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  COSO İÇ KONTROL-BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE YENİLİKLERİNE BİR BAKIŞ1 

 

 

Gülgün DEMİRCİ2 

 

1. GİRİŞ 

Hileli finansal Raporlama Ulusal Komisyonu (National Commission on Fraudulent Financial 

Reporting - NCFFR) ya da bilinen adıyla Treadway Komisyonu, 1985 yılında kurulmuştur. 

Treadway Komisyonu, Amerika’da beş önemli meslek kuruluşu - Amerikan Muhasebeciler Birliği 

(American Accounting Association-AAA), Amerika Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü 

(American Institute of Certified Public Accountants-AICPA), Uluslararası Finansal Yöneticiler 

Birliği (Financial Executives International-FEI), İç Denetçiler Enstitüsü (Institute of Internal 

Auditors-IIA), Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (National Association of Accountants) – 

tarafından desteklenmektedir. Söz konusu komisyon; sanayi ve yatırımcı firmalar, kamu ile New 

York Sermaye Piyasası’ndan da destek almaktadır. (www.coso.org) 

Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi (Committee of Sponsoring 

Organizations of Treadway Commision), kısaltma adı olan “COSO” olarak bilinmektedir. 

COSO’nun en önemli amacı; kurumsal risk yönetimi, iç kontrol ile hilenin belirlenmesi konularında 

kapsamlı bir çerçeve geliştirerek kurumsal performansı ve kurumsallığı arttırarak kurumlardaki hileli 

finansal raporlamaları azaltmaktır. (www.coso.org; www.kpmg.com) Komisyonun bünyesinde iç 

kontrol literatürünün yeniden gözden geçirilmesi, hileli finansal raporlamaya yol açan nedenlerin 

belirlenmesi, hileli finansal raporlamanın önüne geçilmesi (Brief vd. 1996, 183) için bir çalışma 

grubu oluşturulmuş, destekleyici kurumların iç kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin 

değerlendirilmesi için genel kabul görecek standartlar belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun iç kontrol alanında kapsamlı olarak ilk çalışması, 1987 yılında Treadway 

Komisyonu olarak da bilinen “Hileli Finansal Raporlama Üzerine Ulusal Komisyon Raporu (Report 

of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting)” olarak yayımlanmıştır. 

Komisyonun ikinci çalışması, 1992 yılında yayımlanan Treadway Komisyonunu Destekleyen 

Kuruluşlar Komitesi “İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve” raporudur. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli 

olarak bilinmektedir. (www.bumko.gov.tr, www.kpmg.com) Anılan rapor, işletmenin amaçlarına 

ulaşmasında iç kontrol sisteminin önemini yeniden vurgulamakta ve kurumsal sosyal sorumluluk 

yönetim anlayışı ile güvenilir finansal raporlamanın sağlanmasında işletmelerin iç kontrol 

sistemlerinin etkinliğini yeniden gözden geçirmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle de bu rapor 

finansal raporlama için ihtiyaç duyulan iç kontrolün gelişiminde kamu bilincinin yaratılmasını 

sağlayan bir yapı taşı olarak kabul edilmektedir. (Rezaee 1995, 5). 

 

2. COSO İÇ KONTROL-BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVESİNİN GÜNCELLENME 

SÜRECİ  

COSO, Kasım 2010’da COSO İç Kontrol-Bütünleşik Çerçeve’yi gözden geçirmek ve 

güncellemek amacıyla yeni bir proje duyurusunda bulunmuştur. Güncelleme projesi kapsamında 

hazırlanan yeni çalışma, 19 Aralık 2011 tarihinden 31 Mart 2012 tarihine kadar kamuoyunun 

görüşüne açılmıştır. Eylül 2012’de kamuoyundan gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan taslak 

                                                 
1 Söz konusu makale, Mali Hizmetler Bülteni Aralık 2016 sayısında yayınlanmış olup yazar tarafından 

www.mevzuatsal.com sitesi için 08 Ocak 2018 tarihinde revize edilmiştir. 
2 T.C.Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı - Mali Hizmetler Uzmanı 

http://www.coso.org/
http://www.coso.org/
http://www.kpmg.com/
http://www.bumko.gov.tr/
http://www.kpmg.com/
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metin yayımlanmıştır. (www.coso.org) Güncellenen COSO İç Kontrol-Bütünleşik Çerçeve,             

14 Mayıs 2013’te yeniden yayımlanmıştır. 

 

Tablo 1. Güncellenen COSO İç Kontrol- Bütünleşik Çerçeve’de Temel Kavramlar 

Değişmeyen Kavramlar Değişen Kavramlar 

İç kontrolün çekirdek tanımı aynen kalmıştır. 

