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FAAL‹YET DENET‹M‹NE GENEL BAKIfi
ÖZET
Küreselleflmenin de etkisiyle artan rekabet, iflletmeleri verimlilik aray›fl›na yöneltmifltir. Faaliyetlerin etkenli¤inin ve etkinli¤inin de¤erlenmesine k›saca faaliyet denetimi ad› verilmektedir. Faaliyet denetiminin en geliflmifl oldu¤u ülke
ABD olup, geliflim sürecinde kamu denetim standartlar›n›n, iç denetim mesle¤inde yaflanan geliflmelerin ve de¤iflen yönetim anlay›fl›n›n önemli rolü olmufltur. Faaliyet denetimi, a¤›rl›kl› olarak iç denetçilerin ve kamu denetçilerinin görev alan›na girmektedir. ABD'de 2002 y›l›nda yap›lan bir araflt›rmada faaliyet
denetimi iç denetçilerin toplam ifl yüklerinin %28'ini oluflturmaktad›r. Faaliyet
denetimi konular›na yönetimin ihtiyaçlar› yön verdi¤i için çok çeflitli amaçlarla
yap›labilmektedir. Bafll›ca faaliyet denetimi türleri; fonksiyonel denetim, örgütsel denetim ve özel görevlerdir. Faaliyet denetimi özet olarak, planlama - kan›t
toplama ve raporlama aflamalar›ndan oluflmaktad›r. Ancak uygulamas›n›n baflar›l› olmas› faaliyet denetçisinin yeteneklerine ve tecrübesine ba¤l›d›r. Özel kesimde verimlili¤in, karl›l›¤›n ve dolay›s›yla iflletmenin devaml›l›¤› için önemli
olan faaliyet denetimi, kamu kesiminde ise, sosyal devlet anlay›fl›n›n geliflmesiyle birlikte kamuda hesap verme sorumlulu¤u ve fleffafl›¤›n, dolay›s›yla ekonomik ve sosyal geliflmenin anahtar› konumundad›r. Bu bak›mdan faaliyet denetimine ve bu denetimi gerçeklefltiren denetçilere gerekli olan kayna¤›n ayr›lmas› gerekir.
Anahtar Kelimeler: Faaliyet denetimi, performans denetimi, faaliyet denetimi
süreci.

1. G‹R‹fi
Günümüz iflletmelerinde, pazar ve rekabet anlay›fl› küresel olup bütün dünyaya
yöneliktir. Dünya standartlar›nda verimlilik düzeyi hedef al›nmaktad›r. Türkiye
ekonomisinde 2001 y›l›nda gerçekleflen ekonomik kriz sonras›nda yaflanan, düflük döviz kurlar› ve geçmifle göre daha düflük enflasyon oranlar›, firmalar›n rekabet stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine yol açm›flt›r. Firmalar›n kar
marjlar› eskiye göre azalm›fl, dolay›s›yla kriz nedeniyle ç›kard›klar› iflçilerin bir
k›sm›n› geri ifle almayarak isçilik maliyetinden tasarruf etme, maliyet azalt›m›,
verimlilik art›fl› gibi alanlara yönelmifllerdir.
Artan rekabet faaliyetlerin etkinli¤inin denetimini zorunlu hale getirmifltir. ‹flletmelerin etkenlik ve etkinlik (verimlilik) aç›s›ndan incelenmesine k›saca faaliyet
denetimi ad› verilmektedir. Literatürde faaliyet denetimi yerine, "yönetim denetimi", "etkinlik (verimlilik) denetimi", "performans denetimi", "ekonomiklik
(iktisadilik) denetimi" gibi kavramlar da kullan›lmaktad›r. Ayr›ca faaliyet dene277
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timi, Kanada'da kapsaml› denetim (comprehensive auditing), ‹ngiltere'de ise paran›n karfl›l›¤›n› verme denetimi (value-for-money auditing) olarak da adland›r›lmaktad›r (Flesher ve Zarzeski, 2002:93).
Faaliyet denetimi 1960'l› y›llardan itibaren geliflmeye bafllam›fl olup, kapsam›
muhasebe denetiminden daha genifltir ve muhasebe ifllemleri ile s›n›rl› de¤ildir.
‹flletmenin organizasyon yap›s›, üretim yöntemleri, pazarlama politikalar›, finansman politikalar›, bilgi ifllem faaliyetleri vb. bir çok faaliyeti kapsamaktad›r.
Bu nedenle uygulanmas› di¤er denetimlere göre daha güçtür. Karfl›laflt›rma ölçütleri di¤er denetim türlerine göre daha soyuttur (Bozkurt, 1998:29).
Faaliyet denetimi çal›flmalar› as›l olarak iflletmelerde iç denetçilerin görevidir. ‹ç
denetçilerin bulunmad›¤› iflletmelerde bu tür hizmetler mali yöneticilerden veya
iflletme d›fl›ndaki denetim ve dan›flmanl›k firmalar›ndan talep edilmektedir. Ba¤›ms›z denetçilerin faaliyet denetimi yapmas›, genellikle "yönetim dan›flmanl›¤›" hizmeti olarak adland›r›lmaktad›r (Selimo¤lu,1999:196). Ba¤›ms›z denetim
firmas›, talep olmas› halinde ve faaliyet denetimi alan›nda yeterince uzman kadrosunun bulunmas› durumunda ihtiyari denetim olarak faaliyet denetimi yapabilir.
Bu çal›flman›n amac›, faaliyet denetimini tan›t›c› genel bilgiler sunmakt›r. Bu
amaçla, faaliyet denetiminin tan›m›, tarihçesi, di¤er denetim türlerinden farkl›l›klar›, türleri, denetim aflamalar› (süreci) ile Türkiye'de uygulanma düzeyi hakk›nda özet bilgiler çal›flmada bir plan içerisinde sunulmufltur.

2. FAAL‹YET DENET‹M‹N‹N TANIMI VE ÖZELL‹KLER‹
Bu k›s›mda faaliyet denetiminin tan›m›, geliflimi, muhasebe denetiminden farkl›l›klar›, iç denetim hizmetlerindeki yeri, iç kontrol ve risk yönetimi ile iliflkisi
ile etkin bir faaliyet denetimi için gerekli koflullar hakk›nda bilgiler özetlenecektir.
2.1. Faaliyet Denetimi Tan›m› ve Tarihi Geliflimi
Faaliyet denetiminin genifl bir tan›m› flöyledir (Moeller ve Witt, 1999:21-2):
"Faaliyet denetimi, bir örgütün iflletme fonksiyonlar›, mali kontroller ve destekleme sistemleri dahil bütün yönlerini kapsayan ba¤›ms›z bir incelemedir. Faaliyet denetimi bir örgütün bütün veya belirli faaliyetlerinin özellikli hedeflere göre sistematik incelenmesidir. Faaliyet denetçisinin genel amac›; kanun ve kurallara uygunlu¤un, mali raporlaman›n güvenilirli¤inin ve faaliyetlerin etkenli¤i ve
etkinli¤ine iliflkin iç kontrollerin kalitesini de¤erlemektir".
Yukar›daki tan›mda geçen; mali denetim, mali yap›ya yönelik iç kontrolleri içerir. Faaliyet kontrolleri ise, varl›klar üzerindeki mali kontroller ile faaliyeti ölçmek için performans göstergelerini içerir. Günümüz iflletmelerinde yayg›n bir
yap›s›n›n olmas› dolay›s›yla bilgi sistemleri kontrollerini de faaliyet denetiminin
bir türü olarak dikkate almak gerekir.
Faaliyetlerin etkinli¤inin ölçülmesi ve de¤erlendirilmesi iflletmeden iflletmeye,
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hatta iflletme içerisinde bölümden bölüme farkl›l›k gösterebilir. Faaliyet denetimi büyük ölçüde özneldir. Dolay›s›yla, faaliyet denetçisi, mevcut baflar›n›n ölçülüp raporlanmas›ndan daha çok, bu baflar›n›n daha da iyilefltirilmesine yönelik önerilirini belirtir nitelikte raporlar sunar. Bundan dolay› faaliyet denetimi,
di¤er denetim türlerinden farkl› olarak "yönetsel dan›flmanl›k" fleklinde nitelendirilebilmektedir (Güredin, 2006:19).
Modern anlamda iç denetçi, çok genifl bir alanda analiz yeteneklerine sahip bir
faaliyet denetçisidir. Bu kadar kapsaml› bir görev ancak, faaliyet denetiminin
bütün yönlerini çok iyi bilen bir denetim ekibi taraf›ndan gerçeklefltirilebilir. ‹flletmelerde kontrolleri ve prosedürleri tasarlayanlar ve uygulayanlar, uygulama
aflamas›nda baflar›s›z olabilmektedirler. ‹flte faaliyet denetçisi ba¤›ms›z ve planl› bir flekilde söz konusu sistemleri ve kurallar› incelemekte ve gelifltirilmesi gereken kontrolleri ve kurallar› tan›mlamaktad›r. Daha sonra çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› rapor haline getirerek yönetime sunmaktad›r (Moeller ve Witt, 1999:21-4).
Faaliyet denetiminin geliflmesinde lider ülke ABD'dir 1. Faaliyet denetiminin
ABD'deki geliflim sürecinde Amerikan Say›fltay Baflkanl›¤› (General Accounting Office - GAO) 'nun 1972 y›l›nda yay›nlad›¤› "Sar› Kitap" (Yellow Book)
olarak bilinen; "Standards for Audit of Governmental Organizations, Programs,
Activities and Functions" düzenleme kamu denetiminde ciddi de¤iflikliklere yol
açm›fl ve kamu denetimini bafll›ca üç gruba ay›rm›flt›r: a) Mali ve uygunluk, b)
Ekonomi ve etkinlik, c) Program sonuçlar›d›r. Son iki grup, faaliyet denetimi
alan›na girmektedir (Flesher ve Zarzeski, 2002:96).
Standartta belirtilen ekonomi ve etkinlik (verimlilik) kavram›: Bir birimin ekonomik ve etkin bir flekilde personel, malzeme vb. gibi kaynaklar›n kullan›l›p,
kullan›lmad›¤›; örgütsel yap›da, yönetim kurallar›nda ve yönetim bilgi sisteminde herhangi bir ekonomik olmayan/verimsiz uygulamalar›n olup olmad›¤›n›n
belirlenmesidir. Program sonuçlar› ise; ulafl›lan sonuçlar›n arzu edilen yarar›
sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n›n, yetkili otoriteler taraf›ndan belirlenen hedeflere ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n›n ve daha düflük maliyetle arzu edilen sonuçlara ulafl›lmas› için
alternatiflerin dikkate al›n›p al›nmad›¤›n›n belirlenmesidir.
Faaliyet denetiminin geliflmesine, yönetim anlay›fl›nda ve iç denetim mesle¤inde yaflanan de¤iflmelerin de önemli katk›s› olmufltur. ‹ç denetimin rolü özellikle
II. Dünya Savafl›'ndan sonra geçen sürede önemli ölçüde artm›fl, sadece mali de¤il faaliyet denetimini de kapsam›na alm›flt›r. Faaliyet denetimine olan ihtiyaç,
20. yüzy›l›n bafllar›nda, ABD'de büyük ölçekli iflletmelerin say›s›n›n artmas› ile
1 Metin Sa¤manl›’n›n 1995 y›l›nda Almanya ve ABD’deki kurulufllar›n iç denetimi konusunda
yapm›fl oldu¤u karfl›laflt›rmada; “Her iki ülke kurulufllar›nda büyük benzerlik göstermekte,
ancak Amerikan flirketlerinde ‘faaliyet denetimi’ ve ‘bilgisayarl› denetim’ daha a¤›r basmaktad›r”
tespitinde bulunmufltur (Sa¤manl›, 1995:39).
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hissedilmifltir. ‹lk bafllarda iç denetçilerden beklenen, iflletmenin varl›klar›n›n
korunmas› idi ve iflletmede bir "polis" olarak görülüyordu. Ancak yaflanan geliflmeler, iç denetimi yönetim sürecinin ayr›lmaz bir parças› haline getirmifltir.
1940'l› y›llardan sonra savafl ekonomisinin de etkisiyle iç denetim alan›nda ciddi geliflmeler yaflanm›flt›r. ‹flletme yöneticileri, hammadde ve ifl gücünde tasarruf, üretim zamanlamas›, yasal düzenlemelere uygunluk gibi konularla daha fazla ilgilenmifllerdir. Hatta maliyetle ilgili tespitler, d›fl mali raporlamadan daha da
önemli hale gelmifltir. Neticede, iç denetçiler de yönlerini yönetim asistanl›¤›na
do¤ru çevirmifllerdir (Flesher ve Zarzeski, 2002:95).
Bu günkü anlamda faaliyet denetimi kavram›na ilk kez, 1948 y›l›nda "The Internal Auditor" dergisinde yay›nlanan bir makalede yer verilmifltir. 1975 y›l›nda ‹ç
Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors -IIA) taraf›ndan yap›lan
bir araflt›rmada, araflt›rmaya kat›lanlar›n %95'i faaliyet denetimi yürüttüklerini
ve bu çal›flmalar›n›n toplam denetim zamanlar›n›n %51'ini ald›¤›n› ifade etmifllerdir (Flesher ve Zarzeski, 2002:96).

