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Yaşanmakta olan 
fi nansal krizler birçok 
şirkette önemli 

yönetişim hatalarına işaret 
etmiştir. OECD tarafından 
Şubat 2009’da yayınlanan 
“Corporate Governance 
Lessons From the Financial 
Crisis” raporunda kurumsal 
yönetim uygulamalarındaki 
hatalar ve zayıfl ıkların 
fi nansal krizlere neden 
olan önemli faktörlerden 
olduğu ve kurumsal yönetim 
uygulamalarının, fi nansal 
hizmet şirketlerinde aşırı 
risk alma davranışlarını 
engelleyemediği 
belirtilmektedir. Raporda 
fi nansal krizleri destekleyen 
bazı yönetişim zayıfl ıkları 
olarak aşağıdaki hususlara yer 
verilmiştir:
● Risk yönetim sistemlerinin 

başarısız olması, risk 
yönetimiyle ilgili sistem 
maruziyetlerine ilişkin 
bilginin üst yönetimle 
veya yönetim kuruluyla 
paylaşılmaması ve risk 
yönetiminin şirket geneli 
yerine aktivite bazlı olarak 
kalması,

● Yönetim kurullarının 
kurumun stratejilerini 
onaylamasına karşın, 
uygulamaların takibine 

ilişkin uygun ölçütleri 
oluşturmaması,

● Ödüllendirme 
(renumaration) 
sistemlerinin kurumun 
stratejileri, risk iştahı ve 
uzun dönem amaçlarıyla 
uyumlu olmaması.
OECD bu hususların 

sadece fi nansal kurumlarla 
sınırlı değil; büyük, kompleks 
ve fi nansal olmayan 
şirketlerde de ihmal edilen 
yönetişim zayıfl ıkları 
olduğunu belirtmektedir. 
Bu tür çalışmalar kurumsal 
yönetim alanında dikkat 
edilmesi gereken iyileştirme 
alanlarına işaret etmektedir. 
Bu çerçevede iç denetimin 
kurumsal yönetim ilkelerinin 
hayata geçirilmesiyle ilgili 
yapacağı katkılar büyük önem 
arz etmektedir. Uluslararası 
İç Denetim Standartlarında 
(2130: Governance) iç 
denetimin aşağıda sayılan 
alanlarda yönetişim 
süreçlerinin iyileştirilmesi 
amacıyla gerekli tavsiyelerde 
bulunabileceği veya tavsiyeleri 
değerlendirebileceği 
belirtilmiştir:
● Kurum içinde gerekli 

etik ve diğer değerlerin 
geliştirilmesi,

● Etkili bir kurumsal 

performans yönetimi ve 
hesap verilebilirlik,

● Risk ve kontrol bilgilerinin 
kurumun gerekli alanlarına 
etkili bir şekilde iletilmesi,

● Yönetim kurulunun, 
denetim komitesinin, iç 
ve dış denetçilerin ve üst 
yönetimin faaliyetleri 
arasında eşgüdüm sağlamak 
ve bunlar arasında gerekli 
bilgilerin etkili bir şekilde 
iletimini sağlamak.
İç denetimin kurumsal 

yönetim süreçlerinde 
üstleneceği rol aynı zamanda 
iç denetimin kurumun 
organizasyon yapısı 
içerisindeki konumuna 
da bağlıdır. İç denetimin 
bağımsız ve objektif bir şekilde 
sorumluluklarını yerine 
getirmesine imkân sağlayan 
bir yönetim kademesine bağlı 
olması gerekir. Uluslararası İç 
Denetim Enstitüsü tarafından 
hazırlanan rehberde (Th e 
Institute of Internal Auditors, 
Position Paper, Organizational 
Governance: Guidance 
for Internal Auditors, 
July 2006) iç denetimin 
kurum içerisinde kurumsal 
yönetim alanında nasıl bir 
rol üstleneceği kurumun 
yapısına ve kurumsal yönetim 
uygulamalarının olgunluk 
seviyesine bağlı olduğu 
belirtilmektedir. Kurumsal 
yönetim olgunluk seviyesi 
daha düşük olan kurumlarda 
iç denetim mevcut kurumsal 
yönetim uygulamalarıyla, 
yasa ve düzenlemelere göre 
olması gereken kurumsal 
yapı ve uygulamaların 
karşılaştırmasını yaparak 
optimal kurumsal yapı ve 
uygulamalarla ilgili önerilere 
odaklanır. Kurumsal yönetim 
olgunluk seviyesi daha yüksek 
olan kurumlarda ise şirket 
genelinde kurumsal yönetimin 

TKYD Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Türk 

Telekomünikasyon A.Ş. 
İç Denetim Başkanı Dr. 

