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‹Ç KONTROL S‹STEM‹N‹N ETK‹NL‹⁄‹N‹N SA⁄LANMASI
1. Girifl
Üst düzey yöneticiler yönettikleri flirketleri daha iyi kontrol edebilmek için çeflitli yöntemler kullan›rlar. fiirketin karl›l›¤›n› sa¤lamak, misyonunu gerçeklefltirmek ve de ola¤an ifl ak›fl›nda sürprizleri aza indirgemek aç›s›ndan iç kontroller uygulanmaktad›r. ‹ç kontrol, flirket yönetiminin h›zla de¤iflen ekonomik ve
rekabetçi ortamlarda, de¤iflen müflteri talep ve önceliklerinin ele al›nmas›na ve
gelecekteki büyümenin yeniden yap›land›r›lmas›na imkan verir.
Güçlü bir iç kontrol yap›s›, ifl konusunda bir flirketin daha nitelikli, daha uygun
bilgiyle birlikte yat›r›mc› güveni kazanarak ve kaynaklar›n azalmas›n› önleyerek, mevcut kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde çok daha iyi kararlar almas›n› mümkün k›lar ve rekabet avantaj› kazand›r›r.
Bu yap›daki baflar›s›zl›k, bunun tam tersi olarak, bir felaketle sonuçlanabilir.
Gereken kontrol mekanizmalar›n› tesis etmeyen flirketler kendilerini; yolsuzlu¤a maruz kal›nabilecek durumlar, olumsuz propaganda, hissedarlar üzerinde
olumsuz etkiler ve hissedarlar taraf›ndan aç›lan davalar ya da di¤er hukuki önlemler gibi güç durumlarda bulabilirler.
Genel olarak, küçük çapl› flirketlerde daha az çal›flan, bölüm, ifllem v.b. oldu¤u
için, iç kontrolü uygulamak daha kolayd›r. Yine de küçük çapl› flirketler genelde gayri-resmi bir altyap›ya sahip olduklar›ndan, önemli ölçüde yard›mc› önlemlerin al›nmas› gereklidir.
Di¤er bir tarafta ise, kontrol faaliyetlerini birçok konumda tesis etmesi gerekli
olan global flirketler,
flirket içindeki çeflitli sistem ve ifllemleri birbirleriyle ba¤daflt›rma konusunda
çok büyük ölçüde zorluklarla karfl›laflabilirler. Bunun yan› s›ra, global flirketlerin karfl›laflabilece¤i bir di¤er zorluk ise ülkelere özgü kültür ve düzenlemelerdir. Söz konusu büyük flirketler, kendi iç kontrol programlar›n›n destekledi¤i uygulama yaklafl›m›n›n ve tutarl›l›¤›n›n tekdüzeli¤inden faydalanma imkan›na sahiptir.
Bu çal›flman›n amac› etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmas› ve sürdürülebilmesi ile ilgili önermelerde bulunmakt›r.
2. COSO Çerçevesi
‹ç kontrol ile ilgili en geçerli tan›m Treadway Komisyonu’nun Sponsor Organizasyon Komisyonu (“COSO”) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Buna göre:
“iç kontrol iflletmenin yönetim kurulu, yönetim kadrosu, ve di¤er çal›flanlar› vas›tas›yla afla¤›daki kategorilerdeki hedeflerin gerçeklefltirilmesiyle ilgili olarak
makul bir güvencenin oluflmas›n›n sa¤lanmas›d›r:
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• faaliyetlerdeki etkinlik ve yeterlilik,
• finansal raporlama konusunda güvenilirlik,
• mevcut kanunlar ve düzenlemelere uygunluk.
COSO Çerçevesi, flirket yönetiminin baflar›l› bir iç kontrol yap›s›n› sa¤layan tüm
faaliyetlerin yönetimi ve denetimiyle ilgili görevlerini kolaylaflt›rmak amac›yla,
etkin iç kontrolü birbiriyle ilgili befl unsura da¤›t›r.
Kontrol Ortam›; iç kontrol
çerçevesini her yönüyle kapsar, yani; tüm di¤er unsurlar›n
varoldu¤u bir ortamd›r. Kontrol ortam›, tutum, davran›fl,
fark›ndal›k, yeterlilik ve üslup
gibi kavramlar› içerir. Gücünün ço¤unu, flirketin yönetim
kurulu ve yönetici kadrosunun
oluflturdu¤u tutumlardan al›r.
Risk De¤erlendirmesi; ticari
faaliyet hedeflerinin gerçeklefltirilmesine yönelik ilgili
risklerin yönetim taraf›ndan
tan›mlanmas›n› ve incelenmesini kapsar. Bir risk de¤erlendirme sürecinde her bir ticari faaliyet hedefi, en üst seviyeden (örne¤in; “kar
eden bir iflletme yönetmek”) en alt seviyeye kadar (örne¤in; “nakdi muhafaza etmek”) belgelenir ve daha sonra hedefe ulaflmay› tehlikeye düflüren ya da engelleyen her bir risk tan›mlanarak, önem s›ras›na göre düzenlenir.
Kontrol Faaliyetleri; özellikle her bir kontrol hedefine yönelik olarak, yukar›da tan›mlanan riskleri azaltmak amac›yla düzenlenir. Kontrol faaliyetleri, ticari faaliyet hedeflerinin gerçeklefltirilmesini ve risk azaltma stratejilerinin yürütülmesini sa¤lamak amac›yla kullan›lan politikalar, kurallar ve uygulamalard›r.
Bilgi ve irtibat; kontrol faaliyetlerini etkin bir flekilde gerçeklefltirebilmelerine
izin veren bir biçim ve zaman çerçevesinde, yönetim kadrosu vas›tas›yla çal›flanlara talimatlar› ulaflt›rarak, iç kontrolü destekler. Bu süreç tam tersi bir flekilde de yani; flirketin en alt seviyesinden bafllayarak, flirket yönetimine ve yönetim kuruluna kadar oluflan sonuçlar, eksiklikler ya da meydana gelen olaylar ile
ilgili bilginin iletilmesiyle de gerçekleflir.
Gözlem; iç kontrolün kalitesini zaman içinde süregelen ve özel de¤erlemelerle
de¤erlendirme ve belirme sürecidir. Gözlem, flirket yönetiminin, çal›flanlar›n ve
üçüncü taraflar›n hem içerden hem de d›flardan iç kontrol gözetimleriyle gerçeklefltirilebilir.
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3. Etkin Bir ‹ç Kontrol Program›n›n Haz›rlanmas›
Etkin bir iç kontrol program›n›n haz›rlanmas›nda afla¤›da ayr›nt›l› olarak aç›klanan aflamalar takip edilir:
• Projenin tasarlanmas›,
• Kontrol Ortam›n›n de¤erlendirmesi,
• Kapsam›n belirlenmesi,
• Kontrol Merkezinin oluflturulmas›,
• Bafllang›ç testleri ile devam eden testlerin yap›lmas›,
• Gözlem.

