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Bizler sınırları olmayan             
danışmanlarız. 
PKF üyesi firmalar 
ile olan güçlü 
kişisel ilişkilerimiz 
ile müşterilerimizin 
dünyanın her ülkesinde 
sorunsuz şekilde 
çalışmamızı sağlıyoruz. 
Müşterilerimizin işini 
kendi işimizmiş gibi 
sahipleniyoruz. 

•

•

•

Gelişme arzumuz 
çalışma tutkumuzun 
temelini oluşturmaktadır. 
PKF olarak bizler 
yaratıcılığımız ve çözüm 
odaklı yaklaşımlarımızla 
müşterilerimizin 
beklentilerini aşmak için 
çalışıyoruz. 

•

•

İşlerimizi en yüksek 
standartlarımızda 
yürütüyoruz. 
PKF ailesi olarak bizler 
ekibimizin beceri 
düzeylerinin artırılması 
ve müşterilerimizin 
işlerini devamlılığını 
sağlayacak bir politika 
izliyoruz. 

•

•

Bizi toplumda ve yerel 
piyasada tanımlayan 
kendimize özgü iletişimimiz 
ancak bizi diğer firmalardan 
üstün tutan kolektif 
bütünlüğümüzdür. 
Girişimcilerimiz ve liderlerimiz 
için standartlarımızı ve 
saygımızı eşit bir şekilde 
paylaşmamız bizim 
müşterilerimize daha kolay 
ulaşmamızı sağlıyor. 

•

•

Biz açık ve şeffaf bir 
hizmet sunuyoruz. 
Biz her zaman saydam 
ve açığız. 
Amacımız müşterilerimizin 
anlayabileceği açıklıkta her 
konuda kendilerine destek 
olmaktadır.

•

•

•

150ülke

440ofis
1,5 milyar $
üye firmaların elde 
ettiği toplam gelir

21.000
çalışan

TOP 10
en büyük 

10 denetim ve 
danışmanlık

şirketi arasında
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Bağımsız Denetim ve Güvence Hizmetleri
Genel Bakış

sorularınız için:
Tel: +90 (212) 426 00 93 (Pbx)
Fax: +90 (212) 426 84 44
www.pkfistanbul.com
info@pkfistanbul.com

•	 Sigortacılık Genel Müdürlüğü,

•	 Londra Külçe Piyasası Birliği (London Bullion Market Association - LBMA),

•	 Dubai Emtia Merkezi (Dubai Multi Commodities Centre - DMCC).

Bağımsız Denetim ve Güvence Hizmetlerimiz:

1. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

2. Diğer Güvence Hizmetleri

3. Kurumsal Raporlama Paketi Hazırlama ve/veya Denetimi

4. Usulsüzlük (Hile) İncelemeleri

5. Uygunluk Denetimi

6. Faaliyet Denetimi

7. Verimlilik Denetimi

8. İç Denetim

9. Ciro Denetimi

Bağımsız Denetim ve Güvence Hizmetlerimiz ile karşılanması 
zorunlu yasal gerekliliklerin ötesinde, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına da cevap vererek denetimin faydasını ve 
verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.

PKF İstanbul olarak aşağıdaki kurum ve kuruluşlar 
tarafından bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirildik:

•	 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu (KGK) (KAYİK Dahil Bağımsız Denetim Yetkisi),

•	 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),

•	 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),

Günümüzde bağımsız denetimden geçmemiş finansal tabloların güvenilirliğinden 
söz etmek artık mümkün değil. İşletmelerin ortakları ve yöneticilerini de kapsayan 
tüm paydaşlarının finansal duruma ve performansa ilişkin güvenilir bilgi elde etme 
ihtiyacı her geçen gün artıyor ve finansal tablo kullanıcıları için güvenilir bilgiye 
ulaşmak birinci öncelikli konu haline geliyor. Türkiye’de birçok kamu kurumu ve 
düzenleyici otorite tarafından, finansal tabloların denetimi zorunlu hale getirildi. 

right people
right size
right solutions
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Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Denetim ekiplerimiz bugüne kadar birçok büyük şirkete verdiği bağımsız denetim hizmeti 
sayesinde farklı sektör tecrübesine sahiptir. Hizmet kalitemizi sürdürebilmek amacıyla, 
tecrübeli ve genç denetçilerden oluşan geniş denetim ekibimizin sürekli gelişimi için 
üniversite ve meslek örgütlerinin sunduğu teorik eğitimlere ve iş başı eğitimlerine 
katılmalarını teşvik ediyoruz.  