Nazif Burca, finansal 
kriz dönemlerinde 
kurumsal yönetim 
ilkelerinin hayata 

geçirilmesi hakkındaki 
görüşlerini bizlerle 
paylaşıyor. Burca, 

kriz dönemlerinde iç 
denetimin önemine 
dikkat çekerek, risk 

yönetimi ve kurumsal 
yönetim alanlarında 

daha esnek ve 
stratejik bir denetim 

uygulamasının 
kurumsal yönetim 

ilkelerinin 
gerçek anlamda 

uygulanmasında önemli 
katkılar sağlayacağını 

belirtiyor.

Finansal kriz, iç denetim 
   ve kurumsal yönetim

Öncelikli konu risk yönetimi
KPMG tarafından 1000’den 
fazla denetim komitesi üyesinin 
katılımıyla yapılan bir araştırma 
sonucuna göre denetim komitesi 
üyelerininajandalarında 
2007 ve 2008 yıllarında 
en öncelikli konunun risk 
yönetimiyle ilgili gözetim 
görevi olduğu belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılan denetim 
komitesi üyelerinin ancak üçte 
biri risklerin belirlenmesi, 
değerlendirilmesi ve yönetimi 
süreçlerini anlayabildiğini yine 

üçte bir denetim komitesi üyesi 
risk yönetimiyle ilgili raporlar 
ve bilgilerden memnun kaldığını 
belirtmiştir. Aynı araştırmada 
denetim komitesi üyelerinin 
yüzde 75’i  iç denetimin ana 
görev alanı olan iç kontrollerin 
değerlendirmesinin ötesine 
geçerek risk yönetimi, süreç 
iyileştirme gibi organizasyonun 
hedefl erine ulaşmasına yardımcı 
olacak konularda yönetime 
yardımcı olmasını gerektiğini 
belirtmiştir.



temel katılımcılarının gerektiği 
üzere uyum içerisinde çalışıp 
çalışmadıklarını, kurumsal 
yönetim uygulamalarının en 
iyi yönetişim uygulamaları 
ile örtüşüp örtüşmediği 
gibi hususlar da çalışmalar 
yürütür. İç denetimin güvence 
ve danışmanlık hizmetleri 
çerçevesinde kurumsal 
yönetim alanında yapabileceği 
çalışmalardan bazılarına 
aşağıda değinilmiştir:

YÖNETİM KURULU VE 
KOMİTELER: İç denetim 
yönetim kurulunun yapısı, 
işleyişi ve çalışmalarını 
kurumsal yönetim ilkeleri, 
en iyi uygulamalar ve yasal 
zorunluluklar açısından 
değerlendirerek yönetim 
kuruluna tavsiyelerde 
bulunabilir. Denetim komitesi 
yönetmeliğini gözden 
geçirerek potansiyel iyileştirme 
alanları, uygulanmayan 
hükümler vb yönlerinden 
tavsiyelerde bulunabilir.

ETİK VE DAVRANIŞ 
KURALLARI: İç denetim 
şirketin etik ve davranış 
kurallarını gözden geçirerek 
düzenli olarak güncellendiği 
ve çalışanlarına duyurulup 
duyurulmadığını kontrol 
eder. Şirketin etik kurallarına 
aykırılığın haber verilmesi, 
değerlendirilmesi ve takip 
süreçlerini değerlendirir.

KAMUYU AYDINLATMA 
VE ŞEFFAFLIK: Kurumun 
kamuyu aydınlatma ile ilgili 
süreçlerini değerlendirir 
ve potansiyel iyileştirme 
alanlarıyla ilgili tavsiyelerde 
bulunur.

RİSK YÖNETİMİ: Denetim 
planlaması aşamasında yaptığı 
risk değerlendirme çalışmaları 
iç denetime bu alanda önemli 
uzmanlaşma sağlar. Bu 
nedenle iç denetim kurumun 
risklerinin belirlenmesi, 
değerlendirilmesi ve bu riskler 
karşılığında olması gereken 
kontrollerin belirlenmesi gibi 
konularda önemli katkılar 
yapar.