3.1 Projenin tasarlanmas›
‹ç kontrol program›yla ilgili bir yönetim kadrosunun kurulmas›, iç kontrol program›n›n yap›land›r›lmas› ad›na çok büyük önem tafl›r. fiirketin büyüklü¤ü ve
karmafl›kl›¤›, insan gücünün bu kadroya nas›l da¤›t›lmas› gerekti¤ini belirler.
Küçük çapl› flirketlerde daha küçük bir örgütsel yap›ya ihtiyaç duyulur; bu kadro yaln›zca yar›m zamanl› çal›flan üyelerden, örne¤in; bir proje müdürü ve buna
destek verecek birkaç personelden, oluflabilir. Bununla birlikte, büyük flirketlerde ise tam zamanl› görevler için önemli say›da personelin görevlendirilmesi gerekli olabilir.
Halihaz›rda iç kontrol grubu olan ço¤u flirketin, iç kontrol program›yla ilgili ayr› bir yönetim kadrosunu oluflturmas› gerekli de¤ildir. Ancak, flirketin yönetim
kurulunun mevcut olan iç kontrol grubundaki personelin flirket taraf›ndan seçilen aflamalar› yürütebilecek yeterlikte olup, olmad›¤›n› de¤erlendirmesi gerekmektedir.
Bu kadro oluflturulduktan sonra, bir proje plan›n›n tasarlanmas› gereklidir. fiirket yönetimi düzeyinde, tasar›m süreci afla¤›daki konular› karara ba¤lamal›d›r:
• Proje hedefleri, proje ç›kt›lar›, kapsam, maliyet ve yaklafl›m konusunda uzlaflarak, bununla ilgili olarak bir anlaflma düzenlemek,
• ‹htiyaç duyulan kaynaklar›n talep edilmesi durumunda sa¤lanaca¤› taahhüdü,
• D›fl kaynaklar›n kullan›l›p, kullan›lmayaca¤›na iliflkin bir düzenlemenin haz›rlanmas› ve bu kaynaklar›n ifllevlerinin tan›mlanmas›,
• ‹lerlemenin karfl›laflt›r›labilece¤i bir proje taban›n›n olmas›,
• Projenin iflletimi için kullan›lan yöntem ve ifllemler konusunda bir düzenleme
yap›lmas›.
‹ç kontrolün güvenilirli¤i genellikle afla¤›da belirtilen niteliklerin ifllevleri ile
mümkündür:
• Kontrollerin yap›sal ve ifllevsel etkinli¤i,
• Kontrollerin ve ifllemlerin belgelenmesinin kapsam›,
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• Çal›flanlar›n sorumlulu¤unda olan kontrol faaliyetlerinin flirket personeli taraf›ndan bilinmesi,
• Ba¤›ms›z gözlem yap›lmas›.
Bir proje plan›n›n oluflturulmas› ve gelifltirilmesi sürecinde, iç kontrol program›yla ilgili yönetim kadrosunun ‹ç Kontrol Güvenilirlik Yöntemi gibi bir arac›
kullanmas› yararl› olur.
Yap›sal ‹fllevsel
Etkinlik

