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ÖZ: İç kontrol s�stem�n�n varlığının ve etk�nl�ğ�n�n �şletmeler�n yaşadığı 
finansal problemler�n, önlenmes�nde ve �şletme hedefler�ne ulaşmadak� önem� 
tartışılmazdır. Etk�n b�r �ç kontrol s�stem�, finansal raporlamanın güven�l�rl�ğ�n� 
sağlama, hata, h�le ve yolsuzlukları önleme, �şletme faal�yetler�n�n 
ver�ml�l�ğ�n� arttırma amacı taşımaktadır. 

Bu çalışmada, b�r �ç kontrol s�stem�n�n etk�nl�ğ�n�n ölçümü, köklü b�r tekst�l 
�şletmes�n�n tüm fonks�yonları üzer�nde çalışanlar �le yapılan mülakat yöntem� 
�le bel�rlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu firmadan yola çıkarak aynı 
sektördek� d�ğer �şletmelere etk�n b�r s�stem oluşturulması �ç�n öner�ler 
gel�şt�rmek ve yol göstermek de araştırmanın amaçları arasındadır. 

Anahtar Kel�meler: İç Kontrol, İç Kontrol S�stem�.

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M42

ABSTRACT: The financ�al problems exper�enced by the operator of the 
ex�stence and effect�veness of the �nternal control system �n the prevent�on of 
the ach�evement of bus�ness goals and the �mportance �s �nd�sputable. An 
effect�ve �nternal control system ensur�ng the rel�ab�l�ty of financ�al report�ng, 
error, fraud and corrupt�on prevent�on, �s �ntended to �ncrease the effic�ency of 
bus�ness operat�ons. In th�s study, the measurement of the effect�veness of the 
�nternal control system, text�le �nterv�ew w�th staff on all funct�ons of a bus�ness 
rooted w�th the method determ�ned. From the compan�es �n quest�on to other 
bus�nesses �n the same �ndustry and to develop recommendat�ons for 
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establ�sh�ng an effect�ve system are among the object�ves of research and show 
them the way.

Key Words: Internal Control, Internal Control System.

Jel Class�ficat�on: M40, M41, M42

GİRİŞ

İşletmeler�n hedefler�ne ulaşmasında, varlıklarını korumasında, kaynaklarını 
ver�ml� kullanmasında, etk�n b�r üret�m s�stem�ne sah�p olmasında, mevcut 
uygulama ve mevzuata uygun davranmasında ve finansal tablolarının doğru 
hazırlanmasında etk�n b�r �ç kontrol s�stem�ne sah�p olmasının büyük b�r önem� 
vardır. 

Yaşanan muhasebe skandalları sonucu 2002 yılında Amer�ka'dak� h�lel� 
finansal raporlamanın önüne geç�lmes� amacı �le çıkarılan Sarbanes Oxley 
yasası �le �şletme yönet�mler� �ç kontrol s�stemler�n�n kurulması ve etk�nl�ğ�n�n 
sağlanmasından sorumlu tutulmuşlardır. Ülkem�zde �se kamu kurumları �le 
Sermaye P�yasası Kanunu'na tab� ş�rketler, �ç kontrol s�stem� kurmak ve 
etk�nl�ğ�n� sağlamak zorundadırlar. Bu çalışmalar aynı zamanda bağımsız 
denet�me sah�p �şletmeler�n, denet�m faal�yetler�n�n de temel�n� 
oluşturmaktadır. 

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Kontrol, �şletme amaçlarına ulaşmak �ç�n alınan önlemler�; denet�m kavramı 
�se önceden bel�rlenm�ş ölçütlere uygunluğun bel�rlenmes� olarak �fade 
ed�lmekted�r. Denet�m ve kontrol kavramları çoğu defa aynı anlamda 
kullanılmaktadır; ancak kontrol sürec� kurumda faal�yetler�n yürütüldüğü 
sırada gerçekleşt�r�l�r ve �ç�nde bulunulan zamandak� �şlemler� esas alır. 
Denet�m �se geçm�ş zamandak� �şlemler� kapsar. Denet�m �ş sürec�nden 
bağımsız ve uzman k�ş�ler tarafından, kontrol �se s�stem �ç�nde ve sürece dâh�l 
olan personel tarafından yürütülür (Kızılboğa ve Özşah�n, 2013: 221).

