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Öz 

Bu çal›flman›n amac›, iflletme yönetimi taraf›ndan tesis edilen iç denetim ya-

p›s›n›n iflletme taraf›ndan kontrol öz de¤erleme yaklafl›m› ile iç denetim mesle¤i-

ne de¤er katan tekni¤ini aç›klamakt›r. ‹flletmeler fiziki olarak büyüdükçe, faaliyet-

lerin say›s› ve karmafl›kl›¤› artt›kça yönetimin iflletme faaliyetlerini do¤rudan do¤-

ruya kontrol etme imkan› azalmaktad›r. ‹flletme yönetimi aç›s›ndan ortaya ç›kan

bu olumsuz geliflme, ancak etkin bir iç kontrol sistemi kurularak ve bu sistemi iç

denetim bölümüne  denetleterek giderilebilir. ‹ç Kontrol, etkinli¤i sayesinde uy-

gulanabilen ve de¤erlendirilebilen bir süreçtir. Kontrol öz de¤erleme yaklafl›m›n-

da amaç, karfl›lafl›labilecek tüm iflletme amaçlar›na uygun bir güvence sa¤lamak-

t›r. 

Anahtar Sözcükler: Kontrol, ‹ç Kontrol, ‹ç Denetim, Kontrol Öz De¤erleme

Abstract 

The purpose of this study is to explain the technique of internal audit struc-

ture established by the business management that adds value to the internal audit

profession with self-assessment approach by the business itself. As the business

enterprises grow physically, and as the number and complexity of the activities in-

creases, the opportunity of the management to directly control the operation acti-
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vities decreases. This negative development for the business management can

only be remedied by establishing an effective internal control system and having

this system audited by internal audit department. Internal Control is a process that

can be applied and assessed with its efficiency. And the purpose of self-assess-

ment is to provide an assurance that is appropriate for all possible business purpo-

ses. 

Keywords: Control, Internal Control, Internal Audit, Self Assessment 

1. G‹R‹fi 

Etkin bir iç kontrol sisteminin oluflturulmas›nda önemli bir faktörde iflletme-

lerde iç denetim ortamlar›n›n varl›¤›d›r. ‹ç denetim asl›nda bir de¤erleme faaliye-

ti olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Amac› ise, iflletme varl›klar›n›n her türlü zararla-

ra karfl› korundu¤unu, faaliyetlerin belirlenen politikalarla uyum içinde yürütüldü-

¤ünü araflt›rmak, iflletmedeki kontrollerin etkinli¤ini ölçmek ve bu kontrolleri de-

¤erlemektir. 

‹ç denetim faaliyetinin bir kurmayl›k faaliyeti olmas› sebebiyle, iç denetim

birimlerinin iflletmelerin di¤er birimlerinden ba¤›ms›z olmalar› ve görevlerini ta-

rafs›z olarak yürütmeleri arzulan›r. 

Bu çal›flmada, uygulamas›na son y›llarda bafllanm›fl olan iç denetim süreçle-

rinin kontrol öz de¤erlemesi –“Control Self Assessment – CSA”  konusunu ele

alacakt›r. 

2. KONTROL, ‹Ç KONTROLVE ‹Ç DENET‹M

Kontrol, mevcut ifl baflar›s›n›n ölçülmesi ve bu baflar›n›n belirlenen hedefle-

ri gerçeklefltirme olas›l›¤›n›n saptanmas›d›r (Can,Tuncer ve Ayhan, 1991, 161).

Bir di¤er tan›m›yla kontrol, yap›lan faaliyetlerin ölçülmesi, belirlenen amaçlara

ulaflmalar›n› sa¤lamak için çal›flmalar›n düzeltilmesi ifllemidir. 
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Günümüzdeki kapsam› ile kontrol, belirlenen amaçlar›n kendilerini de ana-

lizlerine katacak kapsamda geniflletilmektedir (An›l, 2000, 29). 

