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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…  

 

 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

5 
 

 

 

 

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.  

 

       Risklerin değerlendirilme düzeyinde öngörü hataları, operasyonel süreçte yer alan insan 

       unsuru, beklenmeyen büyük iç-dış riskler, sistemsel ve süreçsel tasarımın doğasından 

       kaynaklanan yetersizlikler ve güncel gelişmelere, teknolojik değişimlere, mevzuata uyum 

       süreçlerine sistemin hızlı adaptasyonda aksaklıklar, engellenemeyen suistimaller ve 

       organize suç örgütleri faaliyetleri, işletmede tesis edilen iç kontrol sisteminin mutlak 
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       güvence düzeyini imkansız hale getirir. Sözkonusu faktörlerin birinin veya birkaçının 

       birlikte gerçekleşmesinin önüne her zaman geçilemeyeceğinden hareketle yüksek 

       güvenceden bahsedebiliriz.  

 

        Bunun dışında, belirtmek gerekir ki, bir işletmenin temel hedefi, kurumsal olarak 

        İçselleştirdiği değerlerine bağlı kalarak temel aldığı vizyonu, misyonu ve stratejik 

        hedeflerini gerçekleştirmek olduğundan, üst yönetim tarafından kararlaştırılacak ve 

        sonrasında uygulanacak ve gözetim altında tutulacak kontrol politikaları ve 

        uygulamaları, ne hedeflenen işletme performans düzeyini yavaşlatması, engellemesi 

        ne de başıboş bir ortama yol açması, kelimenin tam anlamıyla ‘dozunda’ olmalıdır. 

        Riskleri yönetiyoruz derken, fırsatları kaçırmamalıyız!  

 

        Bu süreçte, üst yönetim tarafından işletmenin risk profili ve risk iştahı düzeyleri, 

        Hedeflerin belirlenmesi ve iç kontrol sisteminin tasarımı esnasında net ve açık olarak 

        ortaya konulmalıdır.  

 

11. Etkin İç Kontrol Sisteminin Genel Özellikleri Nelerdir? 

 

İç Kontrol sisteminin genel özelliklerini başlıklar halinde verirsek: 

 

 Herşeyden önce faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesi için sistematik planlamaya dayalı 

bir ön koşuldur, 

 Gelişkin teknolojik altyapı ve en önemlisi insan unsuruna dayanır, 

 Üst yönetimden çağdaş anlamda ve tutarlı bir liderlik rolü bekler, 

 Etkili insan politikaları gerektirir, 

 İşletmenin değerlerine dayanarak ortaya konulan vizyonu, misyonu ve stratejik 

hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olur, 

 Yüksek düzeyde güvence sağlayarak üst yönetimin karar ve icraatlarını destekler,  

 Şeffaflık, hesap verebilirlik, adil olma, güvenilirlilik, güvenlilik, etkinlik, etkililik  ve 

ekonomiklik ilkelerini esas alır, 

 Risk odaklıdır, risk bazlı kurum kültürünü destekler, 
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 Kurumun tüm risk haritasını dikkate alır,  

 İşletmenin tamamını kapsar,  

 Bütünsel bir yaklaşımı esas alır, 

 Risk profili ve risk iştahına bağlı olarak risk yönetimin ve tasarlanan normların 

uygulanma disiplinini sağlar, 

 İşletmenin içerisinde yer aldığı yönetişimsel habitatla uyumlu ve dinamik yapıda 

bir etkileşim içerisindedir, 

 Üst yönetim tutum ve davranışlarından etkilenir, 

 Performans düzeyini ölçer, 

 Döngüsel süreç odaklıdır, iş süreçleri ve kilit kontrolleri içerir, 

 Görevlerin ve ortamların ayrılığı prensibini sağlar, 

 Etkin bir organizasyon yapısı tasarımıyla çalışanların ve birimlerin görev-yetki-

sorumluluklarının net ve açık belirlenmesini sağlar, 

 Teyit, onay ve mutabakat mekanizmalarını içerir, 

 Etkili ve periyodik gözetim faaliyetleri kültürü ve mekanizmaları gerektirir, 

 Etkili yönetici kontrollerine dayanır, 

 İhbar hattı yönetimini gerektirir, 

 Arka kapı politikalarını içerir, 

 Operasyonel performansın verimlilik düzeyini arttırır, 

 Uygun kademeye güvenilir ve zamanında raporlamalar üretilmesi sağlar, 

 Tabi olunan iç-dış mevzuata uyumu temin eder, 

 İşletme varlıklarını korumaya odaklanır, 

 Hizmet ve ürün kalitesi hedefine katkıda bulunur, 

 Üst yönetime makul düzeyde güvence sağlar, görüş mesafesi kazandırır, 

 Kontrol fonksiyonunun entegre sistematik çerçevesinin planlanmasını, 

uygulanmasını ve gözetimini kapsar, 

 Kurumsal risk yönetiminin tam merkezinde yer alır, 

 Hem proaktif hem de reaktif mekanizmaları içerir, 
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 İşletme faaliyetlerinde güvenliğin ve verimliliğin artmasına katkıda bulunur, 

 Etkinliği ile içerisinde yer alınan yönetişim habitatı nezdinde işletmenin itibarını 

arttırıcı yönde etkide bulunur, 

 İşletmede var olan iç kontrol mekanizmalarının koordinasyonunu sağlar (Böylece, 

verilerin oluşturulması, verilerin analizi, kaliteli bilgi haline getirilmesi sürecinde 

tekrarlamalardan kaçınılarak zamanın verimli kullanımını sağlar), 

 Bilgi güvenliğini sağlar,  

 Bilgi teknolojileri güvenliğini sağlar, 

 İşlem sıhhati koşulunu yerine getirir, 

 Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay iletişim yapısı ile bilgi akışını sağlar, 

 İç-dış iletişim ortamını daha etkili hale getirir,  

 Geçmişi ve güncel durumu rapor eder, 

 İleriye yönelik öngörü içerir,  

 Sürekli mevcut durum ile planlanan durum kıyaslaması yapan bir süreçtir, 

 Hem finansal hem de finansal olmayan kontrol konularını kapsar, 

 Maliyet-fayda analizi ile hem kaynak tahsisinde verimlilik sağlar hem de 

maliyetlerin düşmesine yardımcı olur, 

 Doğru ve etkili önlemlerin zamanında alınmasına katkıda bulunur, 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlar, 

 Ürünün ve hizmetin kalite standartlarına uyumunu güvence altına alır, 

 Siber güvenliği sağlar, 

 Destek hizmetleri hizmet kalite ve güvenliğini temin eder, 

 Teknolojik projelerin başarılı düzeyde gerçekleştirilmesine katkıda bulunur, 

 Satınalma süreçlerinde ekonomiklik ve güvenilirlik sağlar, 

 İş sürekliliğine ve acil/beklenmedik durum yönetim sürecini içerir, 

 Hata, eksiklik ve ihmalleri asgariye indirmeye yardımcı olur, 

 Suistimallerin tespit edilmesi ve önlenmesi süreçlerinin etkili olmasını sağlar. 
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12. Genel Özellikleri Gözden Geçirince Niçin Gerektiği Sorusu da Yanıtlanmış 

Oldu! Konuya İlişkin Bir Toparlama Yapsak? 

 

İşletme üst yönetimi, kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde kararlar alır, 

politikalar oluşturur ve icraatlarda bulunur. Bu çerçevede, operasyonel faaliyetler 

yürütülürken işletmenin hedeflerine ulaşmasını engelleyici düzeyde bir faktör olup 

olmadığını görmek bakımından, planlanan işlerin gerçekte nasıl yürüdüğü ve 

öngörülmeyen içsel ve dışsal risk faktörler olup olmadığının gözlenmesi gerekir.  

 

İşletme içerisinde oluşturulan iç kontrol sistemi unsurları olan kontrol ortamı, bilgi ve 

iletişim altyapısı, gözetim mekanizmaları ve kontrol süreçlerinin etkinliği kurumsal risk 

yönetimi performansının temelidir.  

 

Operasyonel işlemler gerçekleştirilirken; 

 iç ve dış mevzuata ne ölçüde uyulmakta,  

 iş süreçlerinde görevler ayrımına dayanan görev-yetki-sorumluluk tayinleri ve 

işlem onay, teyit, mutabakat ilkeleri ne ölçüde uygulanmakta olduğu, 

 paydaşlarla yapılan işler öngörülen çerçevede mi yapılmakta,  

 tekrarlayan hata ve eksiklikler var mı, kasıtlı eylemler var mı,  

 kayıt nizamı hangi düzeyde,  

 iş süreçlerine uyulmakta mı,  

 bilgi varlıklarının güvenliği planlanan düzeyde sağlanmakta mı,  

 üretilen raporlar güvenilir mi 

 periyodik gözetim faaliyetleri etkili mi gibi soruların yanıtları nın olumlu olması 

bakımından etkin bir iç kontrol sistemi gereklidir.  

 

        Bu yanıtlar, bize hedeflere ulaşma yönünde işletmenin önündeki engelleri yani riskleri 
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        gösterir. İç Kontrol sistemi ile yüksek ve güvenilir operasyonel performans düzeyi 

        yanında riskler belirlenip kontrol ve yönetim sürecine tabi tutulur.  

 

 

        Son olarak belirtmek gerekir ki, işletmenin yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol 

        sistemleri, kurumun risk profili ve üst yönetimin risk iştahına dayanmalıdır. 

 

        İç Kontrol Sistemi, içsel/dışsal riskler ile işletmenin içerisinde yer aldığı sektörde, ülkede 

        ve küresel boyutta meydana gelebilecek (özellikle teknolojik) değişikliklere adapte 

        olabilmelidir. 

 

        İşletmenin iç kontrol sistemi, belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir. 

 

13. İç Kontrol Sistemi Kurulum Süreci Nasıl Yürütülür? 

 

Stratejik hedeflere ulaşılması ve fırsatların değerlendirilmesi için gereken performans 

düzeyini sağlayıcı kontrol mekanizmaları oluşturulur.  

 

Kurumun risk profili ve kaynak yapısı, üst yönetimin risk iştahı, paydaşların talepleri, 

işletmenin tüm hücrelerini içeren risk haritası çalışmaları, bilgi varlıklarına yönelik güvenlik 

süreçleri, yüksek teknoloji kullanımı, iç kontrol sisteminin kurumun tamamına dokunması, 

mekanizmaların entegrasyonu, iş süreçlerinde yeralan unsurlar arasında yüksek 

koordinasyon düzeyinin sağlanması, güvenilir ve etkili bilgi ve iletişim altyapısı süreçleri, 

gözetim süreçleri ve en önemlisi de alınan tüm kararların odağındaki ve öngörülen tüm 

süreçlerde yer alacak paydaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Sözkonusu iç 

kontrol mekanizmalarından elde edilen sonuçlar, yönetim zincirine yukarı yönlü raporlar 

halinde sunulur, tespit edilen sorunlara yönelik üst yönetimce alınan reaksiyon kararları 

uygulanır, uygulama düzeyi takip edilir  ve gözden geçirmeler yapılır. Orta düzey 

yöneticilerin iş ve performans değerlendirme toplantıları da çok önem taşımaktadır. 
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Risk Yönetimi kapsamında, risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol edilmesi, 

izlenmesi yani sonuç olarak etki düzeyinin azaltımını sağlayıcı süreçlerden oluşan eylem 

planı hazırlanır. Böylece, risklerin günlük iş akışı esnasında önlenmesinde, tespitinde, 

düzeltici tedbirlerin alınması yönünde proaktif politikalar oluşturulup risklerin 

minimizasyonu hedeflenir; riskle karşı karşıya kalındığında ise,  önceden süreçleri 

belirlenen reaktif tepki süreci ortaya konulur.  

 

Hata, eksik, uyumsuzluk, güvenlik zaafiyetleri, verimsizlik, çalışanların ve diğer paydaşların 

memnuniyetsizliği, suistimal ve dışsal faktör riskler etkili düzeyde yönetilmeden (gözetim 

altında tutulmadan ve minimize edilmeden) işletmenin uzun vadeli hedeflerine ulaşması 

mucizedir.  

 

Piyasa riski, faiz-kur riski, itibar riski gibi riskler de operasyonel riskler dışında etkin 

yöneltilmesi gereken risklerdir. Ciddi planlama faaliyetleri yanısıra erken uyarı 

mekanizmaları da bu süreçte yönetim zincirinin en büyük yardımcı enstrümanlarındandır. 

İşletmenin kaynak yapısına uygun ve fakat etkin teknolojik yapı ve bilgi işlem sistemi 

içerisine yerleştirilen iş süreçleri ve kilit kontroller diğer bir temel iç kontrol sistemi aracıdır. 

 

İşletme yönetimleri, organizasyonel yapılardaki büyüklük ve karmaşıklık, yönetişim 

habitatı içerisinde yer alan paydaşların artan beklentileri sonucunda operasyonel 

hizmetlerin daha etkin ve güvenli yürütülmesi, risk yönetiminin proaktif ve reaktif süreçleri 

birlikte içermesi ve ayrıca sert rekabet koşulları içerisinde güvenliğin ve verimliliğin çok 

önemli hale gelmesi nedenleriyle kontrol fonksiyonuna her geçen gün daha fazla ihtiyaç 

duymaktadırlar.  

 

Bilgi teknolojilerinin artık neredeyse tüm iş süreçlerini kaplaması ve riskin gerçekleşmesi 

halinde çarpan etkisi özelliğinden dolayı kontrol fonksiyonun planlanması, organizasyonu 

ve yürütülmesi süreçleri daha da zorlaşmaktadır. Teknolojiden yararlanma becerisi ve 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

17 
 

dijital dönüşümdeki başarı düzeyi önümüzdeki yıllarda işletmelerin performans 

göstergelerini belirleyici en önemli iki faktör olacaktır.  

 

 

14. Süreçten Kimler Sorumludur? 

 

        İç Kontrol sisteminin işletme ihtiyaçlarına paralel sistematik planlanması, yürütülmesi, 

       gözetimi ve gözden geçirilmesinden birinci düzeyde kurumun Yönetim Kurulu 

       sorumludur. 

        

       Genel müdür, genel müdür yardımcıları, bölüm başkanlarından oluşan Üst Düzey 

       Yönetim de Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunu yerine getirmede tamamlayıcı 

       unsurudur.  

 

       Yönetim zinciri içerisinde yer alan orta ve daha alt düzey yöneticiler ise, uygulama ve iş 

       süreçlerinde kendileri için tanımlanan diğer destek, kontrol faaliyetlerinden 

       sorumludurlar.  

 

       Çalışanlar da bu halkanın en temel parçasıdır. Temel hedef, her çalışan kendi işinin öz 

       kontrolünü yapmasıdır. 

        

       Bunun dışında, paydaşlarla ilişkinin ve etkileşimin etkin yürütülmesi ve tedarikçilerin de 

       yer aldıkları süreçlerde işletmenin değerlerine ve operasyonel normlarına uyumlu olmaları 

       ve aynı standart düzeyini sağlamaları gerekir. 

 

       Kısacası, işletme yönetim zincirinde en başta yönetim kurulu olmak üzere yer alan tüm 

       yetkililer ve çalışanlar yer aldıkları iş sürecinin güvenliği, etkinliği, güvenilirliğinden öz 

       sorumludurlar ve belirlenen görev tanımları çerçevesinde birbirleri ile etkili ve uyumlu 

       düzeyde koordinasyon içerisinde çalışmalıdırlar. Bu halkaya tüm paydaşlar da 

       eklemlenmelidir. Bağımsız olan ve nesnel değerlendirmeyi sağlayacak düzeydeki iç 

       denetimin gölge rolü de sistemin sağlıklı işlemesi ve ileriye yönelik isabetli kararların 

       alınması açılarından unutulmamalıdır.  
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15. Üst Yönetim İç Kontrol Sistemini Planlayıp Uygularken Nelere Dikkat 

Eder? 

       

       Üst yönetim kontrol fonksiyonunu yerine getirmek için; 

 

 işletme içerisinde vizyon, misyon, değerler, stratejik hedefler, kaynaklar,  

 teknolojik gelişmeler,  

 mevzuat değişimleri,  

 içerisinde yer aldığı ekosistemin gereklilikleri,  

 sektörel, ulusal ve uluslararası etkileri,  

 paydaş taleplerini kapsayacak etkin performanslı operasyonel yapıyı planlar. 

 

        Operasyonel yapının etkin, ekonomik, güvenli ve kaliteli düzeyde işlemesini teminen 

       gereken politika, prosedür ve iç kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulanmasını 

       sağlar, faaliyetlerin gözetiminde bulunur. 

 

16.  İç Kontrol Sistemini Oluşturan Mekanizmalar Nedir? 

 

        İç Kontrol Sisteminin işletilmesinin, iç kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi, 

       entegre uygulanması, yeni koşullara veya ortaya çıkan yeni risklere göre 

       değerlendirilmeleri, gözden geçirilmeleri, yeni reaksiyonların alınması vasıtasıyla 

       olduğunu daha önce belirtmiştik. İç kontrol mekanizmalarının her biri, esas itibariyle 

       reaktif süreçleri de içeren proaktif süreçler bütünüdür. 
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       Entegre olmuş ve senkronize çalışan  işletme içi kontrol mekanizmaları, üst yönetimin 

       işletmenin içerisinde yer aldığı yönetişim habitatının gerekliliklerini ve işletmenin temel 

       aldığı vizyon, misyon, değerler, stratejik hedefler ve kaynak yapısını dikkate alarak ortaya 

       koyduğu hedef operasyonel performans kriterleri çerçevesinde;  

 

 işletmenin kaynak ve hedeflerine uygun organizasyon yapısı, 

 isabetli politikalar,  

 işin hızını engellemeyen basit fakat kavrayıcı standartlar,  

 tabi olunan mevzuata uygun iş prosedürleri, 

 liderliğe dayalı ve güven veren yönetim tonlaması, 

 çağdaş teknolojik altyapı, 

 gelişkin iş süreçleri, 

 risk yönetimi için yetkin  ekipler ve yüksek teknolojik enstrümanları, 

 işletmenin yönetişim, iç kontrol ve risk yönetim faaliyetlerini bağımsız ve 

objektif olarak denetleyip üst yönetime makul güvence sunan iç denetim 

çalışmalarını kapsar. 

 

        Son yıllarda özellikle gerek ülkeler bazında gerekse uluslararası boyutta ‘risk’ kavramının 

        adeta herşeyin üstünde yer alması teknolojik gelişmeler, yönetişimsel habitat, yasal 

        mevzuat ve düzenleyici kuruluşlardan kaynaklanan uygulama talepleri ve zorunluluklar, 

        küreselleşmeyle birlikte şirketlerde organizasyonel karmaşıklıklar ve denetim açıkları, 

        bilgi teknolojilerindeki gelişime paralel çarpan etkisine kavuşan suistimali önleyici ve 

        tespit edici etkili mekanizmalara olan ihtiyacın günbegün artması ile güvenilir ve etkin  

        iç kontrol mekanizmalarının önemi daha da artmıştır.  

 

 

 

 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

20 
 

 

 

 

 

17. İç Kontrol Mekanizmalarına Somut Örnekler Verseniz? 

 

       Bir işletmede iç kontrol sistemini oluşturan iç kontrol mekanizmaları örnekleri: 

 

 Organizasyon yapısı, 

 Görevlerin ayrımı, 

 Teyit, onay ve mutabakat mekanizmaları, 

 Etik değerlerin yayınlanması, 

 Teknoloji Altyapısı, 

 Temel bilgi güvenliği politika ve uygulamaları, 

 Bilgi teknolojileri yazılımları, uygulamaları, 

 Ağ topolojisi, 

 Konfigürasyon yönetimi, 

 Yama yönetimi, 

 Güvenlik duvarı, anti virüs, anti malware yapılandırmaları, 

 Sızma testleri, 

 İş standartları, prosedürler, 

 İş süreçleri, 

 Üst yönetim tutum ve davranışları, 

 Yönetici kontrolleri, 

 Finansal ve finansal olmayan raporlamalar, 

 Risk yönetimi politika, teknolojik araçları ve uygulamaları, 

 Kredi tahsis, kullandırım, mobil ve internet işlemleri,  

 İç kontrol (veri analizleri, senaryo analizleri, gözlem, müdahale) faaliyetleri, 

 Bilgi güvenliği mekanizmaları, 

 Siber güvenlik araçları, 

 Satınalma süreçleri, 

 Değişim Yönetimi, 
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 İş Sürekliliği mekanizmaları, 

 Fiziki güvenlik önlemleri ve kontrolleri, 

 Kameralar, 

 Kayıt nizamı, 

 Uyum kontrolleri, 

 Temel İnsan Kaynakları politikaları ve kontrolleri, 

 Yetenek ve güvenilir çalışan istihdamı, 

 Aktif farkındalık faaliyetleri, 

 Eğitimler, 

 Oryantasyon faaliyetleri, 

 İşveren markası, 

 Periyodik değerlendirmeler, 

 Dengeli ödül ve cezlandırma, 

 İhbar hatları, 

 Sosyal kontroller, 

 Her düzey komiteler, 

 Arka kapı politikaları, 

 Toplantılar,  

 Sözlü, yazılı uyarılar, 

 Kontrol öz- değerlendirme uygulamaları, 

 Performans ölçümleri, 

 İş güvenliği uygulamaları, 

 Kalite kontrolleri, 

 Suistimal risklerine yönelik önlemler ve aksiyonlar, 

 Finansal kontrol, 

 Hukuki destek, 

 Referans çerçevelerin (ISO Standartları, COSO, COCO, COBIT, ITIL, 3’lü Savunma 

Hattı Modeli gibi) uygulanması, 

 İç denetim, 

 Tespit edilen olumsuzluklara reaksiyonlar, 

 Şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin uygulaması, 

 Öğrenen risk odaklı kurum kültürü altyapısı… 
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18. İç Kontrol Mekanizmaları İşletmelere Ne Sağlar? 