Muhasebe denet�m� �se bell� b�r �kt�sad� b�r�m veya döneme a�t sayısal b�lg�ler�n 
önceden bel�rlenm�ş ölçütlere uygunluk dereces�n� bel�rlemek ve buna �l�şk�n 
b�r rapor yazmak amacı �le bağımsız b�r denet�m ek�b� tarafından yürütülen 
kanıt toplama ve kanıt değerleme �şlem� olarak tanımlanmaktadır (R�ttenberg, 
Johnstone ve Graml�ng, 2010: 7). 

İç Denetç�ler Enst�tüsü'ne (The Inst�tute of Internal Aud�tors - IIA) göre kurum 
yönet�m�n�n ayrılmaz b�r parçası olan �ç kontrol; faal�yetlerde etk�nl�k ve 
ver�ml�l�k, bütçen�n uygulanması, finansal tablolar �le �lg�l� raporlar dâh�l 
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olmak üzere d�ğer tüm raporların güven�l�rl�ğ�, yürürlüktek� yasa ve 
düzenlemelere uygunluk amaçlarının gerçekleşt�r�lmes� konusunda makul b�r 
güvence sağlayan ve kurum faal�yetler�nde devamlılık esaslı eylem ve 
faal�yetler bütününden oluşan b�r s�stemd�r (Uzay, 1999: 7). 

The Comm�ttee of Sponsor�ng Organ�zat�ons (COSO) Raporu'nda �ç kontrol; 
kurumun yönet�m kurulu, yönet�m� ve d�ğer personel� tarafından 
gerçekleşt�r�len, faal�yetler�n etk�nl�ğ�n� ve ver�ml�l�ğ�n� sağlama, güven�l�r 
finansal raporlama ve �lg�l� kanunlara ve düzenlemelere uygun olma 
hedefler�ne ulaşmak amacıyla oluşturulan b�r süreç olarak tanımlanmaktadır 
(Kayyım, 2006: 29). 

2002 yılında Amer�ka'dak� �şletmeler �ç�n çıkarılan Sarbanes-Oxley Yasası, 
kamuya açık ş�rketler�n denet�m�n�n gözet�m�, denetç� bağımsızlığının 
güçlend�r�lmes�, ş�rket sorumluluğunun ve üst yönet�m�n açıklama 
sorumluluğunun arttırılması ve kamuya açık ş�rketler�n finansal raporlama 
sürec�ndek� kal�te ve şeffaflığın artırılmasını amaçlayan pek çok hüküm 
�çermekted�r. Bu hükümler �lg�l� yasanın 302, 401, 404, 409 g�b� maddeler�nde 
düzenlenm�şt�r (http://www.soxlaw.com)

İç kontrol, kurumun amaçlarına ve bel�rlenm�ş pol�t�kalara uygun olarak 
faal�yetler�n etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n�, varlık ve 
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak 
tutulmasını, mal� b�lg� ve yönet�m b�lg�s�n�n zamanında ve güven�l�r olarak 
üret�lmes�n� sağlamak üzere, kurum tarafından oluşturulan organ�zasyon, 
yönet�m, süreç �le mal� ve d�ğer kontroller bütünüdür d�ye tanımlanab�l�r 
(Kurnaz ve Tansel, 2010: 39). 

Tanımlardan yola çıkarak, �ç kontrolün muhasebe ve yönetsel kontrol olarak �k� 
yönü olduğu kabul ed�lmekted�r. Varlıkların korunması, doğru ve güven�l�r 
finansal raporlama muhasebe kontrolünü, ver�ml�l�ğ� ve çalışanların bağlılığını 
arttırma yönetsel kontrolün temel amaçlarını �fade etmekted�r.

İç kontrol s�stem� hata ve h�leler� önleyerek kurumların hedefler�ne 
ulaşmasında, varlıklarının korunmasında başarılı olmasını amaçlamaktadır. İç 
kontroller,  h�le �ncelemec�ler�ne göre h�leler�n ortaya çıkarılmasında (%23,30) 
�hbarlardan sonra �k�nc� en etk�l� araç konumundadır (Kandem�r ve Kandem�r, 
2012: 43).  Günümüzde gel�şen teknoloj�ler, �şlemler�n karmaşıklaşması, 
ekonom�n�n evrensel b�r boyuta gelmes� �le �şletmeler geçm�ş yıllara göre �ç 
kontrol s�stem�ne daha çok �ht�yaç duymaktadırlar. Evrensel boyutta yaşanan 
finansal skandallar, yolsuzluklar �ç kontrolün �şletmeler �ç�n ne kadar elzem 
olduğunu kanıtlayan gel�şmeler olarak l�teratürde kabul ed�lmekted�r.
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İç kontrol s�stem� �şletmede meydana gelen her faal�yetle �lg�l� olup �şlem 
yapan yönet�c�lerden personellere, �şletmedek� bütün çalışanları 
�lg�lend�rmekted�r. Etk�n b�r �ç kontrol �ç�n, s�steme dah�l herkes�n �ç kontrol 
kültürüne, prosedürler�ne hak�m olması ve et�k değerlere önem vermes� 
beklenmekted�r. 