2.2. Etkenlik, Etkinlik ve Ekonomiklik (‹ktisadilik) Kavramlar›
Faaliyet denetiminin tan›m›nda geçen, etkenlik, etkinlik ve ekonomiklik kavramlar›n› yak›ndan tan›makta yarar vard›r. Etkenlik, amaca ulaflma, etkinlik (verimlilik) ise, amaca ulafl›rken kaynaklar› verimli kullanma anlam›nda kullan›lmaktad›r. Örnek olarak; her hangi bir aksakl›k olmaks›z›n üretimin gerçekleflmesi etkenlik iken, mamullerin minimum maliyetle üretilmesi ise etkinlik olarak nitelendirilmektedir.
Bir örnek yard›m›yla söz konusu kavramlar aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r (Gray
and Manson, 2000:223).
"Örnek; AB Limitet fiirketi yönetimi, ba¤›ms›z da¤›t›c›lar kullanmak yerine,
müflterilerine ürünlerini kendileri da¤›tmak üzere bir tafl›t filosu oluflturmay›, pazarlama politikas› olarak kararlaflt›rm›flt›r. Söz konusu filo, çeflitli büyüklüklerde ve ortalama maliyeti 50.000YTL olan 50 tafl›ttan oluflacakt›r"
Etkinlik (verimlilik) denetimi; personel, makine, teçhizat gibi kaynaklar›n, etkinlik denetimi anlam›nda pratik olarak uygulanabilir s›n›rlar içinde, optimal
olarak kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› belirlemektir. Yukar›daki örne¤e göre; tafl›t filosunun fazla mesai maliyetlerini minimum k›lmak için servislerin düzenli yap›l›p yap›lmad›¤›n›n araflt›r›lmas›, gereksiz kilometre yapmas›n› azaltmak için
rota planlamas›n›n olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› ve böylece da¤›t›m maliyetlerinin kontrol alt›na al›nmas›n› sa¤layacakt›r.
Etkenlik denetimi ise; kaynaklar›n uygun etkiyi yap›p yapmad›¤›n›n belirlenmesidir. Yukar›daki örne¤e göre; "iflletmenin hedeflerine ulaflmas› aç›s›ndan iflletmenin tafl›t filosu sat›n almas› en iyi alternatif midir?" sorusunun yan›t›n›n araflt›r›lmas›d›r. Bu tür denetimde alternatif da¤›t›m politikalar›n›n sa¤layaca¤› ya280
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rarlar ile maliyetleri araflt›r›l›r. Pazarlama politikas› de¤iflikli¤inin flirketin imaj›na etkisi ile müflterilerin de¤iflikli¤e tepkileri ö¤renilmeye çal›fl›l›r. Ayr›ca denetçi, tafl›tlar›n sat›n al›nmas› yerine kiralanmas› seçene¤inin daha uygun olup
olmayaca¤›n› da araflt›r›r.
Ekonomiklik (‹ktisadilik) denetimi ise; tutumluluk anlam›nda kullan›lmaktad›r.
Yani gereksiz harcamadan kaç›nmakt›r. Yukar›daki örne¤imize göre; tafl›t filosunun sürücüleri için pahal› üniformalar yerine daha koruyucu elbiselerin seçilmesi gibi. Kamuda iç denetçilerden beklenen bir denetimdir. ‹ktisadilik denetimi, her fleyden önce bir de¤er yarg›s›d›r. Maliyet giderleri üzerinden tasarruf
sa¤lamak üzere yürütülen denetim faaliyetidir. Dolay›s›yla bu de¤er yarg›s›na
yönelik ölçü birimlerinin neler olaca¤›, iktisadilik denetiminin en önemli sorunu olarak ortaya ç›kmaktad›r (Pekiner, 1988:280).
Faaliyet denetimine bafllamadan önce, etkenlik ile ilgili özellikli ölçütler oluflturulmal›d›r. Örne¤in; fabrikada makinelerin yerleflimine iliflkin bir faaliyet denetimi yap›ld›¤›n› varsayarsak, de¤erlemeye yönelik afla¤›daki gibi sorular oluflturmak gerekmektedir (Arens, Elder and Beasley, 2005:771):
- Bütün yerleflim planlar› merkezde mühendislik bürosu taraf›ndan onaylanm›fl
m›d›r?
- Son befl y›l içerisinde, merkez taraf›ndan makine yerleflimine iliflkin yeniden
de¤erleme yap›lm›fl m›d›r?
- Mevcut plan›na göre, makineler etkin kullan›l›yor mu?
- Makine da¤›l›m plan›, çal›flanlar›n güvenli¤ini tehlikeye at›yor mu?
Etkinlik için de yine benzer flekilde özellikli ölçütler oluflturulmas› gerekmektedir. Etkenli¤i azaltmaks›z›n maliyeti azaltma etkinlik olarak nitelendirildi¤i için
etkinlik ölçütleri oluflturmak daha kolayd›r. Faaliyet denetçisinin özel denetim
ölçütleri gelifltirmede yararlanabilece¤i bafll›ca kaynaklar; geçmiflteki tecrübeleri, k›yaslama yapma, mühendislik standartlar›ndan yararlanma ve örgüt içinde
gerçeklefltirece¤i görüflmeler ve tart›flmalard›r. Bu bak›mdan örgütlerde her düzeyde çal›flanlar›n, faaliyetlere iliflkin olarak flikayet ve önerilerini sunmak amac›yla üst yönetime ulaflabilmesi çok önemlidir.
Etkinlik asl›nda bir performans göstergesidir. Etkinlik denetimi ise performans
yönetiminin bir alt unsurudur. Performans yönetimi ise; örgütsel sistemlerin her
düzeyinde her biriminde uygulanmas› mümkün olup, örgütü istenilen amaçlara
yöneltmek için örgütün mevcut ve gelece¤e iliflkin durumlar› ile ilgili bilgi toplama, bunlar› karfl›laflt›rma ve performans›n sürekli geliflimini sa¤layacak yeni
ve gerekli düzenlemeleri bafllatma ve sürdürme görevlerini yüklenen bir yönetim sürecidir (Akal, 2005:75).
Performans yönetim sistemi sürekli iflleyen bir döngü (performans gelifltirme
planlamas›-ölçme-de¤erlendirme-kontrol aflamalar› içinde) içerisinde gerçekle281
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flir. Performans ölçüm ve denetimleri bafll› bafl›na özel bir süreci gerektirir. Performans ölçüm ve denetim sistemlerinde kullan›labilecek göstergeler, genel kabul görmüfl göstergeler olabilece¤i gibi, ço¤unlukla iflletmenin koflullar›na göre
gelifltirilen göstergeler olacakt›r.
En yay›n bilinen performans göstergeleri: "mali" ve "teknik" göstergelerdir. Mali göstergeler grubunda iflletmenin mali yap›s›na iliflkin göstergeler ve maliyet
analizlerine iliflkin göstergeler yer al›r. Ancak bunlar tek bafllar›na yeterli olmay›p teknik göstergeler ile birlikte kullan›lmas› önerilmektedir. Teknik göstergeler, iflletmede en üst düzeyden en alt düzeye kadar etkinliklerin, üretim kaynaklar›n›n, birimlerin ve çal›flanlar›n performanslar›n›n ölçülmesinde kullan›labilmektedirler. Teknik göstergeler çeflitli aç›lardan s›n›fland›r›labilmektedir. Bunlar: kapsamlar›na göre; içerikleri ve kullan›m alanlar›na göre (bölümler düzeyinde, örgütsel düzeylere göre, çevresel göstergeler gibi), performans kavram›n›n
anlam›n› esas alarak (verimlilik göstergeleri, karl›l›k ve bütçeye uygunluk göstergeleri gibi)2.
Faaliyet denetimlerinde s›kl›kla karfl›lafl›lan bafll›ca etkinsizlik (verimsizlik) türlerine baz› örnekler afla¤›da verilmifltir (Arens, Elder and Beasley, 2005:767):
- Mal ve hizmetlerin çok yüksek bedellerle al›nmas›. Örnek olarak; hammadde,
malzeme al›m› için teklif mektubu istenmemesi.
- ‹htiyaç duyulan zamanda ham maddenin bulunmamas›. Örnek olarak; gerekli
malzeme siparifli verilmedi¤i için montaj hatt›n›n durmas›.
- Çal›flanlar taraf›ndan gereksiz tekrarlar›n yap›lmas›. Örne¤in; birbirinin faaliyetlerinden haberdar olamad›klar› için üretimle ilgili kay›tlar›n hem üretim hem
de muhasebe bölümünde tutulmas›.
- Herhangi bir amaca hizmet etmeyen ifllerin yap›lmas›. Örne¤in; örgüt içinde
gereksiz belge ak›fl›.
- Gizli iflsizlik yani gere¤inden fazla eleman istihdam edilmesidir.

2.2 Faaliyet Denetiminin Amaçlar›
Faaliyet denetiminin yap›lmas›n›n temelde üç amac› bulunmaktad›r. Bunlar (Selimo¤lu, 1999:197):
- Faaliyetlerin belirlenmesi,
- Geliflmeler için f›rsatlar›n belirlenmesi
- Gelecek dönemlere iliflkin önerilerin gelifltirilmesidir.
Faaliyet denetimine yönetimin ihtiyaçlar› yön vermektedir. Bunlar (Whittington
and Pany, 1998:756; Fletchall, 2001: 2):
2 Teknik performans göstergeleri hakk›nda fazla bilgi için bak›n›z: Akal, 2005:179 vd. ; mali
göstergeler hakk›nda fazla bilgi için bak›n›z: Pekiner, 1988 ; Küçükberksun, 1998.
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- Yönetimin hedefleri ile ilgili olarak birimin performans›n›n de¤erlenmesi,
- Oluflturulan planlar›n (bütçeler, programlar, hedefler, kurallar gibi) uygulama
düzeyinin ö¤renilmesi,
- Faaliyetlerin plan ve politikalara göre ne ölçüde baflar›ld›¤› ile etkinlik, etkenlik ve ekonomik olarak geliflme f›rsatlar› hakk›nda objektif bilgi sa¤lanmas›,
- Özellikle kaynaklar›n yanl›fl kullan›lmas›yla ilgili olarak, faaliyet kontrollerindeki zay›fl›klar hakk›nda bilgi sa¤lan›lmas›,
- Faaliyet raporlar›n›n gerçek durumu yans›tmas›na iliflkin oluflan güvenin güçlendirilmesi,
- Müflterilere daha iyi hizmet sunulmas›,
- Cari uygulamalar›n etkin hale getirilmesi,
- Genel olarak iflletme baflar›s›n önemli oldu¤u konusuna, birim yöneticilerinin
odaklanmas›na yard›mc› olunmas›,
- Çal›flanlar›n iflletmeye devam›n›n ve yetkinli¤inin gelifltirilmesi,
- Bütçe tahsislerinin ve harcamalar›n incelenmesi,
- Gelecekte f›rsatlarla ve zorluklarla karfl›lafl›lmas› durumunda, haz›rl›kl› olundu¤unu ve iflletmenin çok iyi yönetildi¤i konusunda güven oluflturulmas›,
- Toplumda iflletmenin tan›nm›fll›¤›n›n veya bunun sürdürülmesinin sa¤lanmas›d›r.
Yukar›da s›ralanan amaçlar dikkate al›nd›¤›nda faaliyet denetiminin genellikle
dönem içinde gerçekleflmesi beklenmelidir. Ayr›ca çok çeflitli faaliyet denetim
türleriyle karfl›laflmak da mümkündür.

