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ŞİRKETLERDE YETERLİ İÇ KONTROLLER VAR MI?
İç Kontrol Bakış Açısıyla Değerlendirme
Fuat ÖKSÜZ
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.

1- GİRİŞ
Bu tebliğin amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde iç kontrollerin yeterliliği ile ilgili tespit,
görüş ve önerileri paylaşmaktır. Tebliğin hazırlanmasında, reel sektörde faaliyet gösteren ve belirli büyüklüğe ulaşmış şirketler esas alınmış, tespit ve görüşlerin oluşturulmasında kişisel deneyim ve tecrübeler esas
alınmıştır. Yaşanmış tecrübelerin paylaşılmasının önemli katkılar yaratacağına inanmaktayım.
Tebliğin ilk bölümünde iç kontrolün tanımı ve ana çerçevesini içeren özet teorik bilgiye yer verilmiştir. Ana çerçevenin anlaşılması bundan sonra yapılacak değerlendirmelerde büyük önem arz etmektedir.
Takip eden bölümde şirketlerimizde iç kontrollerin yeterliliği konusu değerlendirilmiş ve bu yönde sık rastlanan kontrol eksikliklerine yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise, etkin bir kontrol sisteminin var olmamasının olası sonuçlarına değinilmiştir.
2- İÇ KONTROLE GENEL BAKIŞ
İç kontrol, kuruluşun üst yönetimi ve diğer personeli tarafından hayata geçirilen, operasyonların
etkinlik ve verimliliğini, finansal raporlamanın güvenilirliğini ve ilgili yasalar ile diğer düzenlemelere uyumun sağlanması amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanan
bir süreçtir.
Diğer bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde ise İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak da değerlendirebiliriz.
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İşletmeler fiziki olarak büyüdükçe, faaliyetlerin sayı ve karmaşıklığı arttıkça yönetimin işletme faaliyetlerini doğrudan doğruya kontrol etme imkânı azalmaktadır. İşletme yönetimi açısından ortaya çıkan
bu olumsuz gelişme, ancak etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve yürütmekle giderilebilir.
Diğer taraftan iç kontrol sistemi, mali tabloların bağımsız denetiminde önemli bir yere sahiptir. Özellikle son yıllarda geliştirilen sistemlere dayalı denetim yaklaşımı, iç kontrol sisteminin denetim çalışmalarında önemini arttırmaktadır. Bu yaklaşıma göre bir işletmenin iç kontrol sistemi, bu sistem içinde hazırlanmış olan mali tabloların doğruluğu ve güvenirliğinin göstergesi kabul edilmektedir.
2.1. İç Kontrol-Bütünleşik Çerçeve (COSO)
İç kontrol ile ilgili en temel kaynak COSO Raporu olarak da bilinen ve orijinal ismi Internal ControlIntegrated Framework (İç Kontrol-Bütünleşik Çerçeve) olan bir çalışma raporudur. Bu rapor temelde 26
prensipten oluşmaktadır. Ancak bu 26 temel prensip daha kolay ve uygulanabilir olabilmesi için 5 ana başlık altında incelenmiş ve COSO küpü diye tabir ettiğimiz bu yaklaşım modeli bu beş ana prensip etrafında
değerlendirilmiştir.
COSO (Commitee on Sponsoring Organizations) 1985 yılında finansal tablolardaki hata ve hilelerin
nedenlerini araştırmak ve engellemek için kurulmuş, bir özel sektör girişimidir. Özel sektör girişimi olmakla birlikte bu çatı altında kamuda iç kontrol düzenlemelerine yönelik önemli araştırmalar ve öneriler gerçekleştirilmiştir. Kurucu başkanı James C. Treadway’den dolayı Treadway Komisyonu olarak da bilinmektedir.