İç Kontrol S�stem� B�leşenler�

İç kontrol s�stem�; kontrol ortamı, r�sk değerleme, kontrol faal�yetler�, b�lg� ve 
�let�ş�m ve �zleme olmak üzere beş b�leşenden oluşan b�r s�stem olarak kabul 
görmekte olup dünyada ve ülkem�zde yaygın olarak kullanılan b�r türü olan ve 
COSO (The Comm�ttee Of Sponsor�ng Organ�sat�ons Of The Treadway 
Comm�ss�on) model� temel alınmaktadır.

Kontrol Ortamı: Kontrol ortamı �ç kontrol s�stem�n�n yönet�lmes� en güç fakat 
en öneml� b�leşen�d�r. Etk�n b�r �ç kontrol �ç�n etk�n b�r kontrol ortamı şartı 
olduğu kabul ed�l�r. D�ğer b�leşenler�n doğru �şlemes� kontrol ortamının 
ver�ml�l�ğ�ne bağlıdır. Zayıf b�r kontrol ortamı, sürec� başarısız kılarken güçlü 
b�r kontrol ortamı model� destekler ve başarı sağlar. Kontrol ortamının ver�ml� 
olab�lmes� özell�kle �şletmeler�n yönet�c�ler�ne bağlıdır. Yönet�c�ler�n �ç 
kontrol s�stem� �le uyumu, personel�n s�steme karşı tutumunu etk�ler. Yönet�c� 
ve personel�n �ç kontrol s�stem�ne bakış açıları, farkındalıkları, ahlak� ve et�k 
değerler�, �şletmen�n uyguladığı prosedürler kontrol ortamını oluşturur (Yerel� 
ve Özdoğan, 2009: 60).

R�sk Değerleme: İşletmeler �ç kontrol s�stem� �çer�s�nde r�skl� alanlarda kontrol 
faal�yetler�n� yoğunlaştırırlar. İşletmeler�n �ç kontroller�n� başarılı kılmaları, 
varlıklarını korumalarını, hedeflere ulaşmasında başarılı olmalarını 
engelleyecek r�skler� önceden tesp�t ve anal�z etmes� ve bunlara karşı 
mekan�zmalar oluşturması gerek�r. R�sk değerleme bell� aralıklarla yapılmalı 
ve s�stem bu değerlemelere göre güncellenmel�d�r. R�sk değerlend�rme 
sonucunda s�stem�n zayıf yanları tesp�t ed�l�r, kontrol faal�yetler� bu alanda 
yoğunlaştırılır (Uzay, 2009: 98). Günümüzde ş�rketler�n karşılaştıkları 
olumsuz olaylar –�flas, ş�rket�n ger�lemes�, hata ve h�lel� �şlemler�n 
önlenememes�- ş�rket �çer�s�ndek� r�skler�n tesp�t  ed�lmes�n�n, 
değerlend�r�lmes�n�n ve bu r�skler�n önlenmes�n�n çok öneml� b�r konu 
olduğunu su yüzüne çıkarmıştır. İş hayatı �çer�s�ndek� tüm r�skler tanımlanmalı 
ve yönet�lerek engellenmel�d�r. Ş�rket �çer�s�nde finansal r�skler olab�leceğ� 
g�b� çevresel ve et�k r�skler de tehl�ke oluşturmaktadır. 

