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Özet                  
Türkiye’de turizm sektörü bugün hızla büyüyerek gayri safi milli 
hasılaya ve istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Fakat bu hızlı 
büyümeye rağmen sektördeki el değiştiren otel sayısı, sektörde bazı 
sorunların olduğu gerçeğine işaret etmektedir. Bu sorunların 
çözümünde gündeme alınması gereken konulardan birisi iç kontrol 
sistemidir. Etkin bir  iç kontrol sisteminin oluşturulmasında 
muhasebe sistemlerinin önemi yadsınamaz. Bu noktadan hareketle 
yürütülen çalışmada konaklama sektöründe faaliyet gösteren bir 
işletmenin muhasebe sistemi, etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi 
bağlamında, nesnel organizasyon, personel, yazılım-donanım, 
raporlar ve dış faktörler açısından incelenmiştir. Literatürde yer alan 
bilgilerle mevcut durum karşılaştırılmış, çeşitli olumsuzlukların 
varlığı tespit edilmiş ve  çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur. 
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Abstract 
Today, tourism sector makes a significant contribution to gross 
national product and employment by growing rapidly. In spite of 
rapid growth, the number of the hotels that pass into other hands in 
the sector  indicates the fact that there are some problems in the 
sector.  One of the issues that should be discussed in solution of these 
problems is internal control systems.  The importance of accounting 
systems cannot be ignored in the formation of effective internal 
systems. From this point of view, in this study, a company's 
accounting system that operates in accommodation business has been 
analyzed in the terms of objective organization, staff, software-
hardware, reports and external factors in the context of forming an 
effective internal control system. The current state was compared 
with the information in the literature and the existence of various 
problems was determined. Suggestions have been made for the 
solution.  

 

 

 


