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Amaç – Bu araştırmanın amacı, İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın belirlediği 2018 yılı Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu’ndaki sürekli denetim uygulamalarının temel amaçlarını ve sürekli denetimin 
uygulanma koşullarını ortaya koymaktır. 

Yöntem – Araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve hazırlanan anket şirketlerin muhasebe/denetim 
departmanı çalışanlarına uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları 
kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Anketlerin güvenilirliğini ve geçerliliğini belirlemek amacıyla 
açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Araştırmada ölçüm modelinin güvenilirliğini ortaya 
koymak adına doğrulayıcı faktör analizinin yanı sıra bileşik güvenilirlik (CR) testinden de 
yararlanılmıştır. Ayrıca sürekli denetim uygulamalarının temel amaçları ve sürekli denetimin 
uygulanma koşullarına dair tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. 

Bulgular – Araştırmaya katılan şirketlerin sürekli denetimin temel amaçlarını özümsedikleri, sürekli 
denetime yönelik olumlu bir bakış açısına sahip oldukları, sürekli denetimin uygulanma koşulları 
hakkında bilgi sahibi oldukları ve sürekli denetimi avantajlı olarak gördükleri belirlenmiştir.  

Tartışma – Araştırmaya katılan şirketlerin tümü, sürekli denetimden olan beklentilerine karşılık 
bulduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda sürekli denetimin beklenen faydalarının gerçekleştiği ve 
şirketlerin sürekli denetim uygulamalarından tatmin oldukları sonucu çıkarılabilir. Elde edilen bu sonuç, 
sürekli denetim faaliyetlerini henüz iç denetim sistemleriyle bütünleştirmemiş olan şirketler için itici bir 
güç niteliğinde olup onları sürekli denetim uygulamalarına geçme konusunda motive edici olabilir.  
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Purpose – The purpose of this study is to reveal main objectives of continuous auditing practices and 
implementation terms of continuous auditing in ISO 500 large industrial enterprise according to Istanbul 
Chamber of Industry (ISO) in 2018. 

Design/methodology/approach – The survey method has been used in the study and the prepared 
questionnaire has been applied to the employees of the accounting / auditing department of the 
companies. The data obtained from the questionnaires have been analyzed using SPSS and AMOS 
software programs. In order to determine the reliability and validity of the questionnaires, exploratory 
and confirmatory factor analyses have been performed. In order to reveal the reliability of the 
measurement model, the compound reliability (CR) test has been also used in addition to the 
confirmatory factor analysis. Furthermore, there are descriptive statistics on the main objectives and 
implementation terms of the continuous auditing practices. 

Findings – It has been determined that the companies participating in the study have absorbed the main 
objectives of the continuous auditing, have a positive perspective towards the continuous auditing, have 
knowledge about the implementation terms of the continuous auditing, and consider it as advantageous. 

Discussion – All of the companies participating in the study have stated that the continuous auditing 
satisfies their expectations. In this context, it can be concluded that the expected benefits of continuous 
auditing have been realized and companies have been satisfied with their continuous auditing practices. 
This result can be a driving force for companies that have not yet integrated their continuous audit 
practices with their internal auditing systems and may motivate them to move to continuous auditing 
practices. 
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