Kontrol Faal�yetler�:COSO �ç kontrol model�ne göre kontrol faal�yetler� ş�rket 
yönet�m�n�n em�rler� doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r. Bu em�rler, tüm kurum 
�ç�nde tüm faal�yetler� kapsar. Sürekl� yapılan mutabakatlar, onaylama, 
görevler�n ayrılığı, ön mal� kontrol bell� başlı kontrol faal�yetler� arasından 
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bazılarıdır. F�rma kontrol faal�yetler� �le amaçlarına ulaşması sırasında 
oluşacak engeller� ortadan kaldırmayı amaçlar. Kontrol faal�yetler� beş 
kategor�de ele alınmaktadır. Bunlar; �şlemlerde ve faal�yetlerde doğruluk, 
görevler�n ayrılığı, yeterl� b�lg� ve belgeler�n kullanımı, varlıklara ve belgelere 
er�ş�mde yeterl� korumanın sağlanması, performans üzer�nde bağımsız 
kontrollerd�r (Atmaca, 2012:197).

B�lg� ve İlet�ş�m: İşletmeler�n tüm b�r�mler�nde en aşağıdan en yukarıya kadar 
bütün h�yerarş� �ç�nde,tüm çalışanlar zamanında ve uygun formatta �ht�yaç 
duydukları b�lg�ye ulaşab�lmel�d�rler. B�r�mler arasında meydana gelecek 
�let�ş�m kopukluğu zaman kaybına yol açacağı g�b� mal� kayıplara da yol 
açab�l�r. İşletmede �let�ş�m tek yönlü değ�l, tüm b�r�mlerde hak�m ve çok yönlü 
olmalıdır.  Bu şek�lde üret�len raporlar sayes�nde �şletme kontrol sürec�nde 
başarılı olab�l�r ve hedefler�ne ulaşab�l�r. İşletmede süreçler�n doğru şek�lde 
�şleyeb�lmes� �ç�n herkes�n zamanında ve aynı d�lde konuşması gerek�r. Doğru 
ve vakt�nde ulaşılan b�lg� �le �şletme faal�yetler�n� yürütmek mümkündür. Aks� 
durumda; hatalı ve geç gelen b�lg� �le alınan kararlar �le ortaya konan raporların 
yanlış olması hem zaman kaybına hem de madd� kayıplara yol açmaktadır 
(Erdoğan, 2001: 62).

İzleme:İç kontrolün son b�leşen� olan �zleme, �ç kontrolün d�ğer ana 
b�leşenler�n�n yan�; kontrol ortamı, r�sk değerleme, kontrol faal�yetler�, b�lg� ve 
�let�ş�m�n etk�nl�ğ�n�, kal�tes�n�, �şley�ş�n� gözden geç�rme �şlem�d�r. D�ğer 
b�leşenler oluşturulduğu günün koşulları �ç�n mükemmel �şley�şte olsa dah� 
koşulların değ�şmes� �le b�rl�kte b�leşenler�n hem �şletmeye uygun olup 
olmadığı hem de zamanın koşullarına uyup uymadığı denetlenerek tak�b� 
gerçekleşt�r�l�r (Kızılboğa ve Özşah�n, 2013: 225-226). 

İç Kontrol S�stem�n�n Etk�nl�ğ�n�n Ölçülmes�

Ülkem�zde kamu �şletmeler�, bankalar, s�gorta ş�rketler�, halka açık ş�rketler, 
özel finans kurumları, kamuya yararlı �şletmeler olmaları sebeb� �le �ç kontrol 
s�stem� kurmak zorunda olan kurumlar olarak bel�rlenm�şt�r. Bütün bu 
kurumlarda �ç kontrol s�stem�, temelde r�sk ve mal�yet unsurları d�kkate 
alınarak üst yönet�m�n sorumluluğunda olup �şletmeye makul güvence vermes� 
amaçlanan pol�t�kalardan �barett�r.

Zorunlu ya da �steğe bağlı kurulan bu �ç kontrol s�stem�nden beklenen; makul 
güvencen�n sağlanması olup, söz konusu makul güvencen�n elde ed�lmes� bazı 
unsurlar �le sağlanmaktadır. Bu unsurlar; görevler�n ayrılığı �lkes�, 
yetk�lend�rme, belge ve kayıt düzen�, fiz�k� koruma ve bağımsız 
mutabakatlardır. 
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İşletmede yapılacak �ş�n parçalara ayrılıp, her parçasından sorumlu başka 
b�r�n�n olmasını �fade eden görevler�n ayrılığı �lkes�; hata sayısını azaltmakta 
ve yolsuzlukların ortaya çıkartılması olasılığı arttırmaktadır. Bu nedenle 
�şletme büyüklüğü d�kkate alınarak, görevler, hata ve yolsuzlukları ortaya 
çıkartab�lecek ve en aza �nd�reb�lecek b�ç�mde farklı k�ş�ler arasında 
dağılmalıdır (Bozkurt, 2000).