‹ç kontrol sistemi, iflletmenin kendi içindeki faaliyetleri yönlendirmek ve

kontrol etmek için koydu¤u bir tak›m kurallar bütünüdür. ‹ç kontrol yap›s› (Türe-

di, 2000, 148):

• Yasalara, düzenlemelere ve yönetimin politikalar›na uyulmas›, 

• Düzenli, verimli, etkili ve tutumlu faaliyetleri teflvik etmek, 

• Yolsuzlu¤a, israfa, suiistimale ve kötü yönetime karfl› kaynaklar›n korun-

mas›,  Organizasyonun hedefleriyle uyumlu kaliteli ürünler ve hizmetler sunulmas›, 

• Güvenilir finansal ve yönetim bilgileri üretilip bunun sürdürülmesi ve dü-

zenli raporlar arac›l›¤› ile bu verilerin tarafs›z biçimde tam zamanl› aç›klanmas›,

• ‹flletme varl›klar›n›n korunmas› 

amac›yla oluflturulan bir örgüt yap›s›d›r.

Denetim aç›s›ndan iç kontrol; 1)Yönetsel kontrol, 2)Muhasebe kontrolü ola-

rak ikiye ayr›lm›flt›r (Internal Control, 1992, 74): 

Yönetsel Kontrol; örgüt plan›n›, yönetimin onay›n› ve yetki aktar›lmas›n›

gerektiren çeflitli ifllemleri ile her türlü yordam ve kay›tlar› içerir. 

Muhasebe Kontrolü; örgüt plan›n›, finansal kay›tlar›n güvenirlili¤ini ve

varl›klar›n korunmas› ile ilgili yordam ve kay›tlar› kapsar. 

‹ç denetim, bir örgüt içinde iflletmenin faaliyetlerini, iflletmeye bir hizmet

olarak incelemek ve de¤erlendirmek üzere oluflturulan ba¤›ms›z bir de¤erleme gö-

revidir. ‹ç denetimin amac› iflletmede çal›flanlar›n sorumluluklar›n› etkin bir flekil-

de yerine getirmelerine yard›mc› olmaktad›r. Di¤er bir ifade ile iç denetim, yöne-

time hizmet sunmak amac› ile bir örgütteki muhasebe faaliyetlerini, mali faaliyet-

leri, üretim, pazarlama gibi di¤er faaliyetleri incelemek amac› ile yürütülen bir de-

¤erleme çal›flmas›d›r (Türedi, 2000,164). 

2.1. Denetimde Geleneksel ve  Yenilikçi Yaklafl›m

Bugün hiçbir endüstri dal›n›n birleflme, devralma, yeniden yap›lanma, kü-
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çülme, artan global rekabet ve yenilemek zorunda oldu¤u teknolojisinden kaynak-

lanan stresten uzak kalmas› mümkün de¤ildir. Do¤ru bir yönetim anlay›fl› benim-

senmedi¤i taktirde; tam entegrasyonun olmad›¤› faaliyetlerde, muhtemelen önem-

li ölçüde zarar; iflçilerin morallerindeki düflüfl nedeniyle verimlilikte azalma ve ifl-

letme kültüründeki farkl›l›ktan kaynaklanan anlaflmazl›klar yüksek düzeye ulafla-

cakt›r.

Modern iflletmecilikte her departman, yukar›da belirtilen de¤iflimlerden bir

veya bir kaç›na maruz kalm›flt›r. Bu de¤iflimlere iç denetim bölümleride dahildir.

Bunun bir sonucu olarak, 1980’lerin sonlar›nda, birçok denetçi, geleneksel dene-

tim anlay›fl›n›n ötesinde kontrol de¤erleme sistemlerini gelifltirme ihtiyac› duy-

mufltur. Geleneksel yaklafl›m›n, birçok de¤iflken taraf›ndan yarat›lan, yeni iflletme

risklerini belirleme  kabiliyeti yoktur. Geleneksel denetimin fonksiyonlar›n› faz-

lalaflt›rmak ve kapsam›n› gelifltirmek amac›yla yeni bir yaklafl›m gelifltirilmifltir.