Muhasebe ve denetim standartlarına ilişkin yasal düzenlemeleri yakından takip 
ediyor, dünyada genel kabul görmüş güncel denetim metodolojisini uyguluyoruz. Risk 
değerlendirme, riske karşılık verme ve raporlama aşamalarını en iyi şekilde yerine getirerek 
yeterli uygunlukta denetim kanıtı elde edip, denetim riskini düşük tutarak finansal tablo 
kullanıcılarının güvenilir bilgilere ulaşmasını sağlıyoruz. 

Şirketin;

•	 çeşitli kurum ve kuruluşlara bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve 
bağımsız denetim raporu sunması gerekiyorsa,

•	 yerel mevzuata göre hazırlanan finansal tabloların uluslararası standartlara 
çevrilerek sunulması ihtiyacı söz konusuysa, 

•	 kendi bünyesinde üretilen finansal tabloların doğruluğuna ilişkin endişesi 
bulunuyorsa, 

•	 kendi bünyesinde yerel mevzuata göre üretilen finansal tabloların gerçek 
durumu yansıtmadığı düşünülüyorsa,

•	 güvenilir finansal veriler ile yönetilmesi ve bu veriler yardımıyla kararlar alması 
isteniyorsa,

bağımsız denetime ihtiyacı vardır. 
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Hizmetleri

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (Devam)

Türkiye Denetim Standartları (TDS), Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS) ve genel 
kabul görmüş denetim standartlarına göre hazırlanan finansal tablo ve dipnotların bağımsız 
denetimini, konusunda uzman ve deneyimli bağımsız denetim ekibimiz tarafından mesleki 
etik ilkelere ve güncel denetim standartlara uygun bir şekilde yapıyoruz. 

Türkiye Denetim Standartları’na (TDS) göre;

•	 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi 

şirketlerin (KAYİK’ler dahil) Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) ya da 
Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’na (“BOBİ 
FRS”) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,

•	 Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) düzenlemelerine tabi şirketlerin (borçlanma 
aracı ve/veya hisselerini halka arz etmiş şirketler, halka açık sayılan şirketler ve 
diğer SPK düzenlemelerine tabi olan şirketler) TMS’ye göre hazırlanan finansal 
tablolarının bağımsız denetimi,

•	 Borçlanma aracı ve/veya hisselerini halka arz etmek üzere SPK’ya müracaat 
edecek şirketlerin TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız 
denetimi,

•	 100 milyon TL ve üzeri kredi riski bulunan şirketlerin, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri gereği, bankalara sunulmak üzere 
TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,

•	 Sigortacılık Genel Müdürlüğü düzenlemelerine tabi şirketlerin TMS’ye göre 
hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,

•	 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) düzenlemelerine tabi şirketlerin 
TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,

bağımsız denetime ihtiyacı vardır.

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (Devam)

Bağımsız denetim çalışmalarının her aşamasında denetim yazılımları kullanarak, denetim 
riskini en alt düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Kritik denetim konularını tespit ederek 
denetimlerimizi bunlar üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Bağımsız denetim çalışmalarımızın 
sonunda, bağımsız denetim raporunun yanı sıra üst yönetime, kritik denetim konularını 
içeren tespit ve tavsiyeler raporu sunuyoruz.