Yetk�; k�ş�n�n �ş yapab�lme gücü olarak (Güney, 2017:10) düşünüldüğünde, 
�şletme de yetk� ve buna bağlı olarak sorumluluk sah�b� k�ş�ler�n bel�rlenmes� 
ve d�ğer çalışanlar tarafından da b�l�nmes�, etk�n b�r �ç kontrol s�stem� �ç�n 
öneml�d�r. Yetk�l� k�ş�ler tarafından gerçekleşt�r�len �şlemlerde hata olma 
olasılığı azalırken, hatanın olması durumunda sorumlunun tesp�t� de 
kolaylaşmaktadır.

Etk�n b�r �ç kontrolün sağlanması, uygun b�r belgeleme düzen�n�n varlığını 
gerekt�r�r. Kıymet hareket�ne neden olunması ve muhasebe kayıtlarına 
geç�r�lmes� belge �le gerçekleşt�r�l�r ve sorumluluk belge üzer�nde �ncelen�r. 
Güven�l�r muhasebe kayıtlarının tutulab�lmes� ve muhasebe b�lg�ler�n�n uygun 
zamanda raporlanab�lmes� �ç�n �şletmede b�r hesap planı ve muhasebe el k�tabı 
olmalıdır. Bu aynı zamanda �y� �şleyen b�r muhasebe organ�zasyonunun da 
varlığını göstermekted�r (Güred�n, 2007).

Varlıkların ve muhasebe kayıtlarının fiz�k� olarak korunması �ç�n her türlü 
fiz�ksel önlem alınması da etk�n b�r �ç kontrol s�stem�n�n varlığı �ç�n 
gerekl�l�kt�r. Yangına karşı korumalı kasalar, �y� b�r arş�vleme ve özel saklama 
s�stem�, mekan�k ve elektron�k muhasebe araçları, özel elektron�k ver� saklama 
ün�teler�, fiz�ksel korumaya yardımcı araçlar fiz�k� korumada kullanılab�l�r 
araçlardandır.

İç kontrol unsurlarının uygun olarak gerçekleşt�r�l�p gerçekleşt�r�lmed�ğ�n� 
bel�rlemek �ç�n bağımsız mutabakatların yapılması zorunludur. Bu 
mutabakatlar muhasebe kaydının yapılmasından sorumlu olan k�ş�ler�n 
dışındak� k�ş�ler tarafından, bel�rl� aralıklarla önceden haber ver�lmeden 
yapılmalı ve mutabakat sonucu ortaya çıkarılan uygunsuzluklar yönet�me 
raporlanarak s�stem�n etk�nl�ğ� sağlanmalıdır.
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR ÜRETİM 
İŞLETMESİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN 
İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın amacı; tekst�l sektöründe 1992 yılından �t�baren faal�yet 
gösteren 140 çalışanlı b�r �pl�k üret�m �şletmes�n�n �ç kontrol s�stem�n�n 
etk�nl�ğ�n�n bel�rlenmes�d�r. Bu temel amaç �le söz konusu �şletmen�n üret�m ve 
yönet�m süreçler�nde �ç kontrol s�stem�ne ne derece �ht�yaç duyulduğunu 
ortaya koymak, bu süreçlerde etk�n b�r s�stem oluşturulması �ç�n öner�ler 
gel�şt�rmek ve söz konusu firmadan yola çıkarak aynı sektördek� d�ğer 
�şletmelere yol göstermek araştırmanın d�ğer amaçları arasındadır. 

Araştırmanın Yöntem�

Araştırmada �ç kontrol s�stem�n�n etk�nl�ğ�n� bel�rlemek �ç�n mülakat tekn�ğ� 
kullanılmıştır. B�l�msel çalışmalarda ver� toplama amacı �le yaygın olarak söz 
konusu yöntemde açık uçlu ve önceden yapılandırılmış sorulardan 
yararlanılmıştır. 