2.4. Faaliyet Denetiminin Türleri
Faaliyet denetimi, mühendislik, pazarlama, ofis hizmetleri, teslim alma, yükleme, sat›n alma, veri iflleme gibi çok çeflitli faaliyetler ile ilgili sistemleri ve yönetim faaliyet kontrollerini de¤erler (Whittington and Pany, 1998:756). Faaliyet
denetimleri bafll›ca üç bafll›kta gruplanmaktad›r. Bunlar (Arens, Elder and Beasley, 2005: 769) :
* Fonksiyonel denetimler: Burada fonksiyondan kastedilen, iflletme faaliyetlerinin grupland›r›lmas› anlam›ndad›r. Örne¤in; üretim fonksiyonu, sat›n alma
fonksiyonu gibi. Çok çeflitli flekillerde oluflturulmufl fonksiyonlar›n etkenlik ve
etkinlik anlam›nda iç kontrollerinin de¤erlemesine fonksiyonel denetim diyoruz.
Fonksiyonel denetimlerin, iç denetçilerin belirli alanlarda uzmanlaflmas›na olanak sa¤lamas› gibi üstünlüklerine karfl›l›k, karfl›l›kl› iliflki halindeki fonksiyonlar›n de¤erlenmesinde yeterince baflar›l› olunamamas› ise zay›f yönünü oluflturmaktad›r.
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* Örgütsel denetimler: Bir örgütün faaliyet denetiminin flubeler, departmanlar
gibi örgütün bütününü ilgilenmesidir. Örgütsel denetim, örgütte fonksiyonlar›n
karfl›l›kl› etkilefliminin ne ölçüde etken ve etkin oldu¤unu de¤erlemeye çal›fl›r.
Dolay›s›yla, organizasyon plan› ve koordinasyon faaliyetleri bu tür denetimde
önem kazanmaktad›r.
* Özel görevler: Faaliyet denetimi kapsam›nda, yönetim özel görevler verebilir.
Örne¤in iflletmede bilgi sisteminin daha etkin hale getirilmesi, belirli bir departmanda hile olas›l›¤›n›n araflt›r›lmas› gibi.
Örnek olarak, AB iflletmesinin iç denetim bölümünün çal›flmalar› befl grupta
toplanmaktad›r. Bunlar; faaliyet, uygunluk, mali, araflt›rma ve bilgi sistemi denetimleridir. Denetimlerin ço¤unlu¤u bu befl grup içerisinde s›n›fland›r›labilir. Ancak baz›lar› bunlar›n birleflenleri fleklinde de olabilir. ‹flletmede gerçeklefltirilen
bafll›ca faaliyet denetimi türleri flunlard›r (Internal Control Guide For Managers):
"Maliyet muhasebesi konular›; birim veya kiflilerin ücretlerinin yeniden belirlenmesi; önerilen sistem veya süreç de¤iflikliklerinin iç kontrol etkileri; performans ölçme; hizmetlerin fiyatland›r›lmas›; hizmetin d›flar›dan sat›n al›nmas› konular›; faaliyetsel kontroller; prosedürler; yönetim do¤rulamas›n›n dürüstlü¤ü;
formlar›n, ak›m flemalar›n›n oluflturulmas›; birimlerin görev ve amaçlar›n› yerine getirirken kaynaklar›n daha etkin ve verimli kullan›lmas› için imkanlar›n
araflt›r›lmas›d›r. Bütün bunlar›n yan›nda sisteme ve sürece iliflkin problemlerin
uygun flekilde düzeltilmesi ve tekrar›n› önleyici eylemlerin yap›lmas› konusunda güvence de sa¤lanmal›d›r".
Yukar›da örnek verilen alanlar, iflletmeyi yak›ndan tan›may› gerektirmektedir.
Zaten tarihi geliflimi içersinde de faaliyet denetimi iç denetimin bir uzant›s› olarak ortaya ç›km›flt›r (Selimo¤lu,1999:196).
2.5. ‹ç Denetim Hizmetlerinde Faaliyet Denetiminin Yeri
Sürekli karfl›lafl›lan tart›flmal› muhasebe uygulamalar› sonucu ortaya ç›kan hatal› raporlar, iç kontrollerdeki zay›fl›klarla birleflince iç denetim fonksiyonu üzerinde bir bask› oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla iç denetçinin rolü, geleneksel veri
do¤rulama ve uygunluk denetiminden daha genifl alanlara genifllemekte, kapsama risk, kontrol ve yönetim fonksiyonlar› da girmektedir. Günümüzde iç denetim güvence ve dan›flmanl›k hizmetlerini de bir arada sunmakta, yönetime koflullar›n gelifltirilmesinde yard›mc› olmaktad›r (Edwards, Kusel and Oxner,
2003:13).
ABD'de gerek hastane iflletmelerinde gerekse di¤er sektörlerde iç denetçilerin ifl
yüklerinin yani toplam zamanlar›n›n hangi faaliyetlere ne ölçüde da¤›ld›¤›n›
karfl›laflt›rmal› olarak gösteren araflt›rma sonuçlar› Tablo 1'de sunulmufltur. Söz
konusu araflt›rma 1996 ve 2002 y›llar› aras›nda iki kez gerçeklefltirilmifl ve toplam 2.079 iç denetçiye anket uygulanm›flt›r.
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Tablo 1: ABD'de ‹ç Denetçilerin ‹fl Yükü Da¤›l›m›
Faaliyetler
Mali ve uygunluk denetimleri
Faaliyet denetimleri
Bilgi sistemleri / IT incelemeleri
Sürekli mesleki e¤itim
Ba¤›ms›z denetçiye yard›m
Hile araflt›rmas›
‹dari
Di¤er
Toplam

Kaynak: (Edwards, Kuseland Oxner 2003:14).

Zaman (%)
Hastane
Bütün
‹flletmeleri
‹flletmeler
1 996
2002
1996
2002
24.8
23.8
26.8
25.0
27.1
28.9
27.0
28.3
13.6
11.4
12.1
12.0
3 .6
4.6
4.2
4.4
8 .6
6.5
7.9
5.0
6 .7
5.6
6.0
5.3
6 .3
7.3
6.2
8.9
9 .3
11.9
9.8
11.0
100 .0
100.0
100.0
100.0

Tablo 1'in analizinden, ABD'de 1996-2002 y›llar› aras›nda geçen sürede faaliyet
denetimine iliflkin ifl yükü da¤›l›m›nda çok az bir art›fl saptanm›flt›r. ‹ç denetçiler yönetimin karar verme sürecinde, daha aktif bir rol üstlenmifllerdir. Bu rol
daha iyi e¤itimi ve çabay› gerektirmekte, dolay›s›yla di¤er faaliyetlere ayr›lacak
zaman› azaltmaktad›r (Edwards, Kusel and Oxner, 2003:14).
‹ç denetimin özellikle 1940'l› y›llardan bafllayarak tarihi geliflimi incelendi¤inde, geliflim sürecinin muhasebe alan›ndan faaliyet yönetimi alan›na do¤ru geniflledi¤i görülmektedir. Bu durumda geçti¤imiz yüzy›lda yaflanan bilimsel yönetim anlay›fl›n›n iç kontrol sistemlerini güçlendirmesinin rolü bulunmaktad›r.
Bafllang›çta, iç denetim fonksiyonu, iç kontrol sisteminin gelifltirilmesinde ve
de¤erlendirilmesinde ekonomik etkinli¤i yükselterek, güçlü kontrollerin gerçeklefltirilmesini sa¤layarak dolayl› yoldan yönetime yard›mc› olmufltur. Hatta bundan dolay› iç denetim, kontrol mekanizmas›n›n önemli bir parças› olarak görülmüfl ve "kontrolün kontrolü" (control over control) olarak nitelendirilmifltir. Daha sonraki aflamada ise, ekonomik etkinli¤i art›rmak için, iç denetim do¤rudan
iflletme faaliyetlerinin etkinli¤ini de¤erlemeye ve bu yönde saptad›¤› problemlere iliflkin çözüm önerileri gelifltirmeye yo¤unlaflm›flt›r (Jin'e and Dunjia,1997:193).
Tüm bu aç›klamalardan, bütün faaliyet denetimlerinin iç denetçiler taraf›ndan
gerçeklefltirilmesi veya iç denetçilerin sadece faaliyet denetimi ile u¤raflmalar›
da düflünülmemelidir. Ancak, iç denetçilerin faaliyet denetimlerine iliflkin baz›
üstünlükleri bulunmaktad›r. Bunlar (Jin'e and Dunjia,1997:193):
- ‹flletmenin üretim ve faaliyet süreçlerini daha yak›ndan tan›maktad›r. Dolay›s›yla problemleri teflhis etmeleri, sebeplerini araflt›rmalar› ve öneriler gelifltirmeleri ba¤›ms›z denetçilere göre daha kolayd›r.
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- ‹ç denetçiler, iflletmelerde di¤er bölümlerde çal›flanlara göre daha ba¤›ms›zd›rlar. ‹flletmede gerçekleflen ifl süreçleri ile ilgili do¤rudan sorumluluklar› olmad›¤› için faaliyetlere iliflkin daha objektif de¤erlendirmeler yapabilirler. Konumu
itibariyle, sorunlara iliflkin getirdi¤i yap›c› öneriler, di¤erlerine göre daha kolay
kabul görebilir.
- ‹ç denetçilerin raporlar›n› en üst düzey yetkililere ulaflt›rmas›; faaliyet denetimini yürütmek için yeterince zamana sahip olmalar›, faaliyet denetimini gerçeklefltirecek bilgi ve yeterli¤e sahip olmalar›, denetim çal›flmalar›nda herhangi bir
s›n›rlama yap›lmamas› gibi hususlar ise di¤er avantajlar aras›nda say›labilir.

2.6. ‹ç Denetimde Faaliyet Denetimine Karfl›l›k Bütünleflik Denetim
Bu görüflü savunanlar, iç denetimi bir bütün olarak görmekte ve mali, faaliyet,
bilgi sistemleri denetimi gibi uzmanl›k alanlar›n›n olmamas› gerekti¤ini, iç denetim ekibindeki her denetçinin yönetimin ilgilendi¤i her alanda inceleme yapabilece¤ini ileri sürmektedirler. Ancak bütünleflik denetimin (Integrated Auditing) faaliyet denetiminden daha üstün oldu¤unu ileri süren görüfl do¤ru de¤ildir. Çünkü, uygulamada baz› bütünleflik denetim fonksiyonlar›n›n daha düflük
standartta hizmet sundu¤u görülmüfltür (Moeller ve Witt, 1999:21-2). Türkiye'de de etkin bir iç denetim bölümüne sahip gerek mali gerekse reel sektördeki iflletmeler, iç denetim ekiplerinde farkl› uzmanl›k alanlar›nda (bilgi sistemleri denetimi, hile denetimi gibi) sertifika alm›fl elemanlar› bulundurmaya özen
göstermektedirler.