Bu girişim 5 meslek örgütünden oluşmaktadır. Bu örgütler Amerika Muhasebe Derneği (American
Accounting Association), Amerika Mali Müşavirler Enstitüsü (American Institute of Certified Public
Accountants), Uluslararası Finansal Yöneticiler Birliği (Financial Executives International), Yönetim
Muhasebecileri Enstitüsü (Institute of Management Accountants) ve İç Denetçiler Enstitüsüdür (The Institute
of Internal Auditors). Girişimde yer alan meslek örgütlerinin üyeleri finansal yönetim, iç denetim, iç kontrol sistem çalışmalarında doğrudan yer aldıklarından yapılan düzenlemeler önemli bir boşluğu doldurmuştur. COSO küpü ya da piramidi olarak bilinen model, iç kontrol uygulamalarında referans olarak kullanılmaktadır.
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2.2. COSO Küpü Ya da Piramidi Modelinde Amaç Sınıflandırmaları
2.2.1. Operasyonların Etkinliği ve Verimliliği
Bir kurumun temel iş amaçlarıyla ilgili olan operasyonların etkinliği ve verimliliğine örnek olarak
kurumun performansı, karlılık amaçları, kaynakların korunması örnek olarak gösterilebilir.
2.2.2. Finansal Raporlamanın Güvenilirliği
Güvenilir finansal tabloların hazırlanması, ara dönemlerde yapılan finansal raporlamalar ve diğer
bütün mali verilerin güvenilirliği, bu sınıflandırma altında değerlendirilmektedir.
2.2.3. Kanunlar ve Diğer Mevzuata Uygunluk
Bu uygunluk amacı kurumun uymakla yükümlü olduğu kanun ve mevzuatların tamamıyla ilişkilidir.

2.3. İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve (COSO) Adımları
2.3.1. Kontrol Ortamı
İç kontrol sisteminin diğer unsurlarına temel teşkil eden ve disiplin sağlayan kontrol ortamıdır. İç
kontrolün başarılı ya da başarısız olması, iç kontrol sürecinin yer aldığı kontrol ortamına bağlıdır.
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Kontrol ortamı iç kontrol sistemi uygulamalarının üzerine inşa edildiği ve yönetildiği bir
alan/değerler bütünüdür. İç kontrol ortamının asıl kaynağını kurumun geçmişi, kurumsal kültür ve yönetim felsefesi oluşturmaktadır. Organizasyonun felsefesini ortaya koyması açısından önemli olduğu gibi
çalışanlarının kontrol bilincini etkiler. Aynı zamanda dürüstlük, etik değerler, yetenek, yetki, sorumluluklar gibi faktörleri içerir. Kontrol ortamını oluşturan ana unsurlar;
• Dürüstlük ve Etik Değerler
• Yetkinliğin Oluşturulması
• Yönetim Kurulu
• Yönetim Felsefesi ve İş Yapma Şekli
• Organizasyonel Yapı
• Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi
• İnsan Kaynakları Politikaları
Kontrol ortamı iç kontrol uygulamalarını doğrudan etkileyen etik değerler, insan kaynakları yönetimi, organizasyon yapısı gibi alanları kapsamaktadır. Etkin ve verimli bir iç kontrol sistemi için bu alanların doğru şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
2.3.2 Risklerin Değerlendirilmesi
Risklerin değerlendirilmesi temelde üç ana başlıkta incelenebilir:
• Risklerin Tahmin Edilmesi ve Belirlenmesi
• Olasılık ve Sıklığın Belirlenmesi
• Risk Yönetim Sistemi ve Gerekli Aksiyonlar
Risk yönetimi, bu üç ana başlığın dışında, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve etkinliğinin geliştirilmesinde sistematik ve disiplinli bir yaklaşım sunarak kuruluşun hedeflerinin gerçekleştirilmesinde de katkıda bulunur.
Kurumlar büyüklükleri, içinde bulundukları sektör, organizasyon yapıları, yönetim biçimleri, sundukları ve ürün hizmetler ne olursa olsun çeşitli risklerle karşılaşmaktadırlar. Risk iş hayatının doğasında var olan
bir olgudur. Riskin olmadığı bir çalışma ortamı mümkün değildir. Bu yüzden yöneticiler riskleri sıfırlamaya
değil, riskleri en aza indirmeye, ortaya çıkabilecek risklerin etkilerini azaltmaya odaklanmalıdırlar.