 

        Bir işletmenin iç kontrol sistemini meydana getiren iç kontrol mekanizmaları,  

 işletmeyi çevreleyen yönetişim habitatı,  

 sahip olduğu operasyonel yapının performans düzeyi, 

 risklerin yönetiminde ve kontrolünde,  

        işletme hedeflerini gerçekleştirilmesinin temel unsurları olarak yer alırlar. 

        Bu sayede, işletmeler bir yandan kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşırlar, bir yandan 

        performans kalitelerini geliştirirler, diğer yandan ise küresel rekabet ortamında 

        sürdürülebilirliği sağlarlar. 

         

        Etkili, güvenli, verimli ve ekonomik kriterlerini yakalayan birbirlerine entegre olan ve 

        senkronize çalışan, operasyonel yapıyla ilişkileri bir nevi fren ve denge sistemi (system of 

        checks and balances) yapısında olan iç kontrol mekanizmaları ayrıca işletmenin öz 

        değerlerini (kültürünü)  içselleştirerek işletmelere stratejik planlarının gerçekleşmesine 

        katkıda bulunup rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlarlar. 

 

19. İç Kontrol Mekanizmalarının Etkinliğini Azaltan Faktörler Nelerdir? 

 

        İç kontrol mekanizmalarının etkinlik düzeyini azaltan bazı faktörler vardır.  

 

        Bu faktörler: 

 

 Risk odaklı olmayan kurum kültürü 

 Üst yönetimin tutum ve davranışları 

 Organizasyonel karakteristik 

 İnsan faktörü 

 Teknolojik yetersizlikler ve seçim hataları 
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 İşletmenin boyutu 

 

 

 

 

 Tasarım hataları 

 Kayıt nizamına riayet edilmemesi 

 Bilgi ve iletişim kanallarında zaafiyetler 

 Eğitim eksiklikleri (göstermelik eğitimler ve farkındalık faaliyetleri) 

 Herşeyin bilgi işlemle çözüleceğini düşünen zihniyet 

 Gözetim fonksiyonun etkin olarak yerine getirilmemesi 

 Bağımsız ve nesnel çalışabilecek güçlü bir iç denetim birimi olmaması 

 Hatalı ve yetersiz insan kaynakları politikaları  

 

20. İç Kontrol Mekanizmalarının Etkinliğinin Arttırılması Nasıl 

Sağlanmaktadır? 

 

        İç kontrol mekanizmalarının etkinlik düzeyinin arttırılması bakımından aşağıdaki asgari 

       koşullar yerine getirilir: 

 

 Üst yönetimin sorumluluğunun bilincinde olarak  kaynak yapısına, risk profiline uygun 

fırsat yaklaşımları, net  ve açık risk iştahı  tanımı, tutarlı davranışları, 

 Gelişkin bir entegre iç kontrol sistemine sahip olma, 

 Güçlü bir risk kültürünü içselleştirmiş kontrol ortamı, kontrol süreçleri ile bilgi ve 

iletişim altyapısının tasarımı ve uygulamaya geçirilmesi, 

 Mekanizmalar arasında koordinasyon sağlanması ve herbir mekanizmanın sorumluluk 

hissiyatının arttırılması bakımından 3’lü Savunma Hattından yararlanılması, 

 Mekanizmaların hem kendi içlerinde hem de iç kontrol sistemi ile entegrasyonu ve 

senkronize çalışmalarının sağlanması, 

 İşletme içerisinde çalışanlarca ve paydaşlarca benimsenmiş ve aynı dili yakalamış bir 

kontrol konsepti oluşturulması, 
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 Destek hizmetleri alınan kişi ve kuruluşlarla iş süreci çerçevesinin risk odaklı bir 

yaklaşımla kesin ve net çizgilerde belirlenmesi, 

 

 

 

 

 İnsan Kaynaklarına yönelik çağdaş politikaların etkili uygulanması, 

 Eğitimler ve aktif farkındalık faaliyetleri, 

 Erken uyarı sinyallerinin belirlenmesi, önemsenmesi ve aksiyonlar alınması, 

 Geri beslemelerden faydalanılması, 

 Açık kapı politikası uygulanması, 

 Gözetim, denetim ve takip mekanizmalarının etkiliğinin sağlanması, 

 Düzenli gözden geçirmeler sonucu yapılacak güncellemeler. 

 

21. İç Kontrol Sistemi Kuruluşunda Yaşanan Sorunlara da Değinseniz… 

 

       Yaşanan sorunlar; 

 

 planlama,  

 teknoloji seçimi, 

 uygulamaya geçirilme,  

 uygulama,  

 gözetim süreçleri, 

 yönetişimsel habitat,  

 kurumsal kültür düzeyi,  

 üst yönetim yaklaşımlarından kaynaklanır. 

 

22. Planlama Çalışmaları Sürecinde Yaşananlar Sorunlar Nelerdir? 

 

İşletme içerisinde oluşturulacak iç kontrol sisteminin sistematik çerçevesinin 

planlanmasında; 
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 üst yönetimin gereken desteği vermemesi, 

 planlama sürecinde işletmenin risk haritasının detaylı olarak çıkarılmaması, 

 tasarlanan sistemin kurumu uçtan uca kapsamaması, 

 sabırlı ve çağdaş bilgiye dayanan bir çalışma olmaması,  

 

 

 uzmanlardan yararlanılmaması ve kopyala-yapıştır yöntemine dayanması,  

 tasarım yanlışları, 

 projenin karmaşıklığı, 

 mevzuata uyumun yeterli düzeyde dikkate alınmaması, 

 tasarlanan modelin işletmenin yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol 

sistemlerinde yer alan tüm  hücrelere dokunamaması,  

 planlamanın doğasından kaynaklanan sorunlar. 

 

23. Modelin Uygulamaya Geçirilmesinde Yaşanan Sorunlar... 

 

       Bu süreçte yaşanan sorunlar; 

 

 Üst yönetimin süreç esnasında gereken desteği vermemesi,  

 test çalışmalarından kaynaklanan zaafiyetler,  

 tasarlanan iç kontrol mekanizmaları ile mevcut iş süreçleri arasında uyumsuzluk,  

 kurum içi direnç,  

 şirket içi beceri eksiklikleri,  

 çalışanlara yeterince eğitimin verilmemesi,  

 aktif farkındalık faaliyetlerinin yetersiz kalması gibi…  

 

24. Modelin Uygulamasında Yaşanan Sorunlar… 

 

Uygulamada yaşanan sorunlar; 

 

 tasarlanan kontrol ortamının etkinlik sağlayamaması, 

 kontrol süreçlerinin etkili çalışmaması,  
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 kaliteli bilgi üretimi ile formal ve informal iletişimde yetersizlikler,  

 risklerin öngörülerinde ve alınan tedbirlerde eksikler,  

 yönetim müdahalelerinin etkileri,  

 

 

 

 tüm paydaşlarda yaratılması gereken aktif farkındalık düzeyinin yakalanamaması, 

 uygulayıcı faktörü,  

 teknolojik altyapı tercih hataları,  

 işletme içerisinde insan kaynakları ve organizasyonel uygulamalarında tutarsızlıklar, 

 ortaya çıkan yeni iç-dış faktörlerin etkileri,  

 gözetim, takip ve reaksiyon konularında  yetersiz  uygulamalar... 

 

25. Üst Yönetim Yaklaşımlarından, İçerisinde Bulunulan Habitat ve Kurumsal 

Kültür Düzeyinden Kaynaklanan Sorunlar… 

 

Üst yönetimler her ne kadar hem kişisel hem de yönetişim sistemi habitatında yer alan 

unsurlarla kurulan etkileşimden dolayı hassasiyet sahibi iseler de, uygulamada bu konuda 

değişik gerekçelerle (örneğin ‘kontrollerle birimlerin hizmet üretim kapasiteleri kısıtlanır, 

‘maliyetler çok artar, işletme karlılığı azalır, hedeflere ulaşamam’) veya kötü niyetli 

yaklaşımları nedeniyle ihtiyaç duyulan politikaları üretmemektedirler. Uygulama 

safhasında da tutarsız davranışlar ve sistemi bozucu müdahalelerde bulunabilmekteler. 

 

Yönetişimsel habitatla ilgili en önemli sorunlar, mevzuata uyum eksiklikleri, iletişimsel 

yetersizlikler, işletme hedefleri ile ilgili yaşanan çelişki ve çatışmalardır.  

 

Kurumsal kültür düzeyi ise, risk odaklı değilse, ortak dil ve değerler yoksa, etkili iş 

süreçlerine dayanmıyorsa, kalifiye ve güvenilir çalışan sayısı ihtiyacın altındaysa, hatalı 

insan kaynakları politikaları varsa, tutarsız yönetim tutum ve davranışları söz konusuysa, 

işletmede öğrenen bir organizasyon yapısı yoksa uygulamayı sınırlamaktadır. 
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26. Üst Yönetim İç Kontrol Sistemi Uygulama Düzeyinin Gerçekten 

Farkındamıdır? 

 

       Bu konuda güzel bir çalışma, KPMG’nin GFK Türkiye’ye yaptırıp yayınladığı ve ülkemizdeki  

       işletmelerde görev yapan üst düzey yöneticilerin önemli risklerden birisi olan suistimal 

       riskine yönelik  farkındalığı ve önlemleri konularında yaşadıkları çelişkileri net biçimde 

       ortaya koyan araştırmadır. 

    

       Türkiye’de farklı sektörlerde görev yapan ve araştırmaya katkıda bulunan üst düzey 

       yöneticilerin,  

    

 % 93’ü suistimalin Türkiye için önemli bir sorun olduğunu, 

 % 57’si önümüzdeki iki yıl içinde suistimal riskinin artacağını, 

 % 81’i çalışma yaşamlarında en az bir suistimal vakası ile karşılaştıklarını, 

 % 23’ü ondan fazla suistimal vakası yaşadıklarını belirtmekteler. 

 

             Buna karşın, aynı üst düzey yöneticilerden oluşan katılımcıların, 

 

 % 92’si, suistimalin kendi şirketleri için büyük bir sorun olmadığını, 

 % 30’u, şirketlerinde herhangi bir suistimal riski olmadığını ve önümüzdeki üç yıl 

içinde de olmayacağını, 

 % 66’sı, şirketlerindeki iç kontrol sisteminin, suistimali önlemek için yeterli   

olduğunu düşünmektedirler. 
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27. İç Kontrol Sistemi Metodolojisi Nasıl Olmalıdır? 

 

       Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, bir işletmede rekabet avantajı sağlayan,  sürdürebilirliği 

       destekleyen, işletmenin paydaşlar nezdinde itibar  kazanmasına katkıda bulunan, 

       çalışanların öğrenen kurum kültürü yapısını içselleştirmesini teşvik eden  bir etkin iç 

       kontrol sistemi kurulmasına ve uygulanmasına yönelik önerilerimizi aşağıda sunmaktayız: 

        

 Yönetişimsel habitattaki paydaşların beklentilerine saygılı yaklaşım ve uygulamalar, 

 İşletmenin tüm risk haritasını uçtan uca kapsaması, 

 İnsan faktörünü en önemli unsur olarak kabul etmesi, 

 İstihdam edilen insan ve kullanılan teknolojinin başarılı entegresyonu, 

 Kaynaklara paralel dijitalleşme ve yüksek teknolojik altyapı kullanımı, 

 Kurumun kültürünün, vizyon, misyon, temel değerler ve stratejik hedeflerinin temel 

alınması, 

 Risk odaklı kurum kültürünü öğrenen kurum kültürünü geliştirici yapıda olması ve 

paydaşlarca içselleştirilmesi, 

 Üst yönetimin (Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeleri) basiretli, bilinçli ve tutarlı tutum 

ve davranışları, 

 Teknoloji seçiminde esas sorumluluğun üst yönetimde olduğu bilinci, 

 İşletme içerisinde etik değerler temelinde çağdaş uygulamaları esas alan, işletme 

karakteristiğine uygun olan, etkin ve ekonomik ilkelere dayanan kontrol ortamının 

oluşturulması, 

 Etkili risk yönetim mekanizmalarının oluşturulması, 

 Kontrol faaliyetlerinde temel alınacak, yöntemler, ilkeler ve araçların tesbiti,  iç ve dış 

mevzuat ile nicel ve niteliksel göstergelerin belirlenmesi; finansal göstergeler kadar 

finansal olmayanlara da gereken önemin verilmesi, 
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 Kurulan iç kontrol mekanizmalarının hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle entegre 

olmaları ve senkronize çalışmalarının sağlanması, 

 

 

 

 

 Yönetişim sistemi içerisinde aynı dili konuşan, etkili ve etkin bilgi ve iletişim  altyapısı, 

 Geri beslemeler alınmasıve güncellemeler bakımından sistemin genel ve önceden 

belirlenen göstergeler çerçevesinde düzenli ve periyodik gözetimi, 

 Tespit edilen politikalar, mevzuat ve süreçlere uyumun takibi, ölçümü, 

 Dışsal ve içsel yeni ortaya çıkabilecek etkenlerin (örneğin teknoloji) dikkate alınması, 

 İş Sürekliliği ile Acil ve Beklenmedik Durumlara yönelik Kurtarma Planları dahil 

hazırlıkların yapılması,  

 Düzeltici önlemlerin öngörülmesi ve yerine getirilip getirilmediğinin takibi, 

 İş süreçlerinde otomatik kontrol sistemlerine yer verilmesi ve bilgi teknolojileri ile veri 

analizlerinin desteklenmesi, 

 Görevlerin ayrımı, onay, teyit, mutabakat, kilit kontroller vb. Mekanizmaların etkili 

biçimde uygulanması, 

 İnsan kaynaklarına yönelik çağdaş politika ve uygulamalar, 

 İç Denetim faaliyetlerine gereken destek ve donanımın verilmesi, 

 Yeniliklerin takip edilmesi: ISO Standartları, ITIL, COBIT, COSO İç Kontrol Sistemi, 3’lü 

Savunma Hattı ve gibi.  

 İç kontrol sisteminin sistematik çerçevesinin planlanması ve uygulamaya geçirilmesi 

aşamalarında profesyonel destek alınması  

 

28. Proaktif İç Kontrol Sisteminin Rekabet Avantajına Katkısı Varmıdır? 

 

       Etkili reaktif süreçleri içeren proaktif kontrol yönetime dayanan iç kontrol sistemiyle;       

 

 iş süreçlerine dayalı risk odaklı kurum kültürü geliştirilir, 

 işletme potansiyel majör ve minör zararlardan korunur, 

 tehdit esnasında gereken reaktif önlemler zaman geçmeden ve dozunda uygulanır, 
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 inşa edilecek ve ‘dönüşebilen kurum kültürü’  yolunda ilerlenir, 

 çalışanların iş tatmini artar,  

 

 

 

 

 müşteri ve tedarikçilerin memnuniyeti artar, 

 paydaşlar güven duyarlar, 

 hata, eksiklik, uyum sorunları ve suistimal risklerinin azami düzeyde önüne geçilir, 

 kurum içi verimlilik artar, maliyetler düşer, 

 operasyonel performans tatmin edici düzeyde gerçekleşir, 

 potansiyel risklerin etkin yönetimi sonuucnda üst yönetim fırsatlara daha fazla 

odaklanır. 

         

        Sonuç olarak, bütün bunlar işletmeye stratejik hedeflerini gerçekleştirme yolunda 

        rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlayacaktır. 

 

29. Yönetim Kontrol Fonksiyonu Konusunda Eklemek İstediğiniz Bir Husus 

Var mı? 

 

Sonuç olarak, işletme yönetimleri kontrol fonksiyonlarını, içerisinde yer aldıkları 

yönetişimsel habitatı, işletmenin değerlerini, vizyon ve misyonunu, stratejik planlarını, 

işletme büyüklüğü, kurum kültür düzeyi, kaynak yapılarına uygun teknolojik altyapı ve tabi 

oldukları regülasyonları baz alarak oluşturdukları etkin iç kontrol sistemleri ile yerine 

getirirler.  

 

Tüm bu kontrollerin güvenli, etkili, ekonomik ve etkin olmasının ön koşulu ise, en başta 

üst yönetimin işin gerçek sahibi sorumluluğu ve bilinci ile hareket etmesi, işletme 

karakteristiğine uygun tasarlanan ve işletmenin tamamını kapsayan iç kontrol sistemi 

içerisinde entegre olmuş ve senkronize çalışan  iç kontrol mekanizmalarının varlığıdır.  
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Nasıl ki, yaşamımızı sürdürebilmemiz için sahip olduğumuz tüm organlarımız birbirine 

entegre ve senkronize biçimde çalışmakta ise; işletmede de, tüm hizmet birimlerinin 

kurum kültürünü içselleştirerek koordinasyon içerisinde etkili çalışmaları zorunludur. 

İşletmenin hedeflerini gerçekleştirirken iç ve dış risklere karşı güçlü bir bağışıklık sistemine 

sahip olabilmesi işte ancak bu ön koşulun varlığına bağlıdır.  

 

Tüm bu süreçte; 

 

 işletme içi bilgi ve iletişim kanalları ne kadar etkiliyse,  

 insan ile teknoloji arasındaki gelişkin iletişim ve entegrasyon düzeyi varsa, 

 gözetim faaliyetleri sonucunda elde edilecek geri beslemelere karşı aksiyon alma 

ve takip etme yönünde üst yönetimin hassasiyeti varsa, 

 çalışanların kurumu ve işlerini sahiplenme oranı ne kadar yüksekse,  

 güçlü bir risk odaklı kurum kültürü ortamı varsa, 

        operasyonel yüksek performans ve etkili risk yönetimini sağlayacak kontrol fonksiyonu 

       da o ölçüde etkin ve etkili olur. 

 

 

III. Operasyonel Riskler 
 

30. Operasyonel Risk Ne demektir? 

 

Operasyonel riskler; işletmenin faaliyetleri esnasında, 

 Yetersiz veya başarısız iş süreçleri 

 İnsanlar  

 Sistemler ve 

 Dış olaylardan kaynaklanan zarar etme olasılığıdır. 

 

31. Operasyonel Risklerin Kaynaklarını Belirtirmisiniz? 
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Basel II’de finans kuruluşlarına yönelik operasyon risk kaynakları sınıflandırılması 

yapılmıştır. Bunu tüm sektörlere genelleştirebiliriz: 

 

 İç Suistimal 

 Dış Suistimal 

 İnsan Kaynakları Uygulamaları ve İşyeri Güvenliği 

 

 

 Müşteri, Ürün ve İş Uygulamaları  

 Fiziksel Varlıkların Hasara Uğraması 

 İş kesintileri ve Sistem Sorunları 

 Yürütme, Dağıtım ve Süreç Yönetimi 

 

 

32. Suistimal Nedir? 

 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)’ne göre suistimal (Fraud), ‘hile, sahtekarlık, 

emniyeti kötüye kullanma ile nitelendirilebilecek hukuk dışı fiillerdir. Bu fiiller, sadece 

şiddet tehdidi veya fiziksel güç kullanımının gerçekleştirilmesine bağlı değildir. 

Suistimaller para, mal veya hizmet sağlamak, hizmet kaybından veya ödeme yapmaktan 

kaçınmak veya şahsıyla veya işle ilgili bir avantaj elde etmek amaçlarıyla çeşitli taraflar ve 

kurumlar tarafından gerçekleştirilebilir.’ 

 

Uluslararası Muhasebeciler Birliği (ACCA)’nin, Uluslararası Denetim Standartları ISA 

240’a dayanan suistimal tanımı ise, ‘Yönetişim, çalışanlar veya paydaşlardan sorumlu 

olarak görev yapan bir veya birden fazla yöneticinin ilgilileri kötü niyetle aldatarak 

işletmenin menfaatlerine aykırı olarak haksız ve yasadışı bir menfaat sağlamasıdır.’ 

 

       Suistimali ile hatayı birbirinden ayıran en temel farklılıklar ise: suistimalin kişisel 

       menfaat elde etmek kastıyla, planlı ve gizlililik içerisinde yapılan bir eylem olmasıdır. 

 

33. Suistimal Türleri Nelerdir? 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

33 
 

 

Suistimal Türleri temel olarak ikiye ayrılır: 

 

i. İç suistimal: iş suistimali, çalışan suistimali, mesleki suistimal de denilir. 

ii. Dış suistimal: İşletme dışından ve dolandırıcılığı meslek haline getiren suçlular 

(organize, siber suçlular, hackerler gibi) tarafından gerçekleştirilen suistimallerdir. 

İşletmede çalışanlar da dolandırıcıların işbirlikçileri olabilir. 

 

İç Suistimal Çeşitleri: 

 

 Yolsuzluk: Çalıştığı işletmedeki görevini, yetkisini kötüye kullanarak maddi 

menfaat elde etmedir.  