2.7. Muhasebe Denetimi ile Faaliyet Denetimi Aras›ndaki Farklar
Muhasebe denetçilerini faaliyet denetimi ile ilgilenmeleri yeni de¤ildir3. Ancak,
ilgilenme düzeyleri de iç denetim kadar kapsaml› de¤ildir. Genellikle büyük denetim firmalar›nda denetim ekibinden farkl› olarak "yönetim dan›flmanl›¤›" birimi, söz konusu hizmeti sunmaktad›r. Her iki denetimde, denetim süreci, kullan›lan teknikler vb. bak›mlardan ortak özellikler bulunmakla birlikte, bafll›ca
farkl›l›klar› flunlard›r (Arens, Elder and Beasley, 2005:767):
* Denetim amac› yönünden; muhasebe denetimi daha çok geçmifle yönelik
olup, tarihi bilginin do¤ru olarak kaydedilip kaydedilmedi¤ine yönelik testleri
içerir. Faaliyet denetimi ise, daha çok gelece¤e yönelik olup performans üzerinde yani faaliyetlerin etkenli¤i ve etkinli¤i üzerine yo¤unlafl›r.
* Raporlar›n da¤›l›m› yönünden; muhasebe denetim raporunun ortaklar, kredi
verenler gibi bir çok kesime da¤›t›m› yap›l›rken, faaliyet denetim raporlar› özellikle yönetime yöneliktir.
3 ABD’de GAO’nun çal›flmalar›, Amerikan Diplomal› Kamu Muhasebecileri Enstitüsü
(American Institute of Certified Public Accountants - AICPA)’n›n da faaliyet denetimi ile
ilgilenmesine yol açm›fl ve 1978 y›l›nda AICPA bünyesinde “Faaliyet ve Yönetim Denetimi
Komitesi” oluflturulmufltur. 1982 y›l›nda ise, söz konusu Komite, “Faaliyet Denetim
Sözleflmeleri” bafll›kl› bir rapor yay›nlam›flt›r (Flesher ve Zarzeski, 2002:100).
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* Mali olmayan olaylar› kapsamas› yönünden; faaliyet denetimi, bir örgütte etkenlik ve etkinlik ile ilgili her türlü hususu ilgilendiren çok farkl› faaliyetleri
kapsar. Halbuki muhasebe denetimi mali tablolar›n do¤rulu¤unu ve dürüstlü¤ünü etkileyen hususlar› inceler ve daha dar kapsaml›d›r.
fiayet bir iflletmede kontrol testlerinin yap›lmas› ve iç kontrol de¤erlemesini, dar
anlamda faaliyet denetimi olarak dikkate al›rsak, muhasebe denetçisi uygulayaca¤› denetim tekniklerin yap›s›n›, zamanlamas›n›, kapsam›n› belirlemek için, iç
kontrolleri de¤erlemesi gerekir. Ancak zaman içinde özellikle karfl›lafl›lan büyük çapl› finansal skandallar sonucu (Enron örne¤inde oldu¤u gibi) iç kontrolün
önemi o kadar iyi anlafl›lm›flt›r ki, ABD'de 2002 y›l›nda yasalaflan Sarbanes and
Oxley Act (SOA) ile belli büyüklükteki flirketlerin iç kontrollerinin de¤erlenmesine iliflkin ayr›ca ba¤›ms›z denetim raporu istenmesine bafllanm›flt›r4.
SOA, iflletmelerde do¤rudan muhasebe ve finansal süreçlerle ilgili gözükse bile, iyi incelendi¤inde di¤er faaliyetleri ve teknik personeli de etkiledi¤i görülmektedir. SOA 404'üncü k›s›mda; " bir ba¤›ms›z denetçinin yönetimin iddias›n›
kan›tlamas›na benzer flekilde, yönetimde mali raporlama üzerindeki iç kontrollerin yeterlili¤i iddia ederken, ilgili prosedürleri ve kontroller izlemesini gerekli k›lmaktad›r". 302. k›s›m ise; "üç ayda bir yap›lacak aç›klamalarda sadece mali raporlama kontrolleri de¤il, ayn› zamanda kontrol ve prosedürlerin aç›klanmas›n› da gerekli k›lmaktad›r" (Beavers, 2006:87).
Denetçi ba¤›ms›zl›¤›n› korumak ve güçlendirmek için SOA ile getirilen önlemlerden biri, ba¤›ms›z denetim firmalar›n›n denetim hizmeti verdikleri müflterilerine baz› hizmetleri vermelerinin yasaklanmas›d›r. Yasaklanan hizmetler aras›nda iç denetimde bulunmaktad›r.
2.8. Faaliyet Denetimi - Denetçi Ba¤›ms›zl›¤›
Geniflletilmifl bir denetim çal›flmas›n›n bir k›sm› olarak, ba¤›ms›z denetim firmas›ndan müflteri iflletmenin belirli iflletme süreçlerinin etkinli¤i ve etkenli¤ine
iliflkin inceleme yapmas› istenebilir. Örnek olarak; yönetim taraf›ndan belirlenmifl politikalara ve prosedürlere uygunluk düzeyinin araflt›r›lmas›, geliflme f›rsatlar›n›n belirlenmesi, gelece¤e yönelik yönetime öneriler gelifltirilmesi gibi istekler gelebilir. Ba¤›ms›z denetim firmas› taraf›ndan söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi halinde "denetçi ba¤›ms›zl›¤›" azal›r m› sorusu akla gelmektedir.
Kamu Gözetim Kurulu (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB)'un bu soruya cevab› flöyledir (www.pcaob.org);
4 Türkiye’de ise, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ba¤›ms›z denetçilerden
bankalar›n dahili kontrolleri üzerinde s›n›rl› görüfl istemektedir. Sermaye Piyasas› Kurulu ise,
“Emeklilik Yat›r›m Fonlar›” için, özel amaçl› bir denetim olarak “iç kontrol sisteminin
durumuna” iliflkin ba¤›ms›z denetçinin haz›rlayaca¤› rapor örne¤ini yay›nlam›flt›r (SPK Seri
X, No:22 Tebli¤, 33. K›s›m, Md.8).
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"fiayet denetim firmas›n›n elemanlar› müflteri iflletmenin bir eleman› gibi hareket etmemifl ise (örne¤in, müflteri iflletmede istihdam edilmemiflse veya müflteri
iflletmenin eleman› gibi davrand›¤› saptanmam›flsa) ve denetim firmas›n›n önerilerine uyup uymama konusu tamamen müflteri iflletme yönetimine b›rak›lm›fl
ise, denetçi ba¤›ms›zl›¤›n›n zay›flam›fl olaca¤› düflünülemez".

2.9. Faaliyet Denetimi ‹le ‹ç Kontrol Aras›ndaki ‹liflki
‹ç denetimin bafll›ca misyonu, örgütün kaynaklar›n› en etkin bir flekilde kullan›lmas›nda ona yard›mc› olmakt›r. Bu misyon as›l olarak iç muhasebe kontrollerinden daha çok kanun ve düzenlemelere uygunluk, güvenilir mali tablolar ve faaliyetlerin etkinli¤i ve etkinli¤i ile do¤rudan ilgili iç kontrollerin incelenmesi
yoluyla yerine getirilir. Tarihi geliflim içinde, iç muhasebe kontrolleri, iç denetim çal›flmalar›nda daha az yer tutmaya bafllam›flt›r. Söz konusu de¤iflimde, faaliyet denetiminin hem alan hem de yönetim düzeyinde geniflleyen rolünün etkisi bulunmaktad›r. ‹deal olan›; iç denetim sorumluklar›n›n geniflleyen yönetim
hizmetlerini azaltmadan, güçlü iç kontrollerin baflar›lmas›n› sa¤lamakt›r (Moeller ve Witt, 1999:21-17).
‹ç denetim etkin bir iç kontrol sisteminin bir parças›d›r. ‹ç kontrol prosedürleri
as›l olarak iflletme yönetimi taraf›ndan oluflturulur ve gerçeklefltirilir. Ancak iflletmede iç denetim birimi varsa etkin iç kontrol politika ve prosedürlerinin oluflturulmas› daha kolayd›r. ‹ç kontrol sistemi ile faaliyet denetimi aras›ndaki iliflki
karfl›l›kl›d›r. Etkin bir iç kontrol sisteminin olmas›, faaliyet denetimine yard›mc› olacak, di¤er yandan baflar›l› faaliyet denetimi çal›flmalar› sonucunda oluflturulan öneriler, iç kontrollerin daha da güçlü olmas›na ve dolay›s›yla yönetimin
baflar›l› olmas›na yard›mc› olacakt›r.
Ayr›ca, ABD'de SOA ile, iflletme yönetiminden iç kontrollerin etkin bir tarzda
oluflturuldu¤u ve sürdürüldü¤üne iliflkin yaz›l› bir aç›klama yapmas› istenmektedir. ‹ç denetçiler bu görevin baflar›lmas›nda da de¤erli bir kaynakt›r.

2.10. Faaliyet Denetimi - Risk Yönetimi ‹liflkisi
‹ç denetim faaliyetinin odak noktas› son 10 y›lda çarp›c› bir flekilde yön de¤ifltirmifltir. Sistem temelli denetimden (systems based auditing), süreç temelli denetime (process based auditing) do¤ru bir kayma söz konusu olmufl, günümüzde ise risk odakl› iç denetim (risk based auditing) önem kazanm›flt›r (www.iia.org.uk).
‹ç denetim faaliyetlerinde risk de¤erlemesi esas al›nmaktad›r. ‹ç denetim, yönetiflim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerine iliflkin, kurumun karfl› karfl›ya oldu¤u risklerin tan›mlanmas› ve bu risklerle mücadele konusunda yeterlili¤in ve
etkinli¤in de¤erlemesini yapmaktad›r. Bafll›ca riskler (ECIIA, 2005:27):
- Faaliyetler ve mali olaylara iliflkin bilgiler güvenilmez, yanl›fl veya eksik olabilir.
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- Faaliyetler verimsiz olabilir ve etkin olmayabilir.
- Mali ve di¤er varl›klar tahrif edilmifl veya iflletmeden ç›kart›lm›fl olabilir.
- Kurum kaynaklar›, yönetmelikleri veya iç politikalar› ihlal edilebilir.
- Etik kültür, yasad›fl› eylemleri veya uygun olmayan davran›fllar› destekliyor
olabilir.
Faaliyet denetimi özü itibariyle risk yönetimi ile de yak›ndan iliflkilidir. Çünkü
risk yönetimi sadece mali anlam tafl›mamaktad›r. ‹flletmenin karfl› karfl›ya kald›¤› yönetim, operasyon ve süreç riskleri de risk yönetiminin kapsam›ndad›r. Süreçlerin uygunlu¤unun denetimi5, iflletmenin gelecekteki baflar›s› için çok
önemlidir (Aras,2006:18).

2.11. Faaliyet Denetiminin Baflar›s›n› Etkileyen Faktörler
Yukar›da aç›kland›¤› gibi, faaliyet denetiminin kapsam›n›n genifl olmas›, ölçütlerinin daha soyut olmas›, her iflletmede hatta her bölümde standart bir uygulamas›n›n olmamas› bu denetim türünü di¤erlerinden ay›rmaktad›r. Dolay›s›yla etkin faaliyet denetimi gerçeklefltirmek ve haz›rlanan raporlar›n ilgililerce objektif olarak de¤erlendirilmesi için dikkat edilmesi gereken baz› konular bulunmaktad›r. Literatürde rastlad›¤›m›z bu yöndeki öneriler afla¤›da özetlenmifltir. Bunlar (Arens, Elder and Beasley, 2005:770; Jin'e and Dunjia,1997:195; Reeve,
1981:40):
* Faaliyet denetçilerinin ba¤›ms›zl›¤›: ‹ç denetçilerin, raporlar›n› yönetim kuruluna veya yönetim kurulu baflkan›na sunmas›, iç denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n› güçlendirmektedir. Benzer flekilde kamu denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n› art›rmak için
kamu denetçilerinin raporlar›n› do¤rudan Parlamentoya sunabilir. Ayr›ca iç denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n› korumas› için iflletmede do¤rudan icra görevi üstlenmemesi gerekmektedir.
* Faaliyet denetçilerinin yeterlili¤i: Faaliyet denetimi çok genifl bir alana yay›lan faaliyet problemleri ile ilgilendi¤i için faaliyet denetçisi için yeterlilik,
önemli bir problemdir. ‹ç denetim ekibi nitelikli ve tecrübeli denetçilerden oluflmal›d›r. Ayr›ca, sürekli ve meslek içi e¤itim de ihmal edilmemelidir. Denetçinin, faaliyet denetimini çok iyi bilmesi ve de¤erlendirme konusunda yeterli deneyime sahip olmas› istenir.
* Faaliyet denetimi metodolojisinin oluflturulmas›: Faaliyet denetimi yap›lacak
5 Ifl›klar Holding ‹cra Baflkan› Hilmi Güvenal kendi gruplar›ndan örnek vererek, süreç kontrolünü
flöyle ifade etmektedir; “Bizim beklentimiz esas olarak denetçilerden ziyade süreçlerden.
Denetimi de süreçlerin do¤ru iflleyip ifllemedi¤ini denetlemek konusunda görevlendirmek
istiyoruz.... Süreçler do¤ru çal›flt›¤› müddetçe baflka ifllere bakabilirsiniz? Burada kastetti¤imiz
nedir? Bir flirketin sat›n alma süreci, uzun vadeli plan yapma süreci, bütçe süreci, bir flirketin di¤er
yönetmelikleri. Önemli olan flirketin kurallara sad›k olarak çal›fl›p çal›flmad›¤›d›r. fiirketi bütün
kurallara uygun çal›fl›p çal›flmad›¤›n› denetlemek bence çok daha önemli” (Reel Sektör ve ‹ç
Denetim, 2002; 13).
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projeler ile ilgili ayr›nt›l› araflt›rmalar yapmak gerekmektedir. Ayr›ca, denetim
ölçütlerinin muhasebe denetimlerinden farkl› olarak daha belirsiz olmas› dolay›s›yla gerçek durumlara uygun ölçütler belirlenmelidir.
* Muhasebe denetimine önem verilmesi: Faaliyet denetiminde muhasebe denetimi tamamen ihmal edilmemelidir. Çünkü muhasebe denetimi faaliyet denetimi
için bir alt yap› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca, muhasebe denetimi gerçekte faaliyet denetiminin bafllang›c›d›r. Çünkü muhasebe denetimi ile test edilen veriler, asl›nda etkenlik ve verimlilikle genellikle ilgilidir.
* Ortama önem verilmesi: ‹flletmede iç denetçinin rolü çok iyi tan›mlanmal› ve
iflletmeye benimsetilmelidir.
* Raporlamaya önem verilmesi: Faaliyet denetimi raporlar› genellikle hikaye
tarz› yaz›l›r. Bundan dolay› bulular›n ilgi çekecek bir flekilde sunulmas› gerekir.
Faaliyet denetçisinin saha çal›flmas› yaparken bulgular› kaleme almaya bafllamas› gerekir.
* Zamana önem verilmesi: Faaliyet denetimi çok zaman ald›¤› için maliyeti yüksektir. Dolay›s›yla denetçinin, zaman›n› bofla harcayacak faaliyetlerden kaç›nmas› gerekir.
* Toplant›lara önem verilmesi.
* Kan›t toplamaya önem verilmesi: Denetçi, çeflitli denetim teknikleri kullanarak kan›t toplamal›d›r.
* Olumlu yönlerin vurgulanmas›: Denetçi denetlenen birimde yap›lan olumlu
faaliyetleri de ihmal etmemelidir.
* Özelliklerin verilmesi: Raporda sunulan önerilerde, genellemelerden kaç›nmak gerekmektedir.
3. FAAL‹YET DENET‹M‹ SÜREC‹
Faaliyet denetimleri sektörden sektöre, iflletmeden iflletmeye de¤iflmekle birlikte gerçeklefltirilme süreçleri birbirine benzerdir. Bir faaliyet denetimi bafll›ca üç
aflamadan oluflmaktad›r: Planlama, kan›t toplama ve de¤erlendirme, raporlama
ve izleme/sonuçland›rmad›r. Faaliyet denetimleri önceden belirlenmifl denetim
hedeflerine ve bunu izleyen etkin bir denetim program›na göre gerçeklefltirilir.
Faaliyet denetimi planlamas›nda, muhasebe denetiminden farkl› olarak, oldukça
ayr›nt›ya girmek gerekmektedir. Hedefler, çal›flma alan›na uygun olarak saptan›r. Dolay›s›yla birçok özel durumu dikkate almak gerekmektedir.
3.1. Faaliyet Denetiminin Aflamalar› (Faaliyet Denetimi Süreci)
Aralar›nda önemli farkl›l›klar olmakla birlikte birçok yönden faaliyet denetiminin gerçeklefltirilmesi, muhasebe denetimine benzemektedir. Söz konusu aflamalar fiekil 1'de gösterilmifltir.
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Amac›n Aç›klanmas›
Tan›ma
Ön ‹nceleme
Program Gelifltirme
Faaliyet Denetiminin
Gerçeklefltirilmesi
Raporlama
‹zleme

fiekil 1: Faaliyet Denetimi Aflamalar›

Kaynak: (Whittington and Pany, 1998:757).

