni
Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler,
kurumsal yönetim kalitesini sağlamak amacıyla iç denetim faaliyetine ihtiyaç
duymaktadırlar.
Küçük ölçekli işletmelerde yöneticiler günlük faaliyetleri ve çalışanları etkin bir
şekilde yönetebilecek ve takip edebilecek yeterliliktedir.
İşletme ölçeğinin büyümesi, karmaşıklaşan işlemler ve piyasa ilişkileri içinde
organizasyonun etkin yönetilmesi için kontrol ihtiyacının arttığı hissedilir. Yönetimin
iç kontrol sistemi kurulması ve işlerliğinin sağlanması ile ilgili sorumlulukları öncelik
kazanır.
İç kontrol sistemi ile ilgili, bağımsız ve tarafsız olarak yönetime güvence
sağlayan ve yatırımcılar ile kredi verenler için işletmenin kredibilitesine değer katan
özelliğinden ötürü iç denetim faaliyetinin başlatılmasına ihtiyaç duyulur.
Bu ihtiyacı duyan yönetim, işletmenin ölçek ve faaliyetlerinin türü, sermaye
kaynakları ve risk faktörlerini dikkate alarak iç denetim faaliyetinin nasıl organize
edileceğine karar verir.
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2.22 Suiistimallerde İç Denetim Faaliyetinin Sorumluluğu
Suiistimallerin önlenmesi, caydırılması ve ortaya çıkarılması yönetimin
sorumluluğudur. İç denetçiler, doğruluk, dürüstlük ve etik değerlerin işletme
kültürünün ayrılmaz bir parçası olması hususunda işletme yönetimini destekleyerek,
ayrıca iç kontrol sistemini sürekli gözden geçirerek işletme yönetimine suiistimal
riskinin azaltılması ve ortaya çıkarılmasında yardımcı olur.
2.23 Suiistimal ve Yolsuzlukla Mücadelede İç Denetimin Rolü
İç Denetçiler, kurumların suiistimal ve yolsuzlukla mücadele sürecinde önemli
bir rol üstlenirler. Yönetimden bağımsız olan 'iç denetçiler', kurumların suiistimal
ve yolsuzluğa açık alanlarını tespit ederek, bu alanlardaki riski azaltmaya yönelik
iç kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirerek, etik değerlerin savunuculuğunu
yaparak ve gerekirse suiistimal soruşturmalarına fiilen katılarak, yönetimin
organizasyon kültürünü oluşturma çalışmalarını desteklerler.
Yönetimlerin suiistimal ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik kontrol sistemlerinin
oluşturma sorumluluğunu, sahip olduğu yetkinlik ve bağımsızlık çerçevesinde objektif
olarak değerlendirebilecek birim İç Denetimdir.
Bu sebeple, iç denetçiler, üst yönetimden, yönetim kurulundan ve denetim
komitesinden gelen taleplere (danışmanlık, güvence, gözetim ve araştırma,
soruşturma) veya kendi denetimlerinden elde ettiği bulgulara dayanarak kurumların
suiistimal ve yolsuzlukla mücadele sürecinde önemli bir rol üstlenirler.
İç Denetçiler, doğruluk, dürüstlük ve açıklığın temel olduğu bir kurum kültürü
oluşturmanın suiistimal ve yolsuzlukları önlemek için önemli bir adım olmasından
dolayı üst yönetime danışmanlık yapmanın yanı sıra, kurumlarında eğitim ve
bilgilendirme toplantıları yaparak da suiistimal ve yolsuzluğun önlenmesinde aktif
görev alırlar.
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2.24 İç Denetim Türleri

1. Mali Denetim: Mali raporlardaki verilerin, Denetlenen birimin varlık
ve yükümlülüklerinin gerçek değeri, finansman kaynakları, varlıklarının
yönetimi ve tahsis edilen bütçe ödenekleri ile uyumlu olup olmadığının
değerlendirilmesidir.
2. Uygunluk Denetimi: Bir organizasyonun mali işlemlerinin ve diğer
faaliyetlerinin belirlenmiş yöntemlere, kurallar ve mevzuata uygun olup
olmadığını belirlemek amacı ile incelenmesidir. Yani uygunluk Denetiminin
amacı, belli bir otorite tarafından konulmuş olan kurallara, uygulayıcıların
uyma derecelerinin belirlenmesidir.
3. Performans Denetimi: Kurum ya da kuruluşun görevlerini yerine
getirirken kullandığı fiziki, mali ve beşeri kaynakların ekonomiklik, etkinlik
ve verimlilik derecelerinin değerlendirilmesidir.
4. Bilgi Teknolojileri Denetimi: Denetlenen birimin bilgi sistemlerinin güvenli
olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu denetim türü ayrıca denetlenen
bilgi sisteminde depolanan veri ve bilgilerin yeterliliğini ve doğruluğunu
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değerlendirmek için kullanılır. Bilgi sisteminin güvenliği, depolanmış bilgilerin
yanlış kullanılmasının, zarara uğratılmasının ya da yok edilmesinin önlenme
derecesi olarak tanımlanabilir.
5. Sistem Denetimi: Denetlenen birimin mali yönetim usullerinin eksikliklerini
tespit etme ve giderme konusunda etkili olup olmadığının değerlendirilmesi
olarak nitelendirilmektedir.
2.25 İç Denetimin Sekiz Temel Niteliği

