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101 Soruda  
Etkin İç Kontrol Sistemi Çerçevesi 

 
 

I. GİRİŞ 
         
          Çalışmamızda, dijital çağın işletmelerinin hedeflerine ulaşması bakımından çağdaş 
         teknoloji donanımında en güvenli ve en etkin sistematiğe dayanması gereken  
         yönetimin kontrol fonksiyonu çerçevesini kapsayıcı 101 sorunun detaylı yanıtları ile  
         bilgilerinize sunuyoruz. 
 
 
        Temel Konular: 
 
 Yönetimin Kontrol Fonksiyonu 
 İç Kontrol Mekanizmaları 
 İç Kontrol Sistemi 
 Operasyonel Riskler 
 Suistimal 
 Bilgi Teknoloji Riskleri 
 COSO İç Kontrol Sistemi Bütünleşik Çerçevesi 
 COSO Çerçevesinin Tasarlanması, Uygulamaya Geçirilmesi, Uygulanması ve 

Revizyonu 
 Sonuç ve Öneriler 
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II. YÖNETİMİN KONTROL FONKSİYONU 
 
 

1. Bir İşletmede Üst Yönetimin Temel Rolü Nedir? 

 

Üst yönetimin temel rolü, işletmenin sahip olduğu kaynakların verimli ve güvenli 

kullanılmasıyla işletmenin tabi olduğu  mevzuat, baz aldığı temel değerler, misyon ve 

vizyon çerçevesinde belirlenen stratejik iş hedeflerinin gerçekleştirmesidir. Bu esnada,  

işletmenin içerisinde yer aldığı ‘yönetişim sistemi habitatı’ ile uyumlu ve değer yaratıcı 

etkileşimde bulunulur.  

 

2. ‘Yönetişim Sistemi Habitatı’ Kavramı Neyi Kapsıyor? 

 

İşletmenin hissedarları, yöneticiler, çalışanlar, iç denetim, müşteriler, grup şirketleri, 

danışmanlar, iş ortakları, tedarikçiler, yükleniciler, mali müşavir/yeminli mali müşavir, 

bağımsız dış denetçiler, meslek örgütleri, ulusal/uluslararası düzenleyici kuruluşlar, kamu 

kuruluşları vb. gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan işletmenin de içerisinde yer aldığı ortamdır. 

 

3. Peki Kontrol Bunun Neresinde? 

 

Bilindiği üzere hedefleri gerçekleştirmek bakımından bir işletme üst yönetiminin beş temel 

fonksiyonu bulunmaktadır:  

 

i. planlama,  

ii. örgütleme (organizasyon),  

iii. yönetme (icra, sevk ve idare, yürütme),  

iv. koordinasyon, 

v. kontrol fonksiyonları… 
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Son yıllarda küresel iş dünyasında yaşanan büyük mali skandallar ‘iş geliştiren’, ‘kar 

ettiren’, ‘işletmenin piyasa değerini maksimize eden’, ‘liderlik yapan ve yüksek yönetim 

kapasitesi olan’, ‘vizyon sahibi’, ‘temsil kabiliyeti olan’ vb. üst düzey yönetici özelliklerine 

bir başkasının daha kuvvetle eklenmesini zorunlu kılmıştır: ‘işletmede etkin kontrolü 

sağlayan yönetici’...  

 

4. Yönetimin Kontrol Rolü Neyi İçerir? 

 

        Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)’ne göre; kontrol,  

 

 işletmede yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve diğer uygun birimlerce, 

 riski yönetmek ve  

 belirlenen amaç ve hedeflere ulaşma ihtimalini artırmak amacıyla alınan tedbirlerdir. 

 

Üst yönetim, hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik makul bir güvence düzeyi sağlamak 

için gereken tedbirlerin sistematik çerçevesini planlar, işletmeyi organize eder, çalışanları 

yönlendirir ve uygulamayı gözetleyip değerlendirir. 