Bu yeni yaklafl›m; “Kontrol Öz De¤erlemesi” diye adland›r›l›r (Foh, 2000, 123) 

3. KONTROL ÖZ DE⁄ERLEMES‹ (CONTROL SELF ASSESMENT

– CSA)

‹flletmelerde kontrol  öz de¤erlemesi örgütsel bilgiyi güçlendirerek, iflletme

performans›n›, iflletme veya süreç seviyesinde gelifltirmeye odaklanan bir yakla-

fl›md›r. Kontrol öz de¤erlemesinde amaç, karfl›lafl›labilecek tüm iflletme amaçla-

r›nda uygun bir güvence sa¤lamakt›r.  Öz de¤erleme, iflletmenin faaliyetlerini ve

ifl sonuçlar›n› kapsaml›, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirmeyi ifade et-

mektedir. Bu yöntemle iflletmeler, kuvvetli yönlerini ve iyilefltirmeye aç›k alanla-

r›n› belirleyerek, iyilefltirme faaliyetlerini bafllat›p, geliflmeleri sürekli izleyerek

planlar›n› gözden geçirmektedirler. Yaklafl›m›n temelini potansiyel risklerin yöne-

tilmesi oluflturmaktad›r (http://csaprofessionals.com). Öz de¤erleme ayn› zaman-

da stratejik amaçlar, riskler, kontroller ve süreç gelifltirme f›rsatlar›n› de¤erlendir-

me ile bütünleflmektedir (http://www.optiontechnologies.com). IIA’ya  (The Ins-

titutes of Internal Auditors) göre, kontrol öz de¤erleme yaklafl›m›, kontrol kalite-
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sinin de¤erlendirilmesinde iç denetçiler ve yönetime gerekli olan iç kontrol bilgi-

sinin ortaya ç›kar›ld›¤› bir süreçtir. Ayr›ca IIA’ya göre, kontrol öz de¤erlemesi

yaklafl›m›, iç denetim mesle¤ine de¤er katan bir tekniktir. (http://www.niyazikur-

naz.net) 

Öz de¤erleme; iflletmelerin performanslar›n› afla¤›daki flekilde gelifltirerek

gerçeklefltirmektedir: 

• ‹flletmeye veya iflletmedeki özel bir sürece yönelik stratejik amaçlar› an-

lama; öncelikleri belirleme ve uzlaflma sa¤lamak, 

• ‹flletme veya iflletmedeki özel bir sürece iliflkin iflletme risklerini tan›m-

lama, önemseme, ölçme ve kaynak sa¤lamak,  

• ‹flletmeye ve iflletmedeki özel bir sürece ait kontrollerin etkinli¤ini de¤er-

lendirmek, 

• ‹flletmedeki özel bir sürecin performans›n› art›rmak (An›l,2006, 27) 

Kontrol öz de¤erlemesi örgütlerin iflletme amaçlar›n› gerçeklefltirebilmeleri-

ne yard›mc› olmak amac›yla yap›lan dinamik bir denetim sürecidir. Bu amaçla;

belirli bir sistematik içinde, sorumlular› ve sorumluluklar› belirleyerek, kendini

gözlemleyen tak›mlar›n içinde bulundu¤u çal›flma gruplar› oluflturulur. Kontrol öz

de¤erlemesini , geleneksel iç denetim anlay›fl›ndan ay›ran en önemli özellik; risk-

leri önceden tayin etmeye yard›mc› olmaya yarayan, risk yönetimini de iflletmele-

rin yönetim planlar›na koymalar›d›r (Hubbard, 2000, 14).  

Kontrol öz de¤erlemesi  belirli bir sistemati¤i olan, serbest çal›flma grupla-

r›nda yer alan, kendini gözlemleyen tak›mlar›n içinde bulundu¤u çal›flma grupla-

r›ndan oluflan, geleneksel iç denetim anlay›fl›na ek olarak risk yönetimini de yö-

netim planlar›na koyan, dinamik bir süreçtir ve kontrol öz de¤erlemesinin en bü-

yük amac›; örgütlerin iflletme amaçlar›n› gerçeklefltirmelerine yard›mc› olmakt›r

(Melville ve Hafen, 2006,48).