Risk Odağı
Denetim planı, hem yukarıdan aşağıya, stratejik yaklaşım ve iş risklerini
tanımlamak için hem de aşağıdan yukarı yaklaşıma dayanmaktadır. Denetim planı
şirketteki değişiklikler ve dış iş ortamına uyum sağlamak için sürekli güncellenir. Yeni
ortaya çıkan ve kurumsal riskleri içeren işletmenin önemli risklerini değerlendirmede
uygun zaman ve çaba harcanır.
Yetenek Modeli
İç denetim ve iç denetçiler gerekli beklentileri karşılamak için vardır ve sürekli
öğrenme ve gelişim modeli için iç denetim bilgilerini geliştirirler. Çalışan performans
geri bildirimi personelin gelişimini de kolaylaştırmaktadır.
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İş Uyumu
Beklentiler açıkça ifade ve tebliğ edilir. İç denetim kendi misyonunu tanımlar ve
dile getirir. Belirtilen misyon ve vizyon doğrultusunda ilerlemeyi ölçmek için metrikler
geliştirilmiştir.
Paydaş Yönetimi
Paydaşlar iç denetimi, operasyonel olarak mükemmel ve uygun olduğu durumlarda
stratejik destek sağlayıcısı olarak görürler. İç denetim stratejik planı beklentileri,
iletişim stratejisini ve zaman çizelgesini tutmak için bulunur. İç denetim düzenli olarak
fonksiyon özelinde geri bildirim almaya çalışır. İç denetim, beklentilerini tanımlamak
ve denetimin kapsamını paylaşmak için iş birimi ile koordinasyon içerisindedir.
Maliyet Etkinliği
Personel modeli, denetim faaliyetlerini etkin bir biçimde tamamlamak için iç ve
dış kaynakları, değişen personel seviyelerini ve coğrafi konumları verimli bir şekilde
geliştirir. Verimlilik, en etkin maliyet hizmetini sağlamak için aktif olarak ölçülmekte
ve yönetilmektedir. Denetim metodolojisi ve süreçler etkin maliyet olması için
standardize edilmiş ve basitleştirilmiştir. Denetim altyapısındaki yatırımlar disiplinli
bir ROI (“Return on Investment” veya “Yatırım Getirisi”) yaklaşımına dayalıdır.
Teknoloji
Veri analizi, otomasyon yoluyla test verimliliği sağlarken, iş alanları ile uyumu
sağlamak için konumlandırılmıştır. Veri, iş sorunu ve gözlem/öneriler üzerinde
derin ve ikna edici bilgi sağlaması için kullanılmaktadır. Sürekli denetim teknikleri,
risk göstergelerinin erken uyarı sağlaması ve denetimin kapsamını arttırması
için geliştirilmektedir. İlgili aktiviteler yönetişim, risk ve uyum araçlarından (GRC)
yararlanarak etkili bir şekilde koordine edilmektedir.
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Hizmet Kültürü
Metrikler paydaş beklentilerine dayalı müşteri memnuniyetini ölçer. Tüm hizmetler
nesnellik ve değer dengesini sağlar.
Kalite ve Yenilik
Kalite standartları iç denetim faaliyetlerini tanımlar ve kapsar. Resmi kalite
değerlendirmeleri iyileştirme fırsatları tanımlamak için düzenli olarak tamamlanır.
Yenilik iç denetimin kültürünün içindedir ve sürekli beslenir ve ödüllendirilir.
2.26 İç Denetim ve Bağımsız Denetim Arasındaki Farklılıklar
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2.27 İç Denetim ve Bağımsız Denetim Faaliyetlerinin Koordinasyonu
İç denetim haricinde kurumda; bağımsız denetim, kalite denetimi, düzenleyici
otoritelerin denetimi vb. denetim faaliyetleri olabilir. İç denetçiler ve bağımsız
denetçiler denetimden en iyi sonucu almak için işbirliği içinde olmak durumundadırlar.
Asli görevi belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan mali
tabloların doğruluğu hakkında güvence sağlamak olan bağımsız dış denetçiler bu
işlevi yerine getirirken işletmenin iç kontrol sistemini değerlendirerek yapacağı
denetim çalışmasının kapsamına yön verir.
Dolayısıyla iç kontrol sisteminin kalitesini teyit eden iç denetimin varlığı mali
tablolara olan güvenilirliği de arttırır.
2.28 İç Denetimin Bir Güvence Haritası Geliştirilmesindeki Rolü ve
Önemi
610 numaralı Bağımsız Denetim Standardı bağımsız denetçinin iç denetçi
çalışmalarını kullanmasını düzenlemektedir. Aynı şekilde 2050 numaralı Uluslararası
İç Denetim Standardına göre “İç Denetim Yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz yere
tekrarlanmasını asgarîye indirmek ve işin kapsamını en uygun şekilde belirlemek
amacıyla, diğer iç ve dış güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayıcılarla, mevcut
bilgileri paylaşmalı, faaliyetleri koordine etmeli ve onların işlerine itimat etmeyi
değerlendirmelidir.”
Görüldüğü gibi iç denetim ile bağımsız denetim arasındaki işbirliği ve iletişim
standartlarda yer almıştır ve ortak amaçta buluşmuşlardır. Gerek uluslararası iç
denetim standartlarında gerekse bağımsız denetim standartlarında yönetişim, risk ve
iç kontrol alanlarında çeşitli standartlar bulunmaktadır.
Açıkça belirtebiliriz ki yönetişim, risk ve iç kontrol ortamını iyileştirmede iç
denetim çalışmaları ile alınacak yol bağımsız denetçinin çalışmalarını etkileyecektir.
Şubat 2018 tarihinde Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ‘Eşgüdüm (Koordinasyon)
ve Güven, Bir Güvence Haritasının Geliştirilmesi’ adlı bir Uygulama Rehberi yayınlamıştır.
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Bu uygulama rehberine göre işletmelere güvence veren ‘iç denetim, bağımsız denetim ve
kalite denetimi gibi’ pek çok farklı iç, dış, resmi, özel vb kurum, kişi, otorite, uzman vb
vardır. İç denetçiler bu güvence hizmetleri arasında, Yönetim Kurulu’nun gözetiminde,
gerekli koordinasyonu sağlayarak gereksiz ve aynı alanda tekraren yapılan güvence
faaliyetlerini mümkün olduğunca azaltıp güvence altında olmayan risklere odaklanılması
amacıyla Yönetim Kurulu’na yardımcı olabilirler. Böylelikle, Yönetim Kurulu aynı zamanda
risk yönetimi ve iç kontrol fonksiyonunun uyumlu ve etkili çalıştığını izleyebilir. Güvence
haritaları, kurumların tüm risk yönetim sürecini kapsayan, güvence fonksiyonlarının
olgunluğunu ilerleten ve kontrol fonksiyonunu güçlendiren ayrıntılı çalışmalardır.
Bir güvence haritasının ilk sütununda temel olarak risk kategorileri yer alırken,
diğer sütunlarında da güvence sağlayanlar bulunur. Bir güvence haritası işletmeye
bağlı olarak basit veya karmaşık olabilir. Güvence haritasının hazırlık aşamaları
şunları içerir:
1-Risk bilgisinin kaynağının belirlenmesi.
2-Tamamını görebilmek amacıyla riskleri risk kategorilerine ayırmak.
3-Güvence sağlayıcıların belirlenmesi.
4-Risk kategorilerine göre güvence faaliyetleri hakkında bilgi toplamak ve yazıya
dökmek.
5-Güvence haritasını düzenli olarak gözden geçirmek, izlemek ve güncellemek.
Örnek Risk Kategorileri:
• Stratejik
Kriz Yönetimi-Rekabetçi Çevre-Kaynak Tahsisi
• Operasyonel
Ürün kalitesi-Üretim Kapasitesi-Tedarikçiler ve Kilit İlişkiler
• İnsan Kaynakları
Halefiyet Planlaması-Eğitim-İşgücü Dönüş Hızı
• Mali
Mali Raporlama-Borçlar-Alacaklar…
Yasal Uyum ve Raporlama
Kamuya Açıklamalar-Çevre-Bilgi Gizliliği…
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• Teknoloji
Veri güvenliği-Donanım mevcudiyeti ve Etkinliği-Yazılım Kullanılabilirliği ve
Etkinliği
Güvence haritaları iç denetim dahil işletmenin pek çok alanı için kullanışlı
araçlardır. Tam ve güncellenmiş bir güvence haritası aşağıdaki noktaları destekler:
• Risk kategorileri hizalanmış kurumsal riskler hakkında ortak bir anlayışa sahip
olunması,
• İşletmenin risk yönetimi ve güvence rollerinin/fonksiyonlarının belirlenmesi,
• Satınalma veya birleşme, yeniden yapılanma veya iş risklerini değerlendirmek
ve değiştirmek gibi geçiş dönemlerinde faydalı olabilecek olan bütüncül ve geniş
kapsamlı bir güvence çerçevesinin geliştirilmesi,
• Kaynakların verimli ve etkili kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla güvence
sağlayıcılar arasında işbirliği yapılması.
2.29 İç Denetim ve Teftiş Farkları
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2.30 İç Denetim Teknikleri
Denetim teknikleri; denetlenen birimin iş ve işlemlerinin denetimin amacına
bağlı olarak önceden belirlenen kıstaslara, kural ve ilkelere, standartlara veya yasal
düzenleme ve benzeri hususlara uygun olup olmadığının, gerçek durumu yansıtıp
yansıtmadığının, güvenilir olup olmadığının tespiti amacıyla, denetim faaliyetlerinin
etkin, hatasız şekilde uygulanmasını ve denetim sonuçlarına en kısa şekilde
ulaşılmasını sağlamak amacıyla:
• Sayım ve envanter,
• Belge incelemesi,
• Bilgi toplama,
• Gözlem,
• Doğrulama,
• Karşılaştırma,
• Puantaj,
• Analitik inceleme
olarak tanımlanabilir.
Denetim tekniğinin amacı, yeterli ve güvenilir sayıda denetim delili toplamak,
denetlenen birim ile ilgili denetim görüşünü oluşturmaya yetecek bilgi ve kanaat
sahibi olmaktır.
Belge incelemesi; sıklıkla başvurulan denetim tekniklerinden birisidir.
• Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeler,
• Belgelerdeki tahrifat ve asıllarına uygun olmayan belgeler,
• Belgelerin gizlenmesi ve denetimden kaçırılması,
• İşlemlerin ve kayıtların belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı ve belge
kullanma alışkanlığının bulunup bulunmadığı,
• Belgelerin yasal niteliklere haiz ve geçerli belgeler olup olmadığı,
• Belgelerin amaca uygun ve tutarlı olup olmadığı,
Belge incelemesinin ayrıntılarını oluşturmaktadır.
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İç denetçilerin gözlem faaliyetleri de iç denetim teknikleri arasında sayılabilir.
Gözlem çalışmaları sonucunda; birim faaliyetlerinin hangi süreçlerde geçtiği, hangi
süreçte kimin görev aldığı, süreçlerdeki çalışma biçimi vb. bilgi edinilebilmektedir.
İç denetçiler bilgi toplama yoluyla da denetim faaliyetlerini
gerçekleştirebilmektedirler. Uygulanan muhasebe sistemi, muhasebeden sorumlu
personelin bilgi ve deneyimi, olayların karmaşıklığı ve benzeri nedenlerden dolayı
muhasebeye yansıyan her işlem kayıtlarda net ve açık bir şekilde yer almayabilir. Bu
nedenle denetçi ilgili kişilerden bilgi almalıdır.
2.31 İç Denetim Raporu
2.31.1 İç Denetim Raporunun Amaç ve İlkeleri
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2.31.2 İç Denetim Rapor Çeşitleri
Raporlar çok çeşitli şekillerde hazırlanabilir;
• Resmi Raporlar; dikkatlice formatlanarak yapılandırılır.
• Resmi Olmayan Raporlar; yönetime verilen yazılı not ve memorandumları
kapsar.
• Gelişim Raporları (Ara Raporlar); acil dikkat isteyen konulardaki özet
durumları içerir.
• Sözel Raporlar; resmi görsel-işitsel sunumlar ile resmi olmayan yorumları
içerir.
• Eksiklik Raporları; sadece ilgili konulardaki düzeltici faaliyet ihtiyaçlarını
yorumlar.
• Finansal Raporlar; finansal pozisyonları, operasyon sonuçlarını vb.
durumları kapsar.
• Operasyonel Raporlar; kaynakların ekonomik ve verimli kullanımıyla
belirlenen hedefler ve amaçlara ulaşma üzerindeki kontrollerin yeterliliği ve
etkinliğini değerlendirir.