Uluslararası Denetim Standartları’na (UDS) göre;

•	 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre hazırlanan 
finansal tabloların bağımsız denetimi,

Genel kabul görmüş denetim standartlarına göre;

•	 Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (US GAAP) göre 
hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,

•	 İngiliz Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (UK GAAP) göre 
hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,

•	 Almanya Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (German GAAP) 
göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,

Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) veya Uluslararası Denetim Standartlarına 
(UDS) göre;

•	 İlgili mevzuata göre hazırlanmış konsolide ve kombine (birleştirilmiş) finansal 
tablo ve dipnotların bağımsız denetimi.
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Kurumsal Raporlama Paketi Hazırlama ve/veya Denetimi

Kurumsal Raporlama Paketi Hazırlama ve/veya Denetimi hizmeti ile, dünya çapında 
faaliyet gösteren büyük yapının bir parçası (component) olarak, raporlama standartlarına 
(UFRS, UK GAAP, US GAAP, German GAAP) uygun gerekli finansal bilgilerin hazırlanarak 
(konsolidasyon paketi), işletmelerin finansal raporlama yükümlülüklerini yerine 
getirmelerine yardımcı olmayı ve şirketler tarafından hazırlanan aynı nitelikteki finansal 
bilgilerin uluslararası bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimini yaparak 
bilgilerin güvenilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler arasında, işletmelerin üst yönetimine sunulmak 
üzere, çeşitli performans göstergelerini içeren tablo, grafik ve analizlerin hazırlanması da 
yer alıyor. 

UFRS, UK GAAP, US GAAP, German GAAP gibi uluslararası raporlama standartlarına 
uygun finansal bilgilerin hazırlanması ve şirket tarafından hazırlanan bilgilerin denetimi 
ile performans göstergelerinin raporlanmasını konusunda uzman ve deneyimli bağımsız 
denetim ekibimiz tarafından mesleki etik ilkelere ve güncel denetim standartlara uygun bir 
şekilde yapıyoruz.

Her zaman, bütünün önemli bir parçası olduğumuzun bilinciyle hareket edip, müşterimiz 
için işin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bilerek, raporlama süreçlerine ilişkin grup 
talimatlarına (instructions) ve termin tarihlerine (deadline) uyum sağlamak için esnek 
çalışma modelleri uyguluyoruz. 

“Consider It Done”
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Hizmetleri

Diğer Güvence Hizmetleri

Günümüzde birçok düzenleyici kurum ve kuruluş, mevzuat düzenlemeleri ile belirlemiş 
oldukları finansal ve diğer konulara ilişkin sınırlı güvence raporu talep ediyor. Bu kurum 
ve kuruluşların başında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalar, Londra 
Külçe Piyasası Birliği (LBMA) ve Dubai Emtia Merkezi’ne (DMCC) geliyor. PKF İstanbul 
Bağımsız Denetim ve Güvence Hizmetleri Bölümü olarak, bağımsız güvence raporu 
hazırlamak üzere, söz konusu otoriteler tarafından yetkilendirildik. 

Güvence denetimlerinde, bu özellikli alanlarda da tecrübeye sahip denetim ekibimizle, 
gereken mesleki özeni göstererek müşterilerimize hizmet veriyoruz. 

Türkiye Denetim Standartları (TDS), Uluslararası Güvence Denetimleri Standartları 
ve Uluslararası Güvence Denetimleri Standardı 3000’e (ISAE 3000) göre güvence 
denetimlerini, konusunda uzman ve deneyimli bağımsız denetim ekibimiz tarafından 
mesleki etik ilkelere ve güncel denetim standartlarına uygun bir şekilde yapıyoruz.

Şirketin;

•	 15 milyon USD ve üzeri yabancı para cinsinden kredi borcu varsa ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) sunulmak üzere “Sistemik Risk Veri 
Takip Sistemi Veri Formunun” (SRVTSVF) bağımsız denetimini yaptırması 
gerekiyorsa,

•	 Bankalarda 100 milyon TL ve üzeri kredi limiti buluyorsa, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri gereği bankalara sunulmak üzere 
finansal rasyoları içeren analiz tablosunun denetimini yaptırması gerekiyorsa,

•	 Altın rafinerisi şirketi olarak Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) ve/veya Dubai 
Emtia Merkezi’ne (DMCC) Uluslararası Güvence Denetimleri Standardı 3000 
(ISAE 3000) kapsamında güvence raporu sunması gerekiyorsa,

güvence hizmetlerine ihtiyacı vardır.