Afla¤›da faaliyet denetimi sürecine iliflkin özet bilgiler sunulmaktad›r. Bunlar
(Whittington and Pany, 1998:757-758):
* Amac›n Aç›klanmas›: Amaç belirlenmifl bir birimin, fonksiyonun veya faaliyetin performans›n›n de¤erlemesidir. Denetçilerin mutlaka örgütün özellikli hedefleri ile ilgili özel politika ve prosedürleri belirlemesi gerekmektedir. Faaliyet
denetiminin bir iflletmede kapsam› çok genifl olup, genellikle afla¤›da s›ralanan
hedeflere göre tasarlan›r (Moeller ve Witt, 1999:21-5):
- Belirlenmifl politikalara, planlara ve prosedürlere uygunluk düzeyinin araflt›r›lmas›,
- Faaliyet kontrollerinin uygulanmas›, yeterlili¤i ve sa¤laml›¤›n›n de¤erlenmesi
ve incelenmesi,
- Örgüt içinde gelifltirilen yönetim verilerinin güvenilirli¤inin araflt›r›lmas›,
- Devredilen sorumluluklar›n yerine getirilmesinde performans kalitesinin de¤erlenmesi,
- Faaliyetlerin gelifltirilmesine yönelik önerilerde bulunulmas›,
- Varl›klar›n korunmas› ve muhasebelefltirilmesinin sa¤lanmas›d›r.
* Tan›ma: Denetçi tan›ma sürecine, organizasyon flemas›n›, fonksiyon ve so291
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rumluluklar›n yaz›l› oldu¤u belgeleri, yönetim politika ve kurallar› ile faaliyet
politika ve prosedürlerini inceleyerek bafllar. Sürecin sonunda, ilgili birimi,
fonksiyonu veya süreci tan›d›¤›n›, anketler, ak›fl flemalar› ve ald›¤› notlarla belgeler.
* Ön ‹nceleme: Denetçi bafllang›ç araflt›rmas›na göre, potansiyel problemleri ve
faaliyetlerin kritik yönlerine iliflkin ulaflt›¤› sonuçlar› özetler. Denetçi söz konusu çal›flmalardan, denetim program› oluflturma aflamas›nda da yararlan›r.
* Program Gelifltirme: Her bir faaliyet denetiminin kendine özgü yap›s› vard›r.
Denetçi faaliyetleri de¤erlemede ihtiyaç duyaca¤› her türlü test ve analizi içerecek flekilde denetim program› oluflturur. Denetim çal›flmas›n›n zorlu¤undan dolay› uygun bir denetim ekibinin görevlendirilmesi ve çal›flmalar›n zaman çizelgesine uygun gerçeklefltirilmesi önemlidir.
* Faaliyet Denetiminin Gerçeklefltirilmesi (Çal›flma Alan›): Bu aflama faaliyet denetim program›n›n uygulanmas›n› kapsar. Analiz ise, bu aflamas›n›n di¤er
önemli k›sm›n› oluflturur. Örgütün gerçek performans›, çeflitli ölçütlere (bütçeler, verimlilik hedefleri veya benzer birimlerin performans› gibi) göre karfl›laflt›r›l›r. Söz konusu karfl›laflt›rmalar ve de¤erlendirmeler, denetçinin gelifltirece¤i
önerilerin de alt yap›s›n› oluflturacakt›r.
* Bulgular›n Raporlanmas›: Denetçi raporda, denetimin temel amaçlar› ile ilgili edindi¤i bilgileri özetler. Faaliyet denetim raporlar› üçüncü kiflilere gönderilmedi¤i için standart bir flekli yoktur. Ancak, kamuda haz›rlanan denetim raporlar›nda baz› flekil flartlar› aranmaktad›r. Raporda, denetçinin gelifltirdi¤i öneriler ile çok az uyulan veya hiç uyulmayan politika ve prosedürlerin listesi sunulur. Taslak rapor haz›rland›ktan sonra, incelenen birimle do¤rudan ilgili bütün
personel ile bulgular›n tart›fl›laca¤› bir toplant› yap›lmal›d›r. Toplant› yap›lmas›
çeflitli yararlar sa¤lamaktad›r. fiöyle ki; denetçi taraf›ndan gelifltirilen öneriler
daha sa¤l›kl› hale gelecektir. Di¤er yandan raporda aç›klanan problemlere iliflkin yönetimin zaman›nda gerekli önlemleri almas› da mümkün olacakt›r.
* ‹zleme: Denetim raporundaki her hangi bir eksikli¤in, yeterince aç›klanmas›
için izleme faaliyeti gerçeklefltirilir. Genellikle de bu sorumluluk iç denetim ekibinden birine verilir. Baz› durumlarda da, önemli önerilerin daha da gelifltirilmesini temin etmek için belirli bir süre geçtikten sonra, çok k›sa incelemeler yap›lmas› gerekebilir.
Yukar›da s›ralanan aflamalar›n nas›l gerçekleflti¤ine iliflkin genel bir fikir vermek amac›yla bir faaliyet denetimi örne¤i özet olarak afla¤›da sunulmufltur.
3.2. Faaliyet Denetiminin Gerçeklefltirilmesine Bir Örnek6
‹ç denetim bölümü bulunan bir iflletme, Net-Sat olarak isimlendirilen ayr› bir birim oluflturmufl olup, söz konusu birim ürünleri do¤rudan on-line (internet üze6

Söz konusu örnek için; (Moeller ve Witt, 1999:21-7/21-16)’dan oldukça yararlan›lm›flt›r.
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rinden) pazarlamaktad›r. On-line pazarlama yöntemi, geleneksel iflletme prosedürlerinden farkl› oldu¤u için, mali ifllerden sorumlu yönetici, kayg›lar›n› dile
getirmifltir. Yönetici bu yeni bölümün özelliklerini vurgulayarak, iflletmenin sat›fl ve pazarlama sürecinin faaliyet incelemesinin yap›lmas›n› istemifltir. Afla¤›da yeni bir alana iliflkin faaliyet denetimi yaklafl›m›n›n nas›l gelifltirildi¤i aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
1. Ad›m: Yeni Bölümün Kontrol Risklerinin Anlafl›lmas›
‹ç denetçi, Net-Sat'›n sat›fl ve pazarlama süreci ile ilgili kontrol risklerini yeniden de¤erleyecektir. Bu amaçla yeni bölümün üst düzey yöneticileri ile baz› görüflmeler yap›lacakt›r. ‹lgili riskler de¤erlenecek ve denetim program›na uygun
olarak yap›lan düzenli denetimlerde saptanan di¤er risklerle karfl›laflt›r›lacakt›r.
fiayet kapsaml› bir inceleme ihtiyac› oldu¤u anlafl›lm›fl ise, di¤er denetim riskleri ve önceliklerine de ba¤l› olarak söz konusu faaliyet denetimi, denetim plan›na dahil edilecektir. ‹ç denetim koordinatörü, bölüm ile ilgili riskleri ve kapsaml› risk analizlerine dayanan bir denetim çal›flmas› yap›p yapmama karar›n›
yönetim ile görüflecektir.
Net-Sat'›n on-line pazarlama ve sat›fl sürecinin yeni olmas›, nispeten daha yeni
teknoloji kullanmas›, denetçiyi önemli kontrol risklerine sahip oldu¤u sonucuna
ulaflt›rm›flt›r. ‹ç denetim, Net-Sat'›n denetimini planlayarak bu kontrol risklerini
dikkate almal›d›r. Net Sat örne¤inde oldu¤u gibi bir faaliyet denetimi uygulanmas›ndaki ilk aflamalar fiekil 2'de ak›fl flemas› halinde gösterilmifltir.
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‹ç denetimin in cel eme
is te¤ini d ikkate al mas› v e
yeni s üreci t an›mas›

Bafllang›ç risk analizlerinin
uygulanmas›

‹nceleme
y apmaya de ¤er
mi?

Evet

Hay›r
‹ncelemeyi
dikkate al

‹nceleme cari
dönemde
yap›labilir mi?

Gelecek dönemde
de¤erlendir

Hay›r

Ev et
Söz konusu
incelemeyi y›ll›k
plana dahil et.

Gelece k dönem denetim
planlamas›na dahil et.

Yön etimi
b ilgilendir.

Bafllang›ç de¤erleme
p lanlar › haz›rl a

Yönet imi
bilgi lendir

fiekil-2: Bir Faaliyet Denetimi Uygulamas›n›n Bafllang›ç Aflamalar›

Kaynak: (Moeller ve Witt, 1999:21-8)

2. Ad›m: Bafllang›ç Araflt›rmas›
‹ncelenmesine karar verilen faaliyete iliflkin bafllang›çta yap›lan araflt›rmalar, faaliyet denetimi sürecinin en önemli k›sm›n› oluflturur. Bafllang›ç "alan araflt›rmas›", ilgili birime gitmeden önce bafllar, daha sonrada ilgili birimde araflt›rmalar
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sürdürülür. ‹lgili birime gitmeden önce afla¤›daki aflamalar›n yerine getirilmesi
önerilmektedir. Bunlar:
* ‹ncelemenin Genel Amac›n›n Tan›mlanmas›. Bu tan›mlaman›n iç denetim koordinatörü veya k›demli denetçilerden biri taraf›ndan yap›lmas› gerekir. Örne¤imizde, söz konusu incelemenin amac›; "yönetimden gelen istek ve bir risk analizi" fleklinde tan›mlanm›flt›r.
* ‹lgili Di¤er Personel ile Görüflmeler Yap›lmas›. Personel yöneticisi ve denetlenen birim ile ilgili önemli personelinde içinde bulundu¤u iflletme personeli ile
görüflmeler yap›lmal›d›r. Bu görüflmeler bir çok amaca hizmet etmekle birlikte,
öncelikle bize incelemede yard›mc› olacak uygun personeli belirlememize olanak sa¤lar. Örne¤imizde, iç denetçi merkezdeki bilgi sistemi yöneticisiyle yapm›fl oldu¤u görüflme sonucunda, Net-Sat bünyesinde oluflturulan yeni on-line sat›fl süreci ile yak›ndan ilgilendiklerini ö¤renmifltir.
* ‹lgili Bütün Verilerin Toplanmas›. ‹ç denetim, planlanan saha incelemesi için
uygulanabilir tüm bilgiyi (çal›flma ka¤›tlar›, raporlar gibi) incelemelidir. Örne¤imizde incelenecek birim, on-line sat›fl yapt›¤› için, iç denetçi internetle ifllem
prosedürlerinin tamam›n› çok iyi anlamaya çal›flacakt›r.
* ‹ncelenecek Saha ile ‹lgili Anlaflmalar›n Yap›lmas›: ‹ncelemede bir sürprizle
karfl›laflmamak için, iç denetimin elinde gerekli yetki (izin) belgeleri bulunmal›d›r.
‹ç denetçi art›k, örne¤imize göre Net-Sat'›n faaliyet birimini ziyaret edebilir. ‹lgili birimi tan›maya yönelik önerilen aflamalar ise afla¤›daki gibidir:
* Sorumlu Yönetici ile Görüflmeler Yap›lmas›. Denetim ekibi, inceleme sonunda nihai raporu gönderece¤i sorumlu yönetici ile görüflmelidir. Örne¤imize göre Net-Sat, yeni bir birimdir ve birimi yöneticisi, inceleme ile ilgili birçok hususu merak etmektedir. Bu görüflmede, iç denetçi birim yöneticisi kanal›yla, birimin faaliyetlerini, örgütsel iliflkilerini ve problemlerini yak›ndan tan›ma f›rsat›
bulacakt›r.
* Di¤er Önemli Personel ile Görüflmeler Yap›lmas›. Örne¤imize göre sat›fl müfettifli gibi önemli konumdaki personel ile de görüflmeler yap›lmal›d›r. Bu tür
görüflmeler, daha önce edinilen bilgilerin çapraz kontrolünü ve ilave bilgiler edinilmesini sa¤layacakt›r.
* Faaliyet Alan›n›n Gözden Geçirilmesi. ‹ç denetçi, faaliyetlerin tümünü, genel
ifl ak›fl›n›, gerçeklefltirilen çeflitli prosedürleri gözlemlemek için ilgili birimde
kapsaml› bir gezi talep etmelidir. ‹ç denetçinin, süreçleri daha iyi anlayabilmek
için çok ayr›nt›l› sorular sormas› gerekecektir. Örne¤imize göre denetçi, internet
üzerinden yap›lan sat›fllarda müflterilerden bilgiler nas›l temin ediliyor? Siparifl
süreci ve ürünü gönderme aflamalar› nas›l gerçeklefliyor? gibi sorular soracakt›r.
* Politika ve Prosedürlerin ‹ncelenmesi. ‹ç denetçi örgütün tamam›nda izlenen
idari ve kontrol faaliyetlerini etkileyen yaz›l› politika ve prosedürleri k›saca in295
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celemelidir. Söz konusu inceleme ile ön saha araflt›rmas› aflamas› tamamlanm›fl
olmaktad›r.
Bu tan›ma aflamas› zaman zaman, gerçek inceleme aflamas›na kadar uzayabilir.
Tan›ma aflamas›, ayr›nt›l› bir denetim plan› oluflturulmas›na yard›mc› olacakt›r.