2.31.3 İç Denetim Raporunun Asgari Unsurları
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2.31.4 İç Denetim Rapor Formatı
İç Denetim raporlarının belirli bir standart formda olması beklenemez. Ancak
Uluslararası İç Denetim Standartlarında ifade edilen asgari içerik ve önerilerin
raporda yer alması beklenir.
Rapor formatının bağlı olduğu unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
• Denetim tipi
• Denetim sonuçları
• Yönetimin ihtiyaçları
• Kurumun doğası ve örgütlenmesinin merkezi olup olmadığı
• İç denetimin firma içindeki pozisyonunun çeşitli seviyelerdeki yöneticiler
tarafından kabulü
Denetim raporunun taslak çerçevesinin hazırlanması, fikirlerin ve düşüncelerin
mantıklı ve makul şekilde rapora yansımasını sağlayıcı bir unsurdur. Aynı zamanda
kelimelerin ekonomik kullanımıyla yazana ve okuyana rahatlık sağlayarak yön
gösterici nitelik taşır. Taslak çerçeveler ayrıca iç denetçilere raporun hazırlanmasında
bir disiplin sağlayarak tespit edilen veya düşünülen konuların unutulmasını ve
ihmalini önler.
İç denetim raporu aşağıdaki bölümleri içerebilir:
• Yönetici Özeti
• Giriş (Önsöz)
• Amacın Belirlenmesi
• Faaliyet Alanının Belirlenmesi
• Düşüncelerin (Görüşlerin) Belirlenmesi
• Denetim Bulguları
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2.31.5 Etkili Bir İç Denetim Raporu Yazabilmenin 10 Altın Kuralı
1. Önem arz eden hususlara öncelik vermek
2. Riski ortaya koymak
3. Denetçiye değil, bulgulara odaklanmak
4. Teknik terimlerden kaçınmak
5. Eş anlamlı kelimelere güvenmemek
6. Somut isimler (özneler) kullanmak
7. Uzun cümlelerden kaçınmak
8. Listeler kullanarak ifadeleri sadeleştirmek
9. Gelişim sağlanabilecek alanlara vurgu yapmak
10. Olumsuz bir dil kullanmaktan kaçınmak

2.32 İç Denetim İle İlgili Yasal Düzenlemeler
2.32.1 Türk Ticaret Kanunu’ndaki Yasal Düzenlemeler
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan, kurumsal yönetim ve iç denetim ile
ilgili hükümler aşağıdaki gibidir;
• Profesyonel yönetim (Madde 359 )
• Sorumluluk sigortası (Madde 361 )
• Görev dağılımı (Madde 366 / 2 )
• İç yönerge ile yönetimin devri (Madde 367 )
• Tedbirli bir yönetici özeni ile görevi yerine getirmek (Madde 369 )
• Devredilemez görev ve yetkiler (Madde 375 / c – f )
• Riskin erken teşhis ve yönetimi (Madde 378 )
• Elektronik ortamda toplantı (Madde 1527 )
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2.32.2 Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Yasal Düzenlemeler
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde yer alan iç
denetim ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir;
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
• Md. 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
• Md. 4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı
• Md. 4.5.9. Denetimden Sorumlu Komite
Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9)
• EK-1 Bilgi Sistemleri Sızma Testleri Usul ve Esasları
Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)
• Md.10 İç kontrol ve iç denetim sistemine ilişkin değerlendirme
• Md.18 Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların yükümlülükleri
• Md.28 Bilgi sistemleri bağımsız denetim raporlarının temel unsurları