Çalışmada, söz konusu �şletmen�n yönet�m, muhasebe, finans, pazarlama, 
üret�m, depo-sevk�yat b�r�mler� �le ayrı ayrı olmak üzere, COSO �ç kontrol 
model�n�n b�leşenler�nden yola çıkarak mülakat soruları hazırlanmış ve 
mülakat gerçekleşt�r�lm�şt�r. Ayrıca, tüm departmanların çalışanlarının �ç 
kontrol s�stem�ne genel bakış açıları değerlend�r�lmeye çalışılmıştır. Mevcut 
s�stem�n etk�nl�ğ�n� ölçümlemek �ç�n, görevler�n ayrılığı �lkes�, yetk�lend�rme, 
belge ve kayıt düzen�, fiz�k� koruma ve bağımsız mutabakatların kullanılıp 
kullanılmadığı departmanlar bazında değerlend�r�lm�şt�r.

Araştırmanın Bulguları

Araştırma kapsamında �şletmede çalışan 140 personelden 100'üne ulaşılmıştır. 
Mülakat yapılan tüm personel�n %37's� ün�vers�te, %30'u l�se kalan kısmı �se 
�lköğret�m mezunudur. Görüşülen personel�n %70'� 20 �le 30 yaş aralığında 
%30'u �se 40-60 yaş aralığındadır. 

Çalışanların, %48'� yönet�m�n bel�rled�ğ� pol�t�ka ve prosedürlere bağlı 
olduklarını, %78'� �şletmede b�lg� ve �let�ş�m�n sağlıklı b�r şek�lde 
gerçekleşt�ğ�n�, %89'u kend� hatalarını fark ett�kler�nde am�rler� �le 
paylaştıklarını, %40'ı arkadaşlarının hatalarını fark ett�kler�nde am�rler� �le 
paylaştıklarını, %19'u hata ve h�leler� önlemede �ç kontrol s�stem�n�n başarılı 
olduğunu, %19'u mevcut �ç kontrol s�stem�n�n etk�n olduğunu düşündükler�n� 
bel�rtm�şlerd�r.

Araştırmaya konu olan �şletmen�n yönet�m departmanı �le yapılan mülakatta, 
b�r organ�zasyon şemasının varlığı, yetk� ve sorumlulukların yazılı olarak 
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bel�rlend�ğ�, bütçe anal�z� yapıldığı, çalışanların �ş kazalarına karşı 
b�lg�lend�r�ld�ğ�, mak�naların per�yod�k bakımlarının yapıldığı, entegre b�r 
otomasyon programının kullanıldığı tesp�t ed�lm�şt�r. Yönet�c�ler, aynı 
zamanda ş�rkette hal� hazırda var olan �ç kontrol s�stem�n�n etk�n çalışmadığı 
yönünde görüş bel�rtm�şlerd�r.

Muhasebe departmanı çalışanlarının çoğu, kullandıkları otomasyon ve 
mevzuat değ�ş�kl�kler� karşısında eğ�t�m aldıklarını bel�rtm�şlerd�r. B�r 
muhasebe �şlem�n�n kaydının departmanda tek b�r yetk�l� k�ş� tarafından 
yapıldığını, evrakların güven�l�r şek�lde saklandığını, otomasyon programına 
hak�m olduklarını, üçüncü k�ş�lerle düzenl� hesap mutabakatları yaptıklarını 
�fade etm�şlerd�r. Departman çalışanlarının çoğu, hataların ortaya çıkması 
durumunda s�stem�n uyarı verd�ğ�n�, personel devamının kontrol ed�lmed�ğ�n� 
ve �ç kontrol s�stem�n�n etk�n çalışmadığını düşündükler�n� bel�rtm�şlerd�r.

F�nans departmanı �le yapılan görüşmelerde, banka ve çek �şlemler�n�n günlük 
�şlend�ğ�, kullanılan entegre otomasyon programına hak�m olunmadığı, 
s�stem�n hatalar söz konusu olduğunda her zaman uyarı vermed�ğ�, departman 
çalışanlarının �ç kontrol s�stem�n�n etk�n olmadığı düşünces�ne sah�p oldukları 
tesp�t ed�lm�şt�r.

Satış, pazarlama ve planlama departmanı �le yapılan mülakatta, tekl�f ve ön 
s�par�şler�n çoğunlukla s�stem üzer�nden sağlandığı, b�r �şlem�n kaydının 
çoğunlukla tek b�r k�ş� tarafından yapıldığı, s�par�ş onayı alınmadan da üret�me 
geç�leb�ld�ğ�, hata durumunda s�stem�n uyarı verd�ğ� ve entegre otomasyon 
programına hak�m olunduğu, mülakata katılanların çoğunluğu tarafından 
�şletmen�n �ç kontrol s�stem�n�n etk�n çalıştığının düşünüldüğü bel�rlenm�şt�r.