‹ç Kontrol Güvenilirlik Yöntemi

4. Seviye - En uygun
3. Seviye - Güvenilir
2. Seviye - Yetersiz
1. Seviye – Güvenilir olmayan
Belgeleme, Bilinç ve
Gözlemin Kapsam›
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Nitelikler

Sonuçlar

1. Seviye:
Güvenilir olmayan

2. Seviye:
Yetersiz

3. Seviye:
Güvenilir

4. Seviye:
En uygun

Kontroller, ilgili politikalar
ve ifllemler belirlenmemifl
ve belgelenm emifl tir.

Kontroller, ilgili politikalar
ve ifllemler belirlenmifl ancak
tam olarak belgelenmemi fltir.

3. Seviye’deki tüm
nitelikleri tafl›r.

fiirket personeli kontrol
faaliyetleri ile ilgili
sorumluluklar›n›n fark›nda
de¤ildir.

fiirket personeli kontrol
fa aliyetleri ile ilgili
sorumluluklar›n›n fark›nda
olmayabilir.

Kontroller, ilgili politikalar
ve ifllemler belirlenmifl ve
düzgün bir flekilde
belgelen mifltir.
fiirket personeli kon trol
faaliyetleri ile ilgili
sorumluluklar›n›n
fark›ndad›r.

Kontrol faaliyetlerinin
ifl levsel etkinli¤i düzenli
olarak
de¤erlendirilmemifltir.

Kontrol faaliyetlerinin
ifl levsel etkinli¤i düzenli
olarak ve yeterli derecede
de¤erlendirilmemifltir ve bu
ifl lem tam olar ak
belgelenmemifltir.

Kontroller ile ilg ili
eksiklikler
belirlenmemifl tir.
fiirket yönetiminin i ç
kontrolün etkinli¤ini iddaa
edebilmesi i çin yetersiz
derecede bir belgeleme
mevcuttur.

Kontroller ile ilg ili eksiklikler
belirlenmifl olabilir ancak bu
konuda za man›nda önlem
al›nmam›flt›r.
fiirket yönetiminin iç
kontrolün etkinli¤ini iddaa
edebilmesi i çin yetersiz
derecede bir belgeleme
m evcuttur.

Belgeleme, test etme ve
düzeltici kontroller için
göster ilen ça ba önemli
derecededir.