2.33 İç Denetimle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
The Institute of Internal Auditors
1941 yılında ABD’de kurulmuş olan IIA (Uluslararası İç
Denetçiler Enstitüsü) iç denetim mesleğinin dünya çapında
faaliyet gösteren en büyük meslek örgütüdür. ‘Paylaşarak
İlerlemek’ mottosu ile dünya çapında 170’den fazla ülkede
190.000’den fazla üyesi olan IIA, meslekteki tek otorite olarak 2019 yılında 78. yılını
kutluyor. IIA, mesleğin küresel sesi olarak mesleğin tanıtımı, eğitim, sertifikasyon,
araştırma konularında dünya çapında lider kurum durumundadır.www.theiia.org
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The European Confederation of Institutes of Internal Auditing
1982 yılında kurulan ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri
Konfederasyonu) iç denetim mesleğinin Avrupa kıtasında
yer alan 32 üye ülkesi için en üst meslek örgütüdür. ECIIA’in
amacı, iç denetim mesleğini, Avrupa Birliği içinde ve ECIIA üye
ülkeleri dahilinde IIA’in küresel mesleki standartları ve etik
kuralları çerçevesinde özel ve kamu sektörü için desteklemek
ve benimsemektir. www.eciia.org
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)
Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 19 Eylül 1995 tarihinde
Türkiye'de uluslararası standartlarda mesleki gelişim ve paylaşım
platformu oluşturmak, meslekle ile ilgili değişimi ve geleceği
yönetmek için ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki örgütlenmeyi
sağlamak amacıyla kurulmuştur. TİDE, üyelerine ve iç denetçilere
eğitim, sertifikasyon, mesleki konferanslar ve yayınlar yoluyla
mesleki alanda birçok hizmet sunmaktadır. TİDE, IIA ve ECIIA üyesidir. www.tide.org.tr
2.34 İç Denetimde Mesleki Sertifikasyon Çeşitleri
Dünya genelinde Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından verilen
sertifikalar standart eğitimlerden sonra verilen "eğitim sertifikaları" olmayıp
uluslararası alanda geçerli unvan sertifikalarıdır.
Burada söz konusu olan, eğitim, tecrübe, karakter, sınavda başarı gibi şartlar
yerine getirildikten sonra ispatlanan yetkinliğin unvan olarak ismin yanında taşıma
yetkisinin verilmesidir.
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Sertifikalı İç Denetçi Unvanı (Certified Internal
Auditor - CIA) , iç denetçiler için uluslararası geçerliliği
olan tek sertifikadır ve bireylerin iç denetim alanında
profesyonelliklerini gösterebildikleri bir ölçüttür.
Sertifikalı Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanı
(Certification in Control Self Assessment - CCSA) unvanı, CSA
(Kontrol Özdeğerlendirme) uygulayıcıları için saygın bir sertifikadır.
CCSA, bir adayın önemli CSA temelleri, süreçleri ve risk, kontroller
ve iş hedefleri gibi ilgili hususlardaki bilgisini ölçer. Bireylerin bu
alandaki kapsamlı mesleki bilgilerini ortaya koydukları bir ölçüttür.
Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi (Certified
Financial Services Auditor - CFSA), bireyin bankacılık,
sigortacılık, menkul kıymetler ve mali hizmetler gibi
sektörlerdeki denetim ilke ve usullerine ilişkin bilgilerini ölçer.
Adaylar, mevcut meslek alanlarını dikkate almaksızın, sınava
girerken bu dallardan herhangi birini seçebilir. CFSA, mali
hizmetler denetimi uygulayıcıları için saygın bir sertifikadır.
Sertifikalı Kamu Denetçisi (Certified Government
Auditing Professional - CGAP) sertifika programı özellikle,
kamu sektörünün her kademesinde çalışan denetçiler için
tasarlanmıştır. Adayı bu zahmetli alanda karşılaşabileceği pek çok
zorluk için hazırlayarak vasıflı kılan üstün bir mesleki ehliyettir.
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Risk Yönetimi Güvencesi Sertitifikası (Certification
in Risk Management Assurance – CRMA) iç denetçiler ve
risk yönetimi güvencesi ile ilgilenenler için tasarlanmıştır. CRMA
sertifikasını almak risk yönetimi ve yönetişim ile ilgili temel iş
süreçlerine yönelik güvence vermek, risk ve risk yönetimine
ilişkin kavramlar hakkında yönetimi ve denetim komitesini
bilgilendirmek, Stratejik kurumsal risklere odaklanmak, Kurumunuza değer katmak
alanlarındaki yeteneklerinizi sergilemenizi sağlayacaktır.
İç Denetim Liderliğinde Yeterlik (Qualification in
Internal Audit Leadership - QIAL), kuruluşunuzda bir
lider olmayı ya da paydaşlarınız ve meslektaşlarınızla mevcut
liderlik rolünüze itibar kazandırmak istiyorsanız, geleceğin
liderleri olarak itibarınızı daha da artırmak için beceriler inşa
etmenize ve geliştirmenize yardımcı olacaktır.
2.35 İç Denetim Boyutunda Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
(KOBİ)
KOBİ’lerde mali sonuçlardan sorumlu yöneticiler aynı zamanda faaliyetlerin
kayıtlara doğru ve eksiksiz yansıtılması amacı ile dönem içerisinde ve/veya dönem
sonlarında gerekli kontrolleri gerçekleştirmelidirler. Yapılan kontroller sonucu elde
edilen veriler; zamanında, kolay anlaşılabilir ve açıklayacağı şekilde sermayedara ve
şirket yönetimine raporlanmalıdır.
Şirket faaliyet ve sonuçlarına ilişkin mali veriler günlük, haftalık, aylık ve yıllık
raporlanmalı, dönemsel olarak mukayeselere olanak sağlanmalıdır. Ayrıca şirket
yönetiminin faaliyetleri değerlendirmesine ve geleceğe ilişkin kararlar almasına
yardımcı olmalıdır. Söz konusu kontroller ve finansal raporlar gerek sermayedar
gerekse şirket yöneticileri için yön gösterici olmalı ve faydalı sonuçlar üretmelidir.
KOBİ’lerde sermayedar ve şirket yöneticileri faaliyetlere ilişkin sonuçları
izleyebilmek için finansal raporlar, diğer yönetim raporları ve iç denetim raporları
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vb. araçlar kullanırlar. İzleme faaliyetlerinin kapsamı ve sıklığı kontrol edilen risklerin
ciddiyeti ve riskleri azaltan kontrollerin önemine bağlı olarak değişir.
İzleme sürecinde tespit edilen aksaklıklara ilişkin düzeltici önlemler derhal yerine
getirilmelidir. Sermayedar ve yöneticiler şirketin ana ve yardımcı faaliyetlerinin
tümünü izleyebilmeli ve değerlendirilmelerini bu çerçevede yapabilmelidir.
İç kontrol sistemi faaliyetlerin gelişmesine bağlı olarak sürekli genişler ve gelişir.
KOBİ’ler için iç kontrol sisteminin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi süresince yönetim
tarafından kullanılan önemli araçlardan biri de iç denetim faaliyetlerinin varlığıdır.
İç Denetim; çalışmaları sırasında iç kontrol sistemindeki mevcut / olası aksaklıkları
ve iyileştirilmesi gereken hususları belirleyerek öneriler ile birlikte sermayedar ve üst
yönetime raporlar.
Etkili bir iç kontrole erişebilmek için; şirketlerin organizasyon yapılarını ve
yetkilendirmelerini faaliyetleri ile uyumlandırmaları, şirket içi yazılı kurallarını
oluşturmaları, çalışan politikalarını belirlemeleri, muhasebe, bütçe ve raporlama
sistemlerinin güvenirliliğini sağlamaları temel unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır.
KOBİ’ler için faaliyet alanları; yönetim, üretim/hizmetler, stok yönetimi, satışpazarlama, muhasebe ve mali kontrol, iç-dış satın alma, personel-bordro yönetimi,
güvenlik, kalite ve bilgi sistemleri şeklinde sıralanabilir. Her bir faaliyet alanı ve
faaliyet bütünü için iç kontrol sistemi prensipleri geçerlidir.
İç kontrol sisteminin etkin ve verimli işleyebilmesi; sermayedardan başlamak
sureti ile tüm kademelerin rol ve sorumluluklarını iyi bilmeleri ve yerine getirmelerine
doğrudan bağlıdır. İç Kontrol; şirket sahipleri, yöneticileri ve çalışanları tarafından
oluşturulan bir süreçtir.
KOBİ’lerde etkili bir iç kontrol ortamı yönetici ve çalışanların kendi kontrol
sorumluluklarını yetkilerini anladıkları ve yerine getirdikleri zaman oluşmaktadır.
Kontrol (Denetim), yönetim fonksiyonlarının sonuncusu olarak, KOBİ’ler
açısından da önem taşır. Kontrol, işletmede gerçekleşen eylemler ile planlananların
karşılaştırılması ve varsa sapmaların nedenlerinin saptanıp giderilmesi sürecidir.
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3. İÇ KONTROL

