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Krizle birlikte denetimin rolü artıyor. Dünyada bu alanda şirket içi ve dışında ne gibi 
yeni uygulamalara gidiliyor? 

 
Bildiğiniz üzere Enron, WorldCom gibi büyük şirket skandalları sonrasında uluslararası 
arenada özellikle Amerika’da şirketlerde bağımsız denetim konusunda önemli düzenlemeler 
yapıldı. En son yaşanmakta olan mali kriz de denetimin önemini bir kez daha gösterdi. 
Olağanüstü ekonomik koşullar anlamına gelen kriz dönemleri işletmelerin risklerinde artışa 
veya daha önce önemli olmayan bazı risklerin etkisinin artmasına neden olmaktadır. Örneğin 
kredi bulma zorlukları, kredi maliyetlerinde artış, likidite riski, ilişkide bulunulan firmaların 
finansal sıkıntıya düşmeleri ve suiistimallerde artış ekonomik kriz dönemleriyle yakından ilgili 
olan risklerdir. Şirketlerde denetim görevi yürütenlerin mevcut ekonomik kriz çerçevesinde 
denetimlerinin kapsamını ve risk önceliklerini değiştirmeleri gerekmektedir. Yapılan 
araştırmalar denetçilerin risk yaklaşımlarını ve denetim önceliklerini değiştirdiği 
göstermektedir.  
 
Şirketlerde denetim kurulları nasıl işler? Şirket içi denetim nasıl çalışır? 

 
Öncelikle şirketlerde denetim denildiğinde akla ne geliyor kısaca bilgi vermek istiyorum. İç 
denetim,  bağımsız dış denetim, denetim kurulları ve denetim komiteleri akla ilk gelen 
denetim mekanizmalarıdır. İç denetim, kurumların faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer 
katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak 
tanımlanır. İç denetim aynı zamanda kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin 
etkinliğini değerlendirmek suretiyle şirketin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İç 
denetçiler denetim planlarını risk değerlendirmelerine dayandırırlar ve çalışmalarında iş 
süreçlerinde yönetimin stratejik hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek riskleri ve bu riskleri 
bertaraf edecek kontrol noktalarını belirleyerek ve bu kontrol noktalarının etkinliklerini 
değerlendirerek şirketlerin iç kontrol sistemlerini güçlendirmeye çalışırlar. İç denetim 
faaliyetleri kurumun kendi denetçileri tarafından yerine getirilir. İç denetçiler genellikle 
denetim komitesi veya yönetim kuruluna bağlıdır. Bağımsız denetim firmaları tarafından 
yapılan dış denetim ise şirketlerin mali tablolarının işletmenin gerçek finansal durumunu ve 
faaliyetlerinin sonuçlarını yansıtıp yansıtmadığı ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 
uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının denetimidir. Dış denetçiler firmaya ücreti 
mukabilinde hizmet verirler ve denetim komitesinin gözetimi altındadırlar. Dış denetçiler mali 
tablolar hakkında görüş bildirmenin yanında, finansal tabloların oluşturulmasıyla ilgili iç 
kontrol süreçleri hakkında yönetime tavsiyelerde bulunurlar. Ülkemizde bankalarda ve halka 
açık şirketlerde dış denetim zorunludur. Üçüncü denetim mekanizması ise Türk Ticaret 
Kanunu’na göre anonim şirketlerde bulunan murakıp veya denetim kurullarıdır. Denetim 
kurulları veya murakıplar ortaklığın yönetimini ve hesaplarını denetlerler ve genel kurula 
sunulmak üzere denetim raporu hazırlarlar. Bir diğer denetim mekanizması ise denetim 
komitesidir ve bu komiteler halka açık şirketlerde zorunludur.  Denetim komiteleri esas 
olarak ortaklığın mali bilgilerinin kamuya açıklanması, iç denetim, bağımsız denetim, 
muhasebe sistemi ve iç kontrol sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminden 
sorumludurlar. Denetim komitesi saydığım bu görevlerle ilgili olarak yönetim kuruluna  
 
 



 
 

 
 

 
 

yardımcı olur. Denetim komitesi üyeleri yönetim kurulunun icrai görevi bulunmayan üyeleri 
arasından seçilir.  
  
