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Özet
Son yıllarda yaşanan hileli finansal raporlama skandalları çıkar gruplarının
işletme yönetimlerine olan güvenini sarsmıştır. İşletme stratejilerinin
başarıya ulaşması ve güvenilir finansal raporlar açısından iyi bir iç kontrol
sisteminin varlığı oldukça önemlidir. Finansal raporlamanın güvenilirliği,
işletme faaliyetlerinin etkililiği ve verimliliği, yasalara ve diğer düzenlemelere
uygunluk iç kontrol sisteminin amaçlarını oluşturur. Bu bağlamda çalışmanın
temel amacı, özellikle endüstriyel alanda faaliyet gösteren KOBİ’lerin iç
kontrol sistemi yaklaşımlarını irdeleyerek, konuyla ilgili sorunlar ve mevcut
durumu tespit etmektir. Bu bağlamda elde edilen temel bulgulara göre iyi bir
iç kontrol sistemine sahip olsun ya da olmasın işletmelerin çoğ unluğ u iç
kontrol sisteminin yararlarının farkındadır. Ayrıca, KOBI?’lerin iç kontrol
hakkındaki tutumları ile sahip oldukları iç kontrol yapıları arasında da anlamlı
ilişkiler olduğ u tespit edilmiştir. I?ç kontrol, kurum içerisindeki bü tü n çalışan
ve yö neticilerin katılımıyla oluşturulan ve sü rdü rü len bir sistem olmasına
rağ men işletmelerin bu konudaki sorumluluğ u muhasebe-finans gibi sadece
tek bir departmana verdikleri gö rü lmektedir. Diğ er yandan araştırmaya gö re
KOBI? yö neticilerinin bü yü k bir bö lü mü nü n birbirinden farklı olmalarına
rağ men iç kontrol ve iç denetim kavramlarını çoğ u zaman birbirinin yerine
kullandıkları da gö rü lmektedir.

Abstract
In recent years, fraudulent financial reporting scandals have abused the stake
holders’ confidence to company managements. The existence of welldesigned internal control system is very important in terms of the success of
the business strategies and reliable financial reports. Reliability of financial
reporting, effectiveness and efficiency of business operations, regulatory and
other regulations compliance creates the objectives of internal control. In this
context, the main objective of the study is to identify the problems and current
situation regarding this issue by examining the approach of internal control
systems of the SMEs especially which operating in the industrial field.
According to the main findings which obtained in this connection, the
majority of firms are aware of the benefits of internal control systems
whether or not they have well-designed internal control system. Also, the
significant relationships between SMEs’ current internal structure and
attitudes of SMEs on internal control were found. Although internal control is
a system which is designed and sustained by the participation of all managers
and other personnel in an organisation, it is seen that responsibility about this
subject is given only one department such as accounting-finance. On the other
hand, according to the survey it is also observed that most of SME managers
are used concepts of internal control and internal audit interchangeably
despite being different from each other.

128