Diğer Güvence Hizmetleri

Diğer güvence hizmetleri kapsamında konuyu, sınırlı güvence ile ilgili mevzuat 
düzenlemeleri ışığında ele alıyoruz. Güvence denetimlerini, konunun önemi ve hassasiyeti 
göz önünde bulundurarak planlanıyor ve müşterilerin ihtiyaçlarına tam ve zamanında 
çözüm buluyoruz.

ISAE 3000 kapsamında, tedarik zinciri risk değerlendirmeleri, uyum (compliance) 
sisteminin işleyişine ilişkin değerlendirmeler, iç kontrol ve iletişim sistemine ilişkin 
değerlendirmeler ve müşteri tanıma sistemi (KYC -Know Your Customer) çerçevesinde 
müşteri kabul politikalarının değerlendirilmesini de içeren, işler halde olan bir risk yönetim 
planının bulunup bulunmadığını ele alıyoruz.

•	 Türkiye Denetim Standartları’na (TDS) göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) yasal düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan “Sistemik 
Risk Veri Takip Sistemi Veri Formu”nun (SRVTSVF) bağımsız denetimi,

•	 Uluslararası Güvence Denetimleri Standartları’na göre; Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan, “Bankaların Kredi 
İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre bankalarca alınması zorunlu 
olan analiz tablosunun denetimi, 

•	 Uluslararası Güvence Denetimleri Standardı 3000 (ISAE 3000), Londra Külçe 
Piyasası Birliği (LBMA) tarafından yayınlanan Altın Sorumluluğu Programı 
çerçevesinde ISAE 3000 denetçileri için belirlenen “Üçüncü Tarafların Denetim 
Yönetmeliği” ve OECD Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi’nde öngörülen 
mevzuat ve düzenlemeler ışığında, altın rafinerisi şirketlerinin altın tedarik 
zinciri politikası çerçevesinde, İran İslam Cumhuriyeti, Bolivarcı Venezuela 
Cumhuriyeti ve diğer yasaklı ülkelerin gerçek ve tüzel kişileri ile altın, kıymetli 
metaller vb. ticaret yapıp yapmadığının sınırlı bağımsız denetimi.
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Hizmetleri

Usulsüzlük (Hile) İncelemeleri

Bir çalışanın (üst yönetim dahil) içinde bulunduğu işletmenin kaynaklarını ve varlıklarını 
uygun olmayan bir biçimde kasıtlı olarak kullanarak veya ele geçirerek haksız kazanç 
sağlaması, çalışan hilesi olarak tanımlanıyor. Hile denetiminin amacı, işletmedeki 
çalışanların, kendilerine yasa dışı yarar sağlamak amacıyla aldatma içeren kasıtlı bir 
hareketlerinin bulunup bulunmadığının tespitidir.

Araştırmalara göre, işletmelerde yapılan hileler hem sıklık hem de tutar açısından 
giderek artıyor:

•	 Genel olarak çalışanların yüzde 10’u planlı olarak hile yapıyor, yüzde 75’i de 
fırsat oluşması halinde hile yapama eğiliminde.

•	 Ekonomistler Türkiye’deki işletmelerin yıllık gelirlerinin yüzde 8-10’unu (ABD’de 
bu oran %6) hile yoluyla kaybettiğini tahmin ediyor. 

•	 İşletmelerin çalışan hilelerini ortaya çıkarabilme süresi ortalama 16 ay.
•	 Hilelerin yüzde 50’si zayıf iç kontroller nedeniyle meydana geliyor.
•	 Hilelerin yüzde 70’lik kısmı en az 4 yıl ve üzeri çalışanlar tarafından yapılıyor.