Belgeleme, test etme ve
düzeltici kontroller için
göster ilen çaba önemli
derecededir

Kontrol faaliyetlerini n
ifllevsel etkinli¤i düzenli
olara k (örne¤in; üç ayl›k
dönemler le)
de¤erlendirilmifl ve
düzgün bir flekilde
belgelen mifltir.
Kontroller ile ilgili
eksik likler belirlenmifl ve
bunlarla ilgili zaman›nda
önlem al›nm ›flt›r.
fiirket yön etimi nin iç
kontrolü n etkinli¤ ini iddaa
edebilmesi için yeter li
derecede bir belgeleme
mevcuttur.
Belgeleme, test etme ve
düzeltici kontroller için
gösterilen çaba flirketin
içinde bulundu¤u flartlar a
ba¤l› o larak önem teflk il
edebilir.

fiirket kapsam›nda büyük
kapsaml› ifllem leri vey a
örgütsel de¤ifliklik leri
yans›tmak amac›yla
kontrollerin ve ifllemlerin
belgelendi¤i ve süre kli
olara k yeniden
de¤erlendirildi¤i b ir
kontrol ve risk yönetim
program› mevcuttur.
Kontrollerin yap›s ›n› ve
etki nli¤ini de¤erlendirmek
için kiflinin kend i kendini
de¤erlendirdi¤i bir test
yöntem i kullan ›l›r.
‹fllemler i, kontrol
hedefler ini ve faaliyetleri
belgelemek, aç›k lar›
belirlemek ve iç kontrolün
etki nli¤ini de¤erlendirmek
için konu yla ilgili
teknolo ji gelifltirilmi fltir.
3. Seviye’de yer alan tüm
sonuçlar , bu seviye için de
ayn›d›r.

Nitelikli ve geçer li
bilgilerin olmas›ndan
dolay› geliflmifl bir karar
alm a mekanizmas› vard›r.
‹ç kaynaklar›n kullan›m›
etki ndir .
Gerçek zamanl› bir gözlem
yap›lmaktad›r.

‹ç kontrolün güvenilirlik derecesini görsel olarak tan›mlayan bu yöntem, plan›n
oluflturuldu¤u herhangi bir birime uygulanabilir (örne¤in; bir bütün, tek bir ticari birim ya da ba¤l› ortakl›k olan bir flirket). Bir önceki sayfada sunulan ‹ç Kontrol Güvenilirlik Yöntemi’ne iliflkin düzenleme, iç kontrol güvenilirli¤ini tabloda s›ralanan niteliklere göre dört gruba ay›rmak amac›yla tasarlanm›flt›r: (1) güvenilir olmayan, (2) yetersiz, (3) güvenilir, ve (4) en uygun.
Proje ekibi ‹ç Kontrol Güvenilirlik Yöntemi’ni kullan›rken, de¤erlendirilen birimin niteliklerini dikkatli bir flekilde belirlemeli ve de¤erlendirilen birimin iç
kontrol statüsüne en yak›n olan seviyeyi belirtmelidir.
‹ç kontrolün güvenilmez (1. Seviye) ya da yetersiz (2. Seviye) olarak s›n›fland›r›ld›¤› durumlarda, iç kontrol yap›s›n›n yetersiz olmas› muhtemeldir. Bu tür durumlarda, proje ekibinin proje plan›n› bir an önce uygulamaya koymas› gereklidir.
125

II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
2 nd International Symposium on Auditing in Turkey and 8 th National Symposium on Auditing in Turkey

‹stanbul smmmo

fiirketin iç kontrolünün yeterli oldu¤unu belirten 3. Seviye’deki bilgiler iç kontrol etkinli¤i için en son nokta de¤ildir. En son nokta, kurumsal yönetimin etkin
kontrol faaliyetleriyle iliflkili oldu¤u 4. Seviye’dir.