3. Ad›m: Ayr›nt›l› Denetim Plan›n›n Oluflturulmas›
Bafllang›ç araflt›rmalar› ve risk analizlerinden yararlanarak, sorumlu denetçi ayr›nt›l› bir denetim plan› oluflturur. Bafllang›ç olarak, daha önce yararlan›lan benzer bir denetim program›, örnek olarak al›nabilir ve program üzerinde gerekli
de¤ifliklikler yap›l›r.
Denetim plan›nda, denetim süresince uygulanacak ayr›nt›l› testler için potansiyel alanlara ve denetim hedeflerine ayr› bir önem verilmelidir. ‹ç denetçi, incelenecek birim ile ilgili özel denetim prosedürleri oluflturur ve riskleri tan›mlar.
Bu aflamada iç denetçinin biraz yarat›c› olmas› yaral› olacakt›r.
fiayet denetçi, planlanan bir testin uygunlu¤una iliflkin flüpheleri varsa, incelenecek birim yöneticisi ile görüflmesi yararl› olacakt›r. Örne¤imizdeki birime iliflkin olarak bu aflamada iç denetçinin dikkate almas› gereken hususlar flunlard›r:
* Kabul edilen siparifllerin yedeklenmesini, sat›fllar›n kayd›n› sa¤layacak on-line sat›fl sisteminin korunmas›na yönelik prosedürler var m›?
* Onaylanmam›fl teslimatlar›n iflleme konulmas›na veya di¤er internet kullan›c›lar›n›n gizlice sat›fl bilgilerine ulafl›lmas›na engel olacak yeterli güvenlik prosedürleri var m›?
* Bilgisayar ekran›nda gösterilen ve pazarlanan ürün, iflletmenin genel politika
ve tan›mlamalar›na (kalite, fiyat vb. yönlerden) uygun mu?
* Kredi kart› yoluyla gerçeklefltirilen sat›fllara iliflkin olarak, güvenli bir flekilde
ve an›nda ilgili banka ile do¤rulama yap›l›yor mu?
‹ç denetçi faaliyet denetimine iliflkin özel denetim program› oluflturmal› ve bu
programa göre de testlerini gerçeklefltirmelidir. Denetçi bu aflamada, ayr›ca ihtiyaç duyaca¤› ilave kaynaklar› da planlamal›d›r. Örne¤imizdeki on-line sat›fl
yapan iflletme büyük ölçekli olsa ve iç denetim ekibi de bu alanda uzman de¤il
ise, d›flar›dan uzman deste¤i gerekecektir. Sonuç olarak, haz›rlanan plan iç denetim koordinatörünün onay›na sunulur.
Tablo 2'de örne¤imizdeki Net-Sat ile ilgili bir denetim program›nda yer alan
prosedürlerden örnekler sunulmaktad›r.
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Tablo 2 : Net-Sat Birimi Örnek Denetim Program›

Net-Sat Sat›fl ve Pazarlama Sis temi
DENET‹M ADIMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yerleflim:………………. Tarih:…………
Saha
Bafllang›ç
‹ncelemesi

Sistem ve fonksiyonlar› genel olarak tan›mak için sat›fl ve
pazarlama personeli ile görüflmeler yap›lmas›.
Gün boyunca, belirli aral›klarla sistem faaliyetlerinin
gözlemlenmesi.
Seçilen iki günde (ilki yo¤un ifl hacmi olan Cuma günü, di¤eri
ise ay›n son günü olmak üzere) ifllemlere iliflkin ayr›nt›l›
testlerin uygulanmas›.
Seçilen günlerde bütün önemli dosyalar›n kaydedilip
kaydedilmedi¤inin araflt›r›lmas›.
Kredi kart› ile yap›lan sat›fllarda do¤rulama prosedürlerinin
incelenmesi.
Seçilen günlerde, kredi kart› ile al›fl verifl yapan müflteriler ile
sat›lan ürün ve banka ödemelerine iliflkin do¤rulama yap›lmas›.
Herhangi bir farkl›l›¤a rastlan›lmas› halinde nedenin
araflt›r›lmas›.

4. Ad›m: Gerçek Faaliyet Denetiminin Gerçeklefltirilmesi
Asl›nda birim, fonksiyon veya süreç tan›ma faaliyetleri ile gerçek denetim faaliyetlerini kesin çizgilerle birbirinden ay›rmak güçtür. Kavramsal olarak denetim
çal›flmalar› tan›ma aflamas›nda iddia edilen hususlara, gerçekte ne ölçüde uyuldu¤unu belirlemek için yap›l›r. Denetim çal›flmalar›nda afla¤›da belirtilen teknikler kullan›larak güvenilir ve yeterli say›da kan›ta ulafl›l›r. Bunlar:
- Soruflturmalar,
- Gözlemler,
- Yaz›l› do¤rulamalar,
- Bilgisayar destekli denetim prosedürleri,
- Veri iflleme sürecinin izlenmesi,
- Testler ve di¤er araçlar gibi.
Söz konusu denetim teknikleri ile toplanan kan›tlar, iç denetçinin mesleki yeterlili¤i ile birleflerek, denetçide bir görüfl oluflmas›na yol açacakt›r. Bu aflamada
denetçinin esnek ve yarat›c› olmas› çok önemlidir. Denetçi bu aflamada, ihtiyaç
duymas› halinde denetim program›nda da gerekli de¤ifliklikleri yapar.
5. Ad›m: Denetim Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi
Bu aflamada denetçi toplad›¤› bilgileri ayr›nt›l› bir flekilde analiz edecektir. Bilginin veya faaliyetin nas›l analiz edilece¤i ile devam›nda ne tür yararlar sa¤layaca¤› konular› denetçinin öznel yarg›s›na dayanmaktad›r.
Tablo 3'de, örne¤imizdeki iflletmeye iliflkin denetçinin tan›ma aflamas›nda ulafl297
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t›¤› bilgiler ve bu bilgilerin analizleri özet olarak yer almaktad›r. Söz konusu çal›flma kâ¤›d›n›n düzenlenmesi, denetim raporuna da bir çeflit haz›rl›k say›labilir.
Ayr›ca bu tür analizler, etkin bir iç denetim hizmeti sunulmas›na da yard›mc›
olur.
Tablo 3: Net-Sat Bölümünde Gerçeklefltirilen Denetim Sonuçlar› Çal›flma
Ka¤›d› Örne¤i
Net-Sat Sat›fl ve Pazarlama Sistemi

Örnek ‹ç Denetim

Net-Sat Sistemi Ön ‹nceleme Bulgular›n›n Analizleri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yerleflim:………………. Tarih :…………

Gün Sonu Düzensiz Kontroller. Geçti¤imiz 14 günün, 3’ünde, sat›fl bölümüne gönderilen
kontroller ile sistem veri dosyas› aras›nda tan›mlanmam›fl faaliyetler saptanm›flt›r.
Geri Çevrilen Kredi Kart› ile Sat›fl Talepleri. Kredi kart› do¤rulama servisi yanl›fl hesap numaras›
veren müflterilerin baflvurular›n› reddetmifltir.
Hesap Kalan›. S at›fllara iliflkin bilgiler ile büyük defterdeki ana hesaplar düzenli olarak
karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Sistem Yedekleri . On-line sat›fl sistemi genel olarak, beklenmedik olaylara iliflkin herhangi bir
plana sahip de¤ildir. Önemli ölçüde beklenmedik bir olay oldu¤u zaman, bilgi sistemi bölümü,
anahtar sistem dosyalar›n› kurtarama yabilir.
Sistemden Yararlanma Eksikli¤i. Sistem birkaç ayd›r çal›flmas›na ra¤men, sistemin avantajlar› ve
özellikleri müflteri taban›na tam olarak bildirilmemifltir. Dolay›s›yla birçok müflteri hala klasik
yollar› kullanmaya devam etmektedir.
Kredi Kart› Bilgilerinin Güvenli¤i. Bütün müflteri kredi kart› bilgilerini içeren girdi raporl ar›n›n
listelenmesi düzenli olarak yap›lmaktad›r. Ancak, listeler mesai saatleri d›fl›nda güvensiz bir
flekilde personel masas›nda b›rak›lmaktad›r. Söz konusu durum, kredi kart› konusunda herhangi
bir müflteri ile hukuki anlaflmazl›¤a düflülmesi durumunda, iflletmenin aleyhinde kullan›labilir.

6. Ad›m: Denetim Bulgular›, Sonuçlar ve Öneriler
Bu aflamaya kadar yap›lan çal›flmalar, denetçinin yapaca¤› önerilere zemin oluflturmaktad›r. Bu aflaman›n kapsam›n› afla¤›da örnek olarak verilen sorular›n yan›tlar› oluflturacakt›r. Bunlar:
* Ulafl›lan sonuçlar, ne ölçüde baflar›l›d›r?
* Ulafl›lan sonuçlar ne anlama gelmektedir? Performans niçin daha iyi de¤il?
* Daha iyi yap›labilir miydi? Özel bir politika de¤iflikli¤i gereklimi veya uygulanan politika tamamen terk mi edilmeli? ‹ncelenen alan ile ilgili do¤ru elemanlar görev alm›fl m›? Elemanlar›n e¤itimi ve yetenekleri uygun mu? gibi.
Ulafl›lan sonuçlar›n baz›lar› oldukça nettir ve denetçiye öneriler gelifltirmesine
yard›mc› olur. Ancak baz› durumlarda ise daha fazla bilgi ve daha ayr›nt›l› araflt›rma yapma ihtiyac› duyulabilir. Raporda, ulafl›lan her bir sonuç için; faaliyeti
de¤erlemekte kullan›lan ölçütler, var olan problemler, sebepleri, etkileri ve gelifltirilen öneriler yer almal›d›r (Whittington and Pany, 1998:759). Bu tür de¤erlendirmelerde, iç denetçinin konumu, tecrübesi ve yetenekleri ön plana ç›kmaktad›r.
Faaliyet denetiminin sonuçland›r›lmas› aflamas›nda iç denetimin oluflturdu¤u
önerilerin, incelenen birim yöneticileri taraf›ndan da desteklenmesinin sa¤lan298
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mas›, önerilerin ileride gerçeklefltirilmesi flans›n› art›racakt›r. Bu nedenle ne yap›laca¤› hususunda, iç denetim ile yönetimin yak›n diyalog içinde karar vermesi gerekmektedir. Ayr›ca, iç denetim fonksiyonunu asla "bir polislik" olmad›¤›,
ilgili birime yard›mc› olmak için görevlendirildikleri, iflletme çal›flanlar›na gösterilmelidir.
Örnek olarak incelenen bölüme iliflkin faaliyet denetimi raporundan bir kesit
Tablo 4'de, sunulmufltur.
Tablo 4 : Faaliyet Denetimi Raporu Örne¤i (Girifl K›sm›)

Net-Sat Sat›fl ve Pazarlama Sistemi

Yerleflim:………………. Tarih :…………

Ahmet Tunç,
Baflkan Yard›mc›s› – Faaliyetlerden Sorumlu
Net Sat ‹flletmesi
Kayseri

Say ›n Tunç,
‹flletmenizde ayr› bir birim olarak kurulan on-line pazarlama faaliyetleri ile ilgili faaliyet denetimi
çal›flmas› 20 06 y›l› Ekim ay›nda gerçeklefltirilmifltir.
Hedefler, Kapsam ve Yaklafl›m

‹ncelemenin hedeflerine iliflkin ayr›nt›l› bir aç›klama 30 Haziran tarihli mektubumuzla taraf›n›za
yap›lm›fl olu p, incelemenin genel hedefleri flunlard›r:
1.
2.
3.