Türk şirketlerinde bu kurullar etkin çalışan kurullar mıdır? Bağımsız denetim ile 
denetim komiteleri birlikte çalışırlar mı? Denetim komiteleri bağımsız denetim şirketleri 
ile işbirliği yapabilirler mi?  

  
Belirttiğim gibi halka açık şirketlerde hem Ticaret Kanunu gereğince Denetim Kurulu hem de 
SPK düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi bulunmaktadır. Bu kurul veya komitelerin 
etkin çalışıp çalışmadığı şirketten şirkete değişir.  Mevcut Türk Ticaret Kanunu murakıplara 
veya denetim kurullarına birçok önemli görev yüklemiştir ancak uygulamada bu yetkiler 
kullanılmamaktadır. Denetim kurulu üyeleri birçok şirkette kurucuların yakınlarından 
oluşmaktadır. Özellikle küçük şirketlerde genellikle denetim kurulları veya murakıplar Ticaret 
Kanunu’nun formalitelerini yerine getirmekten öteye gidememektedir. Ayrıca denetim kurulu 
üyelerinde uzmanlık aranmamaktadır. Bu durum da kurulların etkinliğini etkileyen en önemli 
bir diğer unsurdur. Halka açık şirketlerde kurulan denetim komiteleri ise daha etkin bir 
çalışma ortamına sahiptirler. Denetim komitelerinin esas olarak şirkette yürütülen denetim 
işlerinin etkinliğini daha iyi değerlendirme olanakları vardır. Çünkü iç denetçiler onlara 
raporlamaktadırlar ve denetim komitelerinin dış denetçileri seçme, onların işlemlerini takip 
etme ve mali tablolar hakkında görüş bildirme görevleri olduğu için dış denetçilerle daha 
yakından çalışma durumları vardır. Denetim komitelerinin esas görevlerinden biri bağımsız 
denetçilerin işlemlerinin gözetimi olduğu için etkin çalışan bir denetim komitesi; bağımsız 
denetçilerle periyodik olarak toplanmalı, onların riskli gördükleri alanlar ve yaptıkları 
tavsiyelerle ilgili olarak yönetim tarafından aksiyonların zamanında alınıp alınmadığı 
gözetmeli ve bağımsız bir şekilde çalışmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmalıdır. 

 
Denetimin daha etkin olması için neler yapılabilir? Şirket içi denetim kurullarının etkin 
çalışması için neler yapılabilir? Bağımsız denetim şirketlerinin bu noktada şirketlere 
nasıl bir yardımı olabilir?  
 
Kanunlaşması beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı denetim alanında önemli 
düzenlemeler öngörmektedir. Mevcut düzenlemede bulunan, murakıplık ya da denetim 
kurullarının kaldırılması öngörülmektedir. Bunun yerine mali denetimin dış denetçiler 
tarafından yani şirketin ölçeğine göre bağımsız denetim kuruluşları, SMMM veya YMM’ler 
tarafından denetlenmesi öngörülmektedir. Mevcut düzenlemede denetim kurulu üyelerinin 
bağımsızlığı ve uzmanlaşma ile ilgili bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bildiğiniz gibi 
denetimde bağımsızlık ve uzmanlaşma çok önemli unsurlardır. Bu anlamda yeni Türk Ticaret 
Kanunu taslağında öngörülen değişikliğin, denetim etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması 
açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Denetim komitelerinin etkin bir şekilde 
çalışabilmeleri için her şeyden önce çalışma usul ve esasları oluşturulmalı ve bu esaslar 
çerçevesinde şirketin iç denetim, dış denetim ve risk yönetimi, uyum ve mali birimleriyle 
yakından çalışmalıdırlar. Belirttiğim bu alan sorumlularıyla periyodik toplantılar 
gerçekleştirmelidirler. İç denetim birimleri bu birimlerin denetim komitesiyle ilişkilerinin 
koordinasyonunda denetim komitesine yardımcı olmalıdır. Amerika’daki düzenlemelerde 
denetim komiteleri üyelerinden birinin finans ve muhasebe alanlarında uzmanlaşmış olması 
gerekmektedir. Ülkemizde ise bu alanda bir uzmanlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Denetim komitesi üyelerinin özellikle finans ve muhasebe alanlarında uzman olması bu 
komitelerin etkinliğini önemli düzeyde artırabilir. Ayrıca SPK tebliğinde denetimden sorumlu 
komitelerin görevlerine baktığımızda risk yönetiminin gözetimi hususu anılmamaktadır. Oysa  
 
yaşanmakta olan finansal ve ekonomik krizler risklerin etkin yönetimi konusunda eksiklikleri 
göstermiştir. KPMG tarafından 1000’den fazla denetim komitesi üyesinin katılımıyla yapılan 



