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5. Giriş Bölümü Özeti:
Yönetim kurulları, kurumlarında iç kontrol dâhil olmak üzere yönetişim
konusunda nihai sorumluluğa sahiptir. Yönetim, iç kontrol sistemlerinin
tasarımı, uygulaması ve bakımı ile görevlendirilir. İç denetçiler, yönetimin
kuruluşun çıkarlarına en iyi şekilde hareket etmede, iç kontrol sisteminde
boşluklar bırakma olasılığını azaltmak amacıyla yönetim kurulları adına
temsilci olarak bu kontrolleri bağımsız olarak değerlendirmede önemli bir rol
oynarlar ve bazı durumlarda hukuka aykırı kişisel kazanç sağlamak için bunu
yaparlar. Sponsor Kuruluşların İç Kontrol için Entegre Çerçevesi Komitesi
(COSO çerçevesi), uygulandığı takdirde etkili bir iç kontrol sistemine yol
açabilecek ve projenin tasarımı için temel oluşturabilecek tanınmış bir çerçeve
olarak kullanılmaktadır. Anket oluşturularak iç denetim uygulayıcılarına
dağıtılmıştır. Cevaplar Güney Afrika'daki Doğu Cape ve Western Cape
bölgelerinden 31 katılımcıdan alınmıştır. Katılımcıların çoğu Güney Afrika
hükümetinin yerel yönetim alanında iç denetim hizmetleri sunan kişilerden
oluşmaktadır. Makalede, iç denetçilerin görüşüne göre, iç kontrol sisteminin
etkinliğini artıran bir kuruluşun kontrol sisteminde hangi özelliklerin olması
gerektiği araştırılmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, iç denetçilerin,
kuruluşlarının iç kontrol sistemlerinin etkinliği üzerine, COSO kontrol
çerçevesinin "risk değerlendirmesi", "bilgi ve iletişim", "kontrol faaliyetleri"
ve "izleme" bileşenlerinin önemini ve etkisini nasıl algıladıklarıdır.

6. Araştırma Sorusu ve Yöntem:
Bu makalenin araştırma sorusu şu şekildedir: “İç denetçiler COSO'ların
unsurlarının; risk değerlendirmesi; bilgi ve iletişim; kontrol aktiviteleri; iç
kontrol sisteminin tasarımındaki bileşenleri, kurumları için geliştirilmiş bir iç
kontrol sistemine katkıda bulunmada etkili olarak izlemek için birleştirildiğini
algılıyor mu?”
Çalışmanın verileri kendi kendine yönetilen web tabanlı bir anket aracılığıyla
toplanmıştır. Bir kartopu örnekleme süreci takip edilerek örnekleme
yönteminin bir sonucu olarak, katılımcıların çoğunluğu Güney Afrika kamu
sektörünün yerel yönetim alanı olan Doğu ve Batı Cape bölgelerindeki
belediyelere dış denetim iç denetim hizmeti verenlerdir. Anket, elektronik
kaynak yoluyla, evrensel kaynak bulucuyu (URL) ortak firmalarındaki diğer
iç denetçilere iletmesi istenen denetim firmalarındaki iki iç denetçiye
dağıtılmıştır. Katılımcıların bu nitelikleri (ağırlıklı olarak muhasebeciler),
kurum içi ve dış kaynaklı İç Denetim Faaliyetlerinden (IAA) iç kontrol
sistemlerinin değerlendirilmesi ve değerlendirilmesinde yeterli deneyime
sahip yetkin iç denetçilerin çalışma örneklemine dâhil edilmesini sağlamıştır
ve 31 yanıt alınmıştır. Bu örneklem büyüklüğünün temel istatistiksel
hesaplamaları yapmak için yeterli olduğu kabul edilmiştir. Veriler istatistiksel
analiz için bir excel sayfasına aktarılmıştır.
Anket, COSO çerçevesine göre beş dâhili kontrol bileşenine ayrılmıştır. Bu
makale sadece araştırma sorusunda ana hatları verilen bileşenlerle ilgili alınan
yanıtlara odaklanmaktadır. Her soru, ilgili kontrol bileşeninin belirli bir iç
kontrol özelliği ile ilgili ifadeler içermektedir. Katılımcılardan kuruluşlarının
belirli kontrol özelliklerini uygulayıp uygulamadıklarını belirtmeleri istenmiş
ve "doğru değil" yanıtı, kontrol özelliğinin uygulanmadığını göstermektedir.
Eğer spesifik kontrol karakteristiği uygulanmışsa katılımcıların kontrol
karakteristiğinin algılanan etkinliğini Likert ölçeğinde 1 ila 5 arasında
derecelendirmeleri istenmiştir, Katılımcılardan kendi düşüncelerine göre,
verilen seçeneklerin kuruluşlarında gelişmiş bir iç kontrol sistemine katkıda
bulunup bulunmadığına ilişkin algılarını belirtmeleri istenmiştir.