Kontrol öz de¤erlemesi yaklafl›m›n›n gereklerini h›zla yerine getirmek,

1990’larda iflletmelere oldukça fazla zaman kazand›rm›flt›r. Birçok iflletme ve bu

iflletmelerin yer ald›klar› sektörler, yeniden yap›lanma esnas›nda önemli ve ben-

zeri görülmemifl de¤iflikliklerle karfl› karfl›ya kalm›fllard›r. Geleneksel yaklafl›ma



dayanan iç kontrol evrim geçirmifltir;  formata dayal› finansal modeller daha es-

nek bir hale gelmifl, büyük ölçekli giriflimciler sürekli ilerleme ve de¤iflimle, ifllet-

me riski yönetimini yönetim planlar›na koymufltur.  

Bir iflletmede kontrol öz de¤erlemesi yaklafl›m›n›n etkin biçimde uygulana-

bilmesi için baz› kurallara dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle kontrol öz de¤erle-

me sürecinin iflletmenin hangi k›s›mlar›nda uygulanaca¤›na karar verilmesi gere-

kir. Bir iflletmede kontrol öz de¤erleme uygulamalar› o iflletmenin örgüt kültürü-

nün analizi üzerine dayand›r›lmal› ve örgüt kültürüne uygun öz de¤erleme yakla-

fl›m›n› seçmelidir. 

Kontrol öz de¤erleme çal›flmalar›nda ortaya ç›kan risk de¤erlendirme ve di-

¤er eylemleri s›ras›nda kullan›l›p kullan›lmayaca¤›n›n belirlenmesi gerekmekte-

dir. Kontrol öz de¤erleme süreçlerinin baflar›s› için bu programlar› yürüteceklerin

hangi araçlar›, teknikleri, doküman› ve raporlar› kullanacaklar› belirlenmelidir.

Kontrol öz de¤erleme mekanizmalar› ile ilgili di¤er önemli bir konu ise, bu süreç-

lerin iç denetim mi yoksa faaliyet yönetimi taraf›ndan m› yönlendirilece¤inin be-

lirlenmesidir.   

3.1  Kontrol Öz De¤erlemesi’nin  Ortaya Ç›kma Amac› 

Sorumluluk ve hesap verme mecburiyeti mülkiyetle birlikte gelmektedir.

Geleneksel iç denetim anlay›fl›nda; finansal gruplar, mali niteli¤i olmasa dahi,

kontrol ifllevinden sorumlu tutuluyorlard›. Sorumluluk sahipleri aras›nda ifller ters

gitmeye bafllad›¤›nda fliddetli tart›flmalar meydana geliyordu. Denetim komitele-

rinin, riskin yetenekli bir flekilde yönetilmesine ve iflletme birimi seviyesinde an-

laml› bir kontrol modeli olmas›na ra¤men, kontrol aflamas›nda ortaya ç›kan sorun-

lar›n nedenini bilmeye ihtiyaçlar› vard›r (Champlain, 2007,212).

Kontrol öz de¤erlemesinde sorumlulu¤u da¤›tma yaklafl›m›; denetim komi-

telerinin ve birim yöneticilerinin karara flekil vermeleri için ihtiyaç duyduklar› ge-

nifl yönetim bilgisini  toplamak için en iyi yoldur. Kontrol öz de¤erlemesi iç de-

netçiler için denetim verimlili¤inin ve etkinli¤in de¤erini artt›r›r. Ayn› zamanda
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kontroldeki bozulmay› önceden sezmek için erken uyar› sistemi sa¤lar. Kontrol öz

de¤erlemesi  riskin zaman›nda teflhis edilmesini, kontrolle ilgili geri dönüflüm sis-

teminin oluflmas›n› ve h›zl› faaliyet isteyen olaylarda erken uyar› sisteminin mey-

dana gelmesini sa¤lar (Mitchell, 2009).  

Kontrol öz de¤erlemesi kontrolün etkinli¤ini de¤erlendirerek, ilerlemeyi

sa¤layacak f›rsatlar› tan›mlayarak, çal›flanlar› da içeren çal›flma gruplar›n› kulla-

nan bir denetim sürecidir  (Figgs, 1999,60).    