 
 

 
 

 
 

bir araştırma sonucuna göre 1 denetim komitesi üyelerinin ajandalarında 2007 ve 2008 
yıllarında en öncelikli konunun risk yönetimiyle ilgili gözetim görevi olduğu belirlenmiştir. Bu 
nedenle denetimden sorumlu komitelerin; risklerin belirlenmesi, bunlara ilişkin kontrollerin 
geliştirilmesi ve bu süreçlerin etkin bir şekilde işlediğinden emin olacak şekilde çalışmaları 
uygun olacaktır. İç denetim birimleri, denetim komitelerinin riskle ilgili gözetim görevlerinin 
yerine getirilmesinde faydalanabilecekleri çok önemli bir kaynaktır.  

 
Özellikle hukuk alanında uzmanlar, Türkiye’de denetim kurullarının çok etkin 
çalışmadıklarından yakınıyorlardı. Şirket içi denetimde dünyada ve Türkiye’de ne gibi 
yanlışlıklar ya da eksiklikler var? Bu eksiklik ve yanlışlıklar nasıl düzeltme yoluna 
gidilebilir? 
 
Şirket içi denetimin başarısı için denetim komiteleri; iç denetim, bağımsız denetim ve risk 
yönetimi fonksiyonları arasında iyi bir koordinasyon sağlandığından emin olmalı bu birimlerin 
performansını ve çalışmalarının uluslar arası standartlara uygunluğunu yakından takip 
edilmelidir. İç denetçilerin ve dış denetçilerin bağımsızlığının sağlandığından emin 
olmalıdırlar. Denetim komitelerinin kendileri doğrudan denetim faaliyetlerinde 
bulunmayacaklarından, kriz döneminde artan sorumluluklarını en iyi şekilde yerine 
getirebilmeleri için iç denetçilerden azami ölçüde faydalanmalı ve onlar vasıtasıyla şirket 
içerisinde risk yönetimi, iç kontrol sistemleri ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde 
işlediğinden emin olmalıdırlar. Ayrıca yaşanmakta olan finansal krizler birçok şirkette önemli 
yönetişim hatalarına işaret etmektedir. OECD tarafından Şubat 2009’da yayınlanan 
“Corporate Governance  Lessons From the Financial Crisis” raporunda kurumsal yönetim 
uygulamalarındaki hatalar ve  zayıflıkların finansal krizlere neden olan önemli faktörlerden 
olduğu ve kurumsal yönetim uygulamalarının, finansal hizmet şirketlerinde aşırı risk alma 
davranışlarını engelleyemediği belirtilmektedir. Anılan raporda finansal krizleri destekleyen 
yönetişim zayıflıklardan bazıları olarak risk yönetim sistemlerinin başarısız olması, risk 
yönetimiyle ilgili sistem zafiyetlerinin üst yönetimle veya yönetim kuruluyla paylaşılmaması ve 
risk yönetiminin şirket geneli yerine aktivite bazlı olarak kalması hususları belirtilmektedir. 
OECD bu hususların sadece finansal kurumlarla sınırlı değil, finansal olmayan şirketlerde de 
ihmal edilen yönetişim zayıflıkları olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede iç denetimin 
kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin 
güçlendirilmesiyle ilgili yapacağı katkılar büyük önem arz etmektedir.  
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1http://www.kpmg.com/aci/docs/ACI_Global_Journey082008_POSTFINAL.pdf  



 
 

 
 

 
 

Sayısı  450’ye yakın yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici, Türkiye’de kurumsal 
yönetimin geleceğini tartışmak ve buna ilişkin uygulamalara yön vermek amacıyla Türkiye 
Kurumsal Yönetim Derneği’nde bir araya gelmektedir. Dernek faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi 
www.tkyd.org adresinden alınabilir.  
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