


VERİMLİ FİRMA İÇİN  
İÇ DENETİM 



İÇ DENETİM NEDİR? 

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara 
değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence 
ve danışmanlık faaliyetidir.  

 

İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim 
süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına 
yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 
amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. 

 



NEDEN İÇ 
DENETİM? 

Yönetimin 
gözü ve 
kulağı 
gibidir 

•Risk, etkin 
bir şekilde 
yönetiliyor 

mu?  

•Yeni 
düzenlemelere 

ve mevzuata 
uyum 

sağlanıyor 
mu?   

Yönetime 
yapılan 

raporlamalar 
doğru mu?  

Suistimale 
ilişkin 

tedbirler 
alındı mı?  

Operasyonel 
işlemler 

verimli ve 
etkin mi? 

•Firmanın 
varlıkları 
yeterince 
korunuyor 

mu?  



İÇ DENETİMİN PRENSİPLERİ 

Dürüst ve tarafsızdır. 
Yetkin ve 

profesyonel çalışır. 

Çalışmaları, 
kurumun stratejileri 

ve hedeflerine 
uyumludur. 

Tüm kaynakları etkin 
olarak kullanır. 

İş ve çalışan 
kalitesini ve sürekli 
gelişimini esas alır. 

Kurum içi ve dışı 
iletişimi etkindir. 

Riski tespit etme ve 
önleme bazlı 

güvence sağlar. 

Öngörülü, proaktif 
ve gelecek odaklıdır. 

Kurumsal gelişimi 
teşvik eder. 



İÇ DENETİM NE YAPAR? 
Kurumun öncelikli süreçlerini inceler (süreçler denetimin temelinde yer alır).  

Risk teşkil edebilecek ve eden noktaları tespit eder ve risklerin tekrar oluşmasını önlemek amacıyla önerilerde bulunur. 

Firma çalışanları ile uyumlu çalışarak etik kurallara uyum sağlanmasında ciddi katkılarda bulunur. Böylece kontrol ortamını 
objektifleştirerek güçlendirir, personelin denetim konusunda farkındalığını oluşturur/artırır.   

Personelde denetim kültürü oluşturarak, suistimal vb zaafiyetlerin önüne geçilebilmesi açısından erken uyarı işlevi görür.  

Süreçlere ilişkin denetimleri güçlendirerek;  
• Operasyonların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini,  

• Finansal ve yönetsel raporların doğruluğunu,  

• Yönetimin hızlı ve etkin karar almasını,  

• Her türlü varlıkların korunmasını,  

• Kaynakların etkin şekilde kullanılmasını,  

• Kayıpların önlenmesini,  

• Düzenlemelere uyumu, 

sağlar ve böylece cezaları, hata ve suistimalleri önleme konusunda en etkin yöntemleri kullanır. 
 



İÇ DENETİM NE YAPAR? 
Kurumsal yönetimle ilgili olarak, sorumluluğun, hesap verilebilirliğin, şeffaflığın artmasını sağlayarak, yatırımcılara ve çalıştığı tüm 
firmalara güven verir ve firmanın itibarını artırır; bunun yanında, işlemlerin kişilere bağlı olarak değil, belirlenen prosedürlere 
uygun olarak yürütülmesini sağlayarak işletmenin kurumsallaşma ve sürdürülebilirliğine yardımcı olur. 

Fayda ve maliyet analizleri yaparak maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur. 

İş sürekliliği ve felaketten kurtarma planlarının hazırlayarak kayıpları önleme yönünde aksiyonlar belirler. 

Süreç değerlendirme ve organizasyonel yapılanma çalışmalarının koordinasyonunu sağlar. 

İç ve dış kaynak kullanımlarının etkinlik analizini yapar. 

Suistimal veya etik hattının kurulumunu sağlar. 

İç kontrollerin oluşturulması, güvenlik/iç kontrol/regülasyonlara uyum vb alanlarda kurum personeline farkındalık eğitimlerinin 
verilmesi konularında öncüdür. 

Yukarıda belirtilen alanlarda danışmanlık hizmeti verebilir. İç denetim, dışardan alınan danışmanlık hizmetleriyle 
karşılaştırıldığında, en uygun maliyetle bu hizmeti sağlayan bir birimdir. 



İÇ DENETİMİN GELENEKSEL DENETİMDEN FARKI NEDİR? 

GELENEKSEL YENİ DÖNEM 

Sistemlerin hatalarını 
ve eksikliklerini 

gideren  

Çağdaş denetim 
tekniklerini kullanan, 

teknoloji yoğun  

Geleceğe -yarına 
odaklı, değer katan  ve 

değişimin öncüsü 

Risk esaslı ve 
sistematik süreç 

denetimleri yapan  

İnsanların eksik ve 
kusurlarına odaklanan  

Uygunluk denetimini 
esas alan, sonuçlarla 

ilgilenen  

Geçmişe - düne dönük, 
hata arayan 

Birey, olay ve işlem 
odaklı teftiş  



İÇ DENETİM TÜRLERİ 

Mali Denetim 

Uygunluk 
Denetimi 

Bilgi 
Teknolojileri 

Denetimi  

Sistem 
Denetimi 

Performans 
Denetimi 



İÇ DENETİM SÜRECİ 
HANGİ AŞAMALARDAN 

OLUŞUR? 

Plan ve 
Programının 
Hazırlanması  

Denetim 
görevlerinin 

planlanması ve 
yürütülmesi  

Raporlama 
Danışmanlık 
Faaliyetleri 

İzleme 



İÇ DENETİM FARK YARATIR 

Kurumda büyük resmi görebilen tek birimdir. Diğer birimler kendi görev 
alanları içerisinde kuruma yardımcı olurken, İç Denetim, kurumun tüm 
süreçlerini incelediği için, departmanlar arası süreç zaafiyetlerini, 
koordinasyon ve iletişim eksikliklerini daha iyi görerek, problemlerin 
giderilmesi için en uygun önerilerde bulunur. 

 

Dışarıdan alınan danışmanlık hizmetleriyle ve yaşanabilecek suistimal 
veya hatalarla karşılaştırıldığında, bu hizmeti sağlayan EN UYGUN 
MALİYETLİ birimdir. 

 



VERİMLİ İÇ DENETİM İÇİN 

      Firmada; 
 
• Yeterli sayıda ve yetenekte personel çalıştırılıyor olması,  
 
• Üst yönetim ve yönetim kurulunun tam desteği,   
 
• Denetim süreçlerinde teknolojinin ve data analizi araçlarının etkin kullanımı, 
 
• Doğru bir raporlama yapısının kurulması,  
 
• İç denetim ve üst yönetim arasında etkin iletişim olması, 
 
• İç denetim süreçlerinin doğru bir şekilde yapılandırılmış olması,  
       
      önem taşımaktadır. 

 



İç denetimin doğru kurulmasına dikkat edelim, 
kurulduktan sonra da ona sahip çıkalım,  

gerisi gelecektir . . . 
 

SAĞLIKLI, 

MUTLU, 

HUZURLU, 

GÜVENLİ VE  

SÜRDÜRÜLEBİLİR 

BAŞARILAR DİLERİZ . . . 