Kontrol öz de¤erlemesi sürecinin bir sonucu olarak, finansal raporlamada,

faaliyetleri baflarmada ve  yasalara uymada birimin etkinli¤ini belirlemek amac›y-

la, iç denetim ve iflletme birim çal›flanlar› bir tak›m gibi çal›fl›rlar (Baker ve Gra-

ham, 1996, 1). 

3.2. Kontrol Öz De¤erleme Safhalar› 

Kontrol öz de¤erlemesi 4 safhadan oluflur ve her Kontrol öz de¤erlemesi

projesi esnas›nda bu 4 safha gerçeklefltirilmektedir. Bu safhalar; 

• Planlama,

• Pazarlama, 

• Çal›flma Gruplar›,

• Raporlamad›r. 

3.2.1. Planlama

Kontrol öz de¤erlemesi projelerini planlamada, iç denetim çal›flma tak›m›y-

la, proje yöneticileri ve birim personeli birlikte esnek bir çal›flma gerçeklefltirirler.

Her  projenin bir ana amac› olmal›d›r (Wade ve Wynne, 2000, 37). 

Bu ana amaç belirlenirken;

• Faaliyetlerde etkinlik,

• Finansal raporlaman›n güvenilir olmas›,

• Yasalara ve yönetmeliklere uygunluk, 

önemlidir.
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Ana amaç tan›mland›ktan sonra, birim yöneticileri ve denetçiler, sekiz ile on

iki aras›nda bu amaçlar› destekleyen amaçlar belirlerler ve gelifltirirler. Bunlardan

baz›lar›;

• Ana amac›n çal›flanlar taraf›ndan bilinmesi

• Güvenlik ve Çevre,

• Müflteri Hizmetleri,

• Varl›klar›n Kullan›m›,

• Art› De¤er,

• ‹letiflim,

Bu destekleyen amaçlar›n var oldu¤una inan›ld›¤› zaman, yönetim, ana ama-

c›n gerçeklefltirilebilece¤i konusunda ikna edilir. Ana ve destekleyici amaçlar be-

lirlendikten sonra, yönetim ile görüflülüp, kaç çal›flma grubunun oluflturulaca¤›

belirlenir ve her çal›flma grubunda kaç kiflinin çal›flaca¤› saptan›r. (Bjelke ve Nils-

son, 1997, 52)

Ayn› zamanda tüm çal›flma gruplar›nda tart›fl›lacak “çal›flma tablolar›” gelifl-

tirilir. Bu çal›flma tablolar›, amaçlarla ilgili de¤il, çal›flanlar›n tutumlar›n›n ne ola-

ca¤›, iflletme politikalar›na ve standartlara uyma ile ilgilidir. Planlama safhas›n›n

son aflamas›nda, Kontrol öz de¤erlemesi projesi ve çal›flma gruplar› ile ilgili bir

“el kitab›” yay›nlan›r ve tüm ilgililere da¤›t›l›r.

3.2.2 Pazarlama

Kontrol öz de¤erlemesi’nin en önemli safhas›d›r. Özde¤erleme projesine

bafllamadan önce; yöneticiler kontrol öz de¤erlemesi’nin  ne oldu¤unu, kendi so-

rumluluklar›n›n ne olaca¤›n›, çal›flanlar›n nas›l adapte edilece¤ini ve bu denetim

sürecinde neden bu safhalar›n kullan›ld›¤›n› anlamalar› gerekir.

3.2.3.  Çal›flma Gruplar›

Çal›flma gruplar›, Kontrol öz de¤erlemesi’nin en temel özelli¤idir. Çal›flma

gruplar›nda; 
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• Denetçiler ve birim çal›flanlar›, birbirlerine karfl› dürüst ve aç›k olmal›d›r, 

• Bir tak›m gibi çal›flmalar› gerekir, 

• Ayn› zamanda birbirlerine güvenmek zorundad›rlar. 