3.2. Kontrol Ortam›n›n Belirlenmesi
Yaz›l› politikalar ve kurallar önemli olup, iç kontrol yap›s›n›n etkinli¤inde büyük bir rol oynad›¤› kadar, daha az maddi katk›lar› olan kültür, tutum ve davran›fl (üçü bir arada kontrol ortam› olarak ifade edilir) da önemlidir. fiirkette çal›flanlar›n yeterlilikleri, etik de¤erleri ve dürüstlük kriterleri, flirket yönetiminin
felsefesi ve iflletim tarz›, yetki ve sorumluluklar›n görevlendirilmesi ve yönetim
kurulunca gösterilen dikkat ve yönlendirmeler gibi unsurlar kontrol ortam›na
katk›da bulunulur. ‹ç kontrolün tüm di¤er unsurlar›n›n temelini kontrol ortam›
oluflturur. Kontrol ortam›n›n anlafl›lmas›n› için kültürel bir de¤erlendirme yapmak gereklidir. fiirket içindeki üst düzey yöneticiler ile çal›flanlar genelinde bir
anket düzenlenmesi, flirket çal›flanlar›n›n flirketin etkin bir iç kontrol ortam›n›n
yaratmas› konusundaki tutumlar› hakk›nda bir fikir verebilir. Kültürel de¤erlendirme sonuçlar›n›n flirketin sa¤lam ve güçlü bir kontrol ortam›na sahip olmad›¤›na iflaret etti¤i durumda afla¤›da belirtilen düzeltici önlemlerin al›nmas› gereklidir:
• ‹ç kontrolün öneminin belirtilmesi ve duyurulmas›,
• Etik Davran›fllar ve Uyum Program›n› desteklemek,
• Üst yönetinden bafllayarak olabilecek en uygun tutumu tak›nmak,
• E¤itim programlar›yla birlikte bilinci gelifltiren programlar düzenlemek,
• Aç›k iletiflim için kanallar oluflturmak.
Di¤er bir yandan, kültürel de¤erlendirme sonuçlar›n›n flirketin sa¤lam ve güçlü
bir kontrol ortam›na sahip oldu¤unu belirtmesi, iç kontrol program›n›n yap›land›r›lmas› için güçlü temellerin olaca¤›na iflaret eder.

3.3. Kapsam›n Belirlenmesi
Kapsam›n belirlenme iflleminin amac›, finansal raporlama ve aç›klamalarla iliflkilendirilen risklerin tan›mlanmas› ve envantere kaydedilmesidir. Bu, iç kontrol
program›yla ilgili olan yönetim kadrosunun bu tür risklere yönelik kontrolleri
belirlemesine ve uygulamas›na izin vermektedir. Baz› flirketlerin halihaz›rda
resmi ya da gayri-resmi bir risk de¤erlendirme programlar›n› uygulamalar›na
ra¤men, bu tür programlar›n finansal ve aç›klamayla ilgili risklerin tümünün belirlenme süreçlerini tam olarak kapsamas›n› sa¤lamak amac›yla proje ekibi taraf›ndan yeniden gözden geçirilmeleri gerekmektedir.
Proje ekibi, kapsam belirleme ifllemine, iflletmenin tüm önemli faaliyet birimlerini, bulunduklar› yerleri ve ba¤l› ortakl›klar›n› saptayarak bafllamal›d›r. Daha
sonra yönetimde yer alan personel ile bu faaliyet birimleri hakk›nda görüflmeler
yaparak, flirketin do¤ru bir flekilde finansal ve finansal olmayan bilgileri rapor126
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lamas›n› olumsuz yönde etkileyecek finansal raporlama ve aç›klamayla ilgili
riskleri saptamal›d›r. Finansal ve finansal olmayan bu bilgileri içeren tutarlar›n
ve aç›klamalar›n tümü do¤ru, tam, kesin ve geçerlilik kriterlerine uygun olarak
haz›rlanmal›d›r.
fiirket yönetimi görüflmeler s›ras›nda, di¤er fleylerin yan› s›ra, afla¤›dakiler ile ilgili bilgileri belirtmelidir:
• fiirketin ticari faaliyet hedeflerine ulaflmas›n› engelleyecek olan riskler,
• Afla¤›dakileri dikkate alarak, finansal ve aç›klamayla ilgili riskler:
- d›fl-kaynakl› uygulamalar ve ifllemlerin de dahil oldu¤u önemli faaliyet ifllemleri ve sistemleri,
- sistematik olmayan riskler ve ifllemler (örne¤in; muhasebe kay›tlar› ve sözleflmelere iliflkin muhasebelefltirme ifllemleri),
- önemli muhasebe standartlar›,
- sektör düzenlemeleri,
- flirket politikalar› ve kurallar›yla uyum içinde olmayan durumlar,
- çok büyük ölçüde yarg›ya tabi olan tahminlerle ilgili olaylar,
- önemli bilgi sistemleri ve teknolojileri,
- flirketin kontrolü geçersiz k›ld›¤› durumlar.
Daha sonra proje ekibi, flirketin iç kontrol etkinli¤ini hesaba katmadan, potansiyel olumsuz etkinin olas›l›¤›n› ve bu durumla ba¤daflt›r›lan önemini dikkate alarak, tan›mlanm›fl finansal raporlama ve aç›klamalarla iliflkilendirilen risklerin
her birini belgelemeli ve önem s›ras›na göre düzenlemelidir.
Finansal raporlama ve aç›klamalarla iliflkilendirilen riskleri önem s›ras›na göre
düzenlerken göz önünde bulundurulacak hususlar afla¤›dad›r:
• flirketle ilgili olan riskler,
• mali tablolardaki önem,
• meydana gelme olas›l›¤›.