KANUN VE 
DÜZENLEMELERE 
UYUM: İç denetim kurumsal 
yönetimle ilgili kurumun 
uyması gereken tüm 
düzenlemelerin tespit edilmesi 
ve bu düzenlemelere uyum 
konusunda gerekli süreçleri 
değerlendirir ve tavsiyelerde 
bulunur.

DIŞ DENETİM: 
İç denetim, dış 
denetim faaliyetlerinin 
değerlendirilmesi, gözetimi 
ve iç denetimle eşgüdümü vb 
hususlarda yönetim kurulu ve 
denetim komitesine yardımcı 
olabilir.

KURUMSAL YÖNETİM 
KATILIMCILARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİLER: 
İç denetim konumu gereği 
kurumun tüm faaliyetlerini 
gözlemleme şansına sahip 
olması nedeniyle kurumsal 
yönetim aktiviteleri ve 
kurumsal yönetimin 
temel aktörleri arasında 
koordinasyon ve iletişimin 
sağlanması konusunda önemli 
katkılar sağlar.

Yukarıda kısaca bahsedilen 
ve OECD raporunda 
belirtilen yönetişim hataları 
fi nansal kriz dönemlerinde 
iç denetimin hangi alanlarda 
öncelikli olarak katkı 
sağlayabileceği konusunda 
bir fi kir vermektedir. Raporda 
fi nansal krizin birçok 
bankada risk yönetimleri 
ve yönetim kurullarının 
gözetim görevleriyle ilgili 
ciddi hatalar yapıldığını 
gösterdiği belirtilmektedir. 
Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından hazırlanan 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
yönetim kurullarının temel 
fonksiyonlarına ilişkin 
dördüncü bölümünde yönetim 
kurulunun şirketin karşı 
karşıya kalabileceği risklerin 
etkilerini en aza indirebilecek 
bir risk yönetim ve iç kontrol 
mekanizmasıoluşturacağı ve 
bunun sağlıklı işlemesi için 
gerekli önlemleri alacağı, 

yönetim kurulunun şirket 
faaliyetlerinin mevzuata, esas 
sözleşmeye iç düzenlemelere 
ve oluşturulan politikalara 
uygunluğunu gözeteceği 
belirtilmektedir. Bu 
çerçevede iç denetimin kriz 
dönemlerinde öncelikle içinde 
bulundukları kurumların risk 
yönetimi birimine sahip olup 
olmadıklarını, risk yönetimi ve 
raporlaması süreçlerinin etkin 
bir şekilde işleyip işlemediği ve 
yönetim kurullarının gözetim 
görevlerini etkin bir şekilde 
yerine getirip getiremediklerini 
hususları inceleyerek gerekli 
tavsiyelerde bulunması uygun 
olacaktır. Yönetim kurulu 
üyelerini şirketin riskleri, 
bunların değerlendirilmesi ve 
yönetilmesiyle ilgili konularda 
eğitilmesi ve farkındalıklarının 
artırılması da önemlidir.
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İç denetim ve kurumsal yönetim
Uluslararası İç Denetim 
Enstitüsü tarafından, Fortune100 
ve 200 şirketlerinin iç denetim 
sorumluları (Chief Audit 
Executives) ve bazı düzenleyici 
kurumların temsilcilerinin 
katılımıyla, Mart 2009’da fi  
nansal kriz dönemlerinde iç 
denetim stratejileri konulu 
yuvarlak masa toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantıda da yukarıda 
yapılan açıklamaları destekler 
biçimde, fi nansal krizlerin iç 
denetimi fi nans ve uyumla 
ilgili kontrol görevleri dışında, 
risk yönetimi ve kurumsal 

yönetimle ilgili uygulamaları 
iyileştirme hususlarında daha 
proaktif ve stratejik rol almaları 
gerektiği sonucuna ulaşıldığı 
görülmektedir. Sonuç olarak iç 
denetim, kurumsal yönetimin 
temel taşlarından biri olarak, 
mevcut fi nansal kriz ortamında 
kendisinden beklentiler ve 
iş risklerindeki değişmeler 
doğrultusunda, risk yönetimi ve 
kurumsal yönetim alanlarında 
daha esnek ve stratejik bir 
denetim uygulaması yürüterek 
kurumsal yönetim ilkelerinin 
gerçek anlamda uygulanmasında 
önemli katkılar sağlayacaktır.

Dr. Nazif Burca, Türk 
Telekomünikasyon 
A.Ş.  İç Denetim 
Başkanı
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