 Varlıkların Kötüye Kullanımı: Bir görevi, yetkiyi kötü kullanarak, çalıştığı 

işletmedeki nakit mevcuttan, alacaklardan ve ayrıca, ödemelerde suistimal 

yaparak, stoklar, duran varlıklar, haklar vb. varlıklarda hırsızlık yaparak zimmete 

para geçirme eylemidir. 

 Finansal Tablo Suistimali: Bir görevi, yetkiyi kötüye kullanarak, çalıştığı işletmenin 

varlıklarını, gelirlerini yüksek veya düşük gösterme eylemiyle sahtekarlık 

yapmaktır. 

 

34. Suistimali Kim, Neden ve Nasıl Yapar? 

 

Suistimal Üçgeni kuramı, suistimali gerçekleştiren faillerin eylem kararlarının temelinde 

rol alan ve süreçte birbirleriyle etkileşim içerisinde olan üç kavram (baskılar, fırsat ve 

rasyonalizsyon) üzerine kuruludur.  

 

Bir suistimal suçunun temelinde, failin (faillerin) değişik nedenlerle etkisinde kaldığı ve 

eyleme geçmek için güçlü bir dürtü olarak algıladığı baskılardan dolayı, çalışılan işletmeden 

görev ve yetkilerini kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya karar vermesi, suistimali 

-yalnız veya başka kişilerle ortaklaşa- uygun fırsatı tespit ederek gerçekleştirmesi ve işlediği 

suçla ilgili vicdanını rahatlatmak için mazaretler üreterek suçu razyonalize etmesi olmak 

üzere üç kavramın etkisini vurgular. 
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Suistimal Üçgeni  

 

i. Baskılar (Motivasyon, Güdü, Dürtü) (Pressures or Motivation):  

 

Fail, suistimali gerçekleştirmek için bir ihtiyaca (örneğin finansal ihtiyaç) dayanan içsel 

ve/veya dışsal baskılar altında kalır. Sonrasında bu güçlü baskının etkisiyle eylemde 

bulunma amacıyla güdülenir. İşlenecek suçun motivasyon temelini teşkil eden ve 

failin algıladığı, etkisi altında kaldığı baskıları, kişisel ve çevresel olarak ayırabiliriz: 

 

              Kişisel baskılar:  

 çalıştığı işletmeye gelmeden önceki yaşantısına ait sorunlar (borçlar, ihtilaflar),  

 kötü alışkanlıklar (kumar, uyuşturucu, alkolizm, aşırı eğlence hayatı),  

 gelirinin çok üzerinde yaşama arzusu veya fiilen yaşama,  

 kişisel yüksek ihtiraslar, açgözlülük vb. diye sımıflandırılabilir. 

  

              Çevresel baskılar:   

 aile ve yakın arkadaş çevresi, sosyal çevre baskıları, 

 yönetici, iş arkadaşı baskıları, davranışları, haksızlık yapıldığı düşünceleri, 

 içinde yaşanan sosyal/ekonomik/ kültürel ortamdaki davranış ve 

alışkanlıklardan kaynaklanan baskılardır. 

 

             Örneğin, failin veya çok yakınındaki birisinin acil ve büyük miktarda paraya (kumar 

             borcu ödemesinde yaşanan tehdit, acil ağır sağlık sorunu yaşanması gibi) ihtiyaç 
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             göstermesi ve paranın temininde çaresiz kalması, işyerindeki geleceği için amirinin 

             baskısına boyun eğme, çalıştığı işletmede aleyhine ve kasıtlı yaşadığını düşündüğü 

             sorunlar (ücret, terfi, performans değerleme, dışlanma, hakaretler, küçük düşme)… 

  

 

 

 

 

ii. Fırsat (Opportunity):  

 

               Güdüleyici baskıların etkisiyle fail suistimal eylemini gerçekleştirmeye karar verir ve 

              eylem fırsatı için çalıştığı işyerindeki mevcut kontrol ortamı ve kontrol süreçleri 

              zaafiyetlerini belirler. Suç işleme güdüsü altında olmadan ve suistimal kararı almadan 

              önce de, işletmede failin dikkatini çeken kontrol boşlukları vardır. Bunları detaylı 

              gözden geçirir ve yeni açıkları da tespit etmeye çalışır.  Sonrasında, suistimalin 

              gerçekleştirilmesi anı bakımından işletmenin genel rutin çalışma ortamındaki kontrol 

              süreçlerinde oluşacak açık gözlenir ve yakalanan uygun bir anda eylem yapılır. 

  

               İşletmelerde suistimal için en uygun fırsatın, potansiyel failin görev yaptığı 

               atmosferde bir ‘yakalanma tehdidi hissetmemesi’ algısı olduğu belirlenmiştir. 

               Yukarıda da belirttiğimiz üzere, fail zaten işletmedeki bazı kontrol açıklarının 

               farkındadır. Bu açığın büyüklüğü, failin suçu işleme yönündeki motivasyonuna itici 

               etki yapar ve yakalanmayacağı konusunda kendini daha fazla rahat hissetmesini 

               sağlar. 

    

               Suistimale açık bir atmosferi yaratan ise, işletme üst yönetiminin işyerinde etkin ve 

               güvenilir iç kontrol sistemi kuramamış olmasıdır.   

                

               Bir işletmede failin yakalanma tehdidi hissetmemesi;  

 

 şirket kültürü,  

 üst yönetimce belirlenen politikaların uygulamaları, 
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 üst yönetim tutum ve davranışları, 

 organizasyonel yapı,  

 iş ve kontrol süreçleri,  

 insan kaynakları politikaları,  

 iş prosedürleri,  

 bilgi ve iletişim altyapısı, 

 gözetim ve raporlama mekanizmaları,  

 güvenlik önlemleri, 

 İç denetim gibi iç kontrol mekanizmalarındaki zaafiyet ve boşluklardan oluşur.  

              

              Mevcut elverişli ortama ilaveten suistimal fırsatını yaratan diğer etkenler:  

 

 failin zaten ‘deneyimli bir suçlu’ olması,  

 işletme yönetim ve çalışan sirkülasyonunun yüksek olması,  

 tedarikçilere ve destek hizmetleri verenlere yönelik kontrol önlemlerinde 

zaafiyetler,  

 işletmenin önemli yönetsel sorunlar yaşaması, 

 ortaklar veya üst yöneticiler arasında şiddetli geçimsizlik,  

 işletmenin ağır finansal zorluklar içinde olması,  

 failin yıllar itibariyle işletmede ulaştığı yüksek güven düzeyi,  

 failin işbirliği içerisinde olduğu ve güven duyduğu başka failler olması. 

      

             Fail(ler) tarafından tüm bu kontrol zaafiyetleri fırsat penceresinden analiz edilir ve 

             hangi açık üzerinden hangi anda eylemin gerçekleştirileceğinin kararı verilir. Eylemin 

             bir kereye mahsus olmaması yani tekrarlanması halinde, işletmedeki kontrol 

             süreçlerine yönelik fail gözlem ve analizler sürekli yapılır. 

 

iii. Rasyonelleştirme (Haklı Gösterme) (Rationalization):  

 

               Önceki paragraflarda, suistimal faili kişisel veya çevresel etkili baskılarla eylemde 

              bulunma yönünde güdülenir, karar verir ve eylem için fırsat imkanlarını tespit eder 

              ve gerçekleştirmek için uygun anı bekler diye belirtmiştik.  
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              Fail, bunlara ilaveten eylemi gerçekleştirmeden önce vicdanını rahatlacak suistimal 

              üçgenin diğer unsuru olan gerekçe(ler) yaratır. Yani, işleyeceği suça içsel dünyasını 

              ikna edecek kendince haklı  neden(ler) bulur. Böylece, işleyeceği suçu vicdanında 

              rasyonalize etmiş olur.  

 

 

 

              Rasyonalizasyona örnekler verecek olursak: 

 

 gerçekleştireceği eylemle işletmeden sadece borç para aldığı ve borcu ilk fırsatta 

geri ödeyeceği,  

 eline geçecek parayla ailesini mutlu edeceği (daha lüks bir yaşam, çocuklarını en 

iyi özel okullarda okutma vb.),  

 yakın arkadaşlarının, diğer sosyal çevrenin ve iş arkadaşlarının isteklerini yerine 

getirerek onların sorunlarının çözümüne yardımcı olduğu, 

 işyerinde büyük haksızlıklara uğradığı (hakettiğinden daha düşük ücret verildiği 

algısı, terfilerde, performans primlerinde, maaş artışlarında vb.),  

 amirleri ile iş arkadaşları tarafından sürekli dışlandığı ve aşağılandığı algısının 

yolaçtığı öç alma duygusu,  

 bir şahıstan (örneğin şirket sahibinden) değil de, muhatap olarak daha ‘soyut’ 

konumdaki çalıştığı işyerinden acil ve çok ihtiyacı olan bir miktar  parayı aldığı, 

 örneğin kumar borcundan dolayı tehdit edilmesi ve başka bir çözümünün 

olmadığı düşüncesi, 

 ‘koskoca şirkete birşey olmaz’ düşüncesi,  

 Kendisinin aslında istemediği fakat işletmedeki amirinin baskısıyla birlikte 

suistimal eylemini gerçekleştirmek zorunda kaldığı,  

 eylemde etrafındaki insanların (ailesi, yakın arkadaşları, iş arkadaşları) teşviki 

ve/veya birlikte yer almaları ile suçta sorumluluk algısının azalması ve Baskılar 

bölümünde belirttiğimiz diğer hususlardır. 

 

35. Bilgi Teknolojilerinden Kaynaklanan Risklerin Yönetimi Neleri Kapsar? 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

38 
 

 

Risk yönetim politika ve süreçleri, bilgi teknolojilerinin kullanımını dikkate alarak gözden 

geçirilir. Bilgi teknolojilerinden kaynaklanan riskler, operasyonel risk kapsamındadır. Bu 

riskler faaliyetlerden kaynaklanan diğer risklerin de bir çarpanı olabileceğinden 

bütünleşik bir risk yönetim yaklaşımı benimsenir.  

 

 

Bilgi teknolojilerinin takibi ve gözetiminden elde edinilen verilerin, kurumun bütünsel 

risk yönetim çerçevesinin bir parçası haline gelmesi sağlanır. 

 

Kurumsal yönetim uygulamalarının bir parçası olarak ele alınır. Politika, prosedürler ve 

süreçler tesis edilir, gözden geçirilir. Risk yönetim süreçleri işletmeyi uçtan uca kapsar, 

Yönetim Kurulu, bilgi sistemlerinin yönetilmesinden en üst düzeyde sorumludur. Üst 

yönetim gözetimi, yasal uyum ve itibar riskleri yönetimi ve güvenlik çerçevesini de içerir. 

Bilgi sistemleri yönetimi etkinliği temel olarak; risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve iç 

denetimi kapsar. 

 

36. Bilgi Teknolojileri Sistemleri Risklerinin Yönetimi Hangi Açılardan 

Önemlidir? 

 

 Yıkıcı teknolojik değişimlerin zaman aralıklarının azalması nedeniyle farketme ve 

uyum sorunları, 

 Fikri mülkiyet haklarının korunması, 

 Operasyonel perdormansın öngörülen düzeyde gerçekleşmesi, 

 Kişisel verilerin korunması, 

 Bilgi teknoloji kaynaklı risklerin çarpan etkisi, 

 Yazılım ve uygulamalarda hızlı değişim sonucu etkili konfigürasyon yönetimi ve 

yama zorunlulukları, 

 Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sebebiyle rekabetçi ortam zorlukları, 

 Bilgi sistemlerinin bilinenlerden farklı hatalara ve dolandırıcılıklara zemin 

hazırlayabilmesi,  
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 Bilgi teknolojilerine dayalı suistimallerde organize suç örgütlerinin yaygınlaşması, 

 Siber güvenlik tehditleri, 

 

 

 

 

 

 

 Yaygınlaşan destek hizmeti alımı nedeniyle maruz kalınan riskler, 

 İş süreçlerinin ve iş sürekliliğinin önemli oranda bilgi sistemlerinin işlerliğine 

bağlı duruma gelmesi,  

 İşlemlerin ve tutulan, aktarılan ve işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması, 

 Müşteri tanıma, inkar edilemezlik ve işlem izleri kayıtlarının tutulmasının 

zorlaşmış olması. 

 

37. Bilgi Güvenliği Yönetimi Neleri İçermelidir? 

 

 Bilgi Varlıklarının Korunması (Fiziki varlıklar, yazılımlar, müşteri bilgileri, fikri 

mülkiyet hakları gibi) 

 Güvenlik kontrol süreci tesisi ve yönetilmesi 

 Destek hizmeti alımı sürecinin yönetimi  

 Kimlik ve Erişim Yönetimi (Erişim güvenliği, Kimlik doğrulama, Yetkilendirme,  

Kullanıcı yönetimi ve Kimlik yaşam döngüsü) 

 İnkar edilemezlik ve sorumluluk atama  

 Yetkilendirme 

 İşlemlerin, kayıtların ve verilerin bütünlüğü 

 Denetim izleri oluşturulması 

 Veri gizliliği (Kişisel ve kurumsal verilerin korunması, Veri sınıflandırması, Veri 

sızıntısını önleme) 

 Müşterilerin bilgilendirilmesi  

 Müşteri bilgilerinin mahremiyeti 

 Fiziki güvenlik 
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 Bilgi sistemleri iş sürekliği, kurtarma, acil ve beklenmedik durum planı 

 Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik risklerinin yönetimi 

 

 

 

 

 

 

IV. COSO Bazlı İç Kontrol Sistem Çerçevesi 

 

38. COSO Nedir? 

 

       1990’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu şirketlerde yaşanmaya 

       başlanan finansal  tablolara ilişkin çok sayıda suistimallerin araştırılması kapsamında 

       çalışmalar yapmak üzere  faaliyete geçen Treadway   Komisyonu üyesi beş meslek 

       kuruluşu COSO’yu (Treadway Komisyonu Sponsor Örgütleri  Komitesi) kurmuştur. 

       COSO’nun açılımı ise; Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

       Commission. 

        

       COSO’nun kuruluş amacı, o dönemlerde yaşanan büyük yolsuzluk olaylarının (Enron,  

       World.com gibi) etkisi nedeniyle suistimal olaylarının ortaya çıkarılması ve azaltılmasını 

       sağlayacak iç kontrol mekanizmaları hususunda çalışmalar yapmaktı.  

 

       COSO, yapılan çalışmalar sonucunda ilk COSO iç kontrol entegre çerçvesini  1992 yılında 

       ortaya koymuş ve model dünya genelinde büyük popülarite kazanmıştır. Özellikle 

       teknolojik gelişmeleri dikkate alarak hazırlanan ve sistemin beş temel unsurunun 

       dayandığı temel ilkeleri ve odak noktalarını düzenleyen yenilenmiş model ise 2013 

       yılında sunulmuştur.  

 

       Günümüzde COSO iç kontrol sistemi; iç kontrolün, 
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 tasarlanması,  

 uygulanması, 

 değerlendirilmesi amacıyla dünya genelinde birçok kamu ve özel sektör 

kuruluşunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

 

       COSO, ayrıca Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi üzerine de çalışmalar yapmaktadır. En son 

       çerçeve, 2017 yılında yayınlanmıştır. 

        

39. COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Nedir? 

 

       2013 yılında revize edilen COSO İç Kontrol Sistemi Entegre Çerçevesi, bir işletmenin bütçe 

       ve stratejik hedeflere ulaşma yolunda gereken günlük faaliyetlerini gerçekleştiren 

       operasyonel yapısı içerisinde sistematik bir şekilde mevcut ve olması gereken 

       asgari iç kontrol uygulamalarının değerlendirilmesine olanak sağlar. 

 

       COSO’ya göre, iç kontrol sistemi, bir işletmenin yönetim kurulu, üst düzey yönetim, 

       çalışanlar ve paydaşlar tarafından etkilenen, işletmenin temel hedeflerine ulaşmasında 

        yüksek bir güvence sunmakla yükümlü olan bir sistemdir.  

 

        İç kontrol sisteminde en önemli unsur insandır. Tüm çalışanların iç kontrol faaliyetleri 

        esnasında rol ve sorumlulukları vardır. Sistem, bir işletmenin her kademesinde çalışan 

        insanlar tarafından etki altındadır. 

 

 

40. COSO’ya Göre İç Kontrol Sistemi Neyi Amaçlar? 

 

COSO tarafından yayınlanan İç Kontrol Entegre Çerçevesi’nde, bir işletmedeki iç kontrol 

sisteminin temel amacı işletmenin hedeflerine ulaşmasına ve risk yönetimine katkı 

sağlamak olarak ifade edilmektedir. Sağladığı katkı yüksek düzeydedir. Mutlak katkı 

sağlayamaması, insan faktörü, iç ve dış beklenmeyen büyük riskler ve maliyet-fayda 

analizinden kaynaklanır. 
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       COSO İç Kontrol Sistemi çerçevesi, bir işletmede yer alan iç kontrol faaliyetlerinin 

       amaçlarını operasyonel, raporlama ve uyum olmak üzere üç ana başlığı altında 

       toplamaktadır: 

 

 

 

 

 

 Etkin ve Etkili Operasyonel Amaçlar (Operations Objectives): İşletme operasyonel 

sisteminin, işletme aktiflerinin korunması, operasyonel ve finansal hedeflere ulaşılması 

bakımından etkin ve etkili  performansını içerir. 

 Güvenilir Raporlama Amaçları (Reporting Objectives): İç ve dış finansal/finansal 

olmayan raporlamalar ile düzenleyici kuruluşlarca ve işletme üst yönetimince 

raporlamalarda öngörülen güvenilirlik, şeffaflık, zaman limitleri ve ilgili kişilere yönelik 

olması gibi diğer hususları kapsar. 

 Mevzuata Uyum Amaçları (Compliance Objectives): İşletmenin uymakla yükümlü 

olduğu yasalar ve diğer düzenlemeleri kapsar. 

 

41. COSO İç Kontrol Sistemi Kapsamı Nelerden Oluşur? 

         

       COSO 2013 Entegre Çerçevesinde iç kontrol sisteminin;  

 

 üst yönetim ve çalışanların eylemlerinden etkilenen,  

 işletmenin ihtiyaçlarına göre adapte edilebilen, 

 döngüsel yapıdaki iş süreçlerinden oluşan, 

 işletme varlıklarının korunması,  

 günlük operasyonel faaliyetlerde verimliliğin sağlanması,  

 üretilen raporların güvenilir olması,  

 gerçekleştirilen işlemlerin iç ve dış mevzuata uyumlu olmasında üst yönetime makul 

bir güvence düzeyi sağlamak üzere tasarlanan sistem olduğu belirtilmiştir. 

 

42. COSO İç Kontrol Sistemi Hedefini Nasıl Gerçekleştirir? 
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İç kontrol sistemi dayanak alacağı değerler, politika, iş standartları, prosedürler, ilkeler, 

mali ve diğer düzenlemeler ve sahip olacağı teknolojik altyapı ve risk yönetim araçlarıyla; 

 

 Gelişkin teknolojiden yararlanır, 

 Çağdaş insan kaynakları politikaları uygular, 

 İşletmenin aktiflerini (bilgi varlıkları dahil) gözetler, 

 Risk profillerini düzenli olarak gözden geçirir, 

 Tabi olunan iç-dış mevzuata uyumu temin etmeye yönelik çalışmalar yapar, 

 Hata, ihmal, eksik işlem, suistimal ihtimallerini azaltır, 

 Görevlerin ayrımı, görev-yetki-sorumluluk, onay, teyit, mutabakat, iş rotasyonları 

vb. araçları kullanarak etkin, etkili ve güvenilir bir operasyonel yapı sağlar, 

 Finansal verilerin tam ve doğru olarak muhasebe sistemine kayıt edilmesini sağlar, 

 Finansal raporların, tam, zamanında ve doğru kişi ve kurumlara ulaşmasını temin 

eder. 

 

43. COSO’ya Göre İç Kontrol Sistemi Etkinliği Asgari Düzeyde Nasıl Sağlanır? 

 

       COSO’ya göre, etkin bir iç kontrol sistemi aşağıda belirttiğimiz en az  beş unsurun mevcut 

      olması  ve birbirleriyle entegre olarak işlemesine dayanır.  

 

      Bahse konu olan unsurlar ise, COSO tarafından belirlenen toplamda 17 ilkenin gereklerini 

      içermelidir.  

 

      COSO, ayrıca ilkelerin uygulanmasında esin kaynağı olması bakımından 77 Odak Noktası 

      belirlemiştir. Odak noktaları ve kontrollerin uygulanması ise üst yönetimin 

      değerlendirmesine bırakılmıştır. Ancak, odak noktaları tek tek analiz edildiğinde büyük 

      çoğunluğunun bir işletmenin iç kontrol sistemi içerisinde yer alması gerekir. 

 

      Sonuç olarak, COSO 2013 Entegre Çerçevesinde öngörülen 5 temel unsur, 17 ilkenin 

      tamamı ile 77 Odak Noktasının (üst yönetimce tercih edilenlerin) uygulanması ile işletme 

      iç kontrol sisteminin üç temel kategorideki (operasyonel, raporlama ve uyum) 
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      amaçlarının gerçekleştirilmesi sağlanır. Bunun sonucunda, işletmenin hedeflerine 

      ulaşamama riski kabul edilebilir düzeye düşürülmüş olur. Yaratılan bu katkı da üst 

      yönetime sunulan yüksek düzeyli güvence olarak ifade edilir. 