Yönetimin temel fonksiyonlarından biri kontroldür. Dünyada en çok kabul gören
kontrol modeli 1992 yılında geliştirilen COSO iç kontrol çerçevesidir. Bu modelin
haricinde Kanada’da CoCo ve İngiltere’de Turnbull Raporu gibi çeşitli raporlar ile bilgi
sistemleri alanında COBIT modeli tarzında yaklaşımlar vardır.
İç kontrole ilişkin temel bir çerçeve olan COSO raporunda iç kontrol şu şekilde
tanımlanmıştır;
“İç kontrol genel anlamda bir kuruluşun yönetim kurulu, yöneticileri ve
diğer personeli tarafından yönlendirilen ve aşağıdaki hedeflere ulaşmada
makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış bir süreçtir.”
• Finansal raporlamanın güvenilirliği,
• Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği,
• Yasa ve düzenlemelere uygunluk.
3.1 İç Kontrol Sistemi
İç kontrol sistemi, işletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişiler ile diğer ilgili
personel tarafından; işletmenin amaçlarına ulaştığına, faaliyet ve işlemlerin etkin
olarak gerçekleştirildiğine, kanun ve düzenlemelere uyulduğuna dair makul bir
güvence sağlamak üzere tasarlanan bir sistemdir.
3.2 İç Kontrolde Rol ve Sorumluluk
• Yönetim Kurulu
• Denetim Komitesi
• Üst Düzey Yöneticiler ( CEO, CFO vb.)
• Orta Kademe Yöneticiler
• Diğer Personel

56

3.3 İç Kontrol Ne Değildir?
• İç kontrol, bir İç denetim faaliyeti değildir.
• İç kontrol, ön mali kontrol değildir.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

•
•

•
•

•

•

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

3.4 İç Kontrolün Amaçları
• İşletmelerin varlıklarını korumak
• Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini sağlamak
• Faaliyetlerin verimliliğini ve politikaların uygunluğunu sağlamak
• Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak
• Yönetim tarafından belirlenmiş hedeflere ve amaçlara ulaşılmasını sağlamak.
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3.5 İç Kontrollerin Temel İlkeleri
• İç kontrol faaliyetleri yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
• İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
• İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri
kapsar.
• İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.
• İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken
önlemler belirlenir.
• İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, şeffaflık,
hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, gibi iyi mali yönetim ilkeleri esas
alınır.
3.6 İç Kontrolün Nitelikleri
• İç kontrol sistemi bir zorunluluktur.
• İç kontrol sistemi kurumun tüm faaliyetlerini kapsar.
• İç kontrol sistemi tamamlayıcı bir süreçtir.
• İç kontrol sistemi hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır.
• İç kontrol sisteminde hedefler ile iç kontrol bileşenlerinin ilişkisi çok yoğundur.
• İç kontrol sistemi riskleri karşılamak için makul güvence sağlar.
• İç kontrolün etkinliği ile ilgili sınırlar vardır.
• İç kontrol sistemi yönetim ve diğer personel tarafından hayata geçirilir.
3.7 COSO, İç Kontrolün Başlıca Özellikleri
• İç kontrol bir süreçtir: İç kontrol, yönetim faaliyetleri içine yerleştirilmiş,
temel bir başlangıç ve sonuç noktası olmayan bir süreçtir.
• Çalışanlar tarafından yürütülür: İç kontrol sadece belgelere dayalı bir süreç
değildir.
• Makul güvence sağlar: İç kontrol hiçbir zaman mutlak güvence sağlamaz.
• Amaçların başarılması için bir araçtır: Altyapıyı sağlayan, işletme sistemi
içinde bir alt sistemdir.
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COSO -İç kontrol çerçevesi ve bileşenleri

3.8 İç Kontrollerle İlgili Kısıtlar
• İşletme yöneticilerinin karar verme sırasındaki yargıları yanlış olabilir veya
tüm çalışanlar basit hata ve yanlışlıklar yapabilirler.
• İki veya daha fazla çalışan aralarında gizlice anlaşarak kontrolleri etkisiz
kılabilirler.
• Yönetimin iç kontrolleri etkisiz kılabilme yeteneği her zaman mevcuttur.
• İç kontrollerin tasarımının maliyeti; işletmelerde zayıf ve etkisiz kontrollerin
yerine güçlü ve etkili kontrollerin oluşturulması kararının verilebilmesinde
önemli bir etkendir.
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3.9 Kontrollerin Sınıflandırılması
Kontrol faaliyetlerinin, kontrol hedeflerine göre tasarlanması gerekmektedir.
• Önleyici kontrol: İstenmeyen olayın ortaya çıkma olasılığını sınırlandırmak
üzere tasarlanırlar.
• Düzeltici kontrol: Risklerin gerçekleştiği durumlarda, istenmeyen
sonuçların etkisinin giderilmesine yönelik kontrollerdir.
• Yönlendirici kontrol: İstenen sonuçlara ulaşılmasından emin olmak için
tasarlanmış kontrol faaliyetleridir.
• Saptayıcı kontrol: “Olay sonrası” olarak da ifade edilen saptayıcı
kontroller, istenmeyen olay sonuçlarının belirlenmesine yönelik kontrol
faaliyetleridir.
3.10 Şirketlerde İç Kontrollerin Önemi
Şirketlerde İç Kontrollerin önemi aşağıdaki gibidir:
• Hata ve suiistimallerin önüne geçmek
• Yasa dışı davranışın önüne geçmek
• İşletmede disiplinsizliği azaltma
• İşletmenin rekabetçiliğini geliştirmek
• Hedeflere ulaşılmasının sağlanması
• Hatalı karar verilmesinin önlenmesi
• Gelir kaybının önüne geçmek
3.11 İç Kontrolde Yönetimin Sorumlulukları
İç kontrollerin riskleri önlemede etkin çalışmasından yönetim kurulu sorumludur.
Yönetim kurulu temelde aşağıdaki aşamalardan emin olmalıdır.
• Kontrole ihtiyaç duyulan alanlar
• Uygun kontrollerin seçimi
• Kontrollerin uygulanması
• Kontrollerin devamlılığını ve güncelliğini sağlamak
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3.12 İç Kontrol Örnekleri

3.13 İç Kontrol Eksikliğinin Olası Sonuçları
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3.14 Bağımsız Denetim ve İç Kontrol İlişkisi
Bağımsız denetçinin, işletmenin iç kontrol sistemini kavraması gerekir. Bağımsız
denetçi, muhtemel önemli yanlışlık türlerini belirleme, önemli yanlışlık riskini
etkileyen faktörleri gözden geçirme ve ilave bağımsız denetim tekniklerinin
zamanlama, kapsam ve yapısını tasarlama süreçlerinde iç kontrol sistemine dair
edindiği bilgilerden yararlanır.
İç kontrol sistemi ile denetim riski arasında ters bir ilişki vardır. İç kontrol sisteminin
etkinliği arttıkça denetim riski azalmakta, iç kontrol etkinliği azaldıkça denetim
riski artmaktadır. Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı halinde denetçi kapsamı
daraltabilecek ve daha küçük bir örnek büyüklüğü ile çalışabilecektir. Bu durumda
doğal olarak denetime ayrılması gereken kaynakların azalmasını sağlayacaktır.
3.15 İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi
İç kontrol, süreç ve iş akışları içine yerleştirilen, kişilerden etkilenen, işletmenin
amaçlarına ulaşmasında kullanılan bir araç olarak makul bir güvence sağlar.
Bu yönüyle iç kontrol işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Etkinliğinin ve
yerindeliğinin değerlendirilebilmesi için iç denetim faaliyetine ihtiyaç duyulur.
Dolayısıyla iç kontrol ve iç denetim birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan iki
kavram olarak değerlendirilmelidir.
Organizasyonların kurumsallaşmasının temellerinden birini iç kontrol sisteminin
varlığı oluştururken iç kontrollerinin yerindeliği ve kalitesi iç denetim faaliyeti ile
değer bulur. İç denetim, işlem ve hata odaklı yaklaşımdan süreç odaklı, işin doğru
yapılmasıyla birlikte doğru işin yapılmasını öneren bir yaklaşım sergileyerek
organizasyon için stratejik akıl ortağı, geliştiren ve değer katarak önceden alınması
gereken tedbirleri belirten bir rol üstlenmektedir.
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4. RISK YÖNETIMI