 

5. Biraz Daha Açabilirmiyiz Lütfen… 

 

Bir işletmede uygulanan kontrol faaliyetleri, önleyici, tespit edici, yönlendirici ve düzeltici 

içeriktedir. Kontrolün temel amacı, hedeflere ulaşmayı engelleyecek risk unsurlarını 

planlanan sistematik bir süreç içerisinde önceden belirleyerek, öngörülen risklere yönelik 

yönetim araçlarını uygulamaya geçirererek hedeflere ulaşılması bakımından 

gerçekleştirilen faaliyetlere etkisini minimize etmektir. İşletme yönetimi, kurum yönetişim 

sistemi içerisinde risk odaklı bir kültür oluşturur. Bu demek değildir ki, faaliyetlerin etkinliği 

pahasına işlemler güvenli ve sağlıklı olsun…  
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Temel hedef, işletmenin kısa vadeli bütçe hedefleri ile uzun vadeli stratejik hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi ile piyasa değerinin maksimize edilmesidir. Kontrol kavramına, işletme 

modern teknolojiye dayalı operasyonel sisteminin güvenli, etkin ve ekonomik prensipler 

üzerinde planlanıp performans düzeyinin de öngörülen seviyede gerçekleştirilmesi de 

dahildir. Yani, konu sadece risk değildir. Risk yönetimi esasında hedeflere ulaşmak için 

yaratılan fırsatlardan güvenli biçimde faydalanmaktır. 

 

Bir önceki yanıtta da belirtildiği üzere kontrol fonksiyonunun iki temel rolü vardır: 

 

Birincisi, hedefleri gerçekleştirme yolunda karşı karşıya kalınacak risklerin etkin yönetimi 

yani risklerin minimal etki düzeyiyle işletme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Bir başka 

deyişle, karar süreci ve performans aşamasında karşılaşılan riskleri, yapılan hataları, 

usulsüzlüklerin etki düzeyini minimize etmek ve elde edilen deneyimlerin analizi 

sonucunda uygulanacak yeni enstrümanlarla olumsuzluğun tekrarlanmasına engel 

olmaktır. 

 

Birinci rolün yerine getirilmesinde yani fırsatlardan en etkin düzeyde yararlanmak için 

risklerin etkili yönetiminde; 

 

 kontrol ortamı ile etkili bilgi ve iletişim altyapısı oluşturulur,  

 riskler belirlenir, sayısal ve niteliksel olarak ölçülür, değerlendirilir, 

 risk yönetim ve kontrol çerçeve ve araçlarına hızlı biçimde karar verilir, 

 karar verilen çerçeve (içerdiği iç kontrol mekanizmaları ile işletmenin kaynak 

yapısına uygun modern teknolojiye dayanan enstrümanlar) uygulamaya konulur, 

 uygulamalar gözden geçirilir ve fırsatlara ilişkin yeni olası riskler izlenir,  

 sorunlar raporlanır, değerlendirme yapılır, 

 gereken aksiyonlar en hızlı biçimde alınınır, 

 aksiyonların uygulanma düzeyleri takip edilir, 

 periyodik değerlendirmelerle çerçevede güncellemeler yapılır.  
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İkincisi ise, planlanan hedefler ışığında işletmenin hedeflenen operasyonel yapı 

performansı ile gerçek durum arasındaki makası ölçmek ve gereken aksiyonları almaktır. 

 

İkinci rolün yerine getirilmesinde, yani öngörülen ile performans arasındaki makasın 

ölçülmesinde, 

 

 kontrol ortamı, kontrol faaliyetleri ile etkili bilgi ve iletişim altyapısı oluşturulur, 

 normlar tasarlanır, üst yönetimce onaylanır, yayınlanır, uygulamaya geçirilir,   

 iç kontrol mekanizmaları devreye sokulur,  

 bağımsız iç denetim aktif rol alır, 

 performansın normlar ile uyum değerlendirilmesi yapılır, 

 normlardan sapmalar ve açıklar tespit edilir, 

 normların tasarım düzeyleri analiz edilir, 

 tespit edilen hususlar raporlanır, yukarıya doğru farklı düzeylerde değerlendirilir, 

 işletmenin risk profili ve üst yönetimin risk iştahına uygun aksiyonlar alınır, 

 yürürlüğe giren aksiyonların uygulama düzeyleri takip edilir, 

 gerekirse kontrol yapısında güncellemeler yapılır. 

 

Her iki kontrol hedefinin gerçekleştirilmesinde, kurumun tamamını kapsayan ve adeta 

operasyonel sistemin görünmez bir unsuru haline gelen, operasyonların hacmi ve taşıdığı 

riskleri kapsayan ve tüm çalışanlarca ve paydaşlarca sahiplenilen bir yapı oluşturulması 

hedeflenir.  