İşletmelerde hileye olanak sağlayan başlıca koşulları şöyle sıralamak mümkün:

•	 Etkisiz kurumsal yönetim, zayıf “Tepe Etkisi”
•	 Finansal başarılar için sağlanan yüksek düzeyli teşvikler
•	 İşletmenin kurallarında, düzenlemelerinde ve politikalarında karmaşıklık
•	 Çalışanlara dayatılan gerçekçi olmayan bütçe hedefleri
•	 Çalışanlar arasında bilgi akışının zayıf olması
•	 Çalışanların yaptıkları işlerin kalitesini değerlendirmede yetersizlik
•	 Yetersiz iç kontrol
•	 Sağlıklı bağımsız dış denetim hizmetinin alınmaması

Usulsüzlük (Hile) İncelemeleri

Dünya hile denetiminin öneminin farkında ve hile denetçiliği başlı başına bir uzmanlık 
haline geldi. Ülkemizde de işletme sahipleri yeni yeni konunun öneminin farkına varmaya 
başlıyor. İşletmelerin çalışan hilelerine karşı gerekli iç kontrol düzenlerini kurmalarında ve 
dışarıdan bağımsız denetim desteği almalarında büyük yarar vardır.

Olaylara, hilenin küçüğü ve önemsizi olmaz düşüncesiyle yaklaşıyoruz. Hile vakalarında 
ilk bakışta gözüken maddi zarar, genelde buzdağının görünen kısmıdır. Küçük maddi 
zararlarla kurtarılmış gibi gözüken hile eylemlerinin arkasında çok daha büyük suiistimaller 
çıkabilir.

Hile denetiminde hileyi önleme, araştırma ve işletmeye verilen muhtemel zararın tespiti 
çalışmaları yapıyoruz. Önleme hizmetinde amacımız, kurumun hileye karşı zayıf taraflarının 
tespit edilerek olabilecek suiistimal ve hileleri önlemek ve hileciyi caydırmaktır. Hileye 
karşı en önemli, en etkin ve en ekonomik mücadele yöntemi olan önleme faaliyetleri, 
kurum etik ilkelerinin hazırlanması, hile önleme politikalarının oluşturulması, hile farkındalık 
eğitimlerinin verilmesi hizmetlerinden oluşuyor. 

Usulsüzlük İncelemeleri ile iç kontrollerin daha etkin bir şekilde işlemesini, böylece 
işletmede oluşabilecek hata ve hilelerin daha etkin bir şekilde ortaya çıkartılmasını veya 
hata ya da hilenin oluşmasının engellenmesini sağlıyoruz.

Şirkette:

•	 hile yapıldığına ilişkin endişe bulunuyorsa,
•	 bazı yönetici veya çalışanların aldıkları maaşların üzerinde bir yaşam kalitelerinin 

olduğunu düşünülüyorsa,
•	 iç kontrollerin değerlendirilerek hile riskinin belirlenmesi isteniyorsa,
•	 hile riskine karşı iç kontroller oluşturulmak istiyorsa,
hile denetimine ihtiyaç vardır.
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Uygunluk Denetimi

İşletmeler iç yapılarında çalışma düzenini sağlayabilmek için, çalışanlarına uymaları 
gereken kural setleri oluşturur. Bu kurallara uyulup uyulmadığını öğrenebilmek amacıyla 
denetim yaptırmayı tercih ederler ve bu tür denetimlerin dışarıdan, bağımsız denetçiler 
tarafından yapılmasında fayda vardır. Uygunluk denetimi ile amacımız, belli bir otorite 
tarafından konulmuş, daha ziyade şekil şartı veya davranış kurallarına, uygulayıcıların 
uyma derecesinin belirlenmesidir.

Şirkette,

•	 iç yönergelere uyulup uyulmadığı ilişkin tereddütler bulunuyorsa,
•	 iç yönergelerin işletmenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayıp karşılamadığı 

öğrenilmek isteniyorsa, 
•	 vergi, teşvik, gümrük, sosyal güvenlik vb. uygulamaların tabi olunan yasal 

düzenlemeler ile uyumlu olup olmadığı merak ediliyorsa,
uygunluk denetimine ihtiyaç vardır.

Uygunluk denetimi neticesinde iç yönergelere ve yasal mevzuat gerekliliklerine tam uyum 
sağlanır. 