 

 

 

 

 

      COSO 2013 İç Kontrol Sistemi Entegre Çerçevesi, iç kontrol sisteminin tasarlanması, 

      uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi ile etkililiğinin değerlendirilmesinde üst 

      yönetimlerden isabetli karar verme becerisi talep etmektedir. Yasalar, kurallar, 

      düzenlemeler ve standartlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde yapılan akıl yürütmeler 

      yönetimin iç kontrol mekanizmaları konusunda isabetli karar verme becerisini  geliştirir 

      fakat kusursuz  sonuçlar  için garanti veremez. 

 

44. COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi 5 Temel Unsuru Nelerden Oluşur? 

 

i. Kontrol Ortamı,  

ii. Risk Değerlendirme,  

iii. Kontrol Faaliyetleri,  

iv. Bilgi ve İletişim,  

v. Gözetim Faaliyetleri. 

 

      Bundan sonraki bölümde; tek tek unsurlar, ilkeler ve odak noktalarını belirteceğiz. 

      Konuların dağılmaması için COSO İç Kontrol Sistemi temel unsurlarını açıklarken ilgili ilke 

      ve odak noktalarının temel özelliklerini ve olması gereken yapıları da ifade edeceğiz. 

      Sadece ihtiyaç halinde, ilke veya odak noktasının altında ek bilgi sunacağız. 

 

45. COSO İKS’de Birinci Unsur Olarak Belirttiğiniz Kontrol Ortamını 

Açıklarmısınız? 
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Kontrol Ortamı (Control Environment) 

 

      İşletmenin üst yönetiminin kontrolün önemine ilişkin tutum ve davranışlarıdır.  

İç kontrol sistemi unsurlarının tamamına dokunur.  

 

 

 

 

 

İç kontrol faaliyetlerinin işletme genelinde başarıyla yürütülmesini sağlayacak; 

 

 dürüstlük ve etik değerler,  

 yönetim kurulu ve denetim komitesinin etkin katılımı, 

 üst yönetim felsefesi ve iş yapma tarzı, 

 politikalar, iş standartları, süreçler, prosedürler, 

 yeteneğe ve yetkinliğe değer verme taahhütü, 

 çağdaş insan kaynakları politikaları ve uygulamaları, 

 organizasyonel yapılardan oluşur.  

 

Kontrol Ortamı, esas olarak işletmedeki kontrol bilincini belirler.  Çalışanların rollerini 

öngörülen düzeyde yürütmesi, kontrol ve hesap verme sorumluluklarını hissetmelerini 

sağlayan organizasyonel ve kültürel atmosferdir. Bu yapı içerisinde öz-kontrol esastır ve 

fakat onunla yetinilmeyip gelişkin kontrol enstrümanları uygulanır. Etkili bir kontrol 

ortamında, çalışanlar görevlerini, sorumluluklarını ve yetki limitlerini bilirler; bilgiyle, 

mantıkla ve neyin doğru olduğu ve nasıl doğru yapılacağı bilinciyle hareket ederler. 

İşletmenin politika ve prosedürleri, etik ilkeleri ve davranış kurallarına riayet ederler. Bu 

bilinç düzeyinin yönetişimsel habitata daha da önemlisi iş yapılan ekosisteme yayılması 

gerekir. 

 

Kontrol ortamı, etkili iç kontrol sistemi için teknik yetkinlik ve etik taahhütü içeren adeta 

görünmeyen bir etkendir.  İşletme üst yönetimi sahip olunan insanlık erdemleri temelinde 

iç kontrol sisteminin önemine uygun ve işleyiş normlarını içeren etik kuralların 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

46 
 

belirlenmesi, organizasyonel yapı ile birlikte görev-yetki-sorumlulukların belirlenmesi, 

etkin insan kaynakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve sistemin  genel 

gözetiminden sorumludur.  

 

 

 

 

 

 

Dürüstlük ve etik değerler, diğer unsurların tasarımı, yürütülmesi ve gözetimi bakımından 

kontrol ortamının temel çekirdeğidir. Dürüst ve etik davranışlar,  işletmenin oluşturduğu 

etik değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve uygulama düzeyinin takibiyle bir anlam 

kazanabilir. Uygulama düzeyine tutarsız, bilinçsiz veya kötü niyetli üst yönetim ve dış 

müdahaleler doğrudan olumsuz etki eder. 

 

      Kurum içi kontrol kültüründe asıl önemli olan, kontrollerin işlem anında iş sürecinde 

      öngörüldüğü üzere işlemi yapan ve onaylayan tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.    

      Öz-kontrol sürecini, yetkili kontrolleri ayrılmaz bir bütün olarak tamamlamalıdır. 

 

      Dürüstlük, etik değerler, davranış kuralları ve iş standartlarına uyum üst düzeyde ise risk 

      odaklı bir kurum kontrol kültüründen bahsedebiliriz. 

 

Üst yönetimin uygulayacağı etkin ve çağdaş kontrol ortamı unsurları ile kurumsal kültürün 

tonlamasını (tone at the top) da yapmalıdır.  

 

Bunu sağlamak için: 

 

 İşletmenin hedefleri, kaynak yapısı yanısıra içerisinde yer alınan yönetişim 

habitatı gerekliliklerinin dikkate alınması, 

 En üst düzeyde duyarlı ve fakat tavizsiz etik değerler, vizyon  ve işleri yürütme 

sistemine yönelik politika, iş standartlarının, prosedürlerin oluşturulması, en etkili 

kanallarla ilgili tüm paydaşlara duyurulması, anlaşılmalarının sağlanması; en 
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başta üst yönetimin kurallara uyduğunu ikna eden davranışlar sergilenmesi ve 

son olarak uygulama kontrollerinin yapılması, 

 İç kontrol sistemini destekleyen bir liderlik felsefesi ile tutarlı ve güvenilir bir iş 

yapma tarzının ortaya konulması, 

 Sistematik bir organizasyon yapısı içerisinde yetki-görev-sorumlulukların ve iş 

süreçlerinin belirlenmesi, 

 

 

 

 Dengeli bir ödül ve sorumluluk mekanizması kurulması, 

 Tüm unsurlara ilişkin norm ve prensiplerin tutarlı olması ve birbirlerini 

destekleyici mahiyette olması, 

 Denetim, raporlama, gözden geçirme, değerlendirme, hızlı aksiyon alma, takip 

mekanizmaları ve güncelleme faaliyetlerinin olması, 

 Günlük çalışmalar esnasında etik değerlere ve normlara uyuma yönelik eğitim ve 

farkındalık eğitimleri gerekir. 

 

Yönetim tutum ve davranışlarının özünü teşkil eden yönetim felsefesi ve iş yapış tarzında 

göz önüne alınması gereken aşağıdaki prensipler önemlidir: 

 

 Yönetimin karar ve tutumlarında etik değerlere ve davranış kurallarına uyma 

disiplini, 

 Yönetimin risk alma ve riskleri takip yaklaşımları, 

 Yönetimin finansal raporlamalara yönelik tavır ve aksiyonları, 

 Bilgi ve iletişim süreçlerine yönelik yönetim yaklaşımları, 

 Yönetimin bilgi işlem, muhasebe ve finans faaliyetlerine yönelik yaklaşımları, 

 Yönetimin çalışanlara ve diğer paydaşlara yönelik tutumları,   

 Yönetimin gözetim ve iç denetim fonksiyonlarının etkinliğine yönelik tarzı. 

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, sağlam bir altyapı üzerine inşa edilen kontrol ortamı faaliyetleri, 

yetkinlik, etik yapı, operasyonel tarz, motivasyon, yönetim tonlaması, güven, paylaşılan 

değerler, kurumsal tavırlar, şeffaflık, adillik, etkili liderlik, beklenti yönetimi, dürüstlük 
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ve ahlaki altyapıya dayanan yumuşak kontrollerle (soft controls) birlikte etkin bir risk 

odaklı kurum kültürünün temel unsurlardır. İdealize edilen öz-kontrol düzeyine bu yolla 

ulaşılır. Kurumlar, etik değerlerin özümsenmesi, saygı, güven, liyakat, aynı dil, yaratıcılık ve 

işbirliğini sağlayan ortamları düzeyinde öğrenen ve dönüşebilen organizasyonel yapı 

haline gelirler. 

 

 

 

 

Üst yönetim, ortaya koyduğu iş yapma standartları ile gerçek durum arasındaki makası 

belirlemek ve gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Kuracağı denetim ve diğer gerekli 

komiteler, organizasyon altyapısı, bilgi işlem altyapısı, iletişim altyapısı, gözetim 

mekanizmaları (örneğin iç denetim) ile bu sorumluluğunu yerine getirir. 

 

46. COSO İKS Kontrol Ortamı Unsuruna İlişkin Birinci İlke Nedir? 

 

        Birinci İlke: 

 

        İşletmede bir bütün halinde etik değerlere ve dürüstlük ilkesine bağlılığın teminidir.  

 

47. Kontrol Ortamı Birinci İlkenin Uygulanmasında Dikkate Alınabilecek 

Odak Noktaları Nelerdir? 

 

       Odak Noktaları: 

 

 Üst yönetimin kurumsal kültür atmosferini oluşturma tarzı 

 Yürütmenin normlarının tesis edilmesi 

 Normlara uyumun ve bağlılığın değerlendirilmesi 

 Standartlardan sapmaların ilgililerine ve üst yönetime zamanında iletilmesi 
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48. COSO İKS Birinci Unsuru Olan Kontrol Ortamına İlişkin Belirlenmiş İkinci 

İlke Nedir? 

 

       İkinci İlke: 

 

       Yönetim kurulu icradan bağımsız olmalı ve işletmenin iç kontrol uygulamalarının 

       gözetimini yapmalıdır. 

 

 

Bu ilkeyi biraz açıklayacak olursak; Yönetim Kurulu, doğrudan veya oluşturacağı 

komitelerle (örneğin Denetim Komitesi) ile işletme içi kontrol bilinç düzeyini belirler.  

 

Yönetim kurulu bu durumu sağlamak için,  

 

 şirket üst düzey yönetiminden bağımsız olmalı,  

 konularının uzmanı deneyimli üyelere sahip olmalı,  

 faaliyetlere yönelik alınacak kararlarda gereken titizliği ve teknik kapasiteyi 

göstermeli,  

 iç kontrol sistemin beş temel unsurunu içeren faaliyetlerin düzeyi ve uygunluğunu 

takip edecek mekanizmalar kurulmasını sağlamalı ve çerçevesini belirlemeli, 

 etik ve tutarlı tutum ve davranışlarda bulunmalı,  

 iç ve dış denetçilerle interaktif ilişki oluşturulmalı,  

 yüksek düzeyde uzmanlık isteyen konularda danışmanlık desteği almalı, 

 üst düzey yönetimin icraatlarını gözetim altında tutmalıdır.  

 

49. Kontrol Ortamına İlşikin İkinci İlkenin Odak Noktaları Nelerdir? 

 

        Odak Noktaları: 

 

 Gözetim sorumlulukları çerçevesinin tesis edilmesi 

 Yönetim kurulunun gerekli uzmanlığı sergilemesi 

 Yönetim kurulunun bağımsız hareket etmesi 
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 Yönetim kurulunun iç kontrol sisteminin ana unsurları olan kontrol ortamı, risk 

değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme faaliyetlerini 

gözetim altında tutması 

 

 

 

 

 

 

50. COSO İKS Birinci Unsuru Kontrol Ortamına İlişkin Belirlenen Üçüncü İlke 

Nedir? 

 

        Üçüncü İlke: 

 

        Hedeflerin elde edilmesi bakımından gereken yönetsel organizasyonlar yapılmalıdır.  

       Bu kapsamda, yönetim kurulu gözetim faaliyetlerinin kapsamı, operasyonel sisteme 

       ilişkin yapılar, raporlama kanalları ve uygun görev-yetki-sorumluluklar net olarak 

       belirlenmelidir. 

 

        Bir işletmenin organizasyon yapısı, hedeflere ulaşmak için işletme üst yönetimi tarafından 

        planlanan, yürütülen, kontrol edilen ve gözetimi yapılan faaliyetlere yönelik bir çerçeve 

        sunar. 

         

        Faaliyetlerin etkin yürütülmesine yönelik sistematik organizasyon yapısı planlaması ile, 

 

 paydaşların taleplerinin dikkate alınması,  

 adil olarak görev-yetki-sorumlulukların atanması, 

 görevler ayrılığı ilkesinin uygulanması, 

 gerekli etkin raporlama kanallarının oluşturulması, 

 işletmenin büyüklüğü, kaynak yapısı ve faaliyetlerinin doğası gereği ortaya 

çıkacak ihtiyaçların dikkate alınması, 

 teknolojik altyapı ile entegre ve normlara uygun iş süreçleri oluşturulması, 
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 iş süreçlerinin içerisine kilit kontroller yerleştirilmesi, 

 yetkin, güvenilir ve deneyimli kilit personel istihdamı, 

 görevlerin yerine getirilmesi için uygun kaynak tahsisini,  

 politika ve iş standartlarının tüm paydaşlarca anlaşılması ve bilinmesi için gereken 

iletişim faaliyetleri yapılmasını hedefler.  

 

 

 

 

       Çalışanların bireysel anlamda rollerini tam olarak anlaması, görev ve sorumluluklarının 

       bilincinde olmaları hem iş süreçlerine uygun eylemler hem de hesap verilebilirlik ilkesi 

       açısından çok önemlidir. 

 

51. Kontrol Ortamı Unsurunun Üçüncü İlkesine  İlişkin Odak Noktaları 

Nelerdir? 

 

       Odak Noktaları: 

 

 İşletmenin tüm organizasyonel yapısının göz önünde tutulması 

 Etkili raporlama sisteminin kurulması  

 Görev-yetki-sorumlukların tanımlanması, tayin edilmesi ve sınırlarının belirlenmesi 

 

52. COSO İKS Kontrol Ortamı Unsuruna İlişkin Dördüncü İlke Nedir? 

 

        Dördüncü İlke: 

 

        İşletme, yetenekli ve nitelikli çalışanlarını istihdam eden, hedeflere yönelik organize 

       eden, gelişimlerini ve devamlılıklarını sağlayan bir ortam yaratmalıdır.  

 

        İnsan kaynakları politika ve uygulamaları, huzurlu ve gelişime açık iş ortamı ve itibarlı bir 

       işveren markası oluşturulması temelinde; 
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 üst düzey yönetim değişikliklerinin planlanması, 

 yeteneklerin istihdamı,  

 çalışanların organizasyonu,  

 farklılıkların olumlu yönde dikkate alınıp saygı gösterilmesi, 

 oryantasyon ve mesleki eğitim,  

 izin planlaması, 

 kariyer planlaması, rotasyon, transfer ve terfi,  

 

 

 adil performans değerlendirme,  

 danışmanlık,  

 ücretlendirme ve dengeli ödüllendirme,  

 tutma ve geliştirme, 

 işten çıkarma, 

 sosyal faaliyetler, 

 iş güvenliği ve çalışan sağlığı,  

 davranış kuralları ve disiplin faaliyetlerini kapsar.  

        

       İstihdam politikalarında, yeteneklerin işletmeye kazandırılması ön planda olmalıdır. 

       Ayrıca, eğitimleri, kariyerleri, geçmiş başarıları ile dürüstlük ve etik değerlere bağlılığı 

       dikkate alınmalıdır. Mülakatların yeteneklerin farklılıkları dikkate alınarak organize 

       edilmesi gerekir. İstihdamda, yetenek, yetkinlik ve itimat telkin etme ana kriterlerdir.  

        

       Çalışma ortamının, işin ve personelin ihtiyaçlarına ve farklılıklar da dikkate alınarak 

       tasarlanması, örneğin nöroçeşit çalışanların ışık ve ses hassasiyetlerine çözüm bulunması 

       gibi…  

  

       Çalışanlara yönelik iş hedeflerinin gerçekçi oluşturulması, çalışanlar üzerindeki onları 

       suistimale kadar yönlendirebilecek dışsal baskı unsurlarının dikkate alınması gerekir. 

       

       Uygulanan insan kaynakları politikalarının periyodik olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi 

       ve gözden geçirilmesi sonucu elde edilen veriler ve insan kaynakları yönetimine yönelik 
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       yenilikler ışığında revize edilmesi gerekir. 

       

 

 

 

 

 

 

 

53. Kontrol Ortamı Unsuruna İlişkin Dördüncü İlke Odak Noktaları Nelerdir? 

 

       Odak Noktaları: 

 

 Politikaların belirlenmesi ve uygulanması 

 Yetkinlikleri ve eksikliklerin değerlendirilmesi 

 Nitelikli ve yetenekli çalışanların istihdamı, gelişimlerinin ve devamlılıklarının 

sağlanması  

 Başarı için planlama ve hazırlıkların yapılması 

 

54. COSO İKS Kontrol Ortamı Unsuruna İlişkin Beşinci İlke Nedir? 

 

Beşinci İlke:  

 

       İşletme hedeflerinin gerçekleştirilmesi kapsamında hizmet birimlerinde görevlendirilen 

      ve  iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan çalışanlar ürettikleri 

      hizmetin sonuçlarından mesul tutulmalılar (hesap vermelerinin sağlanması gerekir). 

 

55. Kontrol Ortamı Unsuruna İlişkin Beşinci İlke Odak Noktaları Nelerdir? 

 

       Odak Noktaları: 

 

 Organizasyon yapısı kapsamında belirlenen yetki ve sorumlukların kullanımında hesap 
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verilebilirliğin sağlanması 

 Performans ölçümü, teşvik ve ödüllendirme sistemlerinin tesis edilmesi 

 Kurulan sistem çerçevesinde çalışan performanslarının düzenli değerlendirilmesi  

 Çalışılan ortam, hedefler veya dışsal baskı unsurlarının dikkate alınması 

 Performans değerleme çalışmaları sistematiğinde dengeli ödül ve ceza mekanizmasının 

kurulması 

 

 

 

56. COSO İKS İkinci Unsuru Olan Risk Değerlendirmeyi Açıklarmısınız? 

 

       Risk Değerlendirme (Risk Assessment) 

 

      Riskin yönetimi, riski belirleme, değerlendirme ve riskin işletme faaliyetlerine olumsuz 

      etkisini azaltımı süreçlerinden oluşur.  

       

      Risk değerlendirilmesi ise, işletmenin iş fırsatlarından yararlanırken gereken operasyonel 

      faaliyetler esnasında karşı karşıya kalabileceği iç ve dış risklerin kurumun tamamını 

      kapsayacak çerçevede dinamik ve tekrarlanan bir süreçte değerlendirilmesidir.  

      

      İşletme üst yönetimi risk iştahı ve kurumun  risk profili değerlendirme esnasında referans 

      alınan en önemli etkenlerdir. 

        

      İşletmenin önündeki fırsatlar ve hedefleri belirlenir, sonrasında hedeflerin 

      gerçekleştirilmesi bakımından faaliyetlere etkisi beklenen muhtemel riskler belirlenip 

      türleri ve etki düzeyleri ile sınıflandırılıp analiz edilir. İlintili riskler de bu süreçte 

      değerlendirilmeye tabi tutulur.  

 

      Risk, işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesini engelleyebilecek düzeydeki durumların 

      ortaya çıkabilme ihtimalidir. Doğal risk, işletmenin hiçbir önlem almadığı takdirde ortaya 

      çıkan risktir. Kalıntı risk ise, doğal riske karşı işletmenin önlem aldıktan sonra dahi karşı 

      karşıya kaldığı risk türüdür. Kalıntı risk, kabul edilebilir risktir. 
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      Risk değerlendirme sürecinde belirlenecek risk toleransları ile risklerin nasıl 

      yönetileceğine dair temel noktalar oluşturulur. Bu aşamada ön koşul, risklerin  

      işletmenin tüm birimleri ve her düzeyinde görev alan çalışanlar için iş süreçlerindeki 

      operasyonlar, raporlama ve uyum amaçlarıyla ilişkilendirilmesidir.  

 

 

 

      Karşı karşıya kalınabilecek risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi bakımından yetkin bir 

      ekip oluşturulmalı, işletme gerçeklerine uygun olan ve yeterli netlikteki risk yönetim 

      kriterleri ortaya konulmalıdır. Gelişkin teknolojiye dayanan risk yönetim 

      enstrümanlarından yararlanılmalıdır. 

 

      Üst yönetim, içsel ve dışsal faktörlerdeki muhtemel değişiklerin iç kontrol sistemi 

      üzerinde olası olumsuz etkilerini de göz önüne almalıdır.  

        

       Risk değerlendirmesi iki boyutlu bir süreçtir: Bir işletmede risk ele alınırken hem ortaya 

       çıkma hem de operasyonlara etkisi bakımından ele alınmalıdır. Sonrasında karşılaşılacak 

       herbir muhtemel risk için iş süreçleri ve bilgi varlıkları bazında hangi aksiyonun alınacağına 

       karar verilir. 

 

       COSO İç Kontrol Sistemi Çervesinde Risk Değerlendirilmesi aşamasının iç kontrol 

       sisteminin temel beş unsuru arasında yer almasıyla; 

 

 operasyonlara,   

 dış finansal raporlamalara,   

 dış finansal olmayan raporlamalara,  

 işletme içi raporlamalara ve mevzuata uyuma yönelik hedeflerde risklerin 

belirlenmesi ve değerlendirmesine yönelik kriterler açık ve net olarak ortaya konulur. 