Cari uygulamalar›n belgelendirilmesi, analiz edilmesi ve raporlanmas›
‹ncelenmesi gereken alanlar›n tan›mlanmas›
Düzeltici faaliyetler veya geliflmeler için öneriler oluflturulmas›d›r.

Faaliyet denetim çal›flmalar›m›z iflletmenin on-line pazarlama bölümünün bilgisayar destekli faaliyetleri
ve merkezi veri iflleme biriminde gerçekleflmifltir. De¤erlendirmelerimiz, birimin hem mali hem de
faaliyet koflullar›na yönelik olmufltur. Ancak analiz çal›flmalar› s›ras›nda yararlan ›lan mali verilerin
denetim veya incelenmesi taraf› m›zca yap›lmad›¤› için onlara iliflkin herhangi bir güvence
verilememektedir.
Faaliyet denetimine bafllarken, ilgili birimde çal›flan üst düzey yöneticiler ve s eçilmifl personel ile
görüflmeler yap›lm›flt›r. Ayr›ca uygun gördü¤ümüz ve taraf›m›zca seçilen belgeler, dosyalar, raporlar,
sistemler, prosedürler ve politikalar de¤erlendirilmifltir. Toplanan verilerin analizinden sonra,
taraf›m›zca baz› öneriler gelifltirilmifltir. Söz konusu öneriler rapor haline getirilmeden önce hem ilgili
birim yöneticileri ile hem de üst yönetim ile paylafl›lm›flt›r.
Bulgular ve Öne rile r

Üst yönetimin dikkatini çekecek ön emli bilgiler bu raporda özetlenmifltir . Düflüncemize göre, raporda
yer alan öneriler, örgütte gerçeklefltirilen faaliyetleri daha da gelifltirecek niteliktedir. Raporda yer alan
öneriler; uygulanmas›nda güçlük bulunanlar, acil olanlar, sa¤layaca¤› yararlar, gerekli ekipman ve ilave
personel gibi bafll›klarla sunulmufltur. Ön erilerin çeflitlili¤i, u ygulanma maliyetleri ve faaliyetler
üzerindeki o las› etkileri yönetimin alaca¤› uygulama kararlar›nda dikkate al›nmal›d›r.
(Özel Bulgular ve Öneriler)

Kaynak: (Whittington and Pany, 1998:760).
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7. TÜRK‹YE'DE FAAL‹YET DENET‹M‹ UYGULAMALARI
Türkiye'de yasal olarak bankalar›n, arac› kurumlar›n, bireysel emeklilik flirketlerinin, portföy yöneticili¤i faaliyetinde bulunan flirketlerin iç kontrol sistemi
oluflturmalar› ve iç denetim birimi kurmalar› zorunludur. Hisse senetleri borsada ifllem gören iflletmeler için, henüz böyle bir yasal zorunluluk bulunmamaktad›r.
2008 y›l› bafl›nda yürürlü¤e girmesi beklenen "Türk Ticaret Kanun Tasar›s›" ise,
flirketlerde özellikle ba¤›ms›z denetim aç›s›ndan önemli yenilikler getirmektedir. Tasar›da ba¤›ms›z denetim kapsam› geniflletilmekte ve risk denetimine7 yer
verilmektedir. Ancak iç denetim, Tasar›'da yer almamaktad›r.
Ülkemizde mali kesim yan›nda, reel kesimde özelilikle holdingler/grup flirketlerde, uluslararas› nitelikteki flirketlerde, k›yaslama yoluyla veya üst düzey yöneticilerin (ortaklar›n›n) vizyonundan dolay›, iç denetim bölümüne sahip iflletmeler bulunmaktad›r. ‹flletmelerde faaliyet denetimi öncelikle söz konusu iç denetim bölümlerince gerçeklefltirilmektedir. ‹ç denetim bölümü bulunmayan iflletmelerde faaliyet denetimi kapsam›ndaki hizmetler, mali yöneticiden istenmekte veya d›flar›dan "yönetim dan›flmanl›¤›" hizmeti veren denetim flirketinden
/ muhasebe meslek mensubundan talep edilmektedir. Ayr›ca faaliyet denetiminin, kamu denetimi boyutu da bulunmaktad›r ki, ülkemizde bu konuda son y›llarda ciddi say›labilecek geliflmeler yaflanmaktad›r.

4.1. Özel Kesimde Faaliyet Denetimi Uygulamalar›
‹ç denetim bölümleri baflta iç kontrolleri de¤erlemek olmak üzere çok genifl türde faaliyet göstermekte ve bütün bunlar› risk yönetim anlay›fl› içerisinde gerçeklefltirmektedirler. ‹ç denetimin son y›llarda gittikçe de geniflleyen çal›flma alan›
içerisinde, faaliyet denetimin yerini saptamak için, Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü Derne¤i (T‹DE)'nin yay›nlad›¤› "‹ç Denetim" dergisinin çeflitli say›lar›nda
yer alan ve iç denetim bölümlerini tan›tan yaz›lar incelenmifl ve konumuzla ilgili baz› çarp›c› ifadeler afla¤›da özetlenmifltir. Bunlar:
* Anadolu Grubu iç denetim bölümün sorumluluk alan›na flunlar girmektedir;
grup flirketlerinde operasyon ve verimlilik, mali, mali hukuk, iç kontrol, suiistimal, bilgi teknolojileri denetimleri ile kurumsal yönetim, stratejik yönetim, risk
yönetimi denetimleri ve özel denetimler.
* Türkiye Ekonomi Bankas› iç denetim birimi; denetim faaliyetlerini dönemsel
ve dönemsel olmayan faaliyetler fleklinde ikiye ay›rmakta olup, dönemsel faaliyetleri ise; a) uyum, b) verimlilik/etkinlik, c) yönetim olarak grupland›rmakta7 “Tasar›n›n 378. maddesi risk teflhisi ve yönetimi ile ilgilidir. Bu konu ile ilgili görevli komite risk
teflhisi ve yönetimi ile ilgilidir. Bu konu ile ilgili görevli komite belirli sürelerde rapor verir. Raporlar›
denetçiler inceler ve amaca uygun olup olmad›¤›n› denetler. Denetçi 378. madde anlam›nda flirketi
tehdit eden veya edebilecek nitelikte tehlikeleri zaman›nda teflhis eden bir sistem kurup, kurmad›¤›n›,
kurmuflsa bunun iflleyip ifllemedi¤ini inceler ve bu konuda ayr› rapor verir” (Tekinalp, 2006:30).
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d›r. Dönemsel olmayan faaliyetler ise flunlard›r: Kullan›lan metot ve sistemlerin
uygunlu¤u ile yönetim ve kontrol ifllemlerinin verimlili¤ini incelemek; grubun
iç kaynaklar›n›n temini, tahsisi ve korunmas›nda kullan›lan metotlar›n uygunlu¤unu do¤rulamakt›r.
* Sabanc› Holding iç denetim bölümü müdürü ise; "‹ç denetimde; kurumsallaflma, kontrol ortam ve risk yönetiminin etkinli¤i ile genel faaliyet denetimine
a¤›rl›k veriyoruz. ‹fl sisteminde bütünsel yaklaflarak denetimlerin iyilefltirici
yönde olmas›na ve sistemin eksikliklerini giderecek önerilere odaklan›yoruz"
aç›klamas›n› yapm›flt›r.
* Koç Holding ‹ç Denetim Bölümü baflkan›na göre; "...Bafll›ca befl tür denetim faaliyetimiz vard›r; süreç, risk, finansal, uygunluk ve suiistimal. Denetim faaliyetleri flirketler nezdinde yap›lan y›l içi, y›l sonu ve bütçe denetimleri suretiyle ifa edilir".
* Borusan Holding'e ba¤l› Borçelik'te iç denetim; tüm operasyonel birimlerince
içsellefltirilmifl durumdad›r. Süreç esasl›, verimlilik ve geçmifl performans ile
hedefe k›yasla performans yönetimi yap›lmaktad›r. Etkin maliyet analizi ve kontrolünü sa¤lamak için uluslararas› flirketlerde kabul gören "maliyet kontrol" birimi oluflturulmufltur. Kalite kontrol ve denetim anlay›fl›na önem verilmektedir.
Süreçler ve organizasyon yap›lar› (sorumluluk, kontrol, raporlama vb. hususlar)
operasyonel verimlilik ve erken uyar› sistemi niteli¤inde bir çal›flma düzeni
oluflturmaya yönelik olarak tasarlanmaktad›r (Çelik,2003).
* ‹stanbul Sanayi Odas›'n›n belirledi¤i ve ilan etti¤i, Türkiye'nin 1000 büyük sanayi kuruluflu içerisinde ilk 500 firma aras›nda yer alan ve g›da sektöründe faaliyet gösteren bir A.fi.'nin iç denetim bölümüne yöneltti¤imiz, "‹ç denetim bölümünün gerçeklefltirdi¤i denetim türleri hangileridir?" fleklindeki sorumuza verilen yan›tta8, toplam denetim zaman›n›n önemli bir k›sm›n›n faaliyet denetiminde kullan›ld›¤› ö¤renilmifltir.
8Görüflmenin ayr›nt›s› flu cümlelerle devam etmifltir;

“‹ç denetim bölümünün günlük, haftal›k, ayl›k denetim faaliyetleri bulunmaktad›r. …Ayl›k denetimlere;
sat›c› ve müflteri kontrolü, ayl›k bütçe denetimi, maliyet denetimi ve karl›l›k analizleri örnek olarak
verilebilir. ‹ç denetçiler faaliyet denetimi kapsam›nda; sat›fllar›n denetimi (ürün, müflteri ve bölge
baz›nda karl›l›k analizleri gibi) ile ay sonlar›nda bütçe denetimi yapmaktad›r. Bölümlerin ayl›k bütçe
hedeflerine ne ölçüde uyduklar› araflt›r›lmakta, sapmalar varsa nedenleri sorulmaktad›r.
‹flletmede ifl süreçlerinin denetimi yap›lmaktad›r. Bunlar›n baz›lar› ön denetim niteli¤inde iken,
baz›lar› sonradan denetim niteli¤inde olmaktad›r. Örne¤in; sat›n almalarda, bölümlerin siparifl isteklerinin, daha sonra siparifl tekliflerinin denetimi (tekliflerin fiyat, kalite gibi yönlerden
karfl›laflt›r›lmas›), finans bölümünün bir sonraki hafta yapacaklar› ödemelerin denetlenmesi, sistemden
gelen bilgilere göre, ödemelerin vade, tutar vb. yönlerden onaylanmas›, gerekirse sözleflmeye
uyulmamas› gibi nedenlerle baz› ödemelere bloke konulmas› ön denetime örnektir.
Al›fl, sat›fl faturalar›n›n denetimi, üretimin denetimi ise sonradan yap›lan denetimlere örnektir. Üretim
denetimi kapsam›nda, tesis ve makinelerin rand›man oran› denetlenmektedir. Fire oranlar›, elektrik,
enerji, su kullan›m tablolar› ve grafikleri sürekli izlenmekte, sapmalar olursa incelenmektedir.
Maliyet denetimi, üretimden gelen bilgilere göre muhasebe bölümünde gerçeklefltirilmektedir.
‹flletmenin bünyesinde yer alan fabrikalar aras›nda da karfl›laflt›rma yap›lmaktad›r. Örne¤in; ayn›
teknolojiyi kullanan iki benzer fabrikan›n birim maliyetlerindeki farkl›l›¤›n nedenleri
araflt›r›lmaktad›r…”.
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Sonuç olarak, yukar›da özetlenen birbirinden farkl› uygulama örneklerinden de
anlafl›laca¤› üzere, sektörün, iflletmenin, dolay›s›yla yönetimin ihtiyaçlar›nda yaflanan farkl›l›klar faaliyet denetiminin kapsam›na da yans›maktad›r. Ancak belli
büyüklükteki organizasyonlarda, faaliyet denetimi ve uygunluk denetimi, iç denetimin bafll›ca u¤rafl alan›n› oluflturmaktad›r.