Uygunluk denetiminin aşamalarını şöyle sıralayabiliriz;

•	 İşletmenin tüm faaliyet süreçleri belirlenir.
•	 İşletmenin süreçlere ilişkin iç kontrol prosedürleri elde edilir.
•	 İşletmenin süreçleri gözlemlenir, yeniden uygulanır, incelenir.
•	 İç kontrol uygulamaları tespit edilir.
•	 İşletmede gereksiz olarak uygulanan prosedürler tespit edilir.
•	 İşletmenin iç kontrol zayıflıkları tespit edilir.
•	 Yönetime tavsiye mektubu hazırlanır.
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Hizmetleri

Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi neticesinde bölümler arasındaki uyum ve işbirliğinin geliştirilmesi 
sağlanarak özellikle karlılığın artırılması hedeflenir.

Faaliyet denetiminin aşamalarını şöyle sıralayabiliriz:

•	 İşletmenin önemli faaliyet konuları tespit edilir.

•	 İşletmenin faaliyet bütçeleri elde edilir.

•	 İşletmenin içinde bulunduğu sektörün faaliyet performans verileri ve oranları 
araştırılır.

•	 İşletmenin faaliyet süreçleri gözlemlenir.

•	 İşletmenin faaliyet bütçesi ve gerçekleşen faaliyetleri incelenir, sapmaların 
nedenleri ortaya konur.

•	 İşletmenin faaliyet performansı sektör ortalamaları ve önceki yıllar ile 
karşılaştırılır.

•	 Daha etken ve etkin çalışılması konusunda yönetime tavsiye mektubu hazırlanır.

Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi, işletmenin faaliyetlerinde genel olarak etkin çalışıp çalışmadığını ortaya 
koyarken, işletmenin amaçlarına ulaşmada başarılı olup olmadığını da ölçmeye yarar. 
Faaliyet denetimi sonucunda işletmenin durumu belirlenip, yönetime önerilerde bulunulur. 

Faaliyet denetimi salt muhasebe işlemleri ile sınırlı olmayıp, işletmenin diğer işlevlerini 
de içerdiğinden uygulama alanı oldukça geniştir. Faaliyet denetiminin inceleme alanına 
işletmenin örgüt yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, bilgi işlem faaliyetleri 
girebiliyor.

“Open Minds, Open Doors”

Şirket,

•	 işletme faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülüp sürdürülmediği konusunda 
tereddütler bulunuyorsa,

•	 pazarlama, üretim ve satın alma bölümlerinin koordineli ve ahenkli çalışmadığı 
düşünülüyorsa,

•	 işlem döngüleri bazında (satış, satın alma vb.) işletme faaliyetlerinin yeniden 
ele alınması gerektiği düşünülüyorsa,

•	 mevcut yapının bağımsız denetçiler tarafından değerlendirilmesi, ele alınması 
isteniyorsa,

faaliyet denetimine ihtiyaç vardır.
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Ciro Denetimi

Ciro denetimleri, ciroya endeksli franchising, royalty, bayilik, distribütörlük, AVM kira 
bedeli vb. sözleşmeler kapsamında yapılır. İşletme cirosunun belirlenen kriterlere uygun 
olarak tespit edilip edilmediğine yönelik olarak oluşturulan denetim prosedürü ve 
çalışmalarını içerir.

Şirket,

•	 iş yaptığı kurumların beyan ettikleri ciroların doğru olup olmadığını öğrenmek 
istiyorsa,

•	 çeşitli (kira, franchising bedeli vb.) hesaplamalara baz teşkil edecek ciro 
tutarının tespit edilmesini istiyorsa,

ciro denetimi yaptırmalıdır. 

Ciro denetimi kapsamında:

•	 Yeniden hesaplama, gözlem gibi denetim teknikleri uyguluyoruz.

•	 Tutarların doğruluğuna ilişkin yeterli uygunlukta denetim kanıtı elde ediyoruz.

•	 Cironun doğru tespit edilebilmesi adına işletmenin uygulamakta olduğu iç 
kontrollerin değerlendirmesini yapıyoruz.

•	 Tespit edilen farklılıklara ilişkin yönetime rapor sunuyoruz.
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Hizmetleri

Verimlilik Denetimi

İşletmenin kaynaklarının mal veya hizmet üretmede ne kadar iyi kullandığının ölçülmesi 
olarak tanımlanan verimlilik denetiminde, tutumluluk ve etkinliğin önemi büyüktür. 
Tutumluluk, uygun düzeyde kaliteyi de göz önünde bulundurarak bir faaliyet için kullanılan 
kaynakların asgariye indirilmesi anlamına geliyor. Etkinlik ise hedeflere ulaşma derecesi ve 
bir faaliyetin planlanan etkisi ile gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkidir.