  

       Hedefler belirlenirken; 
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 işletmenin yönetişimsel habitatı, içerisinde yer aldığı ekosistemin potansiyeli, sektörel, 

finansal, teknolojik, insan kaynakları mevcut durumu referans alınmalı,  

 yönetimin risk iştahı dikkate alınmalı ve yönetim tercihleri yansıtılmalı,  

 kurumun risk profili ve tolerans düzeyi dikkate alınmalı,  

 uygun kaynak tahsisini içermeli,  

 muhasebe normlarına uyulmalı,  

 raporlamalar işletme faaliyetlerini doğru olarak yansıtmalı,  

 tabi olunan mevzuata uyumlu işlemler öngörülmelidir. 

 

57. Riskler Nasıl Belirlenir?   

 

       Risk belirleme yöntemleri: 

 

 Sayısal ve niteliksel, 

 Risk derecelendirme, 

 Yönetim analizleri, 

 Kestirimsel analizler ve stratejik planlama, 

 Değerlendirme bulgularının dikkate alınması. 

 

Finansal, operasyonel, stratejik riskler belirlendikten sonra kilit riskler önceliklendirilir.  

 

58. Risk Faktörü Değişimleri Nelerdir? Örneklerle Açıklarmısınız… 

 

Karşı karşıya kalınabilecek riskler bazı nedenlerle daha yüksek etki düzeyine ulaşabilir 

veya değişebilir. Riskin belirlenmesinde bu faktörlerin de dikkate alınması gerekir. 

 

Bu faktörler: 

 

 İş Modeli Değişikliği 

 Operasyonel ortamda değişimler 

 Mevzuatta değişiklikler 

 Yeni çalışanın işe başlaması 
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 Çalışanın bölüm değiştirmesi 

 Çalışanın işten ayrılması 

 Destek hizmetlerinden kaynaklanan 

 Üst yönetim değişiklikleri 

 Bilgi sistemlerinde yaşanan değişimler 

 Yeni teknolojiler 

 İş süreçlerinde değişiklikler 

 Hızlı büyüme 

 Yeni üretim hatları, birimler, ürünler veya faaliyetler 

 Kurumsal yeniden yapılanmalar 

 Yurtdışı operasyonları, kur riskleri 

 Muhasebe kayıt nizamında oluşabilecek değişimler 

 Dışsal faktörler. 

               

59. Risklerin Yönetilmesi  Süreci Nasıl Yürütülür? 

 

        Riskler belirlenip değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sıra risklerin yönetilmesi 

        sürecine gelir. Bu süreçte, risklere karşı hazırlıklı olmak ve olası risklerin işletmeye 

        etkilerinin azaltılması bakımlarından uygulanacak politika, prosedürler tasarlanır ve risk 

        yönetim enstrümanları donanımı sağlanır.     

         

        Çalışanlara yönelik, risk yönetim bölümü patroajında herbir riskin hangi dereceye kadar 

        azaltımını sağlayacak bilgileri içeren, karşı karşıya kalınacak riske karşı nasıl aksiyon 

        alınacağı ve hangi risk yönetim aracının kullanılacağını belirten  detaylı prosedürler ve 

        operasyonel rehberler hazırlanır. Karar verilen kontrol mekanizmaları iş süreçlerinin 

        içerisine yerleştirilir ve sorumlular tayin edilir. 

 

60. Risk Yönetim Araçları Nelerdir? 

 

 Risk Azaltma (Risklere yönelik karar verilen tespit edici, önleyici gibi kontrol 

faaaliyetlerini uygulama, iç kontroller, görevler ayrımı, güvenlik önlemleri, uyum 

kontrolleri gibi) 
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 Risk Transferi (sigorta, yüklenici), Riski paylaşmak (iş ortaklıkları, özel anlaşmalar), 

Riski yaymak (farklı sektörlere yatırım, yatay-dikey entegrasyonlar) 

 Riskten Kaçınma (süreç ya da faaliyeti başlatmamak veya devredeyse kapatmak, 

yeni ürünü  satışa sunmama, iş kolundan çıkmak gibi) 

 Riski Kabul Etme (kurumun risk iştahı limiti içerisindeyse, riski sıfırlamak olanaklı 

değilse, yönetimi için harcanacak kaynak riskin işletmeye vereceği düzeyin çok 

üzerindeyse kabullenmek)  

 

 

61. Risk Değerlendirmeye İlişkin COSO İlkelerine Gelirsek, Bu Unsura İlişkin 

Düzenlenen Altıncı İlke Nedir? 

 

       Altıncı İlke: 

 

       İşletme hedeflerinin önündeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesine yönelik 

      kriterler yeterince açık ve net tayin edilmelidir. 

 

62. Risk Değerlendirmeye İlişkin Altıncı İlke Uygulanma Odak Noktaları 

Nelerdir? 

 

       Odak Noktaları: 

 

       Operasyonlara Yönelik Hedefler Belirlenirken Dikkate Alınması Gereken Odak Noktaları: 

 

 Yönetim tercihlerinin yansıtılması 

 Risk tolerans düzeyinin dikkate alınması 

 Operasyonel ve finansal faaliyet hedeflerini içermesi 

 Kaynakların tevdi edilmesine yönelik bir temel oluşturulması 

 

        Dış Finansal Raporlamalara Yönelik Hedefler Belirlenirken Dikkate Alınması Gereken 

       Odak Noktaları: 
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 Mevcut muhasebe normlarına uygun olmalı 

 Önemlilik ilkesinin uygulanması 

 İşletmenin faaliyetlerini yansıtması 

 

 

 

 

 

 

        Dış Finansal Olmayan Raporlamalara Yönelik Hedefler Belirlenirken Dikkate Alınması 

       Gereken Odak Noktaları: 

 

 Üst ve düzenleyici kuruluşlarca belirlenen standart ve çerçeveye uyumlu olmalı 

 Tabi olunan dış mevzuat gereği talep edilen netlik ve açıklık standartlarının göz 

önüne alınması 

 İşletmenin faaliyetlerini yansıtması 

 

         İşletme İçi Raporlamalara Yönelik Hedefler Belirlenirken Dikkate Alınması Gereken 

        Odak Noktaları: 

 

 Yönetim tercihlerinin yansıtılması 

 Öngörülen düzeyde netlik ve açıklık standartlarının göz önüne alınması 

 İşletmenin faaliyetlerini yansıtması 

 

          Mevzuata Uyuma Yönelik Hedefler Belirlenirken Dikkate Alınması Gereken Odak 

         Noktaları: 

 

 Dış yasa ve düzenlemelerin yansıtılması 

 Risk toleransının dikkate alınması 

 

63. COSO İKS Risk Değerlendirme Unsuruna İlişkin Yedinci İlke Nedir? 
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       Yedinci İlke: 

 

       Kurum yetkilileri hedeflere ulaşmak için işletme genelinde riskleri belirlemeli ve risklerin 

      etkili yönetimi çerçevesinde analiz etmelidir.  

 

 

 

 

 

Bu ilke, riskler belirlendikten sonra risklerin sınıflandırılması, derecelendirilmesi, 

değerlendirmenin grup şirketleri dahil işletmenin tamamını kapsamasını, değerlendirme 

yapılırken iç ve dış etkenlerin analiz edilemesini, karşı karşıya kalınabileceği öngörülen 

risklere karşı eylem planının oluşturulmasını içermektedir. 

 

64. Risk Değerlendirme Yedinci İlkeye İlişkin Odak Noktaları Nelerdir? 

 

       Odak Noktaları: 

 

 Risklerin değerlendirilmesi kapsamında işletme geneli, iştirakler, bölümler, 

birimler ve görev düzeyi bazında olmalı  

 İç ve dış etkenlerin analiz edilmesi  

 Yönetimin konuyla ilgili tüm yetkilerinin sürece dahil olması  

 Belirlenen risklerin etki düzeyi tahminine göre sınıflandırılması  

 Risk eylem planının belirlenmesi 

 

65. COSO İKS Risk Değerlendirme Unsuruna İlişkin Sekizinci İlke Nedir? 

 

       Sekizinci İlke: 

 

       Risklerin değerlendirilmesinde muhtemel suistimal riskleri de dikkate alınmalıdır. 
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COSO, suistimal risklerinin yönetimini 32. ve 33. soruların yanıtlarında verdiğimiz 

çerçevede öngörmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Risk Değerlendirmeye İlişkin Sekizinci İlke Odak Noktaları Nelerdir? 

 

        Odak Noktaları: 

 

 Farklı suistimal türleri dikkate alınmalı 

 Potansiyel fail üzerinde suça yöneltecek teşvik ve baskıların 

değerlendirilmesi 

 Suçun işlenmesi için işletme içerisinde yer alan fırsat ortamının analizi 

 Rasyonalize zeminleri ve davranışların değerlendirilmesi 

 

67. COSO İKS Risk Değerlendirme Unsuruna İlişkin Dokuzuncu İlke Nedir? 

 

Dokuzuncu İlke:  

 

       Önceden tahmin edilemeyen fakat  iç kontrol sistemini mutlak etkileyebilecek düzeydeki 

       değişimler takip edilmeli, tespit edilmeli ve değerlendirilmelidir. 

 

68. Risk Değerlendirme Dokuzuncu İlkeye İlişkin Odak Noktaları Nelerdir? 

        

       Odak Noktaları: 

 

 Dış ortamdaki değişimlerin değerlendirilmesi  
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 İş modelindeki değişimlerin değerlendirilmesi  

 Üst yönetim değişikliklerinin dikkate alınması 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Etkili Risk Yönetiminin Parametreleri Nelerdir? 

 

 Risk yönetim metodolojisine sahip olunması 

 Üst yönetimin konuyu sahiplenmesi ve destekleri 

 Risk odaklı öğrenen kurum kültürü 

 Etkin organizasyon yapısı ve süreç tasarımları 

 Kaynaklar ölçüsünde etkin düzeyde teknolojiden yararlanma 

 Sonuca ulaştıran iç kontrol ortamı 

 Uygulamalarda sadelik 

 Şeffaflık 

 Hesap verebilirlik 

 Yüksek Güvenlik Konsepti 

 Eğitim 

 Tüm paydaşları kapsayan etkili bilgi sunumu ve aktif farkındalık 

 

70. Üçüncü Unsur Olan Kontrol Faaliyetlerini Anlatırmısınız… 

 

       Kontrol Faaliyetleri (Control Activities) 

 

       İşletmede üst yönetimce oluşturulan politika, iş standartları, prosedürler ve 

       organizasyon yapısı ile temel alınan değerler ve tabi olunan mevzuata uyumla birlikte 

       bütünsel yaklaşımla hedeflere ulaşma sürecinde karşı karşıya kalınacak risklerin yönetimi 
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       ve kontrol edilmesi esastır. Bu bakımdan, işletmedeki tüm çalışanları ve paydaşları 

       kapsayan ve iş süreçleri içerisinde yer alan önleme, tespit etme, yönlendirme ve 

       düzeltme süreçlerine  dayanan kontrol faaliyetlerine ihtiyaç vardır. 

         

        Kontrol türü ve süreci tanımlanırken, alınan aksiyonun işletmenin hedeflerine ulaşma 

       ihtimalini yükseltmek için faaliyetler esnasında karşı karşıya kalınabilecek riskleri 

       yönetmesini (başka bir ifadeyle azaltmasını) sağlaması gerekiyor.  

 

 

 

        İç kontrol sistemi dahilinde işletmede sürdürülen faaliyetler döngüsel bir sistematik 

       yapıdadır. Bu yapı çerçevesinde iç kontrol sistemi süreçlerinde yürütülen faaliyetlerde 

       devamlılık esastır. Bu nedenle, işletmede iç kontrol sistemi içerisinde tanımlanan  

       her bir süreç ya da uygulamanın planlandığı çerçevede yürütülme düzeyini öğrenmek için 

       iş süreçlerine dayalı bazı politika ve normlar geliştirilir. Bunları kontrol faaliyetleri olarak 

       adlandırıyoruz. 

         

        Kontrol faaliyetleri sonucunda elde edilen veriler anlık ve/veya periyodik olarak 

       değerlendirilir, alınması gereken önlemlere karar verilir, aksiyonlar alınır ve eylem planı 

       detayları ile kontrol faaliyetleri tekrar değerlendirilmeye tabi tutularak revizyonlar yapılır. 

       Burada ISO’nun öngördüğü, PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) iyileştirme 

       döngüsü dikkate alınabilir.  

 

       Kontrol faaliyetleri, risk yönetimi süreçleriyle içiçe olmalıdır. Ayrıca, işletmenin risk 

       profili ve risk iştahı ile uyum içerisinde olmalıdır. Yani, ne çok sıkı ne de çok gevşek 

       olmalıdır. En önemli hususlardan birisi de, işletmenin karakteristik yapısı ile de uyumlu 

       olmalıdır.  

 

        Planlanan kontroller zamanında yapılmalıdır. Düzeltici önlemler de planlanmalıdır. 

        Süreçlerde rol alan yönetici ve diğer çalışanlara yönelik olarak sorumluluk ve hesap 

        verebilirlik kriterlerinin tesis edilmesi gerekir. 
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        Son olarak fakat belki de yaşadığımız dijital çağın gerekliliklerinden dolayı en önemlisi,  

        iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde en başta teknolojik altyapıya önem verilmeli ve 

        teknolojiye dayalı kontroller geliştirilmelidir. İşletmenin  teknolojik altyapısı tabi 

        olunan mevzuata uyumlu olmalı, uyumlu işlemler yapmalı ve öngörülen  iş süreçleri ile 

        kontrol kriterleri ile entegre edilmelidir. 

 

 

 

 

 

71. Kontrol Faaliyetleri Türleri Nelerdir? 

 

Kontrol faaliyetleri temel olarak önleyici (preventive) ve tespit edici (detective) olmak 

üzere ikiye ayrılır. Bunların dışında, tamamlayıcı olarak yönlendirici (düzenleyici) ve 

düzeltici kontroller de vardır. 

 

Önleyici Kontroller:  

 

İstenmeyen bir sonucun gerçekleşmesini engellemeye yönelik kontrollerdir. Hata, ihmal, 

kasıt veya dış faktörlerin etkisini minimize etmeye odaklanır. Bu kontroller, hataları ve  

suistimalleri engelleyerek olası düzeltme maliyetlerini azaltır.  

 

Örnek vermek gerekirse: görevler ayrılığı, yetkilendirme, etkili iletişim, belgelerin ve yetki 

devirlerinin yazılı olması, yazılı sözleşme uygulamaları, onay mekanizmaları, erişim 

yönetimi, performans yönetimi (iş planı, taahhüt, gözetim ve değerlendirme), gelişkin 

muhasebe kayıt nizamı, bütçeleme ve bütçe disiplini, dökümentasyon, gözetim ve izleme, 

ön kontroller (örneğin ödemelerin ön kontrolü), yetkin ve güvenilir çalışanlar, 

eğitim/farkındalık faaliyetleri, bağımsız yetkilendirme, güvenlik önlemleri gibi…  

 

Suistimalleri, siber saldırıları önlemeye yönelik önlemlerin bir bölümü de bu kapsamda 

planlanır.  

 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

65 
 

Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme, arzu edilen bir amaca yönlendirme gibi 

faaliyetlerle riskleri kontrol etmeye yönelik  yönlendirici kontroller önleyici kontrolleri 

tamamlayıcı kontrol faaliyetleri yöntemidir.  

 

 

 

 

 

 

 

       Tespit Edici Kontroller: 

 

       İstenmeyen olayların gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmeye yönelik olarak yapılan 

      kontrollerdir. Tüm risklerin önleyici kontrollerle engellenmesi mümkün olmadığından, 

      riskin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edici kontrollerle açığa çıkarılması gerekebilir.  

 

      Örnek vermek gerekirse: yeniden hesaplamalar, mutabakatlar, teyitler, kontrollerin tekrar 

      kontrol edilmesi, analizler, gözden geçirmeler, paydaş şikayetleri, çalışan rotasyonları, 

      zorunlu izin kullandırımları, belgelerin incelenmesi, log kaydı kontrolleri, anomali 

      kontrolleri, senaryo analizleri, stres testleri, hesapların, işlemlerin ve raporların denetimi 

      gibi…  

    

      Tespit edilen risklerin minimize edilmesinde tamamlayıcı olması ve istenmeyen sonuçları 

      telafi etme, tersine çevirmek  veya tekrar ortaya çıkmamaları için düzeltici bir eylemin 

      yapılmasının sağlanması amacıyla tasarlanan Düzeltici Kontroller de tespit edilen risklerin 

      azaltımında rol alır. 

 

72. Kontrol Faaliyetlerinin Genel Sınıflandırmasını Anlatsanız… 

 

Kontrol faaliyetleri, üst yönetimce oluşturulan iş ve kontrol çerçevesinin farklı 

organizasyonel ve fonksiyonel düzeylerde etkin uygulanması hedefine yönelik verileri elde 

etmeye yarayan ve bilgi işleme dayalı ve/veya manuel kontrol süreçlerini içerir.  
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Kontrol faaliyetleri; 

 

 Öngörülen ile gerçek durum arasındaki makası tespite yönelik performans düzeyi  

değerlendirmeleri (performance reviews), 

 

 

 

 

 

 Bilgi işlem sisteminde üretilen işlemlerdeki doğruluk, tamlık ve uygunluk kriterlerini 

sağlayan uygulama kontrolleri ve veri girdi, işlem, çıktı, yedekleme, veri kurtarma 

gibi süreç analizleri yapan genel kontroller gibi entegre kontrollerden oluşan bilgi 

sistemi kontrolleri (information processing), 

 Varlıkların güvenliğine (Security of assets) yönelik periyodik sayımlar, erişim 

kontrolleri, fiziksel güvenlik önlemleri gibi kontrolleri, 

 İşlemi  gerçekleştiren kişiden farklı kişinin onayını içeren görevler ayrımı ilkesi 

(Segregation of Duties) uygulaması, 

 İşlemin kimler tarafından gerçekleştirilmesini belirleyen yetkilendirmeyi 

(authorization), 

 Gerçekleşen işlemlerin onay süreçlerinden (approvals) geçmesini, 

 Log kaydı kontrolleri, 

 Bilgi ve siber güvenlik açıklığına yönelik kontroller, 

 Teyit mekanizmalarının (verifications) kullanılması, 

 Mutabakat ve bağımsız mutabakatların (Reconciliations) yapılması. 

 

73. Kontrol Faaliyeti İyi Uygulamalarının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?  

 

 Etik değerlere bağlı, risk odaklı, her düzeyde liderliği uygulayan, yönetişimsel 

habitatla uyumlu, öğrenen ve dönüşebilen kurumsal yapı, 

 Üst yönetim olumlu tutum ve davranışları 

 Esneklik ve hız 
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 Yetkin personel istihdamı  

 Tüm işletmeyi kapsaması ve risklerin tamamını öngörmesi 

 Operasyon süreçlerinin kritik noktalarına odaklanma  

 Tesis edilen süreçlerin entegrasyonu  

 Doğruluk: tutarlı, geçerli, güvenilir ve kullanılabilir gerçek bilginin sağlanması 

 Kontrollerin basit ve anlaşılabilir olması 

 Kontrollerin tasarımında çalışan katkısının sağlanması 

 

 

 

 Tüm paydaşlara yönelik güvenilir ve etkili bilgi/iletişim altyapısı 

 Maliyet-fayda analizine dayalı kontrol araçlarının devreye alınması 

 Teknolojiden etkin yararlanma 

 Uzman desteği 

 Gözden geçirme 

 Etkili gözetim ve raporlama mekanizmaları 

 Sorunlara yönelik hızlı reaksiyonlar 

 Politika, prosedür ve uygulamaların yeniden değerlendirmeye tabi tutulması 

 

74. Kontrol Faaliyetlerinin Sınırlılıkları Nelerdir? 

 

        Bazı nedenler kontrol faaliyetlerinin beklenen etkiyi göstermesini sınırlayabilir.  

 

       Bu etkenler;  

 

 İnsanlar: Çalışanlar operasyonları yürütmek, hedefleri gerçekleştirmek için kararlar 

almakla yükümlüdürler. Bu süreçlerde, ‘hatasız kul olmaz’ deyişini doğrulayıcı 

davranışlar yapmaktan kaçınamayacaklar. Tıpkı gelecekte yapay zekaların bol sayıda 

yapacağı gibi! Kasıtlı eylemleri de unutmayalım... 

 Yönetişim Habitatı: Paydaşlarımızdan kaynaklanan hatalar, kötü niyetli eylemler ve 

çıkar çatışmalarından kaynaklanan davranışları belirtebiliriz. Burada, destek hizmetleri 

tedarikçileri yönetim süreci çok önemli hatta bazı işletmeler için hayati olabilmekte… 
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 Organizasyon Yapısı: İşletme boyutunun büyüklüğü, coğrafi ve platform yaygınlığı hem 

iç kontrol sistemine ayrılacak bütçe büyüklüğünü belirler, hem işi yürütme, kayıt etme, 

raporlama ve karar alma gibi süreçlerin yönetimini etkiler. Yani büyüklüğe ve küçüklüğe 

özgü sorunlar sözkonusu… 

 

 

 

 

 

 

 Kirli İşbirlikleri: Çalışanlar, paydaşlar arasında normal ötesi ilişkiler ve kötü niyetli 

yönetici müdahaleleri 

 Bitiş Tarihleri: İşlerin, raporların verilen tarih limitlerinde özelikle bitirilmemesi, 

geciktirilmesi 

 Kontrol Kriterine Aldırmamak: Normlara uyum konusunda ve alt kademe çalışanların 

talimatları yerine getirmelerinde istisnai durumlar yaratılması 

 Hoşgörülü Davranmak: Toleransta ölçüyü kaçırma 

 Koşulların Değişmesi: Hissedar ve üst yönetimde, diğer yönetici ve çalışanlarda, 

yönetişimsel habitatta, bilgi teknolojilerinde, güvenlik yönetim sistemlerinde, 

felaketler yaşanmasında, büyük bir suistimalın ortaya çıkmasının işletmeye olumsuz 

yansıması 

 Tabi Olunan Mevzuatta Meydana Gelen Değişim ve Kısıtlamalar 

 

75. Kilit Kontrollere Örnekler Verirmisiniz?  

 

       Risklerin minimizasyonunda etki düzeyini arttırmak bakımından iş süreçlerine kilit 

      kontroller (Key Controls) tanımlanır.  