Bu üç kriterden birinin olmad›¤› durumda, Kontrol özde¤erlemesi  baflar›s›z

olacakt›r.Çal›flma s›ras›nda, çal›flanlar destekleyici amaçlar› gerçeklefltirme konu-

sunda, birimlerinin etkinli¤ini aç›k ve dürüst olarak tart›fl›rlar. Bu çal›flma s›ras›n-

da bir çal›flma ka¤›d› olufltururlar ve bu ka¤›t, tart›fl›lan her bir destekleyici  ama-

c›n geri beslemesini, etkinlik oran›n›, çal›flma s›ras›nda amaçlar›n ne kadar›n›n

gerçeklefltirildi¤ini, belirlenen amaçlar›n güçlü ve zay›f yönlerini ve f›rsatlar› içe-

rir.

Çal›flmalarda;

• ‹lk önce iç kontrol ve Kontrol öz de¤erlemesi’nin n›n genel bir tan›m› yap›l›r,

• Destekleyici amaçlar tart›fl›l›r,

• ‹lgililer;    

a. kontrol gücü ve baflar›s›

b. kontrolün zay›f ve engelleyici yönleri tart›fl›l›r

• Bu hedefler tart›fl›ld›ktan sonra, ilgililer iki oran belirlerler. (Bu belirle-

nen oranlardan ilki, birimin amaçlar› baflarmadaki gerçek etkinlik seviyesini,

ikincisi ise istenen etkinlik seviyesini gösterir.)

• Son aflamada, “kontrol tablolar›” düzenlenir. (Bu tablolara, tart›flmalar

sonucu elde edilen yorumlar kaydedilir.)

3.2.4. Raporlama

Bu son safhada çal›flma ka¤›tlar› tamamland›ktan sonra, ilgililerin yorumla-

r›yla çal›flma özetlenir ve sonuçlar analiz edilir (McCauig,1998,18). Bunun sonu-

cunda, ortak problemler ve çeflitli e¤ilimler tan›mlan›r. Bunlar denetim raporunda,

grafiklerle aç›klan›r.
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Sonuç olarak, Kontrol öz de¤erlemesi’nin  formel raporu oluflturulur. Bu ra-

por 5 farkl› bölümden oluflur;

1. Girifl (iç kontrol ve CSA’n›n tan›m›, CSA’n›n amac›, Çal›flma gruplar›-

n›n say›s› ve kaç kifliden olufltu¤u, safhalar yer al›r.)

2. Yönetimin Hedefleri,

3. Kontrol Tablolar›,

4. Yorumlar,

5. Çal›flma Ka¤›tlar›.   

3.3.  Kontrol Özde¤erlemesin Unsurlar› 

Kontrol öz de¤erlemesi anlay›fl›n› benimseyen iflletmeler, bir önceki bölümde

incelenen safhalar› gerçeklefltirebilmek için, çal›flma gruplar› taraf›ndan bilgi topla-

ma ihtiyac›ndad›rlar. Bu amac› baflarmak birden fazla yolla gerçeklefltirilebilir;

Kontrol öz de¤erlemesi uygulamalar›n›n herbirinin, müdafaalar› ve savunmalar›,

güçlü ve zay›f yanlar›, baflar› ve baflar›s›zl›klar› vard›r. Kontrol öz de¤erlemesi’nin

en iyi  uygulama olmas›, di¤er baflar›l› uygulamalarda oldu¤u gibi, örgüt kültürünün

baflar›s›na, projenin öncülü¤üne ve kolayca anlafl›labilir olmas›na ba¤l›d›r. 

3.3.1.  Kaynaklar

Birçok iflletme özellikle bütçe ve personeldeki kesintiler nedeniyle, iç dene-

tim kaynaklar›na s›n›rlamalar getirmektedirler. ‹flletmeler, küçülmeden bahsede-

rek, iç kontroldeki do¤rudan raporlama metoduna alternatifler aramaya bafllarlar.