Risklerin belirlenebilmesi için de öncelikle kurumsal hedeflerin belirlenmiş olması gerekmektedir.
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Belirlenen hedefler doğrultusunda kurumun üstlenebileceği/göğüsleyebileceği risk iştahına/düzeyine
karar vermek ise üst yönetimin sorumluluğundadır. Kurumsal hedefler doğrultusunda ortaya çıkması muhtemel riskler belirlenmeli, bu risklerin nasıl yönetileceğine karar verilmelidir. Kurumsal süreçlerde ve faaliyetlerde riskli alanlar olarak belirlenmiş konulara ayrı bir özen gösterilmeli ve kontrol aktiviteleri bu
süreçlere titizlikle yerleştirilmelidir.
2.3.3 Kontrol Aktiviteleri
Yönetsel faaliyetlerin belirlenmiş ilke ve stratejilere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinde yöneticilere yardımcı olan politika ve yöntemlerdir. Kontrol aktiviteleri ile kurumsal risklerin yönetilmesi amaçlanmaktadır. Kontrol aktiviteleri gerek politika, kültür, değerleri gibi soyut olgular ile onay, belge düzeni,
formlar gibi somut olguları kapsamaktadır.
Kontrol aktiviteleri kurumun tüm süreçlerine ve faaliyetlerine yerleştirilebilecek işlemler olup, dinamik ve esnek karakterlidirler. Kurumsal süreçler ve faaliyetler göz önünde bulundurularak değişen koşullara uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdırlar. Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, onay silsilesi,
tahakkuk, hesap mutabakatları, görevlerin ayrımı, kurum varlıklarının korunması (fiziki ve kaydi), operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi, denetim işlemleri gibi faaliyetler kontrol aktivitelerine örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla genel değerlendirme yaptığımızda Kontrol aktiviteleri için en kritik unsurlar
aşağıdaki gibidir;
• Üst Düzey Gözden Geçirme
• Fonksiyon ve Aktivitelerin Yönetimi
• Bilgi İşlem Süreci
• Fiziksel Sayımlar
• Performans Göstergeleri
• Görevlerin Ayrılığı İlkesi
2.3.4 Bilgi ve İletişim
Bilgi ve iletişim, iki temel unsur çerçevesinde değerlendirilebilir. Bunlar; organizasyonun bilgi sistemleri ile bilginin yaygınlaştırılması ve iletişim ile ilgili uygulamalardır. Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin, ihti-
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yaç duyan kişilere ve yöneticilere belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim, teknoloji,
kayıt, raporlama ve kontrol sistemlerini kapsamaktadır.
Bilgi ve iletişim ortamında;
• Bilginin kolaylıkla üretilebilmesi, işlenmesi, sınıflandırılması ve değerlendirilebilmesi,
• Paylaşılması ve gerekli iletişim kanallarına sahip olması,
• Karar alma, planlama, üretim, analiz, vb. süreçlerde kullanılabilir hale getirilmesi,
• Tam, doğru ve zamanında elde edilmesi,
• Gereksinimlere uygun biçimde ulaşılabilir olması,
• Korunması ve depolanması gerekir.
İç kontrol sisteminin doğru, zamanlı, ekonomik, nesnel bilgiler ile beslenmesi temel şarttır. Diğer
taraftan iç kontrol uygulamalarının sonuçlarının paydaşlarla paylaşılması da gerekmektedir. Bu bağlamda yürütülecek iletişim çalışmaları dikey ve yatay iletişim kanallarını kapsamalıdır. Özellikle üst yönetim,
iç kontrol uygulamalarını desteklediğini vurgulamak, iç kontrol sisteminin etkinliğinin arttırılmasında
bütün çalışanların rolünü önemli olduğunu onlara hissettirmek için kurum içi iletişim yollarını kullanmalıdırlar.