 

      Örnekler verecek olursak: 

         

 Etik kurallar 

 Güvenilir ve yetkin çalışanlar 
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 Eğitim ve farkındalık faaliyetleri 

 İstihdam uygulamaları 

 Performans yönetimi 

 Veri ve uygulama güvenliği 

 Yazılı politika, prosedür ve iş süreçleri 

 Yetki ve onay dökümentasyonu 

 Süreçlendirme, Özetleme, Kayıt Etme, Raporlama 

 

 

 

 

 Görevlerin Ayrımı 

 Gözetim 

 Bağımsız mutabakat 

 İşlem raporları  

 Bütçe Raporları 

 Öz-değerlendirme, birim, komite vb. toplantılar 

 

76. Online İç Kontrollere Yönelik Bir Çerçeve Önerebilirmisiniz?  

 

        Teknolojik gelişmeler, şirketlerin dijitalleşmesi, dünya ve ülke genelindeki 

       şubeler/iştirakler arası işlemler, web üzerinden ticari işlemler, mobil işlemler, bulut 

       teknolojilerinden yararlanma gibi dinamik gelişimler her geçen gün online-real time 

       (gerçek zamanlı çevrim içi) işlemlerin sıhhatini ve kalitesini ölçmeye yönelik gereklilikler  

       ve enstrümanlar ortaya koymaktadır. 

 

       Bunlara başlıklar halinde göz atarsak aşağıdaki konuların yerine getirildiğinin anlık 

       kontrolü zorunludur: 

 

 İşlemlerin Geçerliliği 

 Kimliğin karşılıklı doğrulanması 

 Yetki Kullanımı 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

70 
 

 Veri bütünlüğü ve gizliliği 

 İnkar edilemezlik 

 İşlemlerin denetlenebilirliği 

 

 

 

 

 

 

 

77. COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesindeki İlkelere Dönersek…                                     

Kontrol Faaliyetleri Unsuruna İlişkin Onuncu İlke Nedir? 

 

       Onuncu İlke: 

 

       Yöneticiler, işletmenin hedeflerine ulaşmasını engelleyecek düzeydeki risklerin 

      etkilerinin azaltılması bakımından gereken kontrol faaliyetlerini belirlemeli, uygulamalı 

      ve geliştirmelidir. 

 

78. Kontrol Faaliyetlerine İlişkin Onuncu İlkenin Uygulanmasında Dikkate 

Alınması Gereken Odak Noktaları Nedir? 

 

       Odak Noktaları: 

 

 Risk değerlendirme faaliyetleri ile entegre olmalı 

 İşletmeye özgü etkenlerin dikkate alınması 

 İlintili iş süreçlerinin belirlenmesi 

 Farklı kontrol türlerinin tesis edilmesi 

 Faaliyetlerin yürütülme şekli ve düzeylerinin dikkate alınması 

 Görevlerin ayrılığı ilkesine uyum 
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79. COSO İKS Unsuru Kontrol Faaliyetlerine İlişkin Onbirinci İlke Nedir? 

 

       Onbirinci İlke: 

 

       Kullanılan bilgi teknolojilerinin genel kontrol faaliyetleri kriterleri belirlenmeli ve 

      uygulanmalıdır. 

 

 

 

 

80. Kontrol Faaliyetlerine Onbirinci İlke Odak Noktaları Nedir? 

 

        Odak Noktaları: 

 

 Kullanılan teknoloji ile teknoloji genel kontrollerinin birbirleriyle ilişkilendirilmesi 

 Kontrol faaliyetleri ile kullanılan teknoloji altyapısının uyumlu olması 

 Güvenlik kontrolleri süreçlerine ilişkin kontrol faaliyetlerinin tesis edilmesi 

 Süreç kontrollerinin gelişimine ve sürdürülmesine uygun teknolojilerin kullanılması 

 

81. COSO İKS Unsuru Kontrol Faaliyetlerine İlişkin Onikinci İlke Nedir? 

 

       Onikinci İlke: 

 

       Kontrol faaliyetleri çerçevesinde nelerin beklendiğini ortaya koyan politikalar 

      belirlenmeli ve politikaların uygulanması bakımından yönetmelikler düzenlenmelidir. 

 

82. Kontrol Faaliyetlerine İlişkin Onikinci İlkenin Odak Noktaları Nedir? 

 

        Odak Noktaları: 

 

 Yönetim talimatlarının uygulanması bakımından gereken politika ve yönetmeliklerin 

oluşturulması 
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 Belirlenen politika ve kuralların uygulanması konusunda sorumluluk ve hesap verirlik 

tesis edilmesi 

 Kontrol faaliyetlerinin zamanında ve düzenli yapılması 

 Düzeltici önlemlerin yürürlüğe konulması 

 Kontrol faaliyetlerinin yetkin personel görevlendirilmesi ile yerine getirilmesi 

 Politikalar ve kurallar tekrar değerlendirmeye tabi tutulması 

 

 

 

 

83. COSO İKS Dördüncü Unsuru Olan Bilgi ve İletişimi Anlatırmısınız… 

 

        Bilgi ve İletişim (Information and Communication) 

 

       Bilgi faaliyetleri kapsamında, üst yönetimce iç ve dış kaynaklara yönelik üretilen veya iç 

        ve dış kaynaklardan toplanan doğru ve kaliteli bilgiler ile işletmenin iç kontrol sisteminin 

        tüm unsurlarının birbirine entegre olup senkronize çalışabilmeleri sağlanır. Bilginin 

        güvenliğinin sağlanması (yetkisiz erişimlerden korunması, veri sızıntıları gibi) da ayrıca 

        önceliklendirilmesi gereken bir konudur. 

 

        İletişim faaliyetlerinde ise, gereken doğru ve kaliteli bilginin üretilmesi, güvenli olarak  

        iç ve dış paydaşlarla paylaşılması ile elde edilmesine yönelik devam eden ve tekrarlayan 

        bir süreçtir. Bu süreç, işletme içerisinde prizmatik, alt, üst, yatay ve işletme yönetişim 

        habitatında yayılımları ile yürür.  

 

        Paydaşlar, işletme üst yönetimi beklentileri, yürürlükteki normları ve hedefleri ile iç 

        kontrol sistemi ve hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecindeki kendi rollerini bilmeli ve 

        anlamalıdırlar. Diğer yöneticilerin üst yönetime ulaşacak iletişim kanallarına sahip 

        olmaları gerekir.  

 

        Yönetişim sistemi içerisinde yer alan iç ve dış paydaşlar arasında doğru ve güvenilir  

        bilgi akışının zamanında sağlanması ile işletmenin iç kontrol sistemi etkinliğine katkıda 
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        bulunmak için etkili iletişim faaliyetleri hedeflenir. Gerekli bilginin zamanında sağlanması 

        ve işletme içinde veya dışında yer alan ilgili kişi ya da kurumlara iletilmesi, iç kontrol 

        yapısının vazgeçilmez bir ilkesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

        İletişim faaliyetleri, tüm paydaşların iç kontrol sistemini oluşturan kontrol ortamı, kontrol 

        faaliyetleri, risk yönetimi, bilgi ve iletişim faaliyetleri ve gözetim ile ilgili sorumluluklarını 

        net bir şekilde öğrenmesini sağlayacak şekilde organize edilmelidir. Farklı iletişim 

        kanalları, örneğin hata ve suistimallerin bildirilmesine yönelik güvenli iletişim kanalı (etik 

        hat, ihbar hattı gibi) tesis edilmelidir. Tespit edilen suistimallerin yarıya yakını ihbarla 

        ortaya çıkmaktadır. 

 

84. Bilgi ve İletişim Unsuruna İlişkin Onüçüncü İlke Nedir? 

 

       Onüçüncü İlke:  

 

       Yetkililer, iç kontrol faaliyetlerinin işleyişine destek olmak bakımından gereken kaliteli 

       bilgiyi temin etmeli, üretmeli ve kullanmalıdır. 

 

85. Bilgi ve İletişim Unsuruna İlişkin Onüçüncü İlkeye İlişkin Odak Noktaları 

Nedir? 

 

       Odak Noktaları: 

 

 Bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi 

 İç ve dış kaynaklardan veri toplanması 

 İlgili verilerin değerlendirilip bilgi haline getirilmesi 
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 Bilgi üretim sürecinde kalitenin sürdürülmesi 

 Maliyet fayda analizine dikkat edilmesi 

 

86. Bilgi ve İletişim Unsuruna İlişkin Ondördüncü İlke Nedir? 

 

       Ondördüncü İlke:  

 

       Yöneticiler, düzenleme ve sorumlulukları içeren iç kontrole yönelik bilgileri etkili biçimde 

       iç kontrol unsurlarına iletmelidirler.  

 

 

87. Bilgi ve İletişim Unsuruna İlişkin Ondördüncü İlkeye İlişkin Odak 

Noktaları Nedir? 

 

       Odak Noktaları: 

 

 İç kontrole yönelik bilgilerin iletilmesi 

 Yönetim ile yönetim kurulu iletişiminin sağlanması 

 Farklı iletişim kanalları sunulmalı 

 Uygun iletişim yöntemi seçilmeli 

 

88. Bilgi ve İletişim Unsuruna İlişkin Onbeşinci İlke Nedir? 

 

       Onbeşinci İlke: 

 

       Dış paydaşlara da iç kontrol sisteminin işleyiş etkinliği bakımından gereken bilgiler 

      iletilmelidir.  

 

89. Bilgi ve İletişim Unsuru Onbeşinci İlkesine İlişkin Odak Noktaları Nedir? 

 

       Odak Noktaları: 
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 Dış paydaşlarla da iletişim yapılmalı 

 Dışarıdan içeriye bilgi akışının sağlanması yönünde iletişim yapılması 

 Yönetim kurulu ile iletişimde bulunulması 

 Farklı iletişim kanalları sunulmalı 

 Uygun iletişim yöntemi seçilmeli 

 

 

 

 

 

90. COSO İKS Beşinci Unsuru Olan Gözetimi Anlatırmısınız… 

 

Gözetim (Monitoring Activities) 

 

Bir işletmenin planlanan operasyonel yapısı, kurum kültürü etkileri, iş yapma 

alışkanlıkları, paydaş ilişkileri, üst yönetimin müdahaleleri ve tutarsız davranışları, 

teknolojik gelişmeler, tabi olunan mevzuata illişkin değişiklikler, rakip stratejilerindeki 

değişimler, diğer , dış faktörler ve ayrıca ortaklık yapısı veya üst yönetimde radikal 

değişimler sonucu etkileşimler yaşar. Hem mevcut operasyonel yapının işlerliği, hem 

yukarıdaki değişimler sonucu operasyonel yeni performans düzeyi ve risk yönetimine 

ilişkin yeni ihtiyaçların tesbiti bakımından üst yönetimin işletmenin operasyonel yapısını 

gözetim altında tutması gerekir.  

 

Gözetim faaliyetleri, işletme faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum genelinde; 

 

 risklerin dinamik olarak değerlendirilmesi, 

 işletmenin operasyonel sisteminin geneli ve her bir unsurunun varlığı, 

 operasyonel yapının etkili, verimli, ekonomik ve güvenilir işleyip işlemediğinin 

tesbiti, 

 önceden belirlenen standartlarla anlık ve periyodik gözden geçirilmesi, 
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 aşağıya ve yukarıya doğru güvenilir kontrol ve raporlama mekanizmaları 

kurulması, 

 faaliyetlerin üst yönetime ve yönetim zincirinde yer alan ilgili yöneticilere 

zamanında, güvenilir ve tasarlanan biçimde raporlanması konularını içerir. 

 

       İşletme üst yönetimi, üyelerinden oluşturacağı denetleme, risk komitesi gibi üst düzey 

       komitelerle ve komitelere bağlı hizmet verecek bağımsız iç denetim birimiyle ve ayrıca 

       uyum, risk yönetimi, hukuk, iç kontrol, bilgi teknolojileri kontrol, bilgi güvenliği yönetimi, 

       finansal kontrol, kalite kontrol, insan kaynakları, tedarik zinciri tasarım/kontrol, iş güvenliği 

       birimleri gibi iç kontrol mekanizmalarıyla gözetim fonksiyonunu yerine getirir.  

      

       İç kontrol süreçlerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için bu süreçlerin 

       düzenli olarak izlenmesi, tespitler yapılması, aksiyonlar alınması ve gerektiğinde  

       hem normlar hem de kontrol mekanizmalarında revizyonlar yapılması gerekmektedir. 

 

        Gözetim faaliyetleri, kısaca öngörülen ile gerçek durum arasındaki makası tespit eder.  

 

        Üst yönetim, gözetim mekanizmalarınca tespit edilen ve muhtemel riskler ve 

        uygunsuzlukları gösteren hususlara tabi olunan dış mevzuat, etik değerler, kendi risk 

        iştahı ve işletmenin risk profili temelinde reaksiyon gösterir ve yeni uygulamalara karar 

        verilir.  

 

        Üst yönetimin gözetim faaliyeti esas olarak, işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 

        icrai performans sorumluluğu olan üst düzey yönetimin (Genel Müdür, Genel Müdür 

        Yardımcıları, Bölüm Başkanları gibi) sergiledikleri faaliyet düzeyinin belirlenen normlar 

        çerçevesinde izlenmesidir. Bu unsur, iş süreçlerinde aşağıya doğru da aynı mantıkla yerine 

        getirilir. 

         

        İç kontrol sistemi gözetim süreci detaylarına göz atalım:  

 

 Bilgi teknolojileri altyapısının anlık kontrolleri, 

 Sürekli gözetim, 
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 Günlük operasyonel yönetim, izleme ve kontrol faaliyetleri, 

 Operasyonel performans uygulamaları, 

 Kontrol tasarımının gözden geçirilmesi, 

 İç Kontrol süreç ve enstrümanlarının test edilmesi, 

 Öz- değerlendirmeler (Self-assessments), 

 İş bazındaki kontrol süreçlerinin sadeleştirilmesi, 

 Her yönetim düzeyinde kontrol kriterleri, 

 Zaafiyetlerin ilintili iş süreçlerini içeren analizleri, 

 İç Denetim raporlarının değerlendirilmesi ve gereken aksiyonların alınması. 

 

 

 

91. Gözetim Unsuruna İlişkin Onaltıncı İlke Nedir? 

 

       Onaltıncı İlke: 

 

       İç kontrol unsurlarının var olduğu ve işlediği hususlarını değerlendirmek bakımından 

      gereken planlamalar ve faaliyetler yapılmalıdır.  

                                       

       92.Gözetim Unsuru Onaltıncı İlkeye İlişkin Odak Noktaları Nedir?  

 

       Odak Noktaları: 

 

 Rutin ve özel değerlendirmeler yapılması 

 İş süreçlerindeki değişim oranının dikkate alınması 

 Ana hatlar ve temel noktaların tesis edilmesi 

 Uzman çalışanlardan yararlanılması 

 İş süreçleri ile entegre olunması 

 İzleme faaliyetlerinin kapsam ve aralıklarının belirlenmesi 

 Değerlendirmelerin objektif yapılması 

 

       93.Gözetim Unsuruna İlişkin Onyedinci İlke Nedir?  
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        Onyedinci İlke: 

 

        İç kontrol sisteminde tespit edilen zaafiyetler, üst yönetim de dahil edilerek düzeltici 

        önlemleri almakla yükümlü ilgililere zamanında ve uygun biçimde raporlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

        94. Gözetim Unsuru Onyedinci İlkeye İlişkin Odak Noktaları Nedir? 

 

        Odak Noktaları: 

 

 Sonuçların değerlendirilmesi 

 Eksikliklerin ve yetersizliklerin görevin sorumlularına, üst düzey yönetime ve yönetim 

kuruluna iletilmesi 

 Yürürlüğe konulan düzeltici eylemlerin izlenmesi 

 

       95. COSO Küpü Nedir? 

 

        COSO Küpü’nün;  

 

 ön yüzünde iç kontrol unsurları (üstten alta doğru kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, 

kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve gözetim) belirtilir.  

 üst yüzünde ise, iç kontrol sistemi temel unsurları var olma, işleyişleri, yerine 

getirmekle yükümlü oldukları operasyonlar, raporlama ve uyum yer alır.  

 yan yüzde ise, faaliyetlerin işletme geneli, bölüm, birim ve görev bazında organizasyon 

yapısının sınıflandırması yapılır.  
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        İç kontrol sisteminin operasyon, raporlama ve uyum konularında etkin düzeyde 

       katkıda bulunabilmesi ancak COSO’nun beş iç kontrol unsurunun tam uygulanmasıyla 

       mümkündür. COSO Küpü’nde belirtilen tüm unsur ve fonksiyonlar birbirleriyle ilişkili ve 

       bağlantılıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      96. COSO Piramidi Nedir? 

 

      COSO Piramidinin en üstünde iç kontrol sisteminin asgari unsurları olan kontrol ortamı, risk 

      değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim  ve gözetim yer alır. Unsurların altında 

      17 ilke ve onların altında da dayandıkları 77 odak noktası, en altta ise kontroller yer alır. 

      Unsurlar ve ilkelerin mevcut olması ve birbirleriyle uyumlu olmaları zorunludur; odak 

      noktaları ve kontrollerin uygulanması üst yönetimin tercihlerine bağlıdır. 

 

      97. Kontrol Öz Değerlendirme (Control Self Assessment (CSA)) Nedir? 

 

      Kontrol Öz Değerlendirme, işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından bir kontrol 

      çerçevesi kullanılarak genel veya belirli bir konuya ilişkin olası risklerin yönetiminin ilgili 

      yöneticiler ve çalışanlarca etkili biçimde yerine getirilip getirilmediğini tespit için –zaman 

      zaman iç denetçi veya dışarıdan uzman desteğiyle- işletme içerisinde ilgili iş süreçlerindeki 

      çalışanlarca yapılan değerlendirme faaliyetleridir.  

 

      Bu toplantılarda, eylem planı oluşturulur ve uygulanan eylem planı periyodik olarak gözden 

      geçirilir. Bu çerçevede, yeni fırsatlar ile olası risklere ilişkin zayıf ve güçlü yönler masaya 

      yatırılır, eylem planı uygulama sonuçları ve karşılaşılan risk değişimleri analiz edilip 

      aksiyonlara karar verilir ve yeni kontrol süreçleri tasarlanır. Sonuçta, uygulanan eylem 
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      planının yeterliliği, aksayan ve güçlü yönleri detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulur. 

    

      Kontrol Öz Değerlendirme faaliyetleri iş süreçlerindeki düzenlemelerin; 

 

 net ve ortak bir anlayışta benimsenmesine,  

 aynı dilin yakalanmasına, 

 risk ve kontrol faaliyetlerinde farkındalığın yükselmesine, 

 kontrol süreçlerinin işletme gerçeklerine göre yenilenmesine,  

 iş süreçlerinde yer alan yetkili ve diğer çalışanların sorumluluk bilincinin artmasına, 

 sonuç olarak öğrenen ve dönüşebilen fırsat ve risk  odaklı kurum kültürünün 

yaygınlaşmasına da yararı olur. 

 

      98. COSO Bazlı İç Kontrol Sisteminde Kimler Rol Alır? 

 

      Sistemin COSO tarafından çizilen çerçeve ve detayları esas alınarak etkin biçimde 

      yürütülmesinde, işletmenin yönetim zincirinde yer alan tüm yöneticiler, çalışanlar  

      ve yönetişim sistemi içerisinde yer alan diğer paydaşlar (özellikle destek hizmetleri)  

      rol alır. 

 

      Yönetim Kurulu, amaç ve hedeflerin işletme ile içerisinde yer aldığı yönetişimsel habitatın 

      normları ve değerleri temelinde gerçekleştirilmesi bakımından kontrol ortamı, risk 

      yönetimi, kontrol faaliyetleri, bilgi üretim, iletişim ve gözetim altyapısının ve süreçlerinin 

      oluşturulmasında ve planlandığı düzeyde yürütülmesinde rol alır.  

 

      Yönetim Kurulu,  sahip olduğu uzmanlık ve bağımsız karar verme özelliklerinden taviz 

      vermeden nezaret fonksiyonu çerçevesinde işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesine 

      yönelik uygulanan iç kontrol sisteminin mevcudiyeti ile işleyiş düzeyi hususlarında üst 

      düzey yönetim ile  istişarelerde bulunur ve gereken yönlendirmeleri yapar. 