 

İç kontrolün beş bileşeni ilkeler olarak yeniden 

tanımlanarak temel kavramlar şekillendirmiştir. 

 

İç kontrolün temel beş bileşeni aynen kalmıştır. 

 

İç kontrolün beş bileşeni, iş dünyası, faaliyetler ve 

düzenleyici çevredeki değişimler gözetilerek 

yeniden ifade edilmiştir. 

 

Etkili bir iç kontrol sistemi için gerekli olan beş 

temel unsurun gerekliliği aynen kalmıştır. 

 

Finansal raporlamanın amacını genişleterek finansal 

olmayan raporlamayı da içerecek şekilde ifade 

edilmiştir. 

 

İç kontrolün tasarlanmasında ve yönetilmesinde 

ve iç kontrolün etkinliğinin değerlendirilmesinde 

yargılamanın önemi aynen kalmıştır. 

Yeni çerçevede, faaliyerlerle, uygulamalarla ve 

finansal olmayan raporlama amaçları ile ilgili ek 

yaklaşımlar ve örnekler yer almıştır. 

 

Kaynak: www.coso.org 

 

 Yeni çerçevede COSO iç control kübüne yönelik de güncellemeler bulunmaktadır. 1992 yılında 

yayımlanan küp ile 2013 yılında yayımlanan küp aşağıda yer almaktadır. 

 

 
 

Kaynak: www.rsmus.com 

 

http://www.coso.org/
http://www.coso.org/
http://www.rsmus.com/
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 COSO iç control küpü, iç control unsurlarının, iç kontrolün amaçları ve faaliyetleri ile ilişkisini 

göstermektedir. Faaliyet ve birimler, hedefler ve iç kontrolün unsurları bir küpün farklı yüzeylerini oluşturur 

ve ayrılmaz bir bütündür. Tüm faaliyet ve birimler; faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği, bilgilerin güvenilirliği 

ve mevzuat hedeflerine ulaşmak amacıyla iç kontrolün beş unsurundan yararlanır (www.bumko.gov.tr ). 

 Güncellenen COSO iç control küpündeki en büyük değişiklik, “finansal raporlama” kavramı yerine 

“raporlama” kavramının kullanılmasıdır. Bunun temel nedeni ise, işletme açısından finansal raporlama 

kadar önem taşıyan finansal olmayan raporlamanın da daha kapsamlı bir kavram olan “raporlama 

(reporting)” içerisinde yer almasını sağlamaktır (www.aicpa.org).  

 

3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

COSO İç Kontrol-Bütünleşik Çerçeve 1992 yılında yayımlandıktan sonra uluslararası literatürde 

yapılan çalışmalarda iç kontrolün önemi, iş dünyasının küreselleşmesi, teknolojik gelişmeler, artan finansal 

başarısızlıklar ve muhasebe hileleri ile açıklanmaktaydı. (Rezaee 1995; Brief vd. 1996) COSO’nun 2013 

yılında güncellenenen yeni yüzünde -1992 yılında üstü kapalı olarak yer alan- 17 ilke yer almaktadır.  

Bilindiği üzere, 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

Beşinci Kısmında "İç Kontrol Sistemi" düzenlenmiştir. Kanunun üçüncül düzey mevzuatı olan Kamu İç 

Kontrol Standartları Tebliği 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz 

konusu Tebliğde; Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri 

çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile 

izleme bileşenleri esas alınarak tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel 

nitelikte düzenlenmişti. Ayrıca; 1992 yılında yayımlanan COSO İç Kontrol-Bütünleşik Çerçevede üstü 

kapalı olarak yer almakta olan şartlar, 2007 tarihli Tebliğe maddelendirilerek aktarılmıştı. Tebliğde yer alan 

18 standart, COSO İç Kontrol-Bütünleşik Çerçevenin 2013’te güncellenmiş ve maddeler halinde sunulmuş 

17 ilkesi benzerlik göstermektedir.  

İç kontrol kavramının mali ve mali olmayan unsurları içerdiği açıktır. 5018 sayılı Kanun değişikliği 

gündeme geldiğinde, COSO güncellemeleri göz önüne alınarak finansal olmayan raporlamaların da Kanun 

kapsamına alınmasının, “İç Kontrol Sistemi”nin ön mali kontrolden tamamen ayrılarak “Stratejik Planlama” 

fonksiyonunun altında yer almasının ve Kanunun adından “mali” sözcüğünün çıkarılmasının daha uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. 
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