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İç Kontrol Nedir?
İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve
misyonlarını gerçekleştirmesi;
bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek
belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla
uygulanan süreçtir. İç kontrol, kurumların sürekli
değişen çevre koşulları, hizmet
alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya
çıkabilecek tehdit unsuru olan
veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa
çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir.

Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun,
yönetimi ve personeli tarafından hayata
geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve
misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir
güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve
kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir
süreçtir.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve
raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare
süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer
faaliyetlerini kapsayan tüm kontrolleri ifade
eder.

İç Kontrol Sisteminin Amaçları:
İşletme Varlıklarını Korumak ve Her Türlü Kayıpları Önlemek
İşletmelerin fiziksel varlıkları çalınmaya, yanlış kullanılmaya ve
tahribata uygun durumdadır. Yönetim bu olumsuzlukları önlemeye
yönelik kontrol unsurlarını oluşturmak zorundadır. İç kontrol
yapısının temel amacı bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Muhasebe Verilerinin Doğruluğunu ve Güvenilirliğini Sağlamak
Yönetimin işletmedeki bilgi sistemi aracılığı ile karar alması
konusunda önemli dayanağı muhasebe verileridir. Sağlıklı karar
almanın yolu, doğru ve dürüst bilgiyi elde etmekten geçmektedir.
Çeşitli nedenlerle muhasebe verilerinin doğru ve dürüst olmama
olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle iç kontrol yapısında oluşturulan
politika ve prosedürler olabildiğince bu bilgilerin doğru ve dürüst
olmasını sağlamaya yönelmektedir.

İşletme Faaliyetlerinin Etkinliğini Arttırmak
Yönetimlerin temel amaçlarından birisi, işletme faaliyetlerinin
etkin bir biçimde yürütülmesini sağlayabilmektir. Bir işletmenin
başlangıçta belirlediği amaç ve hedeflere ulaşma derecesi, onun
faaliyetlerindeki etkinliği göstermektedir. Oluşturulan iç kontrol
yapısı bu etkinliği en üst düzeye çıkartmayı amaçlamaktadır.
Yönetim Politikalarına Bağlılığı Sağlama
Yönetim sürekli olarak çalışanlarına uymaları gereken kuralları
bildirmektedir. Ancak bunlara uygulama aşamasında hangi
düzeyde uyulduğu şüphesi her zaman taşınmaktadır. Bu
bağlamda oluşturulacak kontroller, çalışanların yönetim
politikalarına zorunlu olarak uymalarını sağlamaya yönelmektedir.

İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar
İç Kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenir. İdareciler
iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini
verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence
sağlamalıdırlar.
Kurumun tüm personeli görevlerini yerine getirirken belirli
faaliyetlerin yerine getirilmesini amaçlar. Bu faaliyetler birimin
diğer faaliyetleri ile birleşerek birim hedeflerine, birim hedefleri de
bir bütün olarak kurum hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Kurumun
her seviyesinde görev alan çalışanlar, iç kontrol sisteminde
kullanılacak bilgileri üretir, kontrolleri etkileyen faaliyetlerde
bulunur. Bu nedenle tüm çalışanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve
uygulanmasından sorumludur

İç Kontrol Sisteminin Faydaları

• Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını
sağlar.
• Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine ve
iletilmesine yardımcı olur.
• Etkin kaynak yönetiminin sağlanması ve hedeflere
ulaşılmasını sağlamak üzere iç düzenleme ve
uygulamaların sürekli gözden geçirilmesini sağlar.

• İşletmelerin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun
olarak faaliyet göstermesini, her türlü mali karar ve
işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
sağlar.
• Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce
fark edilmesini sağlar.
• Varlıkların kötüye kullanılmasını, israfın önlemesini ve
kayıplara karşı korunması konusunda güvence verir.
• Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar
konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkânı sağlar.

• İç Kontrol makul güvence sağlamak üzere
tasarlanmış bir süreçtir.
• İç Kontrol kurumdaki yönetici ve personelin
yaptıkları
işin
kontrolünü
ellerinde
bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir.
• İç Kontrol daha iyi bir yönetime hizmet eder.

Örnek Olay İncelemesi
XYZ Dağıtım Şirketi, yılda 140 milyon adet gönderiyi 900 civarı şubesi ve
yaklaşık 14.000 çalışanı ile yerine ulaştıran, sektörün lideri konumundaki bir
firmadır.
Firmanın 50 kadar e-ticaret sitesi ile gönderi anlaşması bulunmakta ve aylık
ortalama 900.000 adet ödemeli gönderiyi teslim etmektedir. Firmanın A şubesine
yapılacak rutin habersiz denetim öncesi, görevli iç denetçi, yapmış olduğu
denetim hazırlığında, nakit kullanımı açısından önemli görülen tahsilatlı
gönderilerin teslim durumlarını incelemiştir.
Yapılan incelemede 500 TL üzeri ve 10 gün üzeri devirde olan 7 adet gönderi
riskli olarak değerlendirilmiş olup, yerinde denetimde incelenmek üzere not
edilmiştir.
İlgili şubesinde yapılan denetimde, riskli olarak belirlenen gönderiler öncelikle
devir kontrolünden geçirilmiş, gönderilerin dağıtım için personel B’nin
zimmetinde olduğu belirlenmiştir.
Sistem üzerinden yapılan kontroller sonucu, ilgili gönderilerin alıcı müşteri
bilgilerine ulaşılarak iletişime geçilmiş, hizmet kalitesi memnuniyeti başlığı
altında gönderilerini zamanında alıp almadıkları ve personel davranışları hakkında
sorular sorulmuştur.