Risk: Bir kurum, birim veya faaliyetin hedeflerine ulaşmasını engelleyen olası
tehditlerin potansiyel sonuçlarıdır.
Kurumsal Risk Yönetimi: Kurumun karşı karşıya olduğu risklerin
değerlendirilerek (yani riskin tanımlanması, ölçülmesi ve öncelik sırasına konması)
kabul edilebilir seviyeye (kurumun risk iştahı) indirilecek şekilde gereken cevabın
verilmesine ilişkin dinamik bir süreçtir. Risk yönetimi kurumun stratejik yönetiminin
merkezinde yer alan önemli bir süreçtir ve en önemli yönetim sorumluluklarından
biridir.
Kurumsal Risk Yönetiminin Sağladıkları:
a) Kurumsal Strateji ve Risk İştahının Uyumu: Kurumun stratejileriyle ilgili
hedefleri risk iştahı ile uyumlu olmalıdır.
b) Risk Yönetimi Kararları Kuvvetlendirir: Riski kabul etmek, kaçınmak,
paylaşmak ve azaltmak kararlarını alırken yardımcı olur.
c) Beklenmedik Operasyonel Kayıpların Azaltılması: Risklerin
tanımlanması ve aksiyon alınması, olası risklerden kaynaklı maliyet ve kayıpların
azaltılması konularında firma becerilerinin gelişimini sağlar
d) Şirket Çapındaki Risklerin Tanımlanması ve Yönetilmesi: Kurumsal Risk
Yönetimi çoklu risklerin birbirleriyle ilişkili etkilerinin etkin bir şekilde giderilmesine
yardımcı olur.
e) Fırsatların Değerlendirilmesi: Olası risklerin belirlenmesi olası fırsatları da
gerçekleştirebilir.
f) Sermaye Kullanımının İyileştirilmesi: Risklerin bilinmesi yönetimin
sermaye yeterliliği ve etkin kullanımını sağlar.
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Risk yönetiminin en temel adımları aşağıdaki gibi ifade edilebilir;
• Risk tanımlama; yönetim kurulu, üst düzey risk yöneticisi ve işletme
çalışanları bağlamında yürütülen faaliyetlerdir,
• Risk inceleme; iç kontrol uygulamaları temelli Kontrol Öz Değerlendirme
faaliyetinden oluşmaktadır,
• Risk değerleme; etki ve olasılık açısından risklerin değerlendirilmesi ve
sıralanması faaliyetlerinden oluşmaktadır,
• Risk yönetimi; riske karşı geliştirilen risk tutumlarından meydana
gelmektedir.
4.1 Risk Faktörleri

İşletme altyapısından kaynaklanan faktörler

Teknolojik faktörler
64

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

4.2 Risk Değerleme ve Yönetimi
Risklerin değerlemesi, yapılacak olan önleyici ve düzeltici çalışmaların önceliğini
belirlemektir. Risklerin gerçekleşme sıklığı ve risklerin etkilerine göre risk matrisi/
değerlendirmesi yapılır.
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4.3 İç Denetim Açısından Riskler ve Kontroller
• Risk genel olarak organizasyonun hedeflerine ulaşmasını engelleyen her
türlü olay olarak ifade edilebilir.
• Risk işletmenin uyguladığı stratejilerden kaynaklanmaktadır, stratejinin
yokluğu halinde riskten söz edilemeyecektir.
• Risk temelde iki bileşenden oluşur; belirsizlik ve etki.
• Her kurum belirli bir risk ortamında faaliyetlerini sürdürür. Risklerin
tamamıyla ortadan kaldırılması ne mümkündür ne de optimumdur. Ancak
riskler kabul edilebilir sınırlar içinde tutulabilirler. Bunun en temel yolu da
kontrollerden oluşmaktadır.
4.4 Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü

Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetim’in ÜSTLENMEMESİ gereken roller:
• Risk alma iştahını belirlemek ve düzenlemek
• Risk yönetim süreçlerini empoze etmek
• Risk cevapları hakkında kararlar almak
• Risk cevaplarını yönetim adına ve namına uygulamak
• Risk yönetimi sorumluluğunu almak
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4.5 Risk Odaklı İç Denetim
Risk odaklı iç denetim; kurum iş modelinin ve süreçlerinin anlaşılması, ilgili risklerin
tanımlanması, tolerans seviyelerinin anlaşılması, performans ve risk ölçümlerinin
tanımlanması ve risk yönetimi etkinliğinin değerlendirilmesine yoğunlaşmaktadır.
Buradan sağlanan bilgi finansal tabloları etkileyebilecek riskli alanların
tanımlanmasında ve denetim kaynaklarının söz konusu alanlara aktarılmasında
ve dolayısıyla işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek faaliyetlerin ortadan
kaldırılmasında veya etkilerinin azaltılmasında kullanılır.
4.6 Risk Odaklı İç Denetim Yaklaşımı
• Riskleri, birimleri ve süreçleri azalan risk değeri sıralamasıyla denetlemek
• En yüksek etkiye ve en düşük riske sahip kontrolleri denetlemek
• İşin doğasında olan risk ve kalıntı riski belirlemek
• Olasılıklara göre değil, riske göre önceliklendirme yapmak
• Denetim kapsamı dışında olan riski de göz önünde bulundurmak
• Riskler arasındaki karşılıklı etkileşimleri göz önünde bulundurmak
4.7 Risk Yönetimi ve İç Kontrol İlişkisi
Risk yönetimi ile ilişkisi bakımından, iç kontrol sistemi risk yönetim sisteminin
temeli olarak kabul edilebilir. İç kontrol sistemi, yönetime işletme faaliyetlerinin
doğasında var olan risklere karşı, bu risklerin kontrolü ve yönetimi konusunda
destek vermektedir. Bu yardım aslında risk yönetiminin ilk adımını oluşturmaktadır.
Eğer kurum hedeflerine ulaşmayı engelleyecek herhangi bir risk söz konusu değilse
kontrol önlemlerine de gerek olmayacaktır.
İşletmeler öncelikle hedeflerini belirler ardından hedeflerin gerçekleştirilmesini
engelleyecek içsel riskleri belirler. Genel olarak risk yönetim sisteminin temel amacı
içsel risklerin alınacak önlemlerle ortadan kaldırılmasıdır. Alınan kontrol önlemlerine
rağmen hala bir takım riskler mevcutsa bunlara da kalıntı riskler denir.

67

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

5. ULUSLARARASI MESLEKI UYGULAMALAR
ÇERÇEVESI (UMUÇ)
INTERNATIONAL PROFESSIONAL PRACTICES
FRAMEWORK (IPPF)
UMUÇ, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından yayımlanan yönlendirici
rehberi düzenleyen kavramsal bir çerçevedir. Mesleğin çalışma usul ve esaslarını
belirleyen standartlar bütünüdür. UMUÇ, “zorunlu rehber”, tavsiye edilen rehber “ ve
her ikisini çevreleyen “misyon” dan oluşmaktadır.
UMUÇ (IFFP) : Mesleğin çalışma usul ve esaslarını belirleyen standartlar bütünüdür.