 

Bu faaliyetlerle: 

 işletmenin mevzuata uyumlu işlem yapması hedeflenir. 

 Kalıntı riskler belirlenerek organizasyonun verimliliğini de içeren risk yönetim 

çerçevesi oluşturulur.  

 Bilgi ve verilerin ilgili yetkililere zamanında, doğru, tam ve güvenilir biçimde 

ulaşması sağlanır.  
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 Kurumun varlıklarının korunması ve kaynaklarının kullanımında verimlilik sağlanır. 

 

       Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, işletme üst düzeyinin sorumluluğundaki kontrol 

       fonksiyonunun uygulamasında sağlanan başarı düzeyi, yönetimin diğer dört 

       temel fonksiyonundaki performans düzeyini de ölçerek geliştirilmesine yardımcı olur. 

 

6. Bu Durumda Yönetimin Kontrol Rolü Neleri Kapsar? 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, yönetimin kontrol fonksiyonu, planlanan ve sistematik 

çerçevesi çizilen bir süreçtir. Yöneticilerin, çalışanların, destek hizmetlerinin, operasyonel 

altyapı, birimlerin, iş süreçleri ve faaliyetlerin kontrolünü hedefler. 

 

Kontrol modeli, güvenilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik prensiplerine uygun biçimde 

tasarlanmalı ve proaktif olarak uygulanmalıdır. Karşı karşıya kalınacak risklerin 

yönetiminde kullanılacak reaktif aksiyonlar da kurgulanan sözkonusu sistematik içerisinde 

önceden yer almalıdır. Bu durum, yönetimin kontrol rolünün sadece işletmedeki geçmişe 

yönelik performansların ve deneyimlere dayanan kontrol faaliyetlerine değil; esas olarak, 

ileriye yönelik öngörüler ve uygulama kalitelerini de  kapsaması gerektiğini gösterir.  

 

Bir gece görüş dürbünü kullanır gibi yönetimin kontrol fonksiyonu yerine getirilir. Akşam 

karanlığında öngörüsünde bulunduğumuz ve bulunamadığımız risklerin muhtemel 

etkilerini, değişen koşulların doğurduğu belirsizliği aydınlatmaya çalışırız. Yürürlüğe 

konulan politika ve normlar ile risk değerlendirme süreçleri, yönetici tutum ve davranışları 

ve normların uygulama düzeyinin tesbiti ile gereken aksiyonların alınması kontrol 

fonksiyonunun etkin yerine getirilmesinde ‘gece görüş dürbününün’ temel taşlarını 

oluşturur. Bu çerçevede yapılacak tespitler, üst yönetime misyon ve hedeflerin 

gerçekleştirilmesi yolunda ihtiyaç duyacağı düzeyde ‘bir görüş mesafesi’ kazandırır. 

Böylece, yönetim zincirinde zamanında uygulanacak hızlı ve etkili aksiyonlarla işletmenin 

hedeflere ulaşma ihtimalini artırır.  
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Yönetimin kontrol fonksiyonu, işletmede tesis edilen iç kontrol sistemi ile yerine getirilir. 

İç kontrol sistemi ise, işletmenin her bir iş sürecini kapsayan yüksek ve güvenli teknolojiye 

dayanan entegre ve senkronize çalışan iç kontrol mekanizmalarından oluşur. 

 

Bundan sonraki bölümlerde, bu çalışmada eş anlamlı olarak kabul ettiğimiz yönetimin 

kontrol fonksiyonu yerine iç kontrol sistemini kullanacağız. 

 

7. Bir İşletmede İç Kontrol Sistemi Olmazsa Ne Olur? 

 

 Başıboş bir kurum kültürü ortamı, 

 Yönetim kararlarında hatalar, tutarsıızlıklar, kötü niyetli davranışlar, 

 Yetersiz politika ve normlar, 

 Yetersiz risk yönetimi, 

 Yetersiz teknoloji kullanımı sonucunda etkin olmayan operasyonel altyapı, 

 Kaynak israfı, 

 Varlıkların kaybı, 

 Zamanında ve güvenilir olmayan raporlamalar, gözetim faaliyetleri zaafiyetleri, 

 Etkisiz bilgi ve iletişim faaliyetleri, 

 İşlem sihhatının sağlanamaması,  

 Suistimallere zemin yaratılması,  

 Mevzuata uyumsuzluklar,  

 Maliyet artışları, 

 Müşteriye yaratılacağı vaadedilen değerin sunulamaması, 

 Müşteri ve dolayısıyla gelir kaybı, 

 Mutsuz paydaşlar… 

         

       Sonuç olarak, verimli çalışmayan, güvenli olmayan, rekabet avantajını ve itibarını 

       kaybeden ve bırakın stratejik hedeflerini, dönemsel hedeflerini dahi gerçekleştiremeyen 
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       ve tasfiyeye kadar giden bir işletme yapısı ortaya çıkar. 