4.2. Kamu Kesiminde Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi) Uygulamalar›
Sosyal devlet anlay›fl›n›n geliflmesiyle kamu kesiminin artan görev ve sorumluluklar›n› sadece yasa ve kurallara uygunluk aç›s›ndan denetlemekle yetinilemez;
kamu kaynaklar›n›n kullan›m›nda, harcamalar›n sonuçlar›n› de¤erlendirmek ve
hesap verme sorumlulu¤u önem tafl›r. Kamu kaynaklar›n›n hukuka uygunluktan
baflka, yerinde, zaman›nda, tutumlu ve etkin biçiminde kullan›ld›¤›n›n hesab›n›
verilmek; olumsuzluklar varsa gidermek; sorumlular› saptamak da performans
denetiminin kapsam›na girmektedir (Altu¤, 2000:15).
1973 y›l›nda yaflanan petrol krizi ve uluslararas› para sisteminin çökmesi nedeniyle, pek çok ülkenin ekonomik performans›n›n zay›flamas›, kamu gelirlerindeki azal›fla karfl›n kamu harcamalar›ndaki h›zl› art›fl performans denetimini
kapsam›n›n geliflmesine yol açm›flt›r. Bir çok ülkede (‹ngiltere, Yeni Zelanda,
Kanada, Avustralya gibi) kamu kesiminde performans denetimi çal›flmalar› ve
yasalaflma süreci 1970'li y›llar›n bafl›nda bafllam›flt›r (Coflkun, 2000:271; Flesher
and Zarzeski, 2002:100).
Ülkemizde ise, bir yüksek denetim birimi olan Say›fltay'›n görevleri aras›na performans denetimi, 1996 y›l›nda 832 say›l› Say›fltay Kanunu'nun da yap›lan bir
de¤ifliklik ile girmifltir. Say›fltay'›n tan›t›m kitapç›¤›nda; kamu kaynaklar›n›n
mevzuata uygun harcanmas› yan› s›ra, "Bu kadar harcanmal› m›yd›?, "‹stenilen
hedefe ulafl›ld› m›?" gibi sorulara cevap araman›n da Say›fltay'›n gündeminde oldu¤u belirtilmektedir9. Say›fltay bünyesinde bu amaçla "Performans Denetim
Grubu" oluflturulmufltur (www.sayistay.gov.tr).
Performans denetimi, kamu denetçilerinin sadece tek u¤rafllar› olmamakla birlikte, Türkiye gibi kaynaklar› k›t olan bir ülke için ayr› bir önem tafl›maktad›r.
Bu bak›mdan sadece Say›fltay denetçilerinden de¤il, di¤er kamu denetçilerinden
de performans denetimi yapmalar› beklenmelidir. Di¤er yandan performans denetimi, sorumluluklar›n›n fark›nda olan, nitelikli, çal›flkan kamu yöneticilerinin
de istedikleri bir husustur10.
9 Say›fltay, performans denetimine iliflkin baz› pilot çal›flmalarda bulunmufltur. Bunlar: 1996
y›l›nda “Karayollar› Genel Müdürlü¤ünün devlet ve il yollar›nda yürüttü¤ü bak›m ve onar›m
faaliyetlerinin yönetim ve kontrolü çal›flmas›” ; 1999 y›l›nda “Afet ‹flleri Genel
Müdürlü¤ü’nün deprem konusundaki faaliyetlerini esas alan çal›flmas›” d›r. (Coflkun,
2000:287).
10 Örnek olarak PETK‹M Genel Müdürü’nün VII. Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumu’nda panel oturumunda söyledi¤i flu cümleler, söz konusu görüflümüzü destekle
mektedir; “Denetim mekanizmas›, bana flirketini niçin büyütmüyorsun? Ne kadar kar ettin?
Kaç para büyüttün? Fiziksel hedefin ne? 10 sene sonra neyi düflünüyorsun? Bu günkü ciro
hedefin ne? Pazar pay›n niye düflüyor? Müflterilerin için ne yapt›n? gibi sorular sormal›d›r”
(Yavuz, 2006: 401).
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Kamuda hesap verme sorumlulu¤unu ve fleffafl›¤› gelifltirmek, di¤er yandan üye
oldu¤umuz uluslararas› kurulufllar›n standartlar›na uyum sa¤lamak amac›yla,
yay›nlanan 5018 say›l› "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun" iç denetim ile ilgili hususlar› 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren uygulamaya girmifltir.
Kanun ile ayr›ca performans bütçe sistemine geçilmifl olup, art›k kamu kurumlar› kendi bütçeleriyle ilgili performans göstergelerini oluflturmak durumundad›rlar. Dolay›s›yla, denetimlerde de performans göstergeleri dikkate al›narak sorumluluklara iliflkin önerilerde bulunulacakt›r (Kamu Denetiminin, 2006:18).
Kamuda gerçeklefltirilen performans denetimlerinin denetim süreci aç›s›ndan
özel kesimde gerçeklefltirilenlerden fark›; performans denetim raporunun haz›rlanmas› aflamas›ndan sonra ilgili parlamento komisyonuna sunulmas› ve devam›nda hükümetin yan›t›n›n beklenmesi aflamalar›d›r. Her iki kesimde de sürecin
son aflamas›, izleme aflamas› olmaktad›r.
Kamuda performans denetiminin uygulanmas› sürecinde, ülkemizde karfl›lafl›lan
ve saptayabildi¤imiz baz› önemli güçlükler flunlard›r:
* Mevcut denetçiler, hata ve suçlu aramaya yönelik eski al›flkanl›klar›n› sürdürürken, yöneticiler de sorunlar› gizleme, iç denetim istememe ve denetçilere mesafeli olma al›flkanl›¤›n› korumaktad›rlar (Duman, 2006:50).
* Performans denetiminin hatta performans yönetiminin özü, ekip çal›flmas› düflüncesine dayanmaktad›r. Denetimlerde ekip çal›flmas› yeterince olgunlaflmam›flt›r (Coflkun, 2000:306).
* Kamuda performans denetimini sadece dar anlam›yla, kamu kaynaklar›nda tasarrufa gitmek, yani harcamalar› azaltmak yönüyle düflünmemek gerekir. Herhangi bir ifli yaparken kaynaklar›n kullan›m›n yan›nda, süreç ve çal›flma biçiminin iyilefltirilmesine de özen gösterilmelidir.
* Performans denetimini uygulamak güç oldu¤u için, kamu denetçilerin bu yönde yetkinliklerinin art›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Kamu denetçilerine yönelik performans e¤itim çal›flmalar›, bu alanda geliflmifl ülke tecrübelerinden yararlanmak
önemlidir.
Yukar›da son s›rada verilen güçlü¤ün afl›lmas›nda e¤itim kurumlar›na da görev
düflmektedir. Üniversitelerde e¤itim programlar›na lisans veya lisansüstü düzeylerde faaliyet denetimi / performans denetimi konular›nda dersler konulmal› veya mevcut dersler içerisinde bu konulara a¤›rl›k verilmeli; yüksek lisans ve doktora tezleri yapt›r›lmal›d›r. Nitekim az say›da da olsa baz› ders programlar›nda
"Faaliyet denetimi" bafll›kl› derslere rastlan›lm›flt›r11.
11 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans Program›nda
yer alan “Faaliyet Denetimi” dersi ile Bal›kesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹flletme
A.B.D. Yüksek Lisans Program›nda yer alan “Faaliyet Denetimi” dersi rastlayabildi¤imiz
örneklerdir.
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Gerek kamuda gerekse özel kesimde performans denetimi, d›flar›dan uzmanlarca da yap›labilmektedir. Bir öngörü olarak; Türkiye'de de gelecekte muhasebe
ve denetim meslek mensuplar›ndan, kamu kurum ve kurulufllar›n›n da içinde oldu¤u müflteri kesiminden muhasebe denetimi ve mali dan›flmanl›k hizmeti d›fl›nda, performans denetimi istenmesi de mümkün olabilecektir. Dolay›s›yla meslek mensubu "mali dan›flmanl›k" yan›nda, "yönetim dan›flmanl›¤›" alan›n› da ihmal etmemeli, kendini bu yönde gelifltirmelidir. Muhasebe meslek mensuplar›n›n bu yönde yapacaklar› çal›flmalar›n bafllang›c› ise "mali analiz" olabilir12. Örnek olarak; muhasebe denetçisi/mali müflavir, bir müflteri iflletmenin stok devir
h›z›n›n cari dönemde dikkati çekecek ölçüde yavafllad›¤›n› saptam›fl olsun. Bu
durumun, mali tablolara yans›mas›n› görmek için muhtemelen bunun nedenlerini araflt›racak ve oran›n düflük olmas›na yol açan nedenleri yönetimle paylaflacakt›r.

8. SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RMELER
Küreselleflme ve artan rekabet, özellikle büyük ölçekli iflletmeleri dünya ölçe¤inde bir verimlilik aray›fl›na sokmufltur. Di¤er yandan kamu kaynaklar›n›n gittikçe küçülmesi de kamu yöneticilerinde benzer kayg›lar uyand›rm›flt›r. Bu kayg›lar›n giderilmesinde as›l sorumluluk do¤al olarak yöneticilere düflmektedir.
Denetçiler, bu konularda yönetime yard›mc› olacaklard›r. Özellikle iç denetçiler
günümüz ifl ortam›nda iflletmenin baflar›l› olmas› için çok önemlidir. ‹ç denetçiler iflletmede güçlü bir kurumsal yönetim için iç kontrolleri de¤erlemeleri ve
önerilerde bulunmalar›, iflletme hakk›nda genifl çerçeveli bak›fl aç›lar› ve risk yönetimindeki becerileri ile önemli bir kaynak oluflturmaktad›r.
Asl›nda, yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve iç denetçiler ortak
hedeflere sahiptirler. Onlar›n her birinin sorumluluklar›n› yerine getirmesi ve
amaçlar›na ulaflabilmesi için iyi ifl iliflkilerine ihtiyaç vard›r. ‹yi iliflkiler ise
gruptakilerin birbirlerinden beklentilerinin iyi anlafl›lmas› ile geliflebilir. ‹ç denetim farkl› sorumluluklar tafl›makla birlikte tüm iflletme çal›flanlar›n›n içinde
yer ald›¤› bir fonksiyondur.
Günümüzde iç denetime bak›fl aç›s›, geçmiflteki "iflletmenin polisi" konumundan
"yönetici dan›flmanl›¤›na" dönüflmüfl, görev alan› ise muhasebe denetiminden
çok, faaliyet denetimi ve uygunluk denetimi a¤›rl›kl› hale gelmifltir. Faaliyet denetimleri, gerek kapsam›n›n genifl olmas›, gerekse ölçütlerinin soyutlu¤u dolay›s›yla iç denetimin en çok çaba harcanan ve maliyetli bir alan›d›r. Ayr›ca, faaliyet denetiminden beklenen sonuçlar›n al›nmas› için nitelikli ve tecrübeli denetçiler taraf›ndan gerçeklefltirilmesi flartt›r.
12 “Tam tasdik denetimi görevinde bir y›ll›k emek vermifl yeminli mali müflavir o iflletmenin;
faaliyetlerinin rakamsal verilerine hakim olacak ve finansal tablo analizleri yapabilecektir.
Art›k masraflar›n sat›fla oran›, sermaye ile cironun devir süratindeki iliflkisi, iflletme sermayesinin
yeterlili¤i, yeterli de¤ilse kay›t d›fl› finanse edilip edilmedi¤i gibi yorumlar› rahatl›kla
yapabilecektir” (Pur, 2006:8).
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Dolay›s›yla iflletme yöneticilerinin de bu bilinçle, iç denetime nitelikli insan gücü, teknolojik destek, ücret politikas› dahil gerekli kaynaklar› ay›rmas›, iç denetimin konumunu sürekli olarak güçlendirmesi, iç denetçiye icra görevi vermeyerek, iç denetimin organizasyon flemas›nda en üst düzeye raporlama yapmas›n›
sa¤layarak onun ba¤›ms›zl›¤›n› art›rmas› flartt›r. Di¤er yandan muhasebe denetiminde oldu¤u gibi, iç denetimde de "beklenti uçurumuna" düflülmemeli ve kalite güvence, hem iç hem d›fl de¤erlendirmeleri içerecek flekilde gerçeklefltirilmelidir.
Kamu kesiminde yürütülen faaliyet denetimleri (performans denetimleri) çal›flmalar› ise; kamu kaynaklar›n›n etkin kullan›m›, kamu hizmetlerinde kalitenin
yükseltilmesi, kamuda hesap verme sorumlu¤unun ve fleffafl›¤›n›n gelifltirmesi
ve bütün bunlar›n sonucunda ekonomik ve sosyal geliflmenin art›r›lmas› yönlerinden önem verilmesi gereken bir aland›r. Kamu kesiminde performans denetiminin ve onun bir parças› oldu¤u performans yönetiminin uygulanmas›, sadece
yasa koyucunun de¤il, sorumluluklar›n› bilen nitelikli ve çal›flkan kamu yöneticilerinin ve toplumun ortak beklentisidir.
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