Riskli olarak belirlenen 7 gönderinin de zamanında teslim edildiği ve tahsilatlı
gönderi bedellerinin kapıda personele ödendiği ve aldıkları hizmetten memnun
oldukları cevapları alınmıştır.
Müşterilerden yapılan doğrulama sonucunda, teslim edilen 7 adet gönderinin
sistem üzerinden teslim düşülmediği ve tahsilatlı gönderi bedellerinin kasa
girişlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.
Personel B ile yapılan görüşmede, direkt hile olayından bahsedilmeyerek, şube
içerisindeki personel ilişkileri başlığı altında görüşüleceği bilgisi verilmiştir.
Yapılan görüşmede, personel B öncelikle genel olarak bilgiler vermiş ve rutin
işleyiş hakkında görüşülmüştür.
Personel B’nin kullanmış olduğu pahalı cep telefonu dikkat çekici olarak
değerlendirilmiştir.
Teslim edilmemiş olarak zimmetinde görülen 7 adet gönderi hakkında bilgisi
sorulduğunda, ilgili gönderilerin teslim edilmediğini belirtmiş, alıcı müşteriler ile
yapılan doğrulama neticesinde elde edilen belge ve bilgiler kanıt olarak
sunulduğunda ise, tahsilatlı gönderi bedellerini zimmetine geçirdiğini itiraf
etmiştir

Hile vakasını nasıl yaptığının sorgulanması üzerine, elde edilen bilgiler
şöyledir. Bahis oyunlarına karşı zafiyetinden dolayı para kaybettiğini ve bu
durumun kendisinde baskı oluşturduğunu, ve şube yöneticilerinin devir
kontrollerini bizzat kendilerinin fiziki olarak karşılaştırmalı olarak
yapmaları gerekirken, bu talimata uymayarak dağıtıcı personele
yaptırmalarını bir fırsat olarak görerek, borçlarını kapatmak için hileye
başvurduğunu belirtmiştir.
Hile eylemini nasıl gerçekleştirdiği sorulduğunda ise, teslim etmiş olduğu
gönderilerin barkodlarının cep telefonu ile fotoğrafını çekerek, akşam
kapanış işlemlerinde fotoğraflar üzerinden okutarak devire aldığını
belirtmiş, birim yöneticilerinin herhangi bir kontrol yapmamasının
kendisine fırsat sunduğunu belirtmiştir.
Kullanmış olduğu pahalı cep telefonu ile ilgili bilgi istendiğinde de
zimmetine geçirdiği paralar ile lüks harcamalar da yaptığını belirtmiştir.
Zimmetine geçirmiş olduğu tutarları bahis oyununda para kazanınca
yerine koyacağını belirterek, hile olarak nitelendirilmeyeceğini belirterek,
kendini haklı gösterdiği de belirlenmiştir.

Aşağıda sunulan şekil ile incelenen örnek olayda ortaya çıkarılan hilenin,
sistemsel akışı ve sonuçları görselleştirilmiştir.

İç denetim ile ortaya çıkarılan bu yolsuzluk ile ortaya
konabilecek bulgular;
• Personel B’nin 7 adet tahsilatlı gönderi ücretinin
tahsilatından elde ettiği 5.000 TL’yi zimmetine
geçirmesi
• Personel B hile eylemini gerçekleştirirken, şube
yöneticilerin devir kontrol talimatlarına uymamalarından
kaynaklı iç kontrol zafiyetini fırsata çevirmesi
• Gönderileri zimmete alıp dağıtıma çıkaran personele
akşam işleyişinde devralma işlemi de yaptırılarak,
görevlerin ayrılığı ilkesine aykırı bir işlem yapılması
nedeniyle, hile için uygun bir ortam yaratılması

Personel B’nin bahis oyunlarındaki kaybının kendisinde bir
baskı oluşturduğu, yönetici uygulamalarından kaynaklı iç
kontrol yetersizliklerinin fırsat unsurunu oluşturduğu ve
personel B’nin zimmetine geçirdiği paraları yerine
koyacağı düşüncesiyle kendini haklı görmesi ilgili hile
vakasında hile üçgenin tüm unsurlarının oluştuğunu
göstermektedir.
İşletme yöneticilerinin uygulayacakları iç kontroller ile
çalışanlara hile yapma fırsatlarını sunmamaları gerekir.
Bu nedenle, hile tespitinden önce hilenin gerçekleşmemesi
için sistemsel boşlukların giderilmesinin ve önlem
alınmasının daha faydalı olacağı önerilmektedir.
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