Zorunlu Rehber
İç denetim mesleki
uygulamaları için uyulması
zorunlu olan prensipleri
içerir.
I. Ana Prensipler
II. Standartlar
III. Etik Kurallar
IV. İç Denetimin Tanımı

68

Tavsiye Edilen Rehberler
İç Denetimin Tanımı, Etik Kurallar
ve Standartların ve İç Denetim
Misyonunun etkin uygulanması için
gerekli uygulamaları tanımlar.
1-Uygulama Rehberi: İç
denetçilere, Standartlara uyumu
sağlamak konusunda yardımcı olur.
2- Tamamlayıcı Rehber: iç
denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
konusunda ayrıntılı bir rehber
sunar. (sektöre özgü konu ve sorunlar, süreçler ve prosedürler, araçlar
ve teknikler, programlar, v.b.)
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İç denetimin misyonu, “Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile
öngörülerle organizasyonel değeri korumak ve geliştirmek” tir.
İç Denetimin misyonu, iç denetimin kurumun içerisinde gerçekleştirmeyi
arzuladığı şeyleri ifade eder. Misyonun UMUÇ’ daki yeri, uygulayıcıların bu misyonu
gerçekleştirmek için bütün çerçeveyi nasıl kullanmaları gerektiğini gösterecek şekilde
özel olarak konumlandırılmıştır.
Zorunlu rehberde yer alanlar:
1- İç Denetimin Tanımı
2- Etik Kurallar
3- Standartlar
4- Ana Prensipler
Tavsiye edilen rehberde yer alanlar:
1- Uygulama Rehberi
2- Tamamlayıcı Rehber
5.1 Uluslararası İç Denetim Standartları
Standartlar ilke temellidir ve iç denetimin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için
bir çerçeve sağlar.
Standartlar, aşağıdaki hususları içeren uyulması zorunlu gerekliliklerdir:
• İç denetim mesleğinin uygulanması ve uygulamanın etkinliğinin
değerlendirilmesi amacıyla kurum ve şahıs seviyesinde uluslararası
uygulanabilirliği olan ana gerekliliklere ilişkin beyanlar,
• Standartlarda geçen terim ve kavramları açıklığa kavuşturan “Yorumlar”,
• Sözlük terimleri.
Standartlar iki temel kategoriden oluşmaktadır: Nitelik ve Performans
Standartları. Nitelik Standartları, iç denetim faaliyetlerini yürüten kurumların ve
kişilerin özelliklerine yöneliktir.
Performans Standartları iç denetimin tabiatını açıklar ve bu hizmetlerin
performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar.
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Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek
üzere hazırlanmıştır.
5.1.1 Nitelik Standartları
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5.1.2 Performans Standartları
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5.1.3 Uluslararası İç Denetim Standartlarının Amaçları
Standartların amaçları şunlardır:
1. Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nin zorunlu unsurları ile uyuma
kılavuzluk etmek.
2. Geniş bir yelpazedeki katma değerli iç denetim hizmetlerini teşvik etmeye ve
hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve sağlamak.
3. İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak.
4. Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri teşvik etmek.
5.2 IIA Tavsiye Edilen Rehberler
Tavsiye Edilen Rehber, İç Denetimin Temel Prensipleri, Tanımı, Etik İlkeleri ve
Standartlarının etkin uygulanması için gerekli uygulamaları tanımlar.
5.2.1 Uygulama Rehberleri
Uygulama Rehberleri, standartların uygulanmasında iç denetçilere yardımcı olur.
İç denetimin yaklaşımını, metodolojilerini ve değerlendirmesini topluca ele alırlar,
ancak süreçleri veya prosedürleri detaylandırmazlar.
UYGULAMA REHBERLERİ
Uygulama Rehberi 1000: Amaç, Yetki ve Sorumluluklar
Uygulama Rehberi 1010 : Zorunlu Rehberin İç Denetim Yönetmeliğinde Tanınması
Uygulama Rehberi 1100 : Bağımsızlık ve Objektiflik
Uygulama Rehberi 1110 : Kurum İçi Bağımsızlık
Uygulama Rehberi 1111 : Kurulla Doğrudan Etkileşim
Uygulama Rehberi 1112 : İç Denetim Yöneticisinin İç denetim Haricindeki Görevleri
Uygulama Rehberi 1120 : Bireysel Objektiflik
Uygulama Rehberi 1130 : Bağımsızlığın veya Objektifliğin Bozulması
Uygulama Rehberi 1200 : Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat
Uygulama Rehberi 1210 : Yeterlilik
Uygulama Rehberi 1220 : Azami Mesleki Özen ve Dikkat
72