 

 

8. İç Kontrol Sistemi ile İç Denetim Aynı Kavramlarmıdır? 

 

       İç denetim,    

 yetkin ve güvenilir insan kaynağına dayanan,  

 işletmedeki iç kontrol sisteminin içerisinde yer alan, 

 kurumun hedeflerinin  gerçekleştirmesinde, işletmedeki yönetişim, risk ve iç kontrol 

sistemleri uygulamalarını etkililiği, etkinliği, ekonomikliği, güvenilirliliği ile tasarımsal 

yeterliliği düzeyi de dahil olmak üzere sahip olacağı bağımsız yapısı ve nesnel bir bakış 

açısıyla,  

işletmede yönetsel bir görevi olmadan,  üst yönetime yüksek düzeyde güvence veren bir 

organizasyondur.  

        

       Ayrıca, talep halinde işletmede geliştirilmesi gereken uygulamalara yönelik önerileri ile de 

       üst yönetime yönelik danışmanlık fonksiyonunu yerine getirir.  

 

       Kısacası, iç denetim, öngörülen ile uygulama arasındaki makası ortaya koyabilecek 

       düzeyde üst yönetimin kontrol fonksiyonu açısından stratejik öneme sahip güvenilir bir 

       iç kontrol mekanizmasıdır. Yani, iç kontrol sisteminin bir mekanizmasıdır. Üst yönetimin 

       gece görüş dürbünündeki en vazgeçilmez parçalardan biridir. Ayrıca, etkili ve güvenilir 

       standarttaki bağımsız iç denetim faaliyetleri, işletmeye içerisinde yer aldığı yönetişimsel 

       habitattaki paydaşları nezdinde yüksek itibar kazandırır. 

 

9. İç Kontrol Sistemi Vasıtasıyla Hedeflenen Kontrolün Bir Ölçüsü Varmıdır? 

 

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere, kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesi 

öncelikle etkin kontrol ortamı temelinde politikaların ve normların belirlenmesi ve 

sonrasında etkili iç kontrol mekanizmalarına yer verilen operasyonel sistem 

uygulamaları ve bu uygulamaların sistematik gözetim faaliyetlerine dayanmaktadır.  
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Şirket üst yönetimince, işletmenin iç kontrol sistemini oluşturan entegre ve senkronize iç 

kontrol mekanizmaları ile işletmenin genel gidişatı, iş süreçleri, teknolojik altyapı, birim 

faaliyetleri, kişisel ve genel görüşler, paydaşlarla yaratılan etkileşim alanı gözlenerek, 

planlamalarla karşılaştırılır, tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi bakımından gereken 

aksiyonlar alınır, uygulanır ve sonuçları takip edilir.  

 

Kısacası, işletme yönetimi ‘makul (reasonable, yüksek) düzeyde güvence verecek kontrol’ 

faaliyetlerinde bulunma yükümlülüğündedir. 

 

10. ‘Makul Düzeyde Güvence Verecek Kontrol’ Kavramı Neyi İfade Ediyor? 

 

       Üst yönetimin ‘esas’ rolünün, yer alınan yönetişimsel habitat içerisinde sergilenecek 

       yüksek ve güvenli performans düzeyiyle stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi olduğunu 

       belirtmiştik.  

 

       İç kontrol sistemi de, hedeflere ulaşılma yolunda üst yönetime, varlıkların korunması, 

       üretilen raporların hem güvenilir hem zamanında hem de kaliteli olması, kullanılan 

       teknoloji ve uygulamaların tabi olunan iç-dış mevzuata uyumlu olması, operasyonel 

       performansın öngörülen standartları sağlaması (sağlamıyorsa nedenlerinin ortaya 

       konulması) bakımlarından mümkün olduğunca yüksek düzeyde güvence vermesi gerekir.  

 

       Makul kavramı aslında yüksek düzeyde anlamında kullanılmaktadır. ….. 
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