       

      İç kontrol sisteminin zaafiyetleri, risk yönetimine katkı düzeyi, üst düzey yönetimin 

      faaliyetleri ve mevcut iç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirmelerini içeren gözetim 
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      görevini yerine getirirken rutin raporlamalar, komiteler, danışmanlık hizmetleri, bağımsız 

      iç denetim ve dış denetim faaliyetlerinden yararlanır. 

 

      Üst düzey yönetim ise, hedeflere ulaşılmasındaki icrai sorumluluğunun bilinciyle ve üst 

      yönetimin liderliğinde işletmenin iç kontrol sisteminin sahip olması gereken beş temel 

      unsur ve on yedi ilkeyi 77 odak noktadan ilham alarak COSO Entegre Çerçevesine uygun 

      tasarımı, uygulaması, yürütülmesi ve izlenmesi görevlerini yerine getirir. İç kontrol 

      sisteminin etkin biçimde aktivite gösterilmesine liderlik ve nezaret eder. Kendilerine  

      üst yönetim yönlendirmeleriyle ve ayrıca iç kontrol mekanizmalarıyla iletilen tespitler ve 

      geri beslemelerle, düzeltici ve engelleyici reaksiyonları uygular. 

 

      Sistemde yer alan diğer yetkililer ve kalan tüm çalışanlar, yönetim kurulu ve üst düzey 

      yönetim tarafından net ve açık biçimde tasarlanıp iş süreçlerinin içerisine yerleştirilen 

      görev-yetki-sorumluluk alanları çerçevesinde iç kontrol sistemi rollerini yerine getirirler. 

      Rollerini yerine getirirken yüksek işbirliği ve koordinasyon düzeyi ile tekrar işlerden ve 

      gereksiz bilgi yığınaklarından kaçınılır, hedeflerin gerçekleştirilmesine konsantre olarak 

      sorumluluk bilinciyle hareket ederler. 

 

      İç denetçiler, iç kontrol sisteminin yapısal organizasyonu, çerçevesi, sistemin etkinlik ve 

      güvenililirlik düzeyi, zaafiyetleri, doğurduğu riskler ve dışsal etkenlerden kaynaklanacak 

      yeni risklere karşı direnç güçleri konularını bağımsız olarak değerlendirirler. Bunun 

      sonucunda,  yönetim kurulu ve üst düzey yönetimden (genel müdür, genel müdür 

      yardımcıları, bölüm başkanları) oluşan işletmenin üst yönetimine yüksek güvence veren bir  

      rol üstlenirler. 

 

      Bağımsız dış denetim, iç kontrol sisteminin işleyişinin ve zaafiyetlerinin ortaya 

      çıkarılmasında doğrudan bir rol almasa da faaliyet sonuçlarının yansıtıldığı finansal 

      tabloların güvenililirliğine yönelik tüm paydaşlara güvence sunar. Örneğin, Sarbanes 

      Oxley’de dış denetimin finansal tabloların doğruluğu yönünde denetimlerini yaparken 

      işletmenin mevcut iç kontrol sisteminin yeterliliğini de gözden geçirmesi gerektiği 

      düzenlenmiş olmasına karşın uygulamada bu konuda yüksek bir güvence vermesi pek 

      beklenemez. 
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       Diğer paydaşlarla (en önemlilerinden birisi tedarikçiler) olan ilişki çerçevesinin de 

       düzenlemesi gerekir ve işletme ile paydaşlarının karşılıklı beklentilerine uygun biçimde 

       hareket etmeleri beklenir. Hissedarların, müşterilerim ve destek hizmetleri sunan 

       paydaşların işletmenin öz ve yönetişimsel habitat gereklilikleri dikkate alınarak uygulanan 

       faaliyet standartlarına saygılı olmaları önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

       99. COSO Bazlı İç Kontrol Sisteminin Üstünlükleri Nelerdir? 

 

       Bu bölümde COSO İç Kontrol Sisteminin güçlü yönlerini başlıklar halinde özetleyeceğiz. 

 

      COSO İç Kontrol Sistemi Entegre Çerçevesi uygulandığında; 

 

 İşletmenin operasyonel altyapı ve performansını etkili, güvenilir, ekonomik hale 

getirir ve  etkinleştirir, 

 Yönetişimsel habitat gerekliliklerine saygılıdır ve işletme faaliyetlerine yönelik güven 

verir, 

 Üst yönetime (Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Bölüm 

Başkanları) ihtiyaç duyduğu yüksek düzeydeki güvenceyi sunar, 

 Universal bir sistemdir, unsurları ve ilkeleri dünyanın her yerindeki işletmeye 

karakteristiğine uygun biçimde uygulanabilir, 

 İşletme büyüklüğüne bakılmaksızın etkin biçimde uygulanabilir, 

 Entegre bir sistemdir, işletme organizasyonunun tamamına uçtan uca dokunur, 

 Teknoloji ile insan unsurunun entegrasyonunu önemser, 

 Esnek bir yapısı vardır, 

 Dinamik bir yapıdadır, dijitalleşme, teknolojik vb. gelişimlere uyumludur, 

 Operasyonel hizmetlerin süreçlere uygun ve güvenilir düzeyde yürütülmesini sağlar, 
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 Risklerin yönetiminde etkilidir, 

 Mevzuata uyumlu işlemler taviz verilmez hedeflerindendir, 

 Raporlamaların doğru, güvenilir, zamanında ve ilgili kişiye olmasını hedefler, 

 İşletme varlıklarını güvenli düzeyde korur, 

 İşletmede öğrenen ve dönüşebilen kurum yapısının risk odaklı gelişmesine olanak 

sağlar, 

 Kurumsal yönetime (hesap verilebilirlik, adillik, sorumluluk ve şeffaflık) olumlu 

düzeyde katkı sağlar, 

 

 

 

 

 Bilgi ve bilgi teknolojileri güvenliğini sağlar, 

 Etkili bilgi üretme ve iletişim düzeyi öngörür, 

 Siber güvenlik ve suistimal risklerine karşı etkilidir, 

 Hata, eksiklik, kasıt ve ihmallere anında reaksiyon vermeyi öngörür, 

 Zamanında, dozunda ve yerinde çözümler üretmeye odaklanır, 

 İş sürekliliği ile acil ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıkları içerir. 

 

       100. COSO Modelinin Zaafiyetleri/Sınırlılıkları Nelerdir? 

 

         COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Çerçevesi kusursuzluk iddiasında değildir; kaldı ki, şu anda 

        kusursuz kabul edilen bir model bile zaman içerisinde iç ve dış faktörlerin etkisiyle 

        yenilenme ihtiyacı duymaktadır: 

 

 İnsan unsuru riskleri, 

 Üst yönetimin teknolojik dönüşüm ve yenilenmeye yönelik öz-güven eksikliklerine 

çare üretemez, 

 Düzenleyici ve denetleyici kuruluşların standart dışı müdahalelerine tam koruma 

sağlayamaz, 

 İşletme yönetim kurulu, üst yönetim ve diğer yetkililerden her zaman basiretli 

muhakemede bulunmaları ve doğru kararlar vermeleri beklenemez, 
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 Yönetim zincirinin ihmal, hata ve kasta dayalı tutumları ve tutarsız davranışları, 

 Sistemin tasarımında, uygulamaya geçirilmesinde, yürütülmesinde ve gözden 

geçirilmesinde yaşanan sorunların yol açtığı zaafiyetler, 

 Doğal olarak, işletme hedeflerine ulaşmada operasyonel performansta mükemmeliyet 

ve risklerin yönetilmesinde mutlak güvence sağlayamaz, 

 Kontrol edilemez derecede çok kuvvetli ve sert etki düzeyine sahip dış faktörler 

işletmeye büyük darbe aldırabilir, 

 İşletmenin hedefleri ile iç kontrol sistemi parametreleri tutarlı olmayabilir, 

 Operasyonel iş süreçleri içerisinde yer alan yetkililer ve çalışanlar da zaman zaman 

yoğun iş akışı içerisinde ihmal, hata ve kasıttan kaynaklanan tutum ve davranışlarda 

bulunabilirler, 

 Yöneticiler ve çalışanlar organize biçimde hareket ederek birlikte suistimale teşebbüs 

edebilirler, 

 Dışarıdan hackerler, suç örgütleri kaynaklı suistimal eylemleri, 

 Entegre çerçevede, iç denetime yönelik gereken düzeyde vurgunun yapılmaması, 

 Grup şirketlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerde farklı mevzuatların yürürlükte olması 

nedeniyle  sistemin öngörülen temel 5 unsurun tüm ilkeleriyle kurulamaması. 

 

V. Sonuç ve Öneriler 

 

      101. İç Kontrol Sistemi Etkinlik Düzeyi Nasıl Arttırılır? 

 

       COSO modelinin entegre uygulanmasıyla, işletme hedeflerine ulaşılması esnasında 

       risklerin etkili yönetimi ile üst yönetime yüksek düzeyde güvence hedeflenmektedir. 

 

       Peki, işletme amaç ve hedefler nasıl sağlanacak: 

 

 Öğrenen ve dönüşebilen risk odaklı kurumsal kültür düzeyine sahip olunması, 

 Sektörel gerçekler ve işletme kaynak yapısına uygun teknolojik altyapı kurulması, 

 İç kontrol sisteminde 5 temel unsurun öngörülen düzeyde varolması, 

 Operasyonel performans düzeyinin en az öngörülen seviyede olması, 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

85 
 

 Raporlamaların doğru, güvenilir, zamanında ve ilgili kişi/kuruma olması, 

 Tabi olunan iç-dış mevzuata uyum sağlanması. 

 

       Bu ana kriterlerin varolmasıyla, iç kontrol sistemi  yönetim kontrol fonksiyonunu 

       layıkıyla yerine getirerek işletme hedeflerine ulaşmada gereken operasyonel 

       performansta etkinlik, güvenilirlik, ekonomiklik, etkililik ve güvenlik (bilgi varlıkları ve insan 

       güvenliği vd.) sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

       Hedeflenen etkinlik  düzeyinin arttırılmasına yönelik önerilerimizi aşağıda sunacağız ve 

       ayrıca bilinen bazı önerilerin de altını çizeceğiz: 

 

 Yönetişim habitatında yer alan paydaşların taleplerinin karşılanmasına gereken 

önemin verilmesi, 

 Etik kurallar, iş standartlarının yürürlükte olması, 

 İş süreçlerinde iç kontrol metodolojisinin esas alınması, 

 İşletmenin yönetişim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemlerinin 

entegrasyonu, 

 Kilit performans göstergeleri (KPI’s) içerisinde temel iç kontrol göstergelerinin yer 

alması,  

 İşletme üst yönetiminin iç kontrol sistemine yönelik farkındalık ve hassasiyetinin 

yüksek düzeyde olması ve bunu işletme içerisinde politika, tutum ve davranışlarıyla 

sergilemesi, 

 Risk bazlı öğrenen ve dönüşebilen kurum kültürünün gelişmesi yönünde üst 

yönetimin destekleri, 

 İşletmede kurumsal yönetişim ilkelerinin (adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve 

sorumluluk) benimsenmesi ve uygulanması 
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 İşletme hedefleri, fırsatlar ve karşı karşıya kalınacak risklerin birbirleriyle 

ilişkilendirilerek çok kapsamlı analiz edilmesi ve iç kontrol sistemi buna paralel 

tasarlanması, 

 Alınacak desteklerle, işletmede dışsal faktörleri ve risk değişimlerini zamanında 

öngörebilme kapasitesinin yükseltilmesi, 

 Beş temel unsurun ve on yedi ilkenin mutlaka mevcut olması, 77 odak noktasından 

işletme ihtiyaçları çerçevesinde ilham alınması, iç kontrol mekanizmalarının işlerliğinin 

sağlanması ve periyodik olarak gözden geçirilmesi, 

 Doğru ve kaliteli bilgi üretimi ve işletme içi ve dışı etkili iletişim faaliyetleri, 

 Kontrol süreçlerinde elde edilen verilerin sistematik biçimde analize tabi tutularak 

doğru ve kullanılacak bilgi haline getirilmesi,  

 

 

 

 Faaliyetlerde, senaryo analizleri, stres testleri, fark analizi, SWOT analizi gibi 

enstrümanlara yer verilmesi, 

 Etik hat (ihbar hattı) oluşturulması, 

 Suistimal önleme ve tespit uygulamalarının Suistimal Üçgeni teorisini baz alması, 

 Hızlı reaksiyon süreçlerinin tasarlanması ve uygulamaya geçirilmesi, 

 İş sürekliliğinin ve acil durum eylem planının çok detaylı planlanması ve gereken ön 

tedbirlerin alınması, 

 İç denetimin gereken donanıma sahip olması ve tespitlerine gereken önemin verilmesi, 

 Yetenek yönetimi, liyakat, sosyal sorumluluk, gerçekçi iş hedeflerinin oluşturulması, 

adil performans değerlendirilmesi, yetkin ve güvenilir personel, insan kaynağı 

gelişimine  dayalı modern insan kaynakları politika ve uygulamaları, 

 Aktif farkındalık, oryantasyon ve gönüllü eğitim uygulamaları, 

 Teknoloji ve insan entegrasyonunun mutlaka sağlanması, 

 Ekosistemde yer alan unsurlarla uyumun, verimin ve gereken etkileşimin sağlanması, 

 Müşterilere yönelik yönelik yüksek düzeyde hizmet kalitesi sağlanması, müşteri 

bildirimlerinden mutlak surette yararlanılması, 

 İç kontrol sisteminin tüm risklere karşı işletmenin tamamında uçtan uca örülmesi, 
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 3’lü Savunma Hattı Modelinin işletmenin iç kontrol sistemiyle entegre edilmesi ve 

senkronize çalışmalarının sağlanması ile hatların, birimlerin ve çalışanlarının rollerinin 

net ve açık olarak belirlenmesi, bunlara iş süreçlerinde yer verilmesi, tekrarlardan 

kaçınılması için yüksek koordinasyon ve işbirliğinin teşvik edilmesi, 

 Kaynak yapısına uygun fakat gelişkin teknolojik imkanların yaygın kullanımı, 

 İşletmede dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi, 

 Siber güvenlik, bilgi ve bilgi teknolojileri güvenliğine yönelik önlemlerin alınması, 

 Birleştirilmiş güvenlik sistemlerinin kullanımı, 

 Periyodik sızma testleri yapılması, yaptırılması, 

 Gelişkin güvenlik duvar uygulamaları, konfigürasyon ve yama yönetimi, 

 Kendi cihazını kendin getir (BYOD) politikaları, 

 Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) ve Mobil Uygulama Yönetimi (MAM) politikaları, 

 Bulut teknolojisi güvenlik politikaları oluşturulması, 

 

 

 Değişim yönetiminin uygulanması, 

 Fiziki güvenlik önlemlerinin alınması, 

 İş süreçlerinin, kilit ve yumuşak (soft) kontrollerin döngüsel ve tekrarlanan yapıda 

tasarım ve uygulanmasında işletme gerçeklerinin dikkate alınması, değişimler 

karşısında yenilenmesi, 

 İç kontrol sistemince tespit edilen sorunlara yönelik reaksiyon karar 

mekanizmalarında, hız ve esnekliği içeren kurumsal çevikliğin sağlanması, 

 Uzmanlık gerektiren konularda profesyonel destek alınması, 

 Tedarikçi hizmet alım süreçlerinin risk bazlı oluşturulması, periyodik denetimi, 

 Ürün ve hizmet kalite kontrolleri, 

 AR-GE faaliyetlerinin denetlenmesi, 

 İç kontrol mekanizmalara yönelik metod ve teknoloji yeniliklerinin takibi ve 

işletmeye adaptasyonunun sağlanması. 
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Ek: 
 

200 Soruyla  
COSO 2013 İç Kontrol Sistemi Entegre Çerçevesinde  
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ TESTİ 

              

 
Değerlendirme 
            
 
 Evet- 2 puan 
 Hayır- 0 puan 
 Hem evet hem hayır- 1 puan 

 
Değerlendirme 200 soruya verilen yanıtlara göre ve ayrıca herbir bölüm bazında yapılabilir. 

 

Hesaplama sonuçlarında,  
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% 40’a kadar olan puanlama yetersiz bir iç kontrol sistemine, 

% 40 - % 60 (dahil) aralığı vasat bir iç kontrol sistemine, 

% 61 - % 75 (dahil) aralığı normal bir iç kontrol sistemine, 

% 76 - % 90 (hariç) aralığı normal üstü bir iç kontrol sistemine, 

% 90 ve üstü puanın yüksek güvence sunan bir iç kontrol sisteminin varlığına dair bir gösterge 

olduğu öngörülmektedir. 

 

Örnek Değerlendirme:  

200 sorunun tamamına 2’şer puan verilirse, toplamda 400 puan ediyor ve bu % 100’e karşılık 

geliyor. 

200 soruda 100 puan= % 25 : Yetersiz 

200 soruda 200 puan= % 50 : Vasat 

200 Soruda 300 puan= % 75 : Normal 

 

I. İç Kontrol Sistemi –Genel 

 

1) İşletmenin mevcut kurumu uçtan uca kapsayan entegre bir iç kontrol sistemi varmıdır?  

2) Sistem içerisinde gelişkin teknolojiye dayalı iç kontrol mekanizmaları varmıdır? 

3) İşletmedeki iç kontrol sistemi operasyonel anlamda üst yönetime yüksek düzeyde 

güvence sağlayıp içgörü vermektemidir? 

4) İşletmedeki iç kontrol sistemi tamamen dijitalleşmişmidir? 

5) İşletmedeki iç kontrol sisteminin ürettiği raporlar yüksek güvenilirlik düzeyindemidir? 

6) İşletmedeki iç kontrol sistemine göre gerçekleştirilen işlemler iç ve dış mevzuatla uyum 

içindemidir? 

7) İç kontrol sisteminin genel etkililik/etkinlik/ekonomiklik/ güvenilirlik düzeyi yılda en az 

bir kez değerlendirilmektemidir? 

8) İşletme iç kontrol sistemi yılda en az bir kez iç denetime tabi tutulmaktamıdır? 

9) İşletmede COSO 2013 Entegre Çerçevesine uyumlu İç Kontrol Sistemi 

uygulanmaktamıdır? 

10) İşletmede 3’lü Savunma Hattı Modeli uygulanmaktamıdır? 

11) İşletmede operasyonel, destek ve gözetim birimlerinin bağlı olduğu üst düzey 

yöneticiler arasında etkili bir koordinasyonu sağlayan iletişim varmıdır? 
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12) İşletmede iç denetim birimi doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlımıdır? 

13) İşletmede kurumsal yönetim ilkeleri (adillik, sorumluluk, şeffaflık, hesap verebilirlik) 

dikkate alınıyor mu? 

14) İşletmede paydaşlarının taleplerini de dikkate alan bir  yönetişim sistemi 

oluşturulmuşmudur? 

15) İşletmenin vizyon, misyon, değerleri ve stratejik hedefleri oluşturulan yönetişim ve  

iç kontrol sistemlerinde içselleştirilmişmidir? 

16) İşletme risk bazlı kültürü öğrenen kurum kültürü yönünde gelişen bir seyirdemidir? 

17) İşletme üst yönetimi belirledikleri ilke ve politikalar doğrultusunda tutarlı bir davranış 

ve tutum içerisindemidir? 

18) İşletme üst yönetimi insan kaynakları uygulamalarında liderliğe dayalı geliştirici bir rol 

üstlenmektemidir? 

19) İşletmede iş süreçleri 3E (etkili, etkin, ekonomik)  ilkesine göre biçimlendirilmişmidir? 

20) İşletme yenilikleri ve değişimleri öğrenen bir işletmemidir? 

21) İşletme teknolojik gelişmeleri yakından takip edip bilgi işlem sistemine adapte 

etmektemidir? 

22) İç kontrol sistemi müşteri ve diğer paydaş taleplerini hızlı ve esnek sağlayabilecek 

yapıdamıdır? 

23) Kaynak tahsisinde maliyet/fayda analizi yapılmaktamıdır? 

24) İşletme dijital dönüşümü sağlamış ve teknolojik yenilikleri izleyerek ihtiyaç halinde 

mevcut yapıya adapte etmektemidir? 

25) İç kontrol sistemi inovasyona açık, yetkin çalışanlar tarafından oluşturulmuş komitelere 

sahip, döngüsel ve çevik iş/karar süreçlerine sahip bir yapıdamıdır? 

 

II. Kontrol Ortamı 

 

1) Yönetim Kurulu işletmede ‘kontrol ortamı’ şartlarını yerine getirmişmidir? 

2) Üst yönetim, işletmede etik ilkeleri belirlemiş ve yayınlamışmıdır? 

3) Üst yönetim, dürüstlük ve etik ilkelere bağlı hareket ediyor mu? 

4) İşletmede bir bütün halinde etik değerlere ve dürüstlük ilkesine bağlılık temin 

edilmişmidir? 
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5) İşletmenin tüm görevlileri etik dışı davranış durumunda uygulanacak yaptırımlar 

hakkında bilgilendirilmektemidir? 

6) İşletmenin dış paydaşları belirlenen etik ilkeler ve bu ilkelere ilişkin sorumluluklar 

hakkında bilgilendiriliyor mu? 

7) İşletmede yürütmenin işleyiş standartları tesis edilmişmidir? 

8) Üst yönetim, işletmede belirlenen normlar çerçevesinde tutarlı, net ve açık bir duruş 

sergiliyor mu? 

9) İşletmede yürürlükte olan standartlar fırsat odaklımıdır? 

10) Müşteriye  sunulan hizmetlerle ilgili süre ve usul konusunda bir standart geliştirildi mi? 