2.3.5 İzleme
İzleme faaliyetinin temel amacı iç kontrol sisteminin performansı hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapmaktır. İç kontrol uygulamalarının kalitesini değerlendirmek ve iç kontrol sisteminin güncel koşullara uyum sağlayacak şekilde değiştirilip değiştirilmediği izleme faaliyetleri ile anlaşılmaktadır. İç kontrol
sisteminin izlenmesi sürekli izleme, özel değerlendirme ya da her ikisinin bir arada kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. İzleme faaliyetlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;
• Sürekli İzleme
• İç Kontrol Sistemini Değerlendirme
• İç Denetim
• İç Kontrol Zayıflıklarının Raporlanması
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2.4 İç Kontrolde Roller ve Sorumluluklar
2.4.1 Tepe Yönetici
İç Kontrol sisteminin üst düzey sorumlusu ve sahibidir. Sistemin etkin şekilde yürütülmesinden sorumludur.
2.4.2 Yönetim Kurulu
Tepe yöneticiye rehberlik eder, sistemin gözetiminden sorumludur.
2.4.3 İç Denetçiler
Sistemin etkinliğini değerlendirir, görüş ve önerilerde bulunur.
2.4.4 Diğer Personel
İç kontrol kurumdaki herkesin sorumluluğudur. Doğrudan veya dolaylı olarak çalışanların iş tanımlarında yer alır.
2.5 İç Kontrol Nihai Değerlendirme
Yukarıdaki çerçeveden de anlaşılacağı üzere, iç kontrol işletmenin bütününü ilgilendiren kapsamlı bir
süreçtir.
• Genel kontrol ortamını temsil eder, sadece yazılı politika ve prosedürlerden ibaret değildir.
• İş süreçlerinin her aşamasının içerisine yerleşiktir.
• Doğruların ilk anda ve her zaman yapılmasını söyler.
• Kurum hedeflerinin elde edilebilmesi için makul ancak kesin olmayan bir güvence sağlar.
• Yönetim, iç kontrol sisteminin sahibidir.
• İç kontrol bütün çalışanların sorumluluğudur.
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3- ŞİRKETLERDE YETERLİ İÇ KONTROLLER VAR MI?
Yukarıda tanımlanan iç kontrol anlayışı çerçevesinde, şirketlerimizdeki iç kontrol ortamının yeterliliği değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede; reel sektörde faaliyet gösteren şirketler ele alınmış, tespit ve
görüşlerin oluşturulmasında mesleki tecrübe, gözlem ve yaşanan deneyimler esas alınmıştır. Genel olarak
bakıldığında, kontrol bilincinin az sayıda şirkette var olduğu, şirketler arasında önemli farklılıklara rastlandığı, kurumsal yapının etkin olduğu şirketlerde kontrol ortamının da daha etkin ve yerleşik olduğu gözlemlenmiştir. Yine bir bütün olarak bakıldığında, kontrol ortamının gelişimine yönelik önemli mesafe alınması gereği sonucuna varılmıştır.
Şirketlerimizde kontrol ortamının yeterliliğini olumsuz etkileyen faktörler ile sık rastlanan temel
kontrol eksiklikleri aşağıda özetlenmiştir;
3.1 Kurumsallaşma
Temelinde ticari faaliyet gösteren işletmelerin, pay ve menfaat sahiplerine, yönetim kurullarına en
yüksek yarar sağlayacak biçimde yönetilmelerini amaçlayan “Kurumsal Yönetim” özellikle son yıllarda
büyük önem kazanmıştır. İç Kontrol Standartları Çerçevesindeki beş temel unsurun uygulanmasındaki en
önemli konulardan biri olan kurumsallaşma; iş etiği ve etkili iç kontrollerle birlikte mali raporlamanın kalitesini artırmakla beraber işletmelerin süreçlerinde daha etkin ve şeffaf bir şekilde yönetilmelerine aracılık etmektedir.