Genelde iç denetimden sorumlu yöneticiler, kontrol öz de¤erlemesi yaklafl›m›n›

ilk duyduklar›nda, uygulama konusunda hevesli olmaktad›rlar. Kontrol öz de¤er-

lemesi ayn› zamanda iç denetimle birlikte yönetim ve personelin iç kontrolün de-

¤erini tespit etme konusundaki birleflik sorumlulu¤unu da ihtiva eder. Yönetim ve

denetim eflit olarak iç denetim süreçlerinin örgütçe de¤erlemesi çal›flmalar›nda,

sorumlulu¤u birlikte paylaflabilirler.
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3.3.2. ‹flbirli¤i

Kontrol öz de¤erlemesi’nin  bir iflbirli¤i süreci oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu

ba¤lamda, ortak amaçlar› baflarmak için iç denetim ile yöneticiler yan yana yer

al›rlar. Bu tür iflbirli¤inin ayn› zamanda yeni yönetim uygulamalar›nda da önemi

belirtilmektedir. ‹ç denetim profesyonellerinin ana görüflü; iflbirli¤inin desteklen-

mesi ve z›t görüfl bildiren denetime son verilmesi yönündedir. Kontrol öz de¤er-

lemesi  toplam kalite yönetimi ilkelerini kapsayan yönetim kültürü ile iyi derece-

de bütünleflmifltir. 

3.3.3. Yetki Verme

Kontrol öz de¤erlemesi’nin di¤er bir unsuru da yetki vermedir. Birçok iflletme-

de yönetimden gelen geri besleme, k›s›m yöneticilerinin kendi kaderlerini flekillen-

dirmeleri için yetki verme konusunda kontrol öz de¤erlemesi anlay›fl›n› övmektedir.

Genellikle bu süreç, yönetim taraf›ndan ve/veya iç denetimle birlikte sahiplenilir.

Yetki verme, iflbirli¤i veya iç denetim süreçlerinin örgütçe de¤erlemesi anlay›fl›nda,

di¤er görüfllerden daha çok, belki de yönetim için tek önemli özelliktir. 

3.4. Kontrol Özde¤erlemesi  Metotlar›

Kontrol öz de¤erlemesi metotlar› birçok veri  sa¤lamaktad›r. Bütün veriler,

iç denetçilerin normal programlar›nda elde ettiklerinden daha çok olmamas›na

ra¤men, denetim program›n›n kapsam›nda yer al›p, oradan da¤›lan bilgiler yerine,

bilgi büyük y›¤›nlar halinde gelir. ‹ç denetim süreçlerinin örgütçe de¤erlemesi uy-

gulamac›lar› için çok say›da bilgiyi ifllemek için haz›rlaman›n çok k›sa zaman al-

mas› çok önemlidir.  Bilgisayar ve elle yap›lan ifllemler yard›m›yla zorla ele geçi-

rilen, hile kar›flan, saklanan ve raporlanmayan bilgilere iç denetim süreçlerinin ör-

gütçe de¤erlemesi metotlar›n›n seçimiyle ulaflmak mümkündür (Hawkins ve Huc-

kaby, 1998,40).  
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Kontrol Özde¤erleme Metotlar›

‹ç Kontrol

Birbirini Kontrol Görüflme Kontrol Müflteri Anketleri

Etkileyen Modelli Teknikleri Rehberleri Anketleri Kendi Kendine

Çal›flmalar Çal›flmalar Denetim

Davran›flsal Mekanik

Bugün kontrol öz de¤erlemesi uygulamalar›nda alt› metot kullan›lmaktad›r.

Bu metotlar, iç kontrol anketleri taraf›ndan gerçeklefltirilen kendi kendine yöneti-

len denetim flekli olan en mekanikten (en az insan iliflkisinin mümkün oldu¤u)

grup çal›flmalar› taraf›ndan gerçeklefltirilen en davran›flsal alana kadar uzan›r.

Kontrol Öz De¤erlendirme Anketi bütçe birimleri taraf›ndan kendi alan› içinde iç

kontrollerin yeterlili¤ini de¤erlendirmek kullan›lmak üzere çok amaçl› bir araçt›r

(http://www8.georgetown.edu). 

4. ‹Ç DENET‹M SÜREÇLER‹N‹N ÖRGÜTÇE DE⁄ERLEMES‹
YAKLAfiIMINDA GELECE⁄E BAKIfi

Kontrol öz de¤erlemesi di¤er denetim süreçlerinde oldu¤u gibi; risk ve kon-

trolün geçmifl ve flu andaki durumu ile s›n›rland›r›lmad›¤› taktirde baflar›l› olur.