11) Belirlenen standartlardan sapmaların ilgililerine ve üst yönetime bildirilmesini sağlayan 

süreçler belirlenmişmidir? 

12) Belirlenen standartlardan sapmalar ilgililerine ve üst yönetime zamanında ve tam 

olarak iletilmektemidir? 

13) Yönetim Kurulu  icradan bağımsız olarak görev yapabilmektemidir? 

14) Yönetim Kurulu çalışmalarında uzmanlık sergileyebilmektemidir? 

15) Yönetim Kurulu  gözetim sorumluluğunun çerçevesini belirlemişmidir?  

16) Yönetim Kurulu  gözetim sorumluluğunu yerine getirecek mekanizmaların etkili 

çalışmasını sağlamaktamıdır? 

17) Yönetim Kurulu iç kontrol faaliyetlerinin gözetimini bağımsız olarak yapmaktamıdır? 

18) Yönetim Kurulu iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanması yönünde üst düzey 

yönetimi yönlendirebilmektemidir? 

19) Yönetim Kurulu gözetim fonksiyonu kapsamında işletmenin üst düzey yönetim 

faaliyetlerine etkili biçimde nezaret etmektemidir? 

20) Üst düzey yönetim, iç kontrol sistemine gereken desteği veriyormu? 

21) Üst düzey yönetim entegre bir iç kontrol sistemini 3E (etkili, etkin, ekonomik) ilkesi 

kapsamında devreye almışmıdır? 

22) Üst düzey yönetim iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasını aktif olarak takip 

etmektemidir? 

23) Hedeflerin elde edilmesi bakımından gereken yönetsel organizasyonlar yapılmışmıdır?  

24) Yönetsel çerçeve oluşturulurken işletmenin tüm organizasyonel yapısı göz önünde 

tutulmaktamıdır? 

25) Operasyonel sisteme ilişkin yapılar belirlenmişmidir?  
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26) Çalışanların görevler ayrımı ilkesine uygun olarak görev-yetki-sorumlulukları net ve açık 

olarak belirlenip  iş süreçleriyle ilişkilendirilip yazılı halde yayınlanmış mıdır? 

27) İşletmede işlemlerin gerçekleştirilmesinde kilit kontrolleri içeren etkin iş süreçleri 

oluşturulmuşmudur?  

28) Birimlerdeki iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmişmidir? 

29) Yapılacak yetki devirlerinin esasları yazılı olarak belirlenmişmidir? 

30) Raporlama yapacak sorumlular ve yapılacak kanallar ile merciler belirlenmişmidir?  

31) Organizasyon yapısı kapsamında belirlenen yetki ve sorumlukların kullanımında hesap 

verilebilirlik sağlanmışmıdır? 

32) İşletmede insan kaynaklarına yönelik prosedürler oluşturulmuşmudur? 

33) Bu prosedürler işe alımda ve çalışma esnasında yetenekli, yetkin ve güvenilir çalışanlara 

öncelik vermektemidir? 

34) İşletme üst yönetimi bizzat yetkin çalışanlarını hedeflere yönelik olarak organize 

etmektemidir? 

35) İşletmede kapasiteli çalışanların göz önüne alındığı, gelişimleri ile devamlılıklarının 

sağlandığı bir ortam yaratılmışmıdır? 

36) Çalışanların ve birimlerin hedefleri gerçekçi verilmektemidir?  

37) Performans değerlemeye yönelik ve başarıların ödüllendirilmesi için güvenilir bir 

sistem kurulmuşmudur? 

38) Bu sistem çerçevesinde yapılan değerlendirmeler ilgili çalışan ile paylaşılmaktamıdır? 

39) Kurulan sistem dengeli ödül ve ceza mekanizmasını içermektemidir? 

40) Üst Yönetim işletme kültürünün gelişiminde çağdaş yaklaşımlara yer vermektemidir? 

41) İç kontrol sistemi ve işleyişine ilişkin olarak çalışanlar nezdinde sorumlu olduğu işi 

sahiplenmesini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektemidir?  

42) İç kontrol sistemi ve işleyişine ilişkin olarak iç ve dış paydaşlar nezdinde farkındalık 

etkinlikleri yürütülmektemidir?  

43) Suistimal riskleri konusunda farkındalık yaratılmaktamıdır? 

44) Çalışanların ailelerine yönelik sosyal sorumluluk politikaları uygulanmaktamıdır? 

45) Çalışanlara yönelik farklı kuşaklara ilişkin değerler ve istemler dikkate alınmaktamıdır? 

46) Çalışanlara yönelik davranış ve tutum sapmaları takip edilmektemidir? 

47) Çalışanlarla düzenli ve sistematik bir iletişim mekanizması kurulmuşmudur? 

48) İşletmede açık kapı politikası uygulanmaktamıdır? 
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49) İç ve dış paydaşlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilecek uygun enstrümanlar 

(anket, görüşme, toplantı, dijital imkanlar vb.) tesis edilmişmidir?  

50) Sözkonusu enstrümanlar etkili olarak kullanılmaktamıdır? 

 

III. Risk Değerlendirme 

 

1) Risk değerlendirme sürecinde sadece risklere odaklanmayıp işletmenin önündeki 

fırsatlar ve işletmenin hedefleri etkili biçimde gözönüne alınmaktamıdır? 

2) İşletmede risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesine yönelik kriterler yetkin 

uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yeterince açık ve net tayin edilmektemidir? 

3) Risklerin değerlendirilmesinde muhtemel suistimal riskleri de dikkate alınmaktamıdır? 

4) Operasyonlara yönelik kontrol hedefleri belirlenirken yönetim tercihleri/risk iştahı 

yansıtılmaktamıdır? 

5) Operasyonlara yönelik kontrol hedefleri belirlenirken risk tolerans düzeyi dikkate 

alınmaktamıdır? 

6) Operasyonlara yönelik hedefler belirlenirken operasyonel ve finansal faaliyet 

hedeflerini içermektemidir? 

7) Operasyonlara yönelik hedefler belirlenirken kaynakların etkin tahsisine yönelik bir 

temel oluşturulmaktamıdır? 

8) Dış Finansal Raporlamalar mevcut mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

uygunmudur? 

9) Dış Finansal Raporlamalarda önemlilik ilkesi uygulanmaktamıdır? 

10) Dış Finansal Raporlamalar işletmenin faaliyetlerini yansıtmaktamıdır? 

11) Dış Finansal Olmayan Raporlamalar üst ve düzenleyici kuruluşlarca belirlenen standart 

ve çerçeveye uyumlumudur? 

12) Dış Finansal Olmayan Raporlamalar tabi olunan dış mevzuat gereği talep edilen netlik 

ve açıklık standartları sağlanmaktamıdır? 

13) Dış Finansal Olmayan Raporlamalar işletmenin faaliyetlerini yansıtmaktamıdır? 

14) İşletme İçi Raporlamalarda yönetim tercihleri yansıtılmaktamıdır? 

15) İşletme İçi Raporlamalarda öngörülen düzeyde netlik ve açıklık standartları göz önüne 

alınmaktamıdır? 

16) İşletme İçi Raporlamalar işletmenin faaliyetlerini yansıtmaktamıdır? 
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17) Mevzuata Uyuma Yönelik Hedefler Belirlenirken dış yasa ve düzenlemeler 

yansıtılmaktamıdır? 

18) Mevzuata Uyuma Yönelik Hedefler Belirlenirken teknoloji kaynaklı riskler dikkate 

alınmaktamıdır? 

19) Kurum yetkilileri hedeflere ulaşmak için işletme genelinde riskleri belirleyip risklerin 

etkili yönetimi çerçevesinde değerlendirmektemidirler? 

20) Risklerin değerlendirilmesinin kapsamı, bilgi varlıkları, diğer aktifler ve ayrıca işletme 

geneli, iştirakler, bölümler, birimler ve görev düzeyi bazındamıdır? 

21) İç ve dış etkenler izlenip analiz edilmektemidir? 

22) Önceden tahmin edilemeyen fakat iç kontrol sistemini mutlak etkileyebilecek 

düzeydeki değişimler takip edilip, tespit edilmekte ve değerlendirilmektemidir? 

23) Teknoloji kaynaklı değişimler değerlendirilmektemidir? 

24) İş modelindeki değişimler değerlendirilmektemidir? 

25) Üst yönetim değişiklikleri dikkate alınmaktamıdır? 

26) Yönetimin konuyla ilgili tüm yetkilileri sürece dahil olmaktamıdır? 

27) Belirlenen riskler etki düzeyi tahminine göre sınıflandırılmaktamıdır? 

28) İşletmenin bir risk profili varmıdır? 

29) Risk yönetimine yönelik politikalar geniş bir katılımla mı oluşturulmaktadır? 

30) Yıllık risk eylem planı belirlenip yayınlanmaktamıdır? 

31) Üst yönetim  risk eylem planı kapsamında iç ve dış paydaşlarda farkındalık 

yaratmaktamıdır? 

32) Kurumsal risk yönetimi çalışmalarında süreçlerle ilişkilendirilerek spesifik 

görev/yetki/sorumluluklar belirlenmişmidir? 

33) Risk yönetimine ilişkin alınan önlemler ilgilileri ile yazılı olarak paylaşılmışmıdır? 

34) İşletmede risk yönetim komitesi varmıdır? 

35) Komitede riskin asıl sahipleri de etkili biçimde seslerini duyurabilmektemidir? 

36) Risk yönetiminde bilgi teknolojilerinden etkili biçimde yararlanılmaktamıdır? 

37) Risk yönetim politikaları oluşturulurken risk yönetim araçları öngörülen risklerle 

ilişkilendirilmektemidir? 

38) Risk yönetimi faaliyetlerinde fayda maliyet analizi yapılmaktamıdır? 

39) Karşı karşıya olunan risklerin izlenmesine yönelik belirlenen prosedürler kontrol 

faaliyetleri ile senkronizemidir? 
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40) Risk yönetimi önlemlerinin uygulama sonuçlarına ilişkin raporlama prosedürü 

belirlenmişmidir? 

41) Raporların değerlendirilip gereken reaksiyonların hızlıca alınması yönünde çerçeve 

belirlenmişmidir? 

42) Alınan reaksiyonların etkileri takip edilmektemidir? 

43) Gözönüne alınmayan olası iç ve dış yeni riskler etkili biçimde takip edilmektemidir? 

44) Beklenilmeyen riskle karşılaşıldığında uygulanacak reaktif önlemler belirlenmişmidir? 

45) Risklerin yönetim sürecinde etkili bilgi ve iletişim mekanizmaları uygulanmaktamıdır? 

46) İşletmede üst yönetim, birim yetkilileri ve ilgili çalışanlar  risk yönetimine ilişkin görev 

ve sorumluluklarının bilincindemidir? 

47) İşletmede risk yönetimi faaliyetleri ilintili farklı birimlerce koordineli biçimde 

yürütülmektemidir? 

48) Birimlerde risk yönetiminden elde edilen deneyimler diğer birimlerle 

paylaşılmaktamıdır? 

49) Risk yönetimi uygulamalarının etkinliği üst yönetim tarafından izlenmektemidir? 

50) Risk yönetimi uygulamaları yılda en az bir defa iç denetime tabi tutulmaktamıdır? 

 

IV. Kontrol Faaliyetleri 

 

1) İşletme üst yönetimi, işletme hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak kontrol faaliyetlerini 

belirleyip, uygulanmasını sağlayıp geliştirmektemidir? 

2) Kontrol faaliyetleri risk değerlendirme faaliyetleri ile entegremidir? 

3) Kontrol faaliyetleri planlanırken işletmeye özgü etkenler dikkate alınmaktamıdır? 

4) Üst yönetim tarafından iş süreçlerinin yazılı halde ve bilgi işlem sistemi vasıtasıyla uçtan  

uça işletmeyi kapsamasına gereken özen gösterilmektemidir? 

5) İş süreçleri oluşturulurken uzman desteği alınmışmıdır? 

6) İş süreçleri oluşturulurken ilintili iş süreçleri de belirlenmektemidir? 

7) Üst yönetim tarafından farklı kontrol türleri tesis edilmişmidir? 

8) Kontrol süreçleri belirlenirken faaliyetlerin yürütülme şekli ve düzeyleri dikkate 

alınmaktamıdır? 

9) Görevlerin ayrılığı ilkesine uyum sağlanmaktamıdır? 

10) İşletmede kullanılan bilgi teknolojilerinin genel kontrol faaliyetleri kriterleri belirlenip 
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uygulanmaktamıdır? 

11) Kullanılan teknoloji ile teknoloji genel kontrolleri birbirleriyle ilişkilendirilmektemidir? 

12) Kontrol faaliyetleri ile kullanılan teknoloji altyapısı uyumlumudur? 

13) Güvenlik kontrolleri süreçlerine ilişkin kontrol faaliyetleri tesis edilmişmidir? 

14) Süreç kontrollerinin gelişimine ve sürdürülmesine uygun teknolojiler 

kullanılmaktamıdır? 

15) Kontrol faaliyetlerine yönelik politikalar belirlenmişmidir? 

16) Sözkonusu politikaların uygulanması bakımından prosedürler düzenlenmektemidir? 

17) Bilgi teknolojileri ve işlemlerin tabi olunan mevzuata uyumu altyapısı 

oluşturulmuşmudur? 

18) Belirlenen politika ve kuralların uygulanması konusunda sorumluluk ve hesap verirlik 

tesis edilmişmidir? 

19) Birimlerde faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerine ilişkin yazılı prosedürler 

mevcutmudur? 

20) Bu prosedürlere ilgili çalışan ulaşabilmektemidir? 

21) Kontrol faaliyetleri zamanında ve düzenli olarak yapılmaktamıdır? 

22) Önleyici, tespit edici, yönlendirici ve düzeltici önlemler etkili olarak yürürlüğe 

konulmaktamıdır? 

23) Kontrol faaliyetleri yetkin personel görevlendirilmesi ile yerine getirilmektemidir? 

24) Politikalar ve ilkeler tekrar değerlendirmeye tabi tutulmaktamıdır? 

25) Kontroller, işlem öncesi, süreç ve işlem sonrası kontrolleri kapsıyor mu? 

26) Kontrol faaliyetleri tespit edilirken fayda maliyet analizi yapılmaktamıdır? 

27) Teyit ve mutabakat mekanizmaları etkili biçimde uygulanmaktamıdır? 

28) Etkili veri analizleri yapılmaktamıdır? 

29) Çalışanların istihdamı, rotasyonu, izin, terfi ve işten çıkarma süreçleri etkin 

yönetiliyormu? 

30) Destek hizmetlerine yönelik seçme, çalışma koşulları, sözleşme, çıkış stratejilerini 

içeren yönetim süreci belirlenmişmidir? 

31) Birim yetkilileri tarafından, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için 

gerekli yönetim kontrolleri yapılıyor mu? 

32) Birimlerde personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılmalara yönelik 

önlemler alınmaktamıdır? 
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33) İşletmeyi şiddetli etkileyebilecek olağanüstü durumlarda operasyonel sistemin iş 

sürekliliğinine yönelik önlemler alınmışmıdır?  

34) Bilgi işlem sistemlerinin fiziki güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmalar varmıdır? 

35) Bilgi işlem sistemlerinin kayıt güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmalar varmıdır? 

36) Bilgi işlem sistemi girişlerinde erişim yetkilendirmeleri yapılmışmıdır? 

37) Bilgi işlem sistemindeki giriş, işlem ve veri üretimi kayıtlarına yönelik yeterli ve güvenilir 

bir yedekleme mekanizması kurulmuşmudur? 

38) Bilgi işlem sistemine yönelik siber tehditlere, BYOD (kendi cihazını kendin getir 

uygulamaları), sanal özel ağlar, konfigürasyon ve yama yönetimi, sızma testleri, anti 

virüs, güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemleri ve anti-malware (kötü amaçlı 

yazılım) karşı alınmış önlemler varmıdır? 

39) Bilgi işlem sistemlerinde yaşanacak olağanüstü durumlara yönelik telafi edici 

mekanizmalar öngörülmüşmüdür? 

40) Kontrol faaliyetleri yılda en az bir defa iç denetime tabi tutulmaktamıdır? 

 

 

V. Bilgi ve İletişim 

 

1) İşletmede yetkililer, iç kontrol faaliyetlerinin işleyişine destek olmak bakımından 

gereken kaliteli bilgiyi temin edip, üretmekte ve kullanmaktamıdır? 

2) Bu çerçevede işletme faaliyetlerinin etkin yürütülmesi bakımından bilgi gereksinimleri 

belirlenmektemidir? 

3) İç ve dış kaynaklardan düzenli ve sistematik veri toplanmaktamıdır? 

4) Toplanan veriler değerlendirilip kaliteli bilgi haline getirilmektemidir? 

5) Bu işlemler yapılırken maliyet fayda analizi yapılmaktamıdır? 

6) Yetkililer, düzenleme ve sorumlulukları içeren iç kontrole yönelik bilgileri etkili biçimde 

ilgililerine iletmektemidirler? 

7) Bu süreçte üst düzey yönetim ile yönetim kurulu güvenilir ve etkin iletişimi 

sağlanmaktamıdır? 

8) Bilgi ve iletişim faaliyetlerinde farklı kanallar kullanılmaktamıdır? 

9) Dış paydaşlara yönelik aktif bir iletişim sistemi işlemektemidir? 

10) İletişim faaliyetleri dışarıdan içeriye bilgi akışının sağlanması yönünde 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

98 
 

yürütülmektemidir? 

11) İletişim faaliyetlerinde konuya göre uygun iletişim yöntemleri kullanılmaktamıdır? 

12) İşletme genelinde ve birimlerde hangi raporların, kim tarafından, ne sıklıkta, ne zaman 

hazırlanacağı, kime sunulacağı belirlenmişmidir? 

13) Yazılı prosedür haline getirilip çalışanlara duyurulmuşmudur? 

14) Birimlerde iş ve işlemlerinin güvenli biçimde kaydı, sınıflandırılması, korunması ve 

erişim koşullarına yönelik bir arşiv ve dokümantasyon sistemi mevcutmudur? 

15) İşletmede dışarıdan gelen/giden dökümanların kayıt düzenini belirleyen bir  sistem 

mevcutmudur? 

16) İşletme içi haberleşme sistematik bir çerçevede yürütülmektemidir? 

17) İşletmede suistimal ve başka amaçlı  bildirimler için iç ve dış paydaşlara yönelik bir ihbar 

hattı varmıdır? 

18) Yürürlükteki ihbar hattı kullanacak olanlara güven vermektemidir? 

19) İhbar hattı telefon ve dijital ortam imkanlarını kapsamaktamıdır? 

20) İhbar hattının kullanılması için iç ve dış paydaşlar teşvik edilmektemidir? 

 

 

VI. Gözetim (İzleme) 

 

1) İç kontrol unsurlarının var olduğu ve işlediği hususlarını değerlendirmek bakımından 

gereken planlamalar ve faaliyetler yapılmaktamıdır? 

2) Gözetim faaliyetleri kapsamında rutin ve özel değerlendirmeler yapılmaktamıdır? 

3) Gözetim faaliyetlerinde uzman çalışanlardan destek alınmaktamıdır? 

4) Gözetim faaliyetleri belirlenen iş süreçleri ile entegremidir? 

5) İş süreçlerinde değişimler dikkate alınmaktamıdır? 

6) İzleme faaliyetlerinin kapsam ve aralıkları belirlenmektemidir? 

7) Üst yönetimin gözetim faaliyeti bağımsız iç denetimi de içermektemidir? 

8) İç denetim tarafından yapılan değerlendirmeler esas alınan değerler, mevzuat, politika, 

çerçeve, prosedürler ve hedefler ve performans düzeyi dikkate alınarak 

yapılmaktamıdır? 

9) İç kontrol  mekanizmaları ve iç denetim tarafından tespit edilen eksiklik, noksanlık, 

suistimal, hata ve ihmaller, üst yönetim de dahil edilerek düzeltici önlemleri almakla 
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yükümlü ilgililere bildirilmektedir?  

10) Raporlamalar zamanında ve uygun biçimde yapılmaktamıdır? 

11) İç kontrol mekanızmaları tarafından tespit edilen olumsuzluklara yönelik 

değerlendirmeler objektif yapılmaktamıdır? 

12) Raporların değerlendirilmesi sonucunda gereken etkili önlemler alınmaktamıdır? 

13) Alınan önlemler sonrası yapılan eylemler izlenmektemidir? 

14) İşletmede teknolojiyi temel alan sürekli izleme faaliyetleri etkili olarak 

uygulanmaktamıdır? 

15) Tüm bu gözetim faaliyetleri üst yönetime yüksek düzeyli bir güvence sunmaktamıdır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çekince Bildirimi ve Teşekkür 

 

Bu kitapta yer alan bilgiler Bülent Hasanefendioğlu tarafından güvenli olduğuna inanılan 

kaynaklardan elde edilmiştir. Bununla birlikte, kitapta bahsedilen konulardan kaynaklanan 

eksiklik ve hatalara ilişkin üçüncü sahısların uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı zararlardan 

yazar ve yayıncı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kitap, iş dünyasını bilgilendirmek 

amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir iş faaliyeti için öneri ve hukuksal görüş olarak 

yorumlanmamalıdır. Bu vesile ile, bilgi ve fikirlerinden yararlandığım kişi ve kurumlara 

şükranlarımı sunarım. 
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