3.4. Kontrol Merkezinin Oluflturulmas›
Kontrol merkezi, iç kontrolle iliflkili olan bilgiler ve faaliyetlere yönelik olarak
bir takas odas› gibi hizmet verecektir. Kontrol hedefleri ve kontrol faaliyetlerinin yap›s› ve uygulanmas› ile ilgili belgelerin yan› s›ra bu tür faaliyetlerin ifllevsel etkinli¤ini test eden yöntemleri kapsayacakt›r.
Kontrol merkezini oluflturmak için afla¤›daki aflamalar›n gerçekleflmesi gereklidir:
• önemli kontrol hedeflerinin tan›mlanmas›,
• mevcut kontrol hedefleriyle kontrol faaliyetlerinin efllefltirilmesi,
• gerekli kontrollerin olmad›¤› ve bu kontrollerin yap›lmas›n›n gerekli oldu¤u
alanlar›n belirlenmesi.
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- Önemli Kontrol Hedeflerinin Tan›mlanmas›: Kapsam belirleme ifllemi sonucunda, önemli finansal raporlama ve aç›klamayla ilgili risk envanteri oluflturulmal›d›r. ‹ç kontrol program›yla ilgili olan yönetim kadrosu, bu riskler üzerinde düzenli bir çal›flma yürüterek, önemli kontrol hedeflerini belirlemelidir. Kontrol hedefi, flirket yönetiminin ulaflmak istedi¤i hedefi ifade eder. Finansal raporlamada, afla¤›dakiler yüksek dereceli kontrol hedeflerine örnek olarak verilmifltir:
• Yetki: ‹fllemler flirket yönetiminin genel ya da özel yetkisine göre gerçeklefltirilir.
• Kay›t: Yetki verilen tüm ifllemler, finansal tablo düzenlemesine izin veren genel kabul görmüfl muhasebe kurallar› do¤rultusunda, do¤ru tutarlar›yla, do¤ru
zaman dilimleriyle ve uygun hesap içinde kay›t alt›na al›n›r.
• Koruma: Varl›klar›n maddi olarak muhafaza edilmesinin sorumlulu¤u, ilgili
kay›t tutma ifllemlerinden ba¤›ms›z olarak görevlendirilen çal›flanlara verilmifltir.
• Mutabakat: Kay›t alt›na al›nm›fl varl›klar ile mevcut olan varl›klar aras›nda belirli aral›klarda karfl›laflt›rma yap›l›r ve oluflabilecek herhangi bir fark›n düzeltilmesi için gerekli önlemler al›n›r.
Kontrol hedeflerine örnekler afla¤›daki gibidir:
• Siparifl Yönetim Sistemi: Sat›fl emri yaln›zca müflterinin onaylanan kredi s›n›r›
çerçevesinde ifllem görür.
• Sat›n Alma ‹fllemi: Borç hesab›ndaki tutarlar, sat›n al›nan mallar› ifade eder.
- Mevcut Kontrol Hedefleriyle Kontrol Faaliyetlerini Efllefltirmek: Kontrol
faaliyetleri, flirketin belirlenen kontrol hedeflerine ulaflmas›n› destekleyen politikalar ve kurallard›r. Kontrol faaliyetleri ticari faaliyetlerin içinde yer almal› ve
finansal raporlama ve aç›klamalarla iliflkilendirilen riskleri makul bir seviyeyi
indirmelidir.
Kontrol faaliyetlerine iliflkin örnekler afla¤›dakileri içerir:
• onaylar, yetkiler ve teyitler,
• do¤rudan ifllevsel veya etkinlik yönetimi,
• performans göstergelerinin yeniden incelenmesi,
• varl›klar›n teminat›,
• görev ayr›m›,
• bilgi sistem kontrolleri.
Bu aflaman›n amac›, iflletme içinde uygulanan mevcut kontrol faaliyetlerini envantere kaydetmek ve bunlar› bir önceki aflamada belirlenen kontrol faaliyetleriyle efllefltirmektir.
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- Gerekli kontrollerin olmad›¤› ve bu kontrollerin yap›lmas›n›n gerekli oldu¤u alanlar›n belirlenmesi: Mevcut olan tüm kontrol faaliyetleriyle, kontrol
hedefleri efllefltirildi¤inde, mevcut olmayan kontrol faaliyetlerine denk gelen
kontrol hedeflerinin olmas› muhtemeldir. Bu eksiklikler belirlenmeli ve önlem
almak ad›na belgelenmelidir.
Ya da bunun tam aksine, bir hedefle eflleflmemifl olan belirlenmifl kontrol faaliyetleri olabilir. Bu ba¤lamda, bunlar gerekli olmayan ve elimine edilebilen kontrol faaliyetleridir ya da gerekli bir kontrol hedefinin belirlenemedi¤inin bir göstergesidir. Yukar›da ifade edilen tüm eksiklikler, öncelik s›ras›nda en baflta olan
kontrol hedeflerinden bafllayarak, tüm önemli kontrol hedefleriyle eflleflen kontrol faaliyetleri olana kadar, düzenli bir iflleme tabi tutularak, bunlar için önlem
al›nmal› ve düzeltilmelidir.