Şirkette,

•	 işletme kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin 

tereddütler bulunuyorsa,

•	 işletmenin tasarruf politikalarının gözden geçirilmesi gerektiği düşünülüyorsa,

•	 daha kıt kaynakla daha çok üretim yapmak isteniyorsa,

•	 mevcut kaynaklarla daha büyük hedeflere ulaşmak isteniyorsa,
verimlilik denetimine ihtiyaç vardır. 

“Dependably Independent”

Verimlilik Denetimi

İşletmelerin verimliliklerini sorgulama ve artırma imkanı sağlayan verimlilik çalışmalarıyla 
işletmelere bu tür çalışmaları yapma alışkanlığı kazandırılırken, çalışmaların üst yönetim 
tarafından takip edilmesi de sağlanıyor.

Verimlilik denetiminin aşamalarını şöyle sıralayabiliriz:

•	 İşletmenin önemli faaliyet konuları tespit edilir.

•	 İşletmenin faaliyet bütçeleri elde edilir.

•	 İşletmenin randıman oranları tespit edilir.

•	 İşletmenin yıllar itibariyle verimlilik oranları tespit edilir.

•	 İşletmenin içinde bulunduğu sektörün verimlilik oranları araştırılır.

•	 İşletmenin faaliyet süreçleri gözlemlenir.

•	 İşletmenin faaliyet bütçesi ve gerçekleşen faaliyetleri incelenir, sapmaların 
nedenleri ortaya konur.

•	 İşletmenin verimlilik performansı sektör ortalamaları ve önceki yıllar ile 
karşılaştırılır.

•	 Alternatif maliyet analizleri yapılır.

•	 Yönetime tavsiye mektubu hazırlanır.
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Hizmetleri

İç Denetim

İç kontrol sisteminin ve uygulamasının gözden geçirilmesi ve yönetime raporlanması 
sağlam bir iç kontrol sistemi ve bu sistemin şirket yönetimince öngörülen şekilde 
uygulanması her işletmenin başarısında önemli rol oynayan bir husustur. 

İç kontrolleri olmayan bir işletmenin bulunması söz konusu olmamakla birlikte tasarlanan 
iç kontrollerin etkin olması ve çeşitli risklere karşılık vermek üzere tasarlanması da gerekir. 

İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini 
sağlayarak işletmenin amaçlarına ulaşmasında önemli rol oynar.

Şirkette,

•	 iç kontrollerin, işletme ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığının 
denetlenmesi isteniyorsa,

•	 iç denetim fonksiyonunun dış kaynaktan destek alınarak yerine getirilmesi 
isteniyorsa,

•	 işletme risklerinin tespit edilerek, sürekli değişen iş ve iş yapış şekilleri de 
dikkate alınarak, iç denetimin yeniden yapılandırılması isteniyorsa,

iç denetime ihtiyaç vardır.

“Fluent In Collaboration.”

İç Denetim

Uzmanlarımızla, işletmenin iç kontrol sisteminin güvenilir olup olmadığını gözden geçirip 
öngörülen etkinlikte çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetliyoruz. Tespit edilen zayıflıklar ve 
uyulmayan iç kontroller hakkında çözüm önerileri geliştirip, tavsiye raporu şeklinde üst 
yönetime sunuyoruz. 

İç denetimin aşamalarını şöyle sıralayabiliriz:

•	 İşletmenin riskleri belirlenir.

•	 İşletmenin risklerine karşılık mevcut iç kontrollerin yeterliliği değerlendirilir.

•	 İç kontrollerin uygulanıp uygulanmadıkları test edilir.

•	 İç kontrol zayıflıklarına ilişkin rapor oluşturulur.

•	 İç kontrollerin iyileştirilmesine ilişkin yönetime tavsiye raporu sunulur.
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