7. Örneklem ve Sınırlamalar:
Araştırmanın evrenine ilişkin olarak, bu makale Güney Afrika'nın Doğu Cape
ve Batı Cape bölgelerindeki iç denetçilerle sınırlıdır. Katılımcıların çoğu
Yeminli Mali Müşavirler (% 61) ve ardından Yeminli Mali Müşavir
Denetçileridir(%19). Katılımcılardan bazıları, yeterlilikler (% 13), ancak iç
kontrole ilişkin yeterli deneyime sahiptir. % 70'i beş yıldan fazla iç denetime
sahip olduklarını belirtmiştir. Diğer bir sınırlama, bu makalenin kuruluşların
kontrol sistemlerinin etkinliğini değil, yalnızca COSO çerçevesinin ve
Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (AICPA) iç kontrol için
belirtilenlerin ilgili kontrolünün algılanan etkisini ve önemini test etmesidir.
Bu makalede yer almayan COSO kontrol bileşenleri ve İç kontrol
verimliliğinin COSO kontrol elemanlarına dayanan bir iç kontrol sisteminin
etkinliği ile ilgili algıları ile ilgili olarak iç denetçilerin görüşlerinin alınmasına
yönelik daha fazla araştırma yapılabilir. Kontrol ortamı bileşeni altında elde
edilen büyük miktarda bilginin bir sonucu olarak, bu makalenin bir parçası
olarak dâhil edilmemiştir. İç denetçilerin, kontrol ortamı bileşeninin iç kontrol
sisteminin etkinliği üzerindeki etkisine ilişkin algıları üzerine bir başka makale
de dikkate alınmaktadır.
8. Bulgular ve Tartışma:
Çalışmada tablolar halinde araştırmanın sonuçlarını farklı yönlere göre
özetlenmektedir. Tablo 1 iç kontrolün 'risk değerlendirme' bileşeninin
sonuçlarını, Tablo 2 bilgi ve iletişim bileşeninin sonuçlarını, Tablo 3 COSO
kontrolünün kontrol etkinliği bileşeninin sonuçlarını, Tablo 4 COSO kontrol
çerçevesi için izleme bileşeninin sonuçlarını göstermektedir. Tablo 5,
özetlenen puanlar için tanımlayıcı istatistikleri göstermektedir. Diğer
ölçümlerin yanı sıra ortalama puan, her bir yanıt ölçeğindeki ortalama
katılımcı sayısını belirlemek için hesaplanmıştır. Tüm örnek puanlar, her bir
kontrol elemanı için katılımcıların iç kontrol sisteminin etkinliğini artırmada
(iyileştirmede) 'etkili' olduğunu belirten 2.6 ve 3.4 arasındaki nötr aralığa
düşmektedir.