Ülkemizdeki şirketlere bakıldığında uluslararası alanda faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler
ile halka açık şirketlerde kurumsal yapının daha ileri seviyede olmakla birlikte gelişim alanının olduğu,
özellikle aile şirketleri başta olmak üzere diğer şirketlere bakıldığında kurumsallaşma bilincinin yeterince
oluşmadığı gözlemlenmiştir. Bu durum, kontrol ortamının etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
3.2 Risk Yönetimi
Risk Yönetimi, organizasyonların hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyen önemli riskleri belirleme,
analiz etme ve değişen riskleri göğüslemek üzere iç kontrolde değişiklik yapmayı ifade eden ve gerekli
yanıtların verilmesini belirleyen süreçtir. İç kontrol aktivitelerinin risk esaslı olarak gerçekleştirilmesi kontrol ortamının etkinliğini artırmaktadır. İç kontrol sisteminin zayıf ve güçlü yönlerine ilişkin olarak analiz-
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ler yapılması, risk alanlarının belirlenmesi ve kontrol aktivitelerinin bu alanlarda yoğunlaştırılması
gerekmektedir.
İşletmelerimizde, özellikle risk yönetimine bütünsel yaklaşımı ifade eden “Kurumsal Risk
Yönetimi” felsefesinin yeterince anlaşılamadığı ve uygulanamadığı görülmektedir.
3.3 Yazılı Politika ve Prosedürler
Bütün organizasyonların, hem tüm faaliyetleri hem de mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı
prosedürleri ve düzenlemeleri hazırlaması, güncellemesi ve ilgili personelin erişimine sunması etkin
bir iç kontrol sisteminin kurulabilmesi için son derecede önemlidir.
Türkiye’de reel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir çoğunluğunda işletmelerin ana
süreçleri dahi yazılı bir şekilde tariflenmemiş politika ve prosedürler oluşturulmamıştır. Bununla beraber, birçok şirkette prosedürlerin güncellenmediği görülmüştür. İş yapma şekilleri ile rol ve sorumlulukların yazılı olarak tarif edilmediği bir ortamda etkin bir kontrol sisteminden söz etmek mümkün
değildir. Bunun yanında, birçok şirketin yazılı etik kuralları mevcut değildir.
3.4 Performans Ölçümü
Bir işletmenin hedeflerine ulaşıp ulaşamadığı, başarılı olup olamadığının tespiti performans kriterlerinin tespiti ve ölçülmesiyle mümkündür. Performans ve ilgili ölçüm kriterlerinin doğru tespit edilmemesi ve yanlış uygulanması hatalı kararların verilmesine sebep olabilir. Bu nedenle, etkin bir performans ölçüm sisteminin varlığı önemli kontrol unsurlarından biridir.
Performans yönetimi açısından şirketlerimiz değerlendirildiğinde, sistemde önemli eksiliklerin
olduğu, hedeflerin net ve anlaşılır şekilde belirlenmediği, ölçülebilir hedefler konulmadığı, çoğu
zaman ölçüm kriterlerinin yeterli şekilde belirlenmediği ve ağırlıklı olarak finansal kriterlere yer verildiği görülmüştür.
3.5 Görevlerin Ayrılığı İlkesi ve Yetkilendirme
Ülkemizde gerçekleşen usulsüzlüklerin büyük bir çoğunluğunun da sebebi olan görevlerin ayrılığı ilkesi temelde işletmelerin yetkilendirme ve yetki devrindeki yanlış tasarımlarından kaynaklan-
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maktadır. Bu ilkeye aykırılıktan kaynaklanabilecek hata ve usulsüzlük risklerinin ortaya çıkma olasılığını en aza indirebilmek için bir iş ya da işlemin onaylanması, uygulanması/kaydedilmesi ve kontrol edilmesi gibi önemli aşamalarının görev ve sorumluluğu farklı personel arasında paylaştırılmalı,
hiçbir zaman tek kişi ya da bir ekibe verilmemelidir.
Yetkilendirme konusu şirketlerimizde rastlanan en önemli kontrol eksikliklerinden biri olup birçok hata ve usulsüzlüğün ortaya çıkarılamamasına sebep vermektedir.