Depo-sevk�yat bölümü çalışanları �le yapılan görüşmelerde, depo dışında da 
mal g�r�ş çıkışı yapıldığı, �rsal�yes�z mal çıkışı olduğu, ürün tesl�matında �mza 
ve sayımların yapıldığı, kullanılan entegre otomasyon programına hak�m 
olunmadığı, zaman zaman b�r �şlem�n kaydının tek b�r k�ş� tarafından yapıldığı, 
hata durumunda s�stem�n uyarı verd�ğ� ve �ç kontrol s�stem�n�n etk�n 
çalıştığının düşünülmed�ğ� ortaya çıkmıştır. 

Üret�m departmanı çalışanlarının �ş sağlığı ve güvenl�ğ� eğ�t�m� aldıkları, 
vard�ya değ�ş�m� sırasında mak�naların çalışır halde olduğu, fire konusunda 
çoğunlukla önlem alınmadığı, �ç kontrol s�stem�n�n etk�n çalışmadığını 
düşündükler� bel�rlenm�şt�r.
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SONUÇ 

İç kontrol s�stem� öncel�kle yönet�c�ler�n ve daha sonra da çalışanların �ş b�rl�ğ� 
�le etk�l� hale gelen, �ş yer�n�n hedefler�ne ulaşmasında stratej�ler�n�n doğru b�r 
şek�lde hayat bulmasını sağlayan, �ş yer�n�n kaynaklarını koruyan ve aynı 
zamanda �şletme ver�ml�l�ğ� açısından fayda sağlayan b�r mekan�zmadır. B�r 
�şletmen�n h�yerarş�k yapısında bulunan en alt kademeden en üst kademeye 
kadar bu yapı �çer�s�ndek� bütün çalışanlar �ç kontrolün ver�ml�l�ğ�nde etk�l�d�r. 

Yapılan araştırmalar, �ç kontrol s�stem� oturmuş hata ve h�leler� önleme 
mekan�zmasına sah�p kuruluşların hedefler�ne ulaşmada daha başarılı 
olduğunu göstermekted�r. Zamandan tasarruf sağladığı g�b� mal�yetten de 
tasarruf sağlayan �ç kontrol s�stem�ne sah�p �şletmeler�n bağımsız denet�m 
çalışmalarına da fayda sağladığı b�l�nmekted�r. 

Bu araştırma �le araştırmaya konu tekst�l firmasının �ç kontrol s�stem�ne sah�p 
olduğu ancak s�stem�n �şletmen�n bütün departmanları düzey�nde eks�kl�kler� 
olduğu ortaya konulmaktadır. Çalışanlar �le yapılan mülakatta, çalışanların 
büyük çoğunluğunun s�stem� yeters�z bulduğunu ve �ç kontrol s�stem�n�n henüz 
etk�n çalıştığını düşünmed�kler�n� gösterm�şt�r. Yönet�c� ve çalışanlar s�stem�n 
eks�k kaldığı noktalarda b�lg� sah�b�d�r. İç kontrol s�stem� gel�şmekte 
olduğundan ve sürekl� b�r etk�nl�k sağlayamadığından hata ve h�leler�n 
önlenemed�ğ�, kayıpların engellenemed�ğ� durumlar söz konusudur. 
Yönet�c�ler�n �stek ve arzularının s�stem�n daha da �ler� sev�yeye taşınması 
yönünde olması, s�stem�n sürekl� gözden geç�r�leceğ� ve gelecekte etk�n b�r �ç 
kontrol s�stem�ne sah�p olunab�leceğ�n� göstermekted�r. 

Araştırma bulgularından yola çıkarak, �ç kontrol s�stemler�n�n etk�nl�ğ�n� 
ölçmede üst yönet�me bağlı b�r�m�n COSO model�n�n b�leşenler�n� d�kkate 
alarak yönet�m�n bel�rled�ğ� makul güvenceye ulaşılıp ulaşılamadığının tesp�t� 
konusunda sürekl� çalışmalar yapması ve bunları raporlaması ve bu yolla 
gel�ş�m�n sağlanması öner�lmekted�r.
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