Gelecekle ilgili tahminde bulunacak teknikler gelifltirilerek, de¤erleme araçlar› ile

iflletme güçlendirilir ve gelifltirilir. Geliflme sa¤land›¤› takdirde iç denetim, ifllet-

meye art› de¤er katar. (McNamee, 1-4)

‹ç denetçiler, afla¤›daki üç yoldan birinde Kontrol özde¤erlemesi’ni  kul-

lanmay› tercih ederler:

• Mevcut kontrol sürecinin durumunu ve yöneticilerin, iflletmenin karfl›

karfl›ya oldu¤u mevcut riskleri anlama durumunu belirlemek amac›yla, bafllang›ç

mütalaas› olarak,
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• Fiili kontrol faaliyetleri ve geçmiflte gerçeklefltirilen ifllemler hakk›nda

bilgi toplama amac›yla, geleneksel iç denetimin ikamesi olarak,

• ‹lk ikisini birlefltirerek, kendi içinde bütün bir denetim ve de¤erleme sü-

reci olarak, 

kullan›l›r.

‹ç kontrol çal›flmalar›n›n, mevcut de¤erlemesini do¤rulamak ve göstermek

amac›yla, geçmifl ifllem ve bilgileri kullanarak, Kontrol özde¤erlemesi uygulay›-

c›lar›, anket ve çal›flma gruplar› sayesinde, risk ve kontrolün flimdiki durumunu

analiz edebilirler.  Bu uygulama, geleneksel denetim anlay›fl›n›n özüdür ve iç de-

netim süreçlerinin örgütçe de¤erlemesi anlay›fl›ndan, bu noktada ayr›l›r. E¤er bu

uygulama, iç denetim süreçlerinin örgütçe de¤erlemesi anlay›fl› için kullan›l›rsa,

denetim süreciyle, iflletmeye art› de¤er katma f›rsat› kaç›r›lm›fl olur. 

‹ç Denetimde De¤er Yaratma

Geleneksel ‹ç Denetim De¤er Yarat›lan Yer

Geçmifl Gelecek

Geçmifl Amaçlar

fiu An

5. SONUÇ

Kontrol öz de¤erlemesi’nin etkili olmas› isteniyorsa; iç denetim fonksiyonu

olaylar› üç perspektif aç›s›ndan incelemek zorundad›r. Bu perspektifler; geçmifl,

içinde bulunulan zaman ve gelecek. Denetim unsurlar›, geçmiflteki ifllemleri ve

geçmiflte yap›lan kay›tlar›n do¤rulu¤unu; flu anda yap›lan kontrollerin tasarland›-

¤› gibi çal›flmas›n› ve yönetime gelecekte oluflabilecek riskleri tan›mlama yetene-

ÇÖZÜM Say›: 93 -2009M
A

L‹

57



¤ini garanti etmek amac›yla, yeniden gözden geçirme ihtiyac›ndad›r. Gelecekteki

potansiyel riskleri teflhis etme yetene¤i, iç denetim süreçlerinin örgütçe de¤erle-

mesinin en göze çarpan özelli¤idir.  Bu, ayn› zamanda iç denetimi geleneksel yak-

lafl›mdan ay›ran  önemli bir unsurdur.  

Bu yaklafl›m› benimseyen ve uygulayan iflletmeler, Kontrol öz de¤erlemesi

sisteminin etkinli¤ini kavram›fllard›r. Bu yaklafl›ma ihtiyaç duyulmas›, denetçileri

yeni bir bak›fl aç›s›na yöneltmifltir. Sadece bilgi sisteminde uzman olma ihtiyac›n-

dan de¤il, ayn› zamanda iflletmelerin iflletme ve risk yönetimi ve sektördeki iyi uy-

gulamalar› anlama gereksinmeleri ortaya ç›km›flt›r. Bu yaklafl›m› uygulaman›n di-

¤er bir avantaj› da hem insan iliflkilerini anlamay›, hem de iflletmenin ana faaliye-

ti d›fl›ndaki konularda tetikte olma gereksinmeleri ortaya ç›km›flt›r.
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