3.5. Bafllang›ç testi ile devam edem testlerin yap›lmas›
Kontrol merkezi oluflturulduktan sonra, kontrol faaliyetlerinin ifllevsel etkinli¤inin de¤erlendirilmesi gereklidir. Bu de¤erlendirme, kontrolleri uygulayan kifliler, flirket yönetimi ya da iç kontrol program›yla ilgili olan yönetim kadrosu taraf›ndan yap›labilir. Söz konusu bafllang›ç testlerinin amaçlar› afla¤›daki gibidir:
• kontrol faaliyetlerinin düzgün bir flekilde ifllevlerini yerine getirmelerinin sa¤lanmas›,
• iç kontrole dair eksikliklerin yap›lan testlerle ortaya ç›kmalar› durumunda, eksiklikleri önlemek ve düzeltmek için bilgi sa¤lanmas›,
• flirket yönetiminin üç ayl›k ve y›ll›k de¤erlendirmelerine yard›mc› olmak için
tutarl› testlerin yap›labilmesi için bir program gelifltirilmesi.
En son de¤erleme döneminden itibaren önemli bir de¤iflikli¤in olmad›¤›n› belirtmek amac›yla iç kontrol yap›s›n›n analizi yap›l›r. Önemli ticari geliflmeler veya örgütsel de¤iflikliklerin olmas› durumunda (örne¤in; elde edinim ifllemi), bu
de¤ifliklikleri belirtmek suretiyle iç kontrol yap›s›n› de¤ifltirmek için yukar›daki
aflamalar›n yinelenmesi gereklidir.
Bu durumda, kontrol faaliyetlerinden sorumlu olan kifliler, kiflinin kendi kendini de¤erlendirdi¤i resmi bir iç kontrol testinin bir parças› olarak kendi etkinli¤ini de¤erlendirmelidir. Bu de¤erlendirme iflleminin bir parças› olarak, bireysel
kontrol faaliyetlerinin ifllevsel etkinli¤i teste tabi tutulmal› ve buna uygun belgeleme yap›lmal› ve saklanmal›d›r.
3.6. Gözlem
Birçok flirket için, iç kontrol yap›s›n›n etkinli¤inin gözlemlenmesi ve raporlanmas›nda iç denetim bölümünün önemi çok büyüktür. ‹ç denetim bölümü olmayan flirketler, an›lan görevleri yerine getirebilmek için iç kontrol program›yla ilgili bir yönetim kadrosu oluflturmay› göz önünde bulundurmal›d›r.
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Yer almas› gereken gözlemlenebilir faaliyetler afla¤›dakileri içerir:
• kontrol merkezinde bulunan verilerin yeterlili¤inin ba¤›ms›z de¤erlendirmesi,
• testlerin do¤ru, tam ve zaman›nda yap›ld›¤›na dair teyit,
• kontrol faaliyetlerini de¤erlendiren kiflilerin bu de¤erlendirmeyi uygun bir flekilde ve zaman›nda yapt›¤›na dair onay ile bu tür onay›n sonuçlar›n›n tam olarak anlafl›lmas›,
• do¤ru ve tam bir belgelemenin yap›ld›¤›na dair onay.