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Uygulama Rehberi 1230 : Sürekli Mesleki Gelişim
Uygulama Rehberi 1300 : Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Uygulama Rehberi 1310 : Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri
Uygulama Rehberi 1311 : İç Değerlendirmeler
Uygulama Rehberi 1312 : Dış Değerlendirmeler
Uygulama Rehberi 1320 : Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama
Uygulama Rehberi 1321 : “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına
Uygundur” İbaresinin Kullanımı
Uygulama Rehberi 1322 : Aykırılıkların Açıklanması
Uygulama Rehberi 2000 : İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi
Uygulama Rehberi 2010 : Planlama
Uygulama Rehberi 2020 : Bildirim ve Onay
Uygulama Rehberi 2030 : Kaynak Yönetimi
Uygulama Rehberi 2040 : Politika ve Prosedürler
Uygulama Rehberi 2050 : Eşgüdüm (Koordinasyon) ve İtimat
Uygulama Rehberi 2060 : Üst Yönetim ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar
Uygulama Rehberi 2070 : Dış Hizmet Sağlayıcı ve Kurumsal Sorumluluk
Uygulama Rehberi 2100 : İşin Niteliği
Uygulama Rehberi 2110 : Yönetişim / Kurumsal Yönetim
Uygulama Rehberi 2120 : Risk Yönetimi
Uygulama Rehberi 2130 : Kontrol
Uygulama Rehberi 2200 : Görev Planlaması
Uygulama Rehberi 2201 : Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler
Uygulama Rehberi 2210 : Görev Amaçları
Uygulama Rehberi 2220 : Görev Kapsamı
Uygulama Rehberi 2230 : Görev Kaynaklarının Tahsisi
Uygulama Rehberi 2240 : Görev İş Planı
Uygulama Rehberi 2300: Görevin Yürütülmesi
Uygulama Rehberi 2310 : Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması
Uygulama Rehberi 2320: Analiz ve Değerlendirme
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Uygulama Rehberi 2330: Bilgilerin Kayıtlı Hale Getirilmesi
Uygulama Rehberi 2340: Görevin Gözetim ve Kontrolü
Uygulama Rehberi 2400: Sonuçların Raporlanması
Uygulama Rehberi 2410: Raporlama Kıstasları
Uygulama Rehberi 2420: Raporlamaların Kalitesi
Uygulama Rehberi 2421: Hata ve Eksiklikler
Uygulama Rehberi 2430: "Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına
Uygun Olarak Yapılmıştır" İbaresinin Kullanılması
Uygulama Rehberi 2431: Görevlendirmelerde Aykırılıkların Açıklanması
Uygulama Rehberi 2440: Sonuçların Dağıtımı
Uygulama Rehberi 2450 : Genel Görüşler
Uygulama Rehberi 2500 : İlerlemenin Gözlenmesi
Uygulama Rehberi 2600 : Risklerin Kabul Edildiğinin İletilmesi
5.2.2 Tamamlayıcı Rehberler
Tamamlayıcı Rehber, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda ayrıntılı bir
rehberlik sunar. Bunlar arasında; belirli alanlardaki konular, sektöre özgü konular,
süreçler ve prosedürler, araçlar ve teknikler, programlar, yaklaşımlar ve örnekler
sayılabilir.
Uygulama Rehberleri - Genel
• Özel Sektörde Kurumsal Yönetişimin Değerlendirilmesi
• ISO 31000 Temelinde Risk Yönetiminin Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
• Küçük Çaplı İç Denetim Birimlerine (Faaliyetlerine) Uluslararası İç Denetim Mesleki
Uygulama Standartlarına Uyum Konusunda Yardımcı Olmak
• Denetim raporları: Güvence Sonuçlarının Raporlanması
• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Programlarının Denetimi
• Yönetici Ücret ve Yan Haklarının Denetimi
• Dış İş İlişkilerinin Denetimi
• Gizlilik Risklerinin Denetlenmesi
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• Kontrol Ortamının Denetimi
• İş Sürekliliği Yönetimi
• İç Denetim Yöneticileri-Tayin Performans Değerlendirmesi ve Sözleşme Fesih
İşlemleri
• Risk Yönetimi ve Güvence Görevlerinin Koordinasyonu
• Koordinasyon ve Güven: Bir Güvence Haritasının Geliştirilmesi
• İç Denetim Stratejik Planının Geliştirilmesi
• Görev Planlaması: Suiistimal Risklerinin Değerlendirilmesi
• Görev Planlaması: Hedeflerin ve Kapsamın Belirlenmesi
• Kurumsal Sosyal Sorumluluğu/Sürdürülebilir Gelişmeyi Değerlendirmek
• Etikle İlgili Programların ve Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
• İç Denetim Görüşlerinin Formüle Edilmesi ve Açıklanması
• Bağımsızlık ve Nesnellik
• Entegre Denetim
• Yönetim Kuruluyla Etkileşim
• İç Denetim ve İkinci Savunma Hattı
• İç Denetim ve Suiistimal
• İç Denetimin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Ölçülmesi
• Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
• İç Denetimin Diğer Güvence Sağlayıcılarına Güvenmesi
• Olgunluk Modellerinin Seçimi, Kullanımı ve Oluşturulması
• Yetenek Yönetimi
Uygulama Rehberleri – Finans Sektörü
• Model Risk Yönetimi Denetimi
• Likidite Riski Denetimi: Genel Bakış
Uygulama Rehberleri – Kamu Sektörü
• Kamu Sektöründe Organizasyonel Yönetişim Değerlendirilmesi
• Kamu Sektöründe Bağışların Denetimi
• Kamu Sektörü İçin Bir İç Denetim Yetkinlik Süreci Oluşturmak
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Uygulama Rehberleri - GTAG (Global Teknoloji Denetim Rehberi)
• GTAG'ler doğrudan iş dilinde yazılır ve Bilgi Teknolojisi (BT) yönetimi, kontrolü ve
güvenliği ile ilgili sorunları zamanında ele alır.
• Siber güvenlik Riskinin Değerlendirilmesi: Üçlü Savunma Hattı'nın Rolleri
• Uygulama Kontrollerinin Denetimi
• BT Yönetişiminin Denetimi
• BT Projeleri Denetimi
• Akıllı Cihazların Denetimi: Akıllı Cihazların Anlaşılması ve Denetlenmesi için İç
Denetçi'nin Rehberi
• Kullanıcılar Tarafından Geliştirilen Uygulamaların Denetimi
• İş Sürekliliği Yönetimi
• Değişiklik ve Yama Yönetimi Kontrolleri: Kurumsal başarı İçin Kritik
• Sürekli Denetim: Sürekli Denetimi Koordine Etmek ve Sürekli Güvence İçin
Gözlemlemek
• Veri Analizi Teknolojileri
• Denetim Planını Geliştirme
• Dijital Dünyada Suiistimalin Önlenmesi ve Tespiti
• Kimlik ve Erişim Yönetimi
• Bilgi Güvenliği Yönetişimi
• Bilgi Teknolojisi Hizmetinin Dış Kaynaklardan Alınması
• BT Risk ve Kontrolleri
• BT Denetimi Yönetimi
• Büyük Veri'yi Anlamak ve Denetlemek
Uygulama Rehberleri - GAIT (Bilgi Teknolojileri Riskinin
Değerlendirilmesi İçin Rehber)
GAIT Uygulama Rehberleri serisi, iş riski, iş süreçleri içerisindeki önemli
kontroller, otomatik kontroller ve diğer kritik BT işlevleri ile BT genel kontrollerindeki
önemli kontroller arasındaki ilişkileri açıklar. Her rehber, BT riskinin ve kontrol
değerlendirmesinin belirli bir yönünü ele almaktadır.
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GAIT Metodolojisi
BT Genel Kontrol Zaafiyetleri Değerlendirmesi İçin GAIT
İşletme ve Bilgi Teknoloileri Riski İçin GAIT
Diğer Tamamlayıcı Rehberler
Bir Profesyonel Hizmet Firması olarak Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesini
Uygulamak
İç Denetim Yönetmelik Örneği

6. İÇ DENETIM HAKKINDA FARKINDALIK YARATMAK

İşletmelerde İç Denetim hakkında farkındalık yaratmak için aşağıdaki
faaliyetlerde bulunulabilir:
• Şirket ve kurumlarda iç denetim yöneticileri tarafından bir sunum
hazırlanarak şirket ve kurum çalışanlarına iç denetim mesleğinin tanıtılması,
• Şirket ve kurum içinde iletişim panolarında iç denetim hakkında bilgilerin
duyurulması,
• İç Denetim farkındalık ayı (her yıl Mayıs ayında düzenlenen) ile ilgili bülten
hazırlayıp şirket ve kurum içinde dağıtılması,
• Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler ile toplantı düzenleyerek iç denetimin
rolünü anlatan bir sunum yapılması,
• İç denetim mesleğinin önde gelen isimlerinin konuşma yapmaları için şirkete
ve kuruma davet edilmesi,
• İç denetçilerin sertifika almaya teşvik edilmesi ve iç denetim sertifikaları ile
ilgili bilgiler verilmesi,
• Çalışanların iç denetim ile ilgili eğitim ve seminerlere katılmalarının teşvik
edilmesi,
• Şirket ve kurumun müşterilerini ve tedarikçilerini iç denetim hakkında
bilgilendirmesi,
• Çalışanların mesleki örgütlere üye olmalarının teşvik edilmesi,
• Şirket ve kurumlar tarafından iç denetim hakkında yayın ve araştırmaların
desteklenmesi.
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7. REFERANS KAYNAKLAR

7.1 Faydalanılan Yayınlar
• KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler (İSMMMO-Nisan 2013)
• IIA Uluslararası İç Denetim Standartları
• Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ)
• Türkiye İç Denetim Enstitüsü İç Denetim Dergileri.
• Prof. Dr. Nuran Cömert, Denetim ve İç Kontrol üzerine yazı ve makaleleri.
• Prof. Dr. Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları.
• Prof.Dr. Yakup Selvi, İşletmelerde Finansal Olmayan Verilerin Raporlanması.
• Ali Kamil Uzun, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol, İç Denetim ve
Denetim Komitesi üzerine çeşitli sunum, yayın, yazı ve makaleleri.
• Çetin Özbek, İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol TİDE
Yayın No: 3
• Sawyer’s İç Denetçiler İçin Rehber - 6. Versiyon TİDE Yayın No: 10
• Doç.Dr. Davut Pehlivanlı, Modern İç Denetim Güncel İç Denetim Uygulamaları
• Yrd.Doç.Dr. Niyazi KURNAZ - Yrd.Doç.Dr.Tansel ÇETİNOĞLU, İç Denetim Güncel
Yaklaşımlar.
• Uygulama Rehberi, Eşgüdüm (Koordinasyon) ve Güven, Bir Güvence Haritasının
Geliştirilmesi, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), Proje Lideri Alp Buluç, Şubat
2018
• Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ulusal Tez
Merkezi üzerinden ulaşılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Listesi.
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7.2 Faydalı Linkler
ULUSAL
https://www.turmob.org.tr
https://www.ismmmo.org.tr
https://www.tide.org.tr
www.kgk.gov.tr
www.idkk.gov.tr
www.kidder.org.tr

ULUSLARARASI
www.ifac.org
https://global.theiia.org
www.eciia.eu
www.isaca.org
www.coso.org
https://www.acfe.com
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