Tablo 5: Çalışmayla ilgili bileşenlerin her biri için özetlenmiş puanların
tanımlayıcı istatistikleri

Fourie ve Ackermann, katılımcıların anket sorularına verdiği yanıtlar
doğrultusunda yaptıkları analizlerde her bir COSO kontrol bileşeni için
katılımcıların bunu arttırmada 'etkili' olarak algıladıklarını gösterir sonuçlar elde
etmişlerdir. İç kontrol sisteminin etkinliğinin (iyileştirilmesi), “risk
değerlendirmesi” 3.04 ortalama, bilgi ve iletişim için toplam ortalama 3,16 puan,
“izleme” bileşeni 2.81ortalama ve “kontrol faaliyeti” bileşeni için ortalama 3.04
puan elde edilmiştir(etkin bölgede). Bu bileşenlerin, tüm özel kontrolleri ile
özellikleri, iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunan bir faktördür
ve örgütlerde uygulanmaktadır.
9. Sonuç ve Değerlendirme:
Çalışmada, kuruluşlarının iç kontrol sistemlerinde çalışan iç denetçilerin COSO
çerçevesi kontrol elemanlarının etkinliği üzerindeki önemi ve etkisini nasıl
algıladıkları araştırılmıştır. Bu makale yalnızca denetime odaklanmaktadır.
Araştırma sorusunda ana hatları verilen COSO kontrol bileşenleriyle ilgili verilen
yanıtlar değerlendirilerek ortalama 3.16 (risk değerlendirmesi), 3.04 (bilgi ve
iletişim için), 2.81 (İzleme) ve 3.04 (kontrol faaliyetleri) sonuçları elde edilmiştir.
Sonuçlara göre iç denetçiler COSO çerçevesinin bu bileşenlerinde öngörülen
kontrol elemanlarını, uygulandıklarında, iç kontrol sistemlerinin etkinliğini
artırmada katkıda bulunan bir faktör olarak algılamaktadırlar. Fourie ve
Ackermann, çalışmada risk değerlendirmesi, bilgi ve iletişim, kontrol faaliyetleri
ve iç kontrol bileşenlerinin izlenmesi için COSO çerçevesinde belirtilen kontrol
özelliklerinin, iç kontrolün etkinliğinde bir iyileşmeye katkıda bulunduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Üst yönetime, sorumluluk ve yetkilerinin bir kısmını orta
ve alt yönetime devrederek bu tür faaliyetlerin sıkı bir şekilde izlenmesi
önerilmektedir. Bu görev, yönetim kurulu ve denetim komitesi adına faaliyetleri
(güvence sağlamak) bağımsız olarak izleyebildikleri için iç denetçiler tarafından
yapılabilir. Nötr bölge içerisine giren iç kontrolün “izleme” bileşeni için toplam

ortalama 2,81 puan elde edilmiştir. Bu bileşen nötr bölgede (etkili) puanlanmış
olmasına rağmen, diğer kontrol bileşenlerinin toplam puanlarıyla
karşılaştırıldığında, en düşük olarak derecelendirildiği ve iç denetçilerin bu
nedenle izleme faaliyetlerini en yüksek katkıda bulunan faktör olarak algılamadığı
sonucuna ulaşılmıştır. “İzleme” bileşeni, diğer işlevlerin yanı sıra, diğer
bileşenlerin amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye hizmet ettiği
için, amaçlanan rollerine hizmet etmeyen diğer kontrol bileşenlerine de katkıda
bulunmaktadır. İzleme, büyük ölçüde yönetimin sorumluluğundadır. Bu bileşenin
yürütülememesi iç kontrol sistemine zarar verebilir. Bu sonuç, iç kontrol
sistemlerinin değerlendirilmesinde izleme bileşeninin yönetim tarafından yetersiz
kullanıldığı düşünülen iç kontrol sistemlerinin izlenmesine ilişkin COSO rehberli
ile tutarlıdır. COSO kontrol bileşenleri, biri diğerine bağlı olarak, etkili bir iç
kontrol sistemine yönelik olarak entegre edilmiştir dolayısıyla yönetimin
amaçlanan şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemek için uygulanan kontrolleri
izlemesi zorunludur. İç denetçiler, yönetim için bir izleme aracı olarak hizmet
etmelidir.

