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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA İÇ DENETİM  

 

 

Yasal düzenlemeler çerçevesinde iç denetimle ilgili gelişmelere bakıldığında, ülkemizde 

2000’li yıllardan itibaren iç denetimin yasal alt yapısının oluşması yönünde önemli 

düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. 2001 yılında BDDK tarafından bankalarda iç denetim 

kurulmasına ilişkin yönetmelikten sonra, 2003 yılında SPK tarafından aracı kurumlarda iç 

denetim sistemlerine ilişkin tebliğ yayınlanmıştır. Yine aynı yılda kamuda 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yayınlanarak kamu kurumlarında iç denetim birimlerinin 

kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Daha sonra, 2004 yılında Hazine Müsteşarlığı tarafından 

sigorta ve reasürans şirketlerinde iç denetim kurulmasına ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır.  

Finans ve kamu sektöründe yapılan bu düzenlemelerden sonra, nihayet 14 Şubat 2011 tarihinde 

yayınlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile reel sektör şirketlerinde de iç 

denetimin yasal alt yapısının oluşmaya başladığını söyleyebiliriz.   

 

Aşağıda ayrıntıları verilecek olan yeni TTK hükümleri incelendiğinde, iç denetimle ilgili 

hükümlerin açık ve net olmadığı bu durumun şirketlerde gerçekleştirilen farklı denetim veya 

uygulamalarla iç denetimin karıştırılmasına neden olabileceği düşünülmektedir. İç denetimin, 

sadece bu düzenleme nezdinde değil, uygulama ayağında şirket yöneticileri, hissedarlar ve 

diğer paydaşlar tarafından da yeterince tanınmadığı ve diğer denetim veya danışmanlık 

uygulamalarından farklılıklarının neler olduğunun bilinmediği görülmektedir. Bu nedenle, bu 

yazıda yeni TTK’da iç denetimle ilgili hükümler kısaca değerlendirildikten sonra, şirketlerde 

gerçekleştirilen diğer denetim veya danışmanlık hizmetleriyle, iç denetimin farklılıkları 

hakkında bilgi verilmiştir. 

 

6102 sayılı kanunun, 366. maddesinin ikinci paragrafında, yönetim kurulunun iç denetim 

amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar 

kurabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, SPK düzenlemeleri gereğince halen halka açık 

şirketler için bir zorunluluk olan Denetim komitesinin halka açık olsun olmasın tüm şirketlerde 

kurulabileceğini öngörmektedir.  Denetim komitesi, yönetim kurulu adına Şirketin iç denetim 

ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliğini ve yeterliliğini takip etmek, kamuya açıklanacak 

finansal tabloların  doğruluğu ve gerçeklere uygunluğuna ilişkin yönetim kuruluna 

değerlendirmede bulunmak, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli 

olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.  Denetim komitesinin etkin bir şekilde 

çalışması iç denetim birimlerinin ona yardımcı olması sayesinde olabilmektedir. Halka açık 

şirketler dışında, diğer şirketlerde de zorunluluk olmasa da denetim komitesi kurulabileceği 

hükmü, iç denetimin kurulumuna alt yapı oluşturması açısından olumlu bir gelişme olarak 

değerlendirilmektedir.  

 

Kanunun 375. Maddesinin 1-c fıkrasında;  “Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin 

gerektirdiği ölçüde, finansal plânlama için gerekli düzenin kurulması”  yönetim kurulunun 

devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri arasında sayılmıştır. Görüldüğü üzere maddede hacmi 

ne olursa olsun büyük, küçük halka açık veya kapalı tüm anonim şirketler için muhasebe 

düzeninin ve finans denetim düzeninin kurulmasının gerekli olduğu, emredici tarzda ifade 

edilmiştir. Diğer taraftan finansal planlama için gerekli düzenin kurulmasına ise “şirketin 

yönetiminin gerektirdiği ölçüde” ifadesiyle bir sınırlama getirilmiştir. Muhasebe düzeni ve 

finans denetim düzeni için “şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde” sınırlaması söz konusu 

değildir. Kanunu hazırlayan komisyonun Başkanı olan Prof. Dr. Ünal TEKİNALP tarafından 

kaleme alınan bir makalede; (Kurumsal Yönetim Dergisi 2008/4, s.9) kanun maddesinde geçen 

“Finans denetimi” terimi ile iç denetimin kastedildiği, bu hükmün doğrudan kaynağının İsviçre 
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Borçlar Kanununun 716a, f.3, b.3 maddesi olduğu, ilgili Borçlar Kanununun madde 

gerekçesinde de bu hususun belirtildiği ve İsviçre öğretisinde de görüş birliği halinde bunun 

ifade edildiği belirtilmiştir.  