4. Sonuç
Etkin bir iç kontrol sistemi oluflturabilmek ve bu sistemin devam›n› sa¤layabilmek için, flirketler afla¤›da belirtilenleri göz önünde bulundurmak zorundad›rlar:
Ortam›n tamam›yla de¤iflti¤inin kabul edilmesi gerekir.. fiirketler, daha çok çaba isteyen ve daha fazla mali sorumluluk gerektiren yeni bir yat›m ve düzenleyici otorite ortam›nda faaliyet gösterdiklerini kabul etmelidirler.
fiirket içindeki iç kontrol anlay›fl›n›n gelifltirilmesi gereklidir.. Buradaki konu,
flirketlerin, Sarbanes-Oxley gibi, iç kontrol düzenlemeleri çerçevesinde yüzeysel bir uyum yaklafl›m› benimseyebildi¤i ancak bu tür bir yaklafl›m, kontrollerin
özünün önceli¤i yerine biçiminin ön plana ç›kmas› nedeniyle hedefe ulaflamamas›d›r.
Bir iç kontrol program› haz›rlanmas›n›n maliyeti dikkate al›nmal›d›r. ‹yi bir iç
kontrol, bir kereye mahsus bir gider de¤ildir, bu daha çok ifl yap›fl biçiminin maliyetinin tamam›yla de¤ifltiren bir süreçtir.
‹ç kontrol bir taraftan riskleri azaltmaya yard›mc› olurken, risklerin tamam›n›
yok etmez. ‹ç kontrol sadece flirketin hedeflerine ulafl›ld›¤›na dair mutlak de¤il
makul bir güvenceyi sa¤lar. Ne de olsa iç kontrol insanlar› içeren ifllemler üzerine kurulmufltur ve befleri konularla ilgili tüm s›n›rlamalara tabidir. ‹ç kontrol,
kiflilerin hileli yollara baflvurmas› ve güvenli¤in suiistimal edilmesi, çal›flanlar
aras›nda dan›fl›kl› dövüfl gerçeklefltirilmesi suretiyle kasten engellenebilir ya da
sa¤l›ks›z al›nan kararlar, dikkatsizlik, dalg›nl›k veya usul veya kurallar›n bozulmas› suretiyle istemeden ihlal edilebilir. Ayr›ca, kaynak k›s›tlamalar› nedeniyle
de iç kontrolün etkinli¤i azalt›labilir hatta ortadan kald›r›labilir. ‹ç kontrol ile ilgili maliyetler ve faydalar düzenli bir flekilde yeniden de¤erlendirilmelidir.
Bu çal›flmada etkin bir iç kontrol sistemininin oluflturulmas› ve sürdürülmesi konusu ele al›nm›flt›r. Ancak, iç kontrolün iyi bir kurumsal yönetimi oluflturan unsurlardan sadece biri oldu¤unu okuyucular›n dikkate almas› gerekir. Bunun yan›nda dürüstlük ve etik de¤erler, yönetimin felsefesi ve iflletim tarz›, örgütsel yap›, yönetim kurulu, yönetim ve çal›flanlar için iyi tan›mlanm›fl görevler ve sorumluluklar, mükemmeliyetçi bir yaklafl›m, etkin ve faal bir yönetim kurulu ve
komitesi ve bunun gibi birçok farkl› unsur iyi bir kurumsal yönetimin yap› tafllar›n› oluflturur.
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