3.6 UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) Yetkinliği
Globalleşmenin de etkisiyle Finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında UFRS’nin uygulanması ülkemizde de büyük önem kazanmaktadır. Bugün itibariyle SPK, BDDK, EPDK gibi düzenlemeye tabi kurumlar için uygulama zorunluluğu olan UFRS’nin yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte bütün
şirketlere yaygınlaşması beklenmektedir. Bu durum, UFRS bilen çalışan ve yönetici ihtiyacını artırmıştır. Mali tabloların doğruluğunda büyük öneme sahip bu standartların uygulayıcılarının sayısındaki
azlık ve şirketlerin bu konuda yeterince duyarlı olmaması önemli sorunların başında gelmektedir.
UFRS yetkinliğinin yeterli seviyede olmaması ve konuya yeterince önem verilmemesi mali tabloların işletmenin gerçek mali durumu göstermesini önemli ölçüde etkilemekte ve kritik öneme sahip
kontrol zafiyeti oluşturmaktadır.
3.7 Periyodik Kontrol Aktiviteleri
Kontrol aktiviteleri; risklerle başa çıkabilmek ve kurumsal hedefleri gerçekleştirmek üzere uygulamaya konan düzenli aktiviteler olmalıdır. Ülkemizde reel sektörde faaliyet gösteren birçok işletmede bu periyodik kontrol aktivitelerinin büyük bir çoğunluğu kullanılmamaktadır. Etkin bir iç kontrol
sisteminde gerekli olan periyodik kontrol aktivitelerine örnek vermek gerekirse;
• Stok sayımlarının yapılması,
• Gerçekleşen ve bütçelenen faaliyetlerin birbirleri ile karşılaştırılmaları,
• Geçmiş yıllarda gerçekleşen ve cari dönemde gerçekleşen faaliyetlerin birbirleriyle karşılaştırılması,
• Düzenli ve belirlenen aralıklarda hesapların mutabakatlarının yapılması,
• İşlemlerin eksiksiz ve zamanında ve gerektiği gibi kaydedilmesinin kontrolü,
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• Çalışma performansına ilişkin performans ölçütlerinin ve göstergelerin oluşturulması ve gözden
geçirilmesi ve kaydedilmesi,
• Faaliyetlere, süreç ve eylemlere yönelik incelemeler, denetimler ve analizlerin raporlanarak kaydedilmesi,
• İşlemlerin ve iç kontrollerin uygun biçimde belgelenmesi,
• Bilişim sistemleri ile ilgili kontrollerin kaydedilmesi ve yeniden değerlendirilerek takibinin belirlenen aralıklarda yapılması.
3.8 Bilgi Güvenliği
Gelişen teknoloji, iç içe geçerek sarmallaşan iş süreçlerini, kontrolü giderek zorlaşan bir bilgi akışı haline
getirmiştir. Hızla büyüyen organizasyonlarda bu alt yapı eksikliği sadece işin devamlılığını değil doğru ve güvenilir bilgi tedariğini de zorlaştırmış, bilgi güvenliğini iç kontrol ortamının en önemli dinamiği haline getirmiştir.
Bilgi, küreselleşen iş dünyasının en ciddi rekabet silahı haline gelmiştir. Her kuruluş, ilk günden başlayarak,
özel faaliyet alanına giren çeşitli bilgileri geliştirip biriktirir. Zaman içinde de bu bilgiler ya da kaynaklar, sürekli erişilebilir ve kullanılabilir olması gereken kurumsal yapıtaşlarına dönüşür.
Günümüzde, genellikle sadece çalışanlarıyla değil, müşterileri, iş ortakları ve hissedarlarıyla birlikte
tanımlanan kuruluşlar için bilgilerin korunması ve gizliliklerinin sağlanması, stratejik önem taşımaktadır.
Internet kullanımının hayatın her alanına yayılmış olması da göz önüne alındığında, güvenlik sorunlarının, işlerin sürdürülmesini engellemenin yanı sıra, pazar kaybına ve hem müşterilerin, hem iş ortaklarının, hem de hissedarların kuruma duydukları güvenin azalmasına yol açacağı ortadadır. Bu tür kayıpların
yeniden kazanılması ise, hemen her zaman, daha önce alınabilecek önlemlerden pahalıya mal olur. Bilgi
güvenliğinde hedef, iş devamlılığının sağlanması, kaçınılmaz aksiliklerle karşılaşıldığında kayıpların en
aza indirilmesi ile kuruluşların yapıtaşları olan bilgilerin gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün her
koşulda korunmasıdır. Bu nedenle bilgi teknolojileri ve güvenliği, etkin kontrol ortamının vazgeçilmez yapı
taşlarından biri olmuştur.
Şirketlerimizin bilgi güvenliği açısından önemli zafiyetleri olduğu, bu konuda yeterli bilinçlenmenin
de olmadığı düşünülmektedir. Bilgi güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmalarda en çok rastlanan kontrol
eksiklikleri aşağıda özetlenmiştir:

323

3 fuat o?ksu?z:Layout 1

4/28/11

12:22 PM

Page 324

IX. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Paralel Oturum III

• Şirketlerin bilgi varlıkları envanterlerinin güncel olmaması.
• Sistemsel kullanıcı yetkilerinin görevlerin ayrılığı ilkesine ters düşmesi.
• Bilgi sistemleri üzerindeki yetkilendirmenin doğru yapılmaması, kişilerin olmaması gereken yetkilere sahip olması.
• Kişisel şifrelerin paylaşılması.
• İşletmelerin sistem odasındaki fiziksel güvenlik şartlarının bilgi güvenliği açısından yeterli olmaması.
• Şirketlerin bilgi güvenliğine yönelik penetrasyon vb. testleri yaptırmaması.
• Şirketlerin kullandığı bilgi sistemlerinde kritik işlemlerin iz kayıtlarını tutulmaması.
• İşletmelerin network ağlarında yer alan ve kritik işlevler gören sunucuların, diğer ağ bölümlerinden ayrıştırılmaması.
• İşletmelere dışarıdan gelen kullanıcılar için bir misafir ağ oluşturulmaması.
• Dışarıdan temin edilen bilgi sistemlerinin güvenliği ile ilgili olarak düzenli gözden geçirme çalışmalarının yapılmaması.
3.9 İç Denetim Fonksiyonu
Uluslararası İç Denetim Standartlarına göre; İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve
onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence, danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
Ülkemizde son on yılda büyük gelişim göstermesine rağmen iç denetim halen arzu edilen yerde
değildir. Birçok şirketimizde iç denetim fonksiyonu olmamakla beraber, var olanların da etkinliğinin artırılması yönünde önemli mesafe alması gereği tespit edilmiştir. İç denetim, etkin bir kontrol ortamının oluşturulması ve sürdürülmesinde en önemli unsurlardan biridir. Uluslararası standartlara uygun işlev görecek
iç denetim fonksiyonunun oluşturulması belli başlı şirketlerimizin önemli gündem maddelerinden biri
olmalıdır.
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4- SONUÇ
Yukarıda da belirtildiği gibi “İç Kontrol” bütünsel bir yaklaşımdır. Bu bütünsel yaklaşım işletmelerde
yeterince benimsenmediği için birtakım sonuçlara yol açmaktadır. Kontrol sisteminin etkin olmamasının
belli başlı sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
• Şirket hedeflerini gerçekleştirememe.
• Hatalı işletme kararları ve hatalı performans ölçümü.
• Yasal düzenlemelere aykırı işlemler.
• Hata ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılamaması.
• Finansal ve ekonomik kayıplar.
• Şirket değerinin düşmesi.
• Çalışanlarda motivasyon kaybı ve memnuniyetsizlik.
Şirketlerimiz olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için etkin bir iç kontrol sistemi oluşturma yönünde
çaba sarf etmeli ve özellikle yukarıda değindiğimiz temel eksiklikleri giderme yönünde gerekli önlemleri
almalıdır.
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