 

Benzer şekilde,  “finans denetimi”nden ne kastedildiğine ilişkin olarak yeni TTK 375. madde 

gerekçesi incelendiğinde; finans denetim düzeninin kurulmasının; şirketin iş ve işlemlerinin 

denetlenmesine ilişkin bir iç-denetim sisteminin ve bunu yapacak örgütün (bölümün) 

gösterilmesi olduğu, şirket büyüklüğü ne olursa olsun muhasebeden tamamen bağımsız, 

uzmanlardan oluşan, etkin bir iç-denetim örgütüne gereksinim olduğu, bir anonim şirketin 

denetiminin sadece bağımsız denetim şirketine bırakılamayacağı, çünkü bağımsız denetim 

şirketinin çok sayıda müşterisinin olduğu ve çok çeşitli hizmetler sunduğu ve tüm müşterilerini 

içerden ve yakından izleyemeyeceği, finansal denetimin bir anlamda teftiş kurulunun yaptığı 

denetim olduğu, finansal denetimin şirketin iş ve işlemlerinin iç denetimi yanında, finansal 

kaynakların, bunların kullanılma şeklinin, durumunun, likiditesinin denetimi ve izlenmesini de 

içerdiği ve finansal denetimin kurumsal yönetim kurallarının gereği olduğu belirtilmiştir.  

 

Görüldüğü üzere kanun metninde “finans denetimi” terimi kullanılmakla birlikte, madde 

gerekçesinde finans denetiminin, iç denetim olduğu ifade edilmesi konuya biraz daha netlik 

kazandırmaktadır.  Ayrıca gerekçede; finans denetiminin hem şirketin “iş ve işlemlerinin” hem 

de sayılan bazı finansal uygulamaların denetimini gerçekleştireceği belirtilmektedir. Finans 

denetiminin kapsamının sadece finansal uygulamalar değil, şirketin diğer iş ve işlemlerini de 

kapsadığının belirtilmesi iç denetimin kapsamı ve anlamına daha uygun bir yaklaşımdır. Çünkü 

iç denetim sadece finansal değil, bilişim teknolojileri, operasyonel süreç, performans ve uyum 

denetimleri de gerçekleştirir. İç denetim faaliyeti uluslar arası iç denetim standartları 

çerçevesinde yürütülen bir faaliyettir. İç denetimi, sadece finans denetimi ile sınırlandırmak iç 

denetimin uluslar arası tanımına ve iç denetim uygulamalarına aykırı ve çok sınırlı bir kapsam 

olur. Ayrıca bağımsız dış denetimin görev alanı doğrudan finansal tabloların denetimi 

olduğundan, finansal denetimle sınırlandırılmış bir iç denetim faaliyeti, kaynakların gereksiz 

kullanımına neden olabilir. Gerekçede iç denetimin muhasebe örgütünden bağımsız, 

uzmanlardan oluşan farklı bir birim tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu anlamda 

iç denetimin, uluslar arası iç denetim sertifikasına sahip, mesleğinde uzmanlaşmış denetçiler 

tarafından yapılması uygun olacaktır.    

 

Diğer taraftan 375. madde gerekçesinde  “iç denetim” yerine “iç denetim-sistemi”  teriminin 

kullanılması, “iç denetim” ile “iç kontrol” ayrımın yeterince yapılamadığının bir göstergesi 

olarak öngörülmektedir. Çünkü yaygın bir yanlış olarak iç kontrol ile iç denetim ayırt 

edilememekte ve bu terimler bir biri yerine kullanabilmektedir. Oysa iç kontrol ile iç denetim 

farklı kişiler tarafından gerçekleştirilen işlerdir. İş akışları içine yerleştirilen her türlü politika, 

prosedür, sistem, uygulama, görev yetki ve sorumluluklar iç kontrolü oluşturmaktadır.  İç 

kontrollerin amacı; operasyonların etkinliği ve verimliliğinin artırılması,  mali ve yönetsel 

raporlama sistemlerinin güvenilirliği ile düzenlemelere uyumun sağlanması ve şirket 

varlıklarının korunmasıdır. İç kontrollerin oluşturulması ve yerine getirilmesi şirket 

yönetiminin sorumluluğundadır. Uluslar arası İç Denetim Enstitüsü  (IIA) tarafından yapılan 

tanıma göre;  “İç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak 

amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, 

kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına 

ulaşmasına yardımcı olur.” Tanımdan da anlaşılacağı üzere, iç denetim; iç kontrollerin 

etkinliğini ve verimliliğini değerlendiren, yönetimden ayrı bir fonksiyondur.  
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375. madde gerekçesinde finans denetiminin bir anlamda teftiş kurulunun yaptığı denetim 

olduğu belirtilmektedir. Modern iç denetim, teftiş kurullarının yaptığı denetimden farklıdır. 

Teftiş kurulları iş ve işlemlerin geçmişe dönük olarak düzenlemelere uyum denetimini yapar. 

Teftişte odaklanılan konu mevzuata uyum iken, iç denetim geleceğe dönük olarak hedeflere 

ulaşılmasının engelleyebilecek risklere ve süreçlere odaklıdır. İç denetim mevzuata uygunluk 

denetimi yanında, operasyonel süreç denetimleri, finans denetimleri, bilgi teknolojisi 

denetimleri ve performans denetimlerini de gerçekleştirir. İç denetimin gelişim sürecine 

baktığımızda; uyum odaklı denetimlerden, süreç ve risk odaklı denetimlere ve tüm süreçlerdeki 

risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendiren faaliyetlere doğru bir 

gelişim göstermiştir. Bu çerçevede iç denetimin,  yönetimin stratejik hedeflerine ulaşmasında 

ona yardımcı olan ve katma değeri yüksek öneriler getiren bir güvence ve danışmanlık 

faaliyetine dönüştüğü görülmektedir.  

 

Modern iç denetim, teftiş kurullarının yaptığı denetimlerden farklı olduğu gibi, SMMM ve 

YMMM’lerin sağladığı hizmetlerden de farklıdır. Muhasebe sisteminin iyileştirilmesi, finansal 

raporların güvenilirliği, vergi matrahının kontrolü ve tam tasdik işlemleri gibi konularda verilen 

bu hizmetler, muhasebe ve vergi alanlarıyla sınırlı denetim ve danışmanlık hizmetleridir. 

Modern iç denetim sadece vergi ve muhasebe risklerini değil, şirketi tehdit eden operasyonel, 

uyum, itibar ve stratejik riskler gibi çeşitli risklerin etkin bir şekilde yönetilip yönetilmediğine 

ilişkin de güvence sağlar ve danışmanlık yapar.  Ülkemizde zaman zaman büyük kurumsal 

şirketlerde bile iç denetim, şirketin mali kontrol birimleri altında yapılandırılmakta ve iç 

denetim vergi uygulamaları ile diğer finansal faaliyetlerin denetiminden ibaret olduğu 

görülmektedir. Bu durum iç denetimin anlamını, kapsamını yeterince bilmemekten 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, şirketlerde yürütülen kalite çalışmalarıyla da iç denetim 

karıştırılabilmektedir. ISO, TSE vb. standartlar çerçevesinde yürütülen çalışmalar, şirketlerin 

kalite sistemlerinin, operasyonlarının kalitesinin, organizasyonel yapılanmalarının 

iyileştirilmesi ve iş süreçlerinin standardizasyonuna yönelik olan ve  iç denetimden farklı 

faaliyetlerdir. 

 

Diğer taraftan, 375. madde gerekçesinde bir anonim şirketin denetiminin sadece bağımsız 

denetim şirketine bırakılamayacağı, çünkü bağımsız denetim şirketinin çok sayıda müşterisinin 

olduğu ve birçok çeşit hizmet sunduğu ve tüm müşterilerini içerden ve yakından 

izleyemeyeceği belirtilmektedir. Gerekçede belirtilen bu açıklamalar iç denetimin gerekliliğini 

ve farklılığını göstermesi bakımından oldukça olumludur. Bilindiği üzere yeni TTK’nın en 

önemli yeniliklerinden birisi, halen halka açık şirketlerde zorunlu olan bağımsız dış denetimi, 

halka açık olsun olmasın tüm şirketler için zorunlu hale getirmesidir. Şirketin büyüklüğüne 

göre, şirketin finansal tabloları ve yıllık raporun finansal tablolarını içeren bölümleri bağımsız 

denetim kuruluşu, YMMM veya SMMM’ler tarafından denetlenir. Bağımsız dış denetim, 

yatırımcılara güvence vermek amacıyla, şirket dışından bağımsız dış denetçiler tarafından 

gerçekleştirilir. Bağımsız dış denetçiler finansal süreçlere odaklanırlar bunun dışındaki süreçler 

esas çalışma alanları değildir. Şirketin operasyonel etkinlik ve verimliliği gibi konulara ve belli 

bir önemlilik seviyesi altındaki konulara odaklanmazlar. İç denetim ile bağımsız dış denetimin 

tabi olduğu standartlar farklıdır.  İç denetim de, görevinin bir parçası olarak finansal tabloların 

doğruluğunu ve bu tabloların oluşum süreçlerindeki iç kontrollerin etkinliğini değerlendirir 

ancak görev alanı bununla sınırlı değildir.  

 

375. madde gerekçesinde finansal denetimin kurumsal yönetim kurallarının gereği olduğu 

belirtilmiştir. İç denetim, kurum içinde yönetişim süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak 

amacıyla, etik değerlerin geliştirilmesi, risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli birimlerine 

etkili bir şekilde iletilmesini sağlar. Ayrıca, yönetim kurulunun, denetim komitesinin, iç ve dış 
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denetçilerin ve üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdümün ve bu birimler arasında gerekli 

bilgilerin etkili bir şekilde iletilmesinin sağlanması da iç denetimin önemli katkılarındandır.  

Özellikle finansal krizlerin ve şirket suiistimallerinin arttığı dönemlerde, risk yönetimi, iç 

kontroller ve yönetişim alanlarındaki güvence ve danışmanlık hizmetleriyle iç denetim yönetim 

kurulları, denetim komiteleri ve üst yönetim için çok önemli bir kaynaktır. İç denetim; üst 

yönetim, denetim komitesi/yönetim kurulu ve bağımsız denetimle birlikte kurumsal yönetimin 

temel taşından birisi ve kurumsallaşmanın göstergesidir.  

 

Yeni TTK’nın; iç denetimle ilgili hükümleri, ülkemizde kamu ve finans sektöründeki yasal 

düzenlemelerden sonra, reel sektör şirketlerinin de uluslar arası standartlar ve çağdaş 

gelişmelere uygun bir iç denetim kurabilmeleri için gerekli yasal alt yapının oluşturulması 

bakımından bir fırsat olarak görülmektedir. Ancak iç denetim; bağımsız dış denetim, mali 

denetim ve kalite denetimi gibi, şirket dışı uzmanlardan alınan hizmetlerden ve teftiş 

kurullarının yaptığı denetimlerden farklı ve daha geniş kapsamı olan faaliyetidir. Herhangi bir 

kavram kargaşasına yol açmamak ve şirketlerimizin kanun hükümlerini zamanında yerine 

getirebilmeleri sağlamak açısından, ilgili kurumlar tarafından hazırlanacak ikincil mevzuatta, 

kanun gerekçesine paralel olarak finans denetiminden anlaşılması gerekenin iç denetim 

olduğunun belirtilmesi ve böylece kanundaki ifadelerin açığa kavuşturulması uygun olacaktır. 

Bu çerçevede, ülkemizde iç denetim mesleğinin temsilcisi olan, Türkiye İç Denetim Enstitüsü 

(TİDE) gibi sivil toplum kuruluşları tarafından konunun yakından takip edilerek, ikincil 

mevzuat hazırlık çalışmalarında ilgili düzenleyici kurumlara destek olunması önemlidir.  

 

Dr. Nazif BURCA 

TKYD Yönetim